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)riennaal één is v ie r!
door Eske Sleijser-Tegelaar

IMENWERKING INSTITUTEN IN 
DA-VERBAND

Is deze beschouwing in de kolommen 
in ,,de Nederlander”  verschijnt heb- 
en we allen de 15de december weer 
chter de rug; hoe dan ook, er is weer een 
lijlpaal bereikt op de weg naar het 
DA. In dat kader bezien leek het ons 
luttig en misschien ook verhelderend 
*ns een kijkje te geven achter de scher- 
jen van de samenwerking.
)e Lohmanstichting, uw aller politiek- 
(etenschappelijk instituut is mede de 
jak beschoren op haar werkterrein de 
ndanks vele pijnen en pijntjes, vermeend 
■f niet vermeend, toch groeiende samen- 
erking gestalte te geven. Zoals u bekend 
,t eerdere publicaties in dit blad kwam 
r onlangs een vrij ambitieus werkpro- 
ram uit de bus. Zo’n werkprogram hoe 
iet zorg ook tot stand gekomen, publice- 
en is één; het werkelijk ,,opstarten”  
i twee. Dan eerst komen nl. allerlei 
igen-aardigheden van de drie samen- 
,erkende instituten aan het licht. Dan 
■erst blijkt toch dat werkelijk nodig is 
Ie echte wil tot samenwerking, de nood- 
aak, het inzicht dat dit moet, wil ooit 

ik betoogde het al zo vaak - werkelijk 
ihristelijke politiek nog een rol van eni- 
(e betekenis meer dan alleen ,,couleur lo- 
iale”  spelen. Waarom is zo’n bereidheid, 
'»'n inzicht nodig? Omdat ook de institu- 
«n, behorende ieder tot hun partij, ver- 
froeid zijn met die partij, hun werkwijze 
nebben afgestemd op de behoeften en meer 
Mg op aard en wezen van hun partij.

De KVP is de ARP niet, de ARP is de 
CHU niet, noch is de CHU de KVP. 
Waarheden als een koe, zult u zeggen, 
kom je daar nu pas achter? Nee natuur
lijk, maar om u duidelijk te maken wat 
ik zeggen wil, kan een voorbeeld dat meer 
verhelderen. Soms spottenderwijs, soms 
met heimwee, soms met vertedering wordt 
wel eens gesproken b.v. van ,,het Unie- 
klimaat” , ,,het Uniesfeertje” . Spotters 
spreken dan van kneuterigheid, van bij
eenkomsten die bovenal gezellig moes
ten zijn, van adoraties van hooggeplaat- 
sten, van ademloos ontzag, van kritiek
loos harmonies samenzijn. Anderen, die
per schouwend, speuren hierin iets an
ders, iets wezenlijks, iets positiefs ook. 
Mildheid, verdraagzaamheid, besef van 
mensenwerk, pretentieloosheid, het in
zien dat ook minder straf geordend, min
der gedisciplineerd, toch politiek bedre
ven kan worden, of kon worden. Niet 
ontkend kan worden dat dat Uniesfeertje, 
dat dat klimaat soms belette dat beslui
ten vielen waar ze toch genomen moesten 
worden. Dat ook soms de harmonie ten 
koste ging van de kwaliteit. Toch werkt 
nog heden, ook nu wij dan al dan niet 
vrijwillig politieke partij, geworden zijn, 
echte politiek dienen te bedrijven, 
die sfeer door. Ook in de Lohmanstich
ting. Daar heerste en heerst nog groten
deels het klimaat van vrijwilligheid. Ve
len gaven en geven hun tijd, hoe weinig 
ze die ook over hebben, aan studies, 
aan adviezen gericht op het mogeliik 
maken van een verantwoorde politiek 
beleid.

Geld speelde geen rol, het was er nau
welijks, maar het hoefde ook niet. On
kostenvergoedingen, men diende ze ei-- 
genlijk liever niet in. Betaalde rappor
teurs, ja eigenlijk had men ze nodig, maar 
ach er was en is altijd wel iemand te vin
den die vaak zo tijdrovende arbeid op zich 
wil nemen. Een voorzitter, een secretaris, 
van een studiegroep, nooit ontbrak het er
aan. Men was en is de Unie ook in deze 
tak van dienst gaarne ter wille. Daarom 
ook kon een Lohmanstichting draaien, 
daarom ook kwamen er rapporten uit, 
konden er conferenties worden gehou
den.

NAUW

Nu gaat zo’n stichting samenwerken, nauw 
samenwerken met andere instituten ge
boren en gegroeid in andere partijen, 
gewend aan andere werkwijzen, andere 
benaderingen, anders geaarde mensen ook. 
ook.
Eén zaak verbindt hen allen, of ze nu 
lid zijn van de adviesraad van de Kuy- 
perstichting, deel uitmaken van een 
Stuurgroep van het Centrum, commis
sielid zijn van de Lohmanstichting, n.1. 
de bereidheid tot het samen uitbrengen 
van verantwoorde, kwalitatief hoogstaan
de rapporten en adviezen, waarmee allen 
die in de christen-democratische sfeer 
hun politieke arbeid moeten verrichten 
gebaat zijn. In die geest ook arbeiden 
de drie besturen, werken degenen die de 
instituten leiden, doen de vaste mede
werkers hun plicht. Zij moeten thans 
hun methode van werken op elkaar af
stemmen. Was het Centrum gewend de 
fractiemedewerkers nauw bij de arbeid 
te betrekken, soms ook kamerleden als 
actief medewerkend lid in te schrijven, 
de Kuyperstichting deed dit met eigen 
medewerkers, de Lohmanstichting had 
helemaal geen betaalde medewerkers op 
wetenschappelijk niveau en kende alleen 
de kamerleden als adviserend lid. Werd 
bij de Kuyperstichting op bijna puur we

veel van elkaar 
thans inzien dat 
vaak historische 
tot verantwoorde

tenschappelijk niveau een taakomschrij
ving vastgesteld, de Lohmanstichting be
gon vaak met een meer globale benade
ring en kwam aldoende wel tot preci
sering. Ging het Centrum met haast mee
dogenloze precisie na wie voor de eer 
in aanmerking kwamen aan een rappor
tage mee te mogen werken, de Lohman
stichting vond voor alle geïnteresseer
den zo enigszins mogelijk wel een plaatsje 
voor actieve participatie.

OPMERKELIJK

Des te opmerkelijker is het wel te zien 
dat tóch geen enkele van de tot dusverre 
verrichte arbeid in kwalitatief opzicht 

verschilt. Men leert 
niet alleen de eigen, 
gegroeide, werkwijze 
resultaten leidt, men 

leert elkaar waarderen én begrijpen en 
zodoende groeit de bereidheid om, met 
inachtneming van elkanders aard samen 
nu aan allerlei projekten te arbeiden. 
Men komt tot de verfrissende ervaring, 
dat het ook anders kan, niet beter, maar 
gewoon anders. Men komt, en dat is het 
winstpunt van deze samenwerking, tot 
de ontdekking dat deze werkwijzen, deze 
anders-geaardheid tesamengevoegd, te- 
samen arbeidend verrijkend kunnen zijn, 
dat zodoende men niet eenvoudig bezig 
is de ARP (Kuyperstichting), de KVP 
(Centrum voor Staatkundige Vorming), 
de CHU (Lohmanstichting) bij elkaar op 
te tellen, maar dat er iets werkelijk 
nieuws kan ontstaan, iets wat meer is 
dan 3 maal 1, iets wat een misschien 
ooit werkelijk tot standkomende CDA ook 
wezenlijk mee gestalte kan geven. Dat 
kan het worden, dat is het soms ook al 
als de drie instituten tesamen op alle 
niveau’s nu eikaars wezen leren begrij
pen, eikaars werkwijzen aanvullen en 
bij elkaar die bereidheid tot slagen aan
treffen die noodzaak is.

E. Sleijser-Tegelaar
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PARLEMENTARIA Trouw aan de CHU
TIJDENS JONGSTE STORM
WATERHOOGTE
BIJNA GELIJK AAN 1953
Tijdens de zware storm van 14 decem
ber jl. zijn waterhoogten opgetreden die 
weinig of niets verschilden met die tij
dens de februari-ramp van 1953.

Minister Westerterp van verkeer en wa
terstaat verstrekte in zijn beantwoording 
van mondelinge vragen van het christe- 
lijk-historische kamerlid Tolman de vol
gende gegevens:

14/12 ’73

Vllssingen
Bruinisse
Dintelsas
Willemstad

1953

3,50 meter = i,05 beneden peil van 1 februari
4,13 meter = 0,37 beneden peil van 1 februari
4,47- meter = 0,08 beneden peil van 1 februari
4,35 meter = gelijk aan het niveau van 1 februari

De kans dat dergelijke hoge waterstan
den zich bij Bruinisse voordoen komt 
eens per 25 jaar voor, bij Vlissingen is 
dat eens in de 10 jaar.

Doordat de extreem hoge waterstand in 
de avond van de 14e december zich plot
seling en onvoorzien voordeed heeft de 
stormwaarschuwingsdienst in Bruinisse 
niet de normale alarmprocedure kunnen 
volgen. Wel zijn alle belanghebbenden zo 
veel mogelijk gewaarschuwd.
Minister Westerterp zei het enigszins te 
betreuren dat verzuimd is een afschrift 
van de stormwaarschuwing naar het ANP 
te sturen teneinde, zoals gebruikelijk is, 
de bevolking na het nieuws van 18 uur 
op de hoogte te stellen.

NIET VERGELIJKBAAR

De situatie van 14 december is niet 
geheel vergelijkbaar met die van 1953. 
De afsluiting van het Volkerak heeft 
de getijverschillen aanzienlijk vergroot. 
Maar bij vroegere gelegenheden is al 
meegedeeld dat de uitvoering van de Del
tawerken tijdelijk tot grotere risico’s 
zouden leiden. Veiliger ware geweest 
de Oosterschelde eerst af te sluiten en 
vervolgens Brouwershavensegat en Gre- 
velingen, aldus minister Westerterp.

Door tijdelijke maatregelen, bv. kistdam
men, wordt getracht tot 1978 het hoofd 
aan deze toestand te bieden. Verrassingen 
als op 14 december wilde hij kwalificeren 
als ,,inhaerent aan de natuur” .

Het optreden van de uitzonderlijk hoge 
waterstanden en het uitblijven van het of

ficiële waarschuwingstelegram maken een 
nieuwe waarschuwingsprocedure noodza
kelijk. Hieraan wordt gewerkt.
Nog voor de begrotingsbehandeling van 
verkeer en waterstaat zal de bewinds
man de kamer een overzicht verschaffen 
over de vorderingen in de dijkverhogingen 
en over de niet verhoogde dijkvakken. 
Hij overweegt geen tempovertraging in de 
dijkverzwaring. Dat blijkt uit het bedrag 
van 80 miljoen gulden op de begroting 
van 1974 tegenover 68,5 mln in 1973.

Meest urgente categorie zijn de Wester- 
scheldedijken. Vijftig procent is al op 
Deltahoogte gebracht tegen dertig pro
cent landelijk.

In of omstreeks 1981 zal de verhoging vol
tooid zijn, dan moet nog 25 procent lande
lijk verhoogd worden.
Minister Westerterp neemt aan bij de 
begrotingsbehandeling ook het regerings
besluit inzake de Dollardwerken te kun
nen meedelen. De beslissing hierover moet 
op korte termijn genomen worden.

Ook gaf hij een overzicht van de schade 
aan het duingebied als gevolg van de 
storm van 14 december. Van het duin
gebied op Ameland, Vlieland, Texel en 
Terschelling werd 10 tot 25 meter af
geslagen. De afkalving heeft hotel Stein- 
voorde op Ameland tot op enkele meters 
genaderd, maar de aanwezigheid van een 
duinregel maakt de situatie niet verontrus
tend. Langs de kust van Noord- en Zuid- 
Holland en Zeeland is de duinafslag met 
ongeveer 10 meter niet verontrustend.

H.L.

Na de Unieraad-vergadering van 15 de
cember schreef dagblad ,,Trouw”  onder 
een grote kop: ,,Na motie Unieraad CHU 
geen gezamenlijke lijst”  en ,,Alleen bij 
CHU reserves” .
In het verslag kan men dan vinden dat de 
toekomst van het Christen-Democratisch 
Appèl onzeker is geworden, nu de Unie
raad een motie heeft aanvaard die volgens 
ingewijden een fusie van kandidatenlijs
ten vOor de Tweede Kamerverkiezingen 
onmogelijk maakt. Omdat de CHU in de 
oppositie is, betekent deze uitleg van
C.H.-Tweede Kamerleden dat het bij de 
volgende verkiezingen nog niet tot een 
gemeenschappelijke lijst kan komen.

Dit inspireerde kennelijk de anonieme 
,,meditatieve”  commentator van Trouw, 
die u dagelijks kunt vinden op pagina 2 
rechts bovenaan, onder de titel,,Vandaag”  
tot het geven van een beschouwing over de 
CHU. En hoe. Hij schrijft op 19 december 
onder meer: ,,Opnieuw is het Christelijk 
Democratisch Appèl niet van de grond 
gekomen. Een beetje onnozel gaven bepaal
de persmedia dit als groot nieuws door. 
Iedereen die de laatste tijd het gedrag van 
de CHU volgde kon dit toch op z’n vingers 
narekenen. Terwijl de beide andere chris
telijke partijen hun uiterste best doen om 
deze regering, waarvoor zij bij de tot
standkoming echt niet stonden te juichen, 
loyaal tegemoet te treden, dook de CHU 
duidelijk de conservatieve hoek in.”  De 
commentator vertelt verder dat deze re
gering z’n uiterste best doet om hen die 
gemeenlijk het eerst de dupe worden van 
een ekonomische regressie te beschermen 
en vraagt dan: sedert wanneer mag een 
regering van een christelijke partij niet 
meer in de allereerste plaats denken aan 
hen die altijd uit de boot dreigen te vallen? 
Na op deze wijze - zij het nog veel uitge- 
breider - de CHU te hebben veroordeeld 
en de regering geprezen, keert hij in de 
slotzin weer terug tot de CDA en besluit: 
Zolang er onder de christenen in ons land 
geen overeenstemming bestaat t.a.v. de 
meest fundamentele oriëntaties die ons 
vanuit de Schriften worden aangereikt, en 
daartoe reken ik primair dat God de God 
van het recht der armen (overal) is, zal 
er van een CDA niets terecht komen en 
ook niets terecht moeten komen. Aldus 
Trouw.

Wat zou het prettig zijn en goed voor be
tere verhoudingen tussen de christen de
mocratische partijen, indien Trouw een 
verslaggever en een commentator had die 
de CHU beter begreep of beter wilde be
grijpen. Dan zou er beslist een minder 
negatief verslag zijn verschenen en had die 
commentator minder kans gekregen om 
op grond daarvan z’n gal te spuwen over 
het gedrag van de CHU en van daaruit de

regering te prijzen. Of was dit laatste 
de bedoeling?

Wat is de werkelijkheid? De CHU heeft 
unaniem de resolutie aanvaard, bij de ARP 
waren nog 20 procent tegenstemmers. In
derdaad heeft de CHU een motie aangeno
men, waarin onder meer staat dat de Unie
raad de resolutie aanvaardt met dien ver
stande dat de beslissing over één lijst 
moet worden genomen, tegen de achter
grond van de feitelijke parlementaire 
en politieke situatie vóór de eventuele ver
kiezingen van de Tweede Kamer.

Is dit zo zinloos? Deze motie werd voor
namelijk ingegeven door de overweging 
dat deze eerstvolgende verkiezingen wel 
eens voortijdige verkiezingen konden zijn, 
die het volmaakt belachelijk zouden maken 
tegenover de kiezers indien dan plotseling 
ARP, KVP en CHU met één lijst zouden 
uitkomen in de landspolitiek. Een situatie 
waarin men binnen de CHU niet naar 
verlangt, maar die niet ondenkbaar is. 
De opstelling van Burger eerst, en van 
Den Uyl later tegenover de CHU is nog 
te vers.

Niettemin koos de CHU op 15 december 
eensgezind vóór voortgang in de samen
werking binnen het verband van het Chris
ten Democratisch Appèl. Dat heeft Trouw 
vermoedelijk verdriet gedaan, immers de 
genoemde ,,ingewijden”  die ,,nadere uit
leg”  gaven, hadden toch een heel ander 
resultaat mogen verwachten! En we weten 
hoe Trouw in het verleden via ,,ingewij
den”  en ,,zegslieden”  de beoogde sa
menwerking heeft getracht te doen mis
lukken.

Herinnert u zich b.v. nog hoe Trouw op 22 
juni een hele pagina wijdde aan de beslis
sing die een dag later door ARP, KVP 
en CHU moest worden genomen. Dé KVP 
en CHU waren de sterkste voorstanders 
voor samenwerking, omdat zij de groot
ste verliezers waren bij de verkiezingen, 
maar de ARP remde de voortgang van de 
eenwording waar zij kon.

Dat was klare taal. Maar nu is plotseling 
de CHU dwarsligger. Niet zozeer tegen 
KVP en ARP, want dat leest u nergens, 
maar tegen deze regering. En deze re
gering doet zo oneindig veel meer dan 
voorgaande regeringen, zoals het kabinet 
De Jong en dat van Biesheuvel, voor de 
armen in deze maatschappij, aldus de sug
gestie van de commentator van ,,Van
daag” . Wat zouden Aantjes, Boersma en 
Biesheuvel daarvan zeggen?

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden

Aan het gemeentebestuur van Haarlem zijn 
inlichtingen gevraagd omtrent de toedracht 
van de recente diefstal van drie kostbare 
schilderijen uit het Frans Hals-museum 
in deze stad, de beveiliging van het museum 
en alle ander e zaken welke van belang kun
nen zijn voor een beoordeling van de mate 
van de veiligheid. Aldus heeft minister 
Van Doorn van CRM geantwoord op schrif
telijke vragen van het christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst naar aanleiding van de dief
stal.

Zodra de gevraagde inlichtingen, ontvan
gen zijn, zal de bewindsman nadere infor
maties verstrekken.

Het kamerlid wilde ook weten welke maat
regelen de laatste twee jaren zijn getrof
fen ter beveiliging van de Nederlandse 
musea. Het indertijd in opdracht-van de 
toenmalige staatssecretaris Vonhoff van 
CRM door de centrale organisatie TNO 
ingestelde onderzoek is in september 
jongstleden afgesloten, zo deelde de mi
nister mee. Het desbetreffende rapport 
werd in handen gesteld van de Rijksge
bouwendienst.

,,ING” -TITEL

Met collega’s van de Tweede-Kamerfrac- 
ties van KVP, ARP en SGP heeft drs.

Van Leijenhorst (CHU) schriftelijke vra
gen gesteld aan staatssecretaris Klein 
van onderwijs en de ministers Van der 
Stee van landbouw en Van Agt van justi
tie over de ,,ing” -titel. Het is namelijk 
onmogelijk gebleken om binnen de door 
de wet gestelde termijn van één jaar te 
kunnen worden ingeschreven in het re
gister van de stichting Ing. Register te 
Eindhoven. De kamerleden vroegen de 
bewindslieden op korte termijn een op
lossing te vinden.

ZANDWINNING

Het christelijk-historische Tweede Ka
merlid drs. A. D. W. Tilanus stelde met 
collega’s van de fracties van PvdA, ARP 
en KVP schriftelijke vragen aan minis
ter Westerterp van verkeer en water
staat en staatssecretaris De Goede van 
financiën over het rapport ,,Zandhuis- 
houding in Noord-Holland” . Dit rapport 
moet al meer dan een jaar aanwezig zijn 
op het departement van verkeer en wa
terstaat om van commentaar te worden 
voorzien. Gevraagd werd spoed te maken 
met dat commentaar, zodat het provin
ciaal bestuur van Noord-Holland de 
gelegenheid krijgt een zandwinningsbe- 
leid vast te stellen.

VERDUIDELIJKING

Tweede Kamerleden van VVD, PPR, DS’70,

KVP, ARP, CPN, PvdA, PSP en D’66 en 
drs. Van Leijenhorst (CHU) hebben staats
secretaris Klein van onderwijs schrif
telijk gevraagd een verduidelijking te 
geven van zijn mededelingen over de 
uitbetaling van rijksstudietoelagen. En
kele weken geleden deelde de bewindsman 
mee, dat zich bij die uitbetaling geen be
langrijke vertragingen hadden voorge
daan.

De kamerleden beschikten over gegevens, 
dat op 20 november jongstleden bij naar 
schatting honderden studenten vertraging 
in de uitbetaling was ontstaan. Vandaar 
de vraag om nadere inlichtingen.

F2-FUNCTIE

Met collega’s van KVP, ARP, PvdA, DS’70 
en VVD stelde drs. Tilanus (CHU) schrif- 
lijke vragen aan staatssecretaris Meijer 
van CRM over de F2-functiè. Volgens de 
kamerleden zijn in gesprekken via de zijde 
van zijn departement met de betrokken in
stellingen toezeggingen gedaan over een 
aantal van tachtig te subsidiëren functio
narissen. Volgens een onlangs door de 
kamercommissie voor CRM ontvangen 
brief zou het aantal tot vijftig, hooguit 
zestig worden beperkt.
Aan de bewindsman zijn nu nadere in
lichtingen gevraagd.

H. L.

Kan deze commentator aangeven waar 
de CHU getracht heeft niet hen die het 
eerst de dupe dreigen te worden, te hel
pen? Kan hij ons tonen dat de CHU niet 
onderschrijft en dus niet daarnaar han
delt dat God, de God van het recht der 
armen is? Zindelijkheid in berichtge
ving en commentaar zouden daarmee wel 
gediend zijn.
Dit is temeer nodig omdat ook reeds op 
5 december door Trouw in het commen
taar ,,Partijpolitiek”  een onjuiste voor
stelling t.a.v. de CHU werd gegeven. Toen 
kreeg onze redacteur Van Spanning in 
Trouw van 7 december de gelegenheid 
uitvoerig de gegeven onjuiste voorstelling 
van zaken- recht te zetten.
Wij vragen niet van het Christelijk dag
blad Trouw dat zij zich zal inzetten voor 
de Christelijk Historische Unie. Wij be
grijpen dat dit te veel gevraagd zou zijn. 
Wel vragen wij correcte, voor mijn part 
christelijk verantwoorde, berichtgeving.

B.

Naar aanleiding van een artikel in het 
weekblad ,,Vrij Nederland”  over de si
tuatie met betrekking tot de speelauto
maten in Amsterdam stelde het CHU- 
Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten schrif
telijke vragen aan minister Van Agt van 
justitie.
Uit het artikel bleek, dat de speelkasten 
steeds groter worden en dat er steeds 
grotere bedragen verspeeld worden. Het 
kamerlid verzocht de bewindsman aan deze 
situatie een einde te maken.

H. L.
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RECHTEN VAN DE MENS WORDEN NOG 
STEEDS MET DE VOETEN GETREDEN
De Eerste Kamer en de Tweede Kamer 
hebben vorige maand, met een gezamen
lijke bijeenkomst in de Ridderzaal te 
Den Haag, het feit herdacht dat 25 jaar 
geleden de Verenigde Naties de Univer
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens bekrachtigden. Mevrouw dr. H. 
Verwey - Jonker, oud-kroonlid van de 
Sociaal-Economische Raad SER was in 
1948 betrokken bij de voorbereidende be
sprekingen over die verklaring. Daarom 
voerde zij het woord tijdens de herden
kingsbijeenkomst in de Ridderzaal.

Mevrouw Verwey - Jonker stond in 1948 
wat ambivalent tegenover de verklaring, 
maar in haar toespraak ging zij in op 
de betekenis van de verklaring. Zij sprak 
als volgt:

,,Zoals veel mensen uit Westerse landen 
was ik van mening, dat je zulk een verkla
ring alleen zou mogen afleggen als er 
enige kans bestond, dat je het ook waar 
kon maken. Het leek mij dus vreemd, dat 
juist de hele arme landen, waar geen spra
ke kon zijn van een recht op arbeid of een 
sociaal verzekeringssysteem, zo grote 
prijs stelden op een gedetailleerde formu
lering van sociale wenselijkheden. Pas 
later ging ik inzien, dat juist zulke pun
ten voor hen waarde hadden als norm, doel
stelling, als een hoopvol verschiet. .En 
natuurlijk zat ik ook vol van dat vluchte
lingenprobleem. Ik kwam ten slotte regel
recht terug van bezoek aan de kampen. 
Ik wist hoeveel millioenen mensen er na 
1945 waren verbannen, uitgewezen zonder 
onderscheid, gewoon op de trein gezet 
naar een zogenaamd vaderland, dat ze 
nooit hadden gezien.
En hier in dat wonderlijke Palais de 
Chaillot - een soort kombinatie van Carré 
en het Paleis van Volksvlijt, maar dan 
heel groot - vond ik de vertegenwoordi
gers van de regeringen, die daarvoor 
verantwoordelijk waren ernstig bezig te 
diskussiëren over de artikelen 13 en 15, 
die handelen over het recht om een vader
land te verlaten en er weer terug te 
keren en over het recht op behoud van de 
nationaliteit.
Toch was het natuurlijk een boeiende 
belevenis met zoveel verschillende men
sen met zoveel verschillende achtergron
den te mogen discussiëren over prin
cipiële beginselen. Met een Pakistaanse 
vrouw uitvoerig te praten over de voor- 
en nadelen van het Mohammedaanse huwe
lijksrecht: ze begon met te zeggen: ,,Jul
lie mannen zijn even polygaam als de 
onze, maar wij zijn beter beschermd” ; 
Mrs. Roosevelt, die wei de motor van 
de commissie kon worden genoemd, op
nieuw te ontmoeten en haar haar ideeen 
te horen ontvouwen over een voortzetting 
van de Verklaring, o.a. in een Status 
of Women Committee; te proberen te 
begrijpen, wat een communist onder de
mocratie verstaat. Er kwamen ook van 
alle kanten brieven, petities en eisen op 
ons af. Ik herinner me speciaal een brief 
met een romantisch brievenhoofd vol en
geltjes en cupidootjes, die kwam van een 
vereniging van mensen, die als buiten
echtelijke kinderen geboren waren en die 
ons vermaanden om in de Verklaring vast 
te leggen, dat noch in het publieke, noch 
in het privaatrecht tussen wettige en on
wettige kinderen verschil mocht worden 
gemaakt. Hun club heette naar goede Fran
se traditie ,,Les enfants de 1’araour” ! 
Intussen was die derde commissie wel 
te beschouwen als een eiland van rust 
in een turbulente Algemene Vergadering. 
1948 was geen rustig jaar in de inter
nationale politiek: er was burgeroorlog in 
Griekenland, er had een communistische 
machtsovername plaats gehad inTsjecho- 
slowakije, de Koude Oorlog stond in 
volle duidelijkheid voor de deur. Vandaar 
ook misschien, dat het aannemen van de 
Verklaring, op die 10e december niet de 
publieke belangstelling heeft gehad, die 
wij van ons werk misschien wel hadden 
verwacht.

WEINIG INDRUK

En inmiddels is er aan deze situatie niet 
zoveel veranderd. De Verklaring heeft 
weinig indruk gemaakt, de minderheden 
zijn niet naar hun vaderland teruggekeerd, 
erger, de wereld heeft sindsdien talloze 
nieuwe gevallen meegemaakt van uit
wijzing en van vlucht. De gebeurtenissen, 
die geleid hebben tot het ontstaan van 
een Palestijns vluchtelingenvraagstuk, 
hadden toen natuurlijk al plaats gehad, 
maar wij kenden nog niet de menselijke, 
politieke en financiële problemen, die dat 
voor de Verenigde Naties zou meebrengen. 
Maar er zou nog zoveel volgen: de uittocht 
van Joden uit de landen van Noord-Afrika

en van het Midden-Oosten moest nog ko
men, de Indische Nederlanders, de mil
lioenen oorlogsvluchtelingen in Indo- 
China, de slachtoffers van revoluties en 
contra-revoluties in Zuid-Amerika. En 
dat is natuurlijk nog maar een enkel punt, 
waarop de Verklaring met voeten wordt 
getreden: overal ter wereld wordt gemar
teld, worden mensen ten onrechte ge
vangen gezet, worden burgers gediscrimi
neerd en onderdrukt.
En toch: als ik de tekst nodig heb van de 
Verklaring dan raadpleeg ik meestal het 
boekje van Prof. Asbeck, waarin deze 
voorkomt, naast een groot aantal derge
lijke uitspraken en verklaringen: de Ha- 
beas Corpus Act en de Déclaration de 
droits de 1’homme et du citoy en, de Grond
wet van de U.S.S.R. en gedeelten van de 
Grondwet van het Koninkrijk der Neder
landen. En bij het doorbladeren van zo’n 
boekje ga je vanzelf denken aan wat er 
allemaal met die verklaringen en on
danks die verklaringen in de loop van de 
geschiedenis is gebeurd. Dat ik ook niet 
altijd in overeenstemming geweest met 
letter en geest van die verklaringen: 
in Engeland werden, honderd jaar na het 
afkondigen van de Habeas Corpus Act 
nog mannen in de kroegen van Londen 
bijeengedreven en geronseld voor de vloot, 
in Frankrijk stonden de mannen die de 
Déclaration hadden aangenomen binnen 
een paar jaar elkaar naar het leven. 
In de Verenigde Staten is de trotse tekst 
van de oorspronkelijke Bill of Rights 
,,A11 men are bij nature equally free and 
independent”  vele malen geschonden en 
ook in onze eigen Grondwet staan arti
kelen, waaraan men zich niet altijd strikt 
gehouden heeft. In 1953 bij voorbeeld - 
freule Van Stoetwegen heeft ons daaraan 
nog herinnerd - is in het Nederlandse 
Parlement nog een debat geweest over 
de vraag of een vrouw wel tot rechter 
kon worden benoemd. Dit in volle tegen
spraak tot de bepaling, dat iedere Neder
lander tot elke landsbediening benoem
baar is.

PROTEST

Maar nu zijn in al die landen, vroeger of 
later, mensen op gestaan, die tegen schen
dingen van de wetten en verklaringen met 
kracht hebben geprotesteerd. Soms waren 
dat mensen met beroemde namen, Emile 
Zola bij voorbeeld en Simone de Beauvoir 
en de Nobelprijswinnaar Sacharof. Soms 
ontleenden zij hun bekendheid juist aan 
de kracht, waarmee ze hun protest de 
wereld in slingerden. Martin LutherKing,

waarover U straks een film zult zien, hoor
de daartoe. Nog vaker zijn het geheel 
onbekende willekeurige mensen, die af
zonderlijk of gezamenlijk hun stem ver
heffen, studenten tegenwoordig vaak, maar 
ook arbeiders en andere burgers klinkt 
die stem opeens in een film - ik denk 
aan de film over de juryrechtspraak 
,,Twelve angry men” . En heel vaak vin
den wij het beroep op de burgerrechten 
verwoord in ongetekende artikelen in kran
ten en tijdschriften - met name deze 
laatste jaren in de Verenigde Staten. 
Het bijzondere van een Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens is 
nu dat wij als het ware gerechtigd zijn 
dit protest niet alleen te uiten tegenover 
de overheid van onze eigen staat, maar 
ook tegenover die van andere landen. 
Daarom betuigen intellektuelen hun so
lidariteit met hun collega’s in Rusland, 
daarom schrijven huisvrouwen en wer
kende jongeren geleid door Amnesty In
ternational aan alle mogelijke regeringen, 
daarom staan Nederlandse jongens en 
meisjes te posten voor winkels, waar 
koffie en sinaasappels worden verkocht. 
Het haalt natuurlijk niet veel uit en er 
is daarom veel ongeduld. Dat betekent 
in een aantal gevallen frustatie en radika- 
lisering van bewegingen. In de film, die 
U straks te zien krijgt, spreiden de be
togers voor burgerrechten, blank en ge
kleurd, een grote mate van zelfbeheer
sing en van saamhorigheid ten toon. Mis
schien zou dat op het ogenblik al niet 
meer mogelijk zijn. Die ontwikkeling is 
begrijpelijk, maar ook gevaarlijk. Want 
het leidt tot een fanatisme dat op zijn 
beurt als het de kans krijgt, mensenrech
ten minacht en nieuwe slachtoffers maakt.

GEEN FANATICI

De grote voorvechters van bewegingen 
voor burgerrechten waren geen fanatici 
en het is misschien wel daardoor, dat zo 
schrikbarend velen van hen door moorde
naarshand gevallen zijn: Abraham Lin
coln en Jean Jaurès en Walter Rathenau 
en Ghandi en Jan Masarijk, Folke Berna- 
dotte en Maarten Luther King. En ook 
hier weer talloze naamlozen in gevange
nissen en concentratiekampen en voor 
vuurpelotons, die stierven omdat zij nor
men verdedigden, die officieel door de 
hele wereld zijn erkend.

De ménsen , die deze normen vastleg
den in Parijs in 1948 waren evenmin 
fanatici. Het waren niet de scherpslij
pers uit de delegaties, zij waren inte-

De Stichting der Nederlandse Universi- 
teiten en Hogescholen voor Internat. Sa
menwerking krijgt een nieuwe directeur, 
die in de CHU een goede bekende is.

De redactie van ,,De Nederlander”  kan 
in hem zelfs een medewerker feliciteren 
met een eervolle benoeming in Den Haag. 
Het is drs A. J. van Duist te Hilversum 
(waar hij tot begin 1970 deel uitmaakte 
van de Gemeenteraad), die benoemd is 
tot opvolger van de huidige algemene 
directeur mr H. G. Quik, die op 1 maart 
1974 met pensioen gaat. Drs Van Duist 
krijgt enkele maanden om zich in te wer
ken. Hij maakt nu nog deel uit van de 
directie van de WACC: de World Asso- 
ciation for Christian Communication, met 
hoofdkwartier te Londen. Voordien was 
hij Hoofd afd. Gesproken woord en plv. 
programmaleider van de NCRV-radio. 
De NUFFIC (een afkorting die ontleend 
is aan de Engelse naam van de stichting) 
zetelt in het Haagse Paleis Noordeinde. 
Daar zetelt ook het Institute of Social 
Studies, door het Nuffic in 1952 in het 
leven geroepen.
Met het oog op de bijdrage die weten
schappelijk onderwijs en onderzoek kun
nen leveren aan de totstandkoming van 
voorwaarden voor een menswaardige 
internat, samenleving, stelt de NUFFIC 
zich ten doel het bevorderen van de 
internationale samenwerking en uitwisse
ling van personen en ideeën op wetenschap
pelijk gebied. Zij bevordert, coördineert 
en ondersteunt met betrekking tot de 
ontwikkelingslanden o.m.:
1. vormen van onderwijs t.b.v. buiten

landers (tegenwoordig via 16 instituten 
en cursussen);

2. vormen van samenwerking van Ned. 
instellingen van wetenschappelijk

onderwijs en/of onderzoek met soort
gelijke instellingen in het buitenland 
(het Programma voor Universitaire 
Projecten, deel uitmakend van het Ne
derlands hulpprogramma).

Drs Van Duist, die in dienst van de 
WACC veelvuldig op reis was, zal onge
twijfeld bij de NUFFIC wat meer honkvast 
worden, maar het is duidelijk dat zijn 
nieuwe functie een voortzetting is van 
zijn specifieke inzet voor ontwikkelings
werk. In de WACC heeft hij zich, naast 
veel aandacht voor financiering en bege
leiding van radio- en tv-werk van kerken 
in de hele wereld, ook terdege bezig
gehouden met de opleiding van radio- 
en tv-medewerkers in ontwikkelings
landen. Een verzoek om de eerste steen
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gendeel er op uit afstand te nemen van 
de politieke problemen van de dag en 
met elkaar een grondslag te leggen voor 
een beter begrip, dat pas in de verre 
toekomst zou kunnen ontstaan. En mis
schien zal in die verre toekomst door 
hun werk dat jaar 1948 niet meer in 
alleen de geschiedenisboekjes prijken als 
het beginjaar aan de Koude Oorlog, maar 
als het jaar van Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens.”

Aldus mevrouw dr. Verwey-Jonker, tij
dens de herdenkingsbijeenkomst in de 
Ridderzaal.

Drs. Van Duist wordt directeur Nuffic
te komen leggen van een mede door de 
WACC ontwikkeld radioproductie- en 
trainingscentrum in Kameroen, kan hij 
vermoedelijk niet meer honoreren.

L .

Decembernummer 
van CH-Tijdschrift 
verschenen
Het onlangs verschenen december
nummer van het CH-Tijdschrift 
biedt U drie interessante onder
werpen.
Een werkgroep van de commissie 
Ontwikkelingssamenwerking uit de 
‘Lohmanstichting brengt een rapport 
over Internationale Arbeidsverde
ling.
Ir. Nellien C. de Ruiter behandelt 
de problematiek van de College- 
vorming in Staten en gemeenteraden. 
Oud-CHU-fraktievoorzitter drs. 
A. D. W. Tilanus geeft in zijn bij
drage Enkeie opmerkingen na de 
kabinetsformatie 1972/73.
Het artikel van Tilanus, waarin hij 
onder meer de suggestie doet een 
formateur de status van minister 
zonder portefeuille te geven, trok 
reeds de aandacht van enkele dag
bladen.
U kunt dit nummer bestellen bij de 
Lohmanstichting, Den Haag door 
storting van f3 ,- op giro 60.45.00.
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PARLEMENTARIA

CHU-fractie in Tweede Kamer 
stemde voor Machtigingswet
De Tweede Kamer heeft nog voordat zij 
aan haar kerstvakantie begon, de Mach
tigingswet goedgekeurd. Als de Eerste 
Kamer volgende week ook met deze wet 
instemt, bestaat er de mogelijkheid voor 
de regering om met inschakeling van het 
parlement maatregelen te treffen op het 
gebied van de inkomens, de prijzen, de 
huren en de dividen.
De christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie behoorde met de fracties van 
PvdA, KVP, ARP, PPR en D’66 tot de 
fracties, die vóór de Machtigingswet stem
den. Drs. D. F. van der Mei legde, tijdens 
de eindstemming, de volgende stemverkla
ring af:

,,Bij de indiening van dit wetsontwerp had 
de fractie van de CHU grote en funda
mentele bezwaren zowel op het punt van 
de parlementaire controle, op de concen
tratie van macht in handen van de centrale 
overheid, als op het punt van demogelij- 
heden van gebruik van de wet.
Op het punt van de parlementaire controle 
is een nota van wijzigingen gekomen, 
terwijl verder via essentiele amendering 
tegemoet is gekomen aan onze fundamen
tele bezwaren.
Wat de mogelijkheden van gebruik van de 
wet aangaat, heeft de regering ons ver
zekerd geen zodanig gebruik van de wet 
te zullen maken, dat maatregelen genomen 
zullen worden, die gezien de inhoud van 
de considerans als wezensvreemd aan de 
bedoeling van de wetgever moeten worden 
beschouwd.
Indien een regering in een parlementaire 
democratie een zodanige verzekering 
geeft, moet men daar als parlement per 
definitie op kunnen vertrouwen. Het be
schamen van dat vertrouwen zou een 
aantasting van de goede werking van de 
parlementaire democratie betekenen.
Met betrekking tot het punt van de ont
wikkeling van de overheidsuitgaven is onze 
motie aanvaard. Ook dat heeft bij de 
beoordeling door de CHU van dit wets
ontwerp een rol gespeeld.
Welnu, na het in overweging nemen van 
al deze punten is de christelijk-historische 
fractie uiteindelijk tot de conclusie ge
komen, om, gezien de ernst van de eco
nomische situatie onze stem aan ditwets- 
ontwerp niet te onthouden.”
Aldus de stemverklaring van de CHU 
over de Machtigingswet.

SUCCESSEN

De CHU-fractie boekte tijdens het debat 
over de Machtigingswet en de aangekon- 
digde regeringsmaatregelen als gevolg 
van de oliecrisis enkele successen. 
Aangenomen werd de motie-Van der Mei 
(CHU), waarin de regering gevraagd werd 
ernstig te bezien of evenwicht in de be
perkingen op de overheisuitgaven niet 
verder moet worden beperkt dan het 
nu vastgestelde bedrag van f750 miljoen. 
Voor deze motie stemden de fracties van 
CHU, VVD, DS’70, ARP met uitzondering 
van vier leden en KVP met uitzondering 
van twee leden.
De Tweede Kamer schaarde zich ook 
achter het wijzigingsvoorstel (amende
ment) van drs. Van der Mei, waarin 
bepaald wordt dat een maatregel of een 
besluit krachtens de Machtigingswet bin
nen de termijn van tien dagen tot stand 
kan worden gebracht, wanneer de Tweede 
Kamer binnen die termijn vaststelt dat 
geen of minder dan dertig leden inlich
tingen verlangen. Tegen dit amendement 
stemden de fracties van CPN, PSP en 
vijf leden van de PvdA-fractie.
Afgewezen werd de motie-Van der Mei, 
waarin het kabinet gevraagd werd de op 
basis van de Machtigingswet verkregen 
gegevens niet. voor andere beleidsdoel
einden te gebruiken. Voor deze motie 
stemden de fracties van CHU, GPV, SGP, 
BP, RKPN, VVD en KVP.

ERNSTIG

Drs. Van der Mei trad bij het drie dagen , 
durende debat over de Machtigingswet en 
de regeringsmaatregelen op als woord
voerder van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie.
Bij de algemene beschouwingen, in de

Drs. D. F. V. d. Mei

eerste termijn, maakte drs. Van der Mei 
eerst enkele algemene opmerkingen over 
de energiecrisis. ,,Deze crisis heeft met 
haar diepingrijpend karakter ernstige ge
volgen voorde gehele wereld. Geïndustria
liseerde landen zowel als ontwikkelings
landen hebben ervan te lijden,”  aldus drs. 
Van der Mei.

Wat de regeringsnota over de beperking 
van de olie-aanvoer en de gevolgen daar
van betreft zei de CHU-woordvoerder, 
dat de regering terecht aangaf dat er 
een grote mate van onzekerheid is, die 
het bijzonder moeilijk maakt de gevolgen 
van de energiecrisis te ramen. Er is 
bijvoorbeeld een grote mate van on
zekerheid met betrekking tot de houding 
van de olieproducerende landen inzake 
de olie-aanvoer.
Wel is zeker, dat de olieprijs blijvend 
hoger zal zijn dan we gewend waren. 
En dat is van grote betekenis voor de 
economische ontwikkeling, indien we des
kundigen horen zeggen, dat olie en aardgas 
tot ongeveer 1985 ongeveer 70 procent 
van de wereldenergie moet blijven le
veren. De afhankelijkheid van olie en 
aardgas is dus groot en bepaald niet 
zonder risico ’s, zoals nu wel duidelijk is 
gebleken. ,,Een daarop afgesteld energie
beleid is dus nodig,”  aldus drs. Van der 
Mei.
Er zijn nogal wat onduidelijkheden in de 
nota; de nota dient om duidelijk te maken, 
dat de situatie zó ernstig is, dat de 
ingediende Machtigingswet met z ’n vér
gaande bevoegdheden alleszins verant
woord is. Ook omdat die duidelijkheid 
lang niet in alle opzichten aanwezig is 
stelde drs. Van der Mei een aantal vragen:

1. ,,De nota meldt ons, dat eind november 
de aanvoer 30 procent beneden het 
normale peil lag. Wat wordt hieronder 
normale peil verstaan? Op welke maand 
heeft dat normale peil betrekking?

2. Is het juist, dat er een bijzonder grote 
aanvoer in september en oktober is 
geweest?
Indien het cijfer van 30 procent op die 
aanvoer zou slaan, dan krijgt het nog 
weer een aparte betekenis.
De intering op voorraden zal slechts 
geleidelijk mogen plaatsvinden. Wan
neer voorziet de regering, dat die 
intering een critische grens bereikt 
heeft? En kan de regering enige aan
duiding van de maatregelen, die dan 
zullen moeten worden genomen, geven?

3. Voor het eerste kwartaal van 1974 
is een korting op binnenlandse af
leveringen geraamd van 30 a 35 
procent. Ook voor het tweede kwartaal 
denkt men aan dit cijfer. Is het ver
wachte cijfer voor het tweede kwartaal 
gebaseerd op wat we verwacht hadden 
te gebruiken zonder energiecrisis?

4. De regering bepleit een krachtig en 
gericht energiebeleid met name ook 
met het oog op de werkgelegenheid. 
De verdeling van aardolie- en aard- 
olieprodukten over de verschillende 
aanwendingsmogelijkheden is daarbij

van essentieel belang. Hoe denkt de 
Regering dit te gaan doen? Naar mijn 
mening ligt hier bepaald een taak voor 
de Regering. Het gaat hier om het 
toekennen van prioriteiten op basis 
van algemeen belang. En dat is een 
taak voor de overheid. Er is ook 
aandrang vanuit het bedrijfsleven om 
het langs die weg te doen” . Aldus de 
vragen.

Een ander belangrijk punt hierbij was 
volgens de CHU-woordvoerder hoe de 
vooruitzichten zijn voorde 15 liter benzine 
per personenauto.
Indien men ervan uit moet gaan, dat er 
voor 1974 een totale beperking van de 
beschikbaarheid van aardolie zal zijn van 
25 procent en men er tevens van uit moet 
gaan, dat bij de aanwending daarvan de 
werkgelegenheidsaspecten vóór alles 
gaan, dan zou het wel eens kunnen zijn, 
dat er aan die 15 liter per personenauto 
vrij gauw een eind zal komen. Dat zou 
vele mensen toch weer een ander beeld 
van de ernst van de situatie geven.

UITBREIDING

Na de belangrijke aardgaspositie van Ne
derland besproken te hebben ging drs. 
Van der Mei in op de distributie van 
benzine. In dit verband bepleitte hij een 
uitbreiding van de speciale categorieën, 
die een additionele toewijzingkunnenkrij- 
gen. Niet alleen huisartsen en veeartsen 
moeten onder zo’n categorie vallen, maar 
ook alle werkers in de ambulante ge
zondheidszorg. Ook de ambtsdragers van 
kerkgenootschappen dienen, evenals de 
artsen, voor een aanvullende toewijzing 
in aanmerking te komen.
Bij zijn bespreking van.de algemene eco
nomische situatie zeide christelijk-histo- 
tische woordvoerder onder meer:

,,Bij de behandeling van de begroting 
van economische zaken ruim een maand 
geleden in deze kamer konden wij con
stateren, dat de economische situatie 
van ons land een aantal structureel zwakke 
plekken vertoont:

a. een hoog en hardnekkig inflatie- 
tempo;

b. een relatief hoge werkloosheid met 
sterk structurele trekken;

c. een ongunstig investeringsklimaat.

Daarbij komen thans:
a. in het algemeen veel hogere grond- 

stoffenprijzen;
b. energieschaarste met de zekerheid, 

dat wij om meer dan één reden met 
veel hogere energieprijzen te maken 
zullen krijgen;

c. een vermindering van olietoevoer, 
die de structuur van de economie 
zal aantasten in dit grondstoffen
arme land;

d. de kerngegevens m.b.t. de ontwikke
ling van onze economie in 1974.

Dit alles levert een somber beeld op 
voor een grondstoffenarm land, dat zo 
sterk afhankelijk is van de export.
Dit alles leidt tot de noodzaak de handen 
ineen te slaan, alleen dan is een effectieve 
krachtsinspanning mogelijk. Dat geldt 
zowel nationaal als internationaal.”

VèRGAAND

Na gewezen te hebben op de ingrijpende 
wijzigingen, wat betreft de matiging in 
de loon- en prijsontwikkeling en de gezonde 
betalingsbalans, besprak drs. Van der Mei 
de Machtigingswet. Hij zei ondermeer:

,,De situatie, waarin ons land verkeert 
wordt zodanig ernstig geacht door dit 
kabinet, dat het zeer vérgaande bevoegd
heden vraagt. In zo’n situatie kan men 
naar onze mening spreken van het vereiste 
van een nationaal beleid. Een beleid, 
waarin met achteruitzetting van eigen 
partijpolitieke opvattingen een typisch na
tionale krachtsinspanning van ons volk 
wordt gevraagd. Een zodanig beleid, 
waarin partijprogramma’s naar de achter
grond moeten verdwijnen, maakt het ge
wenst, dat de programformule van dit 
kabinet wordt gewijzigd en de basis van

het kabinet zo breed mogelijk wordt ge
maakt. Naar onze mening is dat thans 
niet het geval.
We hebben begrepen, dat het kabinet onze 
opvattingen niet deelt. Het heeft dus weinig 
of geen zin daarover nu verder te spreken. 
Met betrekking tot de Machtigingswet 
is van verschillende zijden de vraag ge
steld of de overheid die vérgaande be
voegdheden eigenlijk wel nodig heeft. 
Geven de bestaande wetten niet voldoende 
mogelijkheden om in de inkomensvorming 
in te grijpen?
We zijn van mening, dat het noodzakelijk 
is, dat ook bij deze mondelinge behande
ling door de regering op dit punt wordt 
ingegaan.
Met meer dan gewone belangstelling wach
ten we die uiteenzetting af,”  aldus drs. 
Van der Mei.

Over de inhoud van de wet zei hij:
,,De regering vraagt zeer vérgaande be
voegdheden, doch vergeet in de haast 
de parlementaire controle op deze machts
concentratie op een verantwoorde wijze te 
regelen. Dat is naar onze mening een fout, 
die niet gemaakt had mogen worden. Wij 
zijn voor spreiding van macht, maar indien 
in een bepaalde situatie machtsconcen
tratie plaatsvindt, dan is het regelen van 
de controle een gebiedende eis.
Gelukkig is de regering op deze fout 
teruggekomen, zodat de parlementaire 
controle nu meerverantwoord is geregeld. 
De wet geeft vérgaande bevoegdheden aan 
de centrale overheid. Dat mag naar onze 
mening slechts voor een beperkte tijds
duur gelden. De wet zal in de opvatting 
van de regering één jaar van kracht zijn. 
Ook dat punt zagen we graag nader toe
gelicht.
Wat de ontwikkeling van het looninkomen 
betreft wordt voor enkele maanden een 
rustpauze ingesteld, waarin geen onder- 
handelingen over materiele verbeteringen 
zullen plaatsvinden. Wel is het mogelijk, 
dat er onderhandelingen zullen plaats
vinden over voorzieningen in het imma
teriële vlak. Het is ook mogelijk, dat 
daarbij arbeidsconflicten ontstaan, die 
uiteraard een nadelige invloed op de ont
wikkeling van de produktie zullen hebben. 
Gezien de ramingen m.b.t. de produktie 
hebben we daaraan allerminst behoefte. 
Waarom heeft de regering de mogelijkheid 
tot het ontstaan van die arbeidsconflicten' 
niet uitgesloten?”

ONOMSTOTELIJK

De christelijk-historische woordvoerder 
verlangde nadere inlichtingen over de 
stelregel: de sterkste schouders moeten 
de zwaarste lasten dragen. ,,Wie heeft de 
sterkste schouders, wat zijn de zwaarste 
lasten?”
Ook wilde drs. 'Van der Mei onomstotelijk 
zien vastgesteld, dat de regering de Mach
tigingswet niet gaat gebruiken om recht
streeks inkomenspolitieke doeleinden na 
te streven.
Ten aanzien van het prijs- en loonbeleid 
merkte drs. 'Van der Mei op:

,,Wat de doorberekening der loonkosten 
betreft, geldt thans de regel, dat die 
voor een derde mogen worden doorbere
kend. De regering wil nu echter sectors- 
gewijs de zaak gaan aanpakken. In dit 
verband zou ik ervoor willen pleiten, dat 
zij daarbij eerst begint bij die bedrijfs
takken, die de laagste arbeidsproduktivi- 
teit hebben. De afwijking van deeen/derde 
doorberekeningsregel heeft men daar het 
hardste nodig.
Kan de regering toezeggen, dat zij bij de 
toepassing van het prijsbeleid aan die 
bedrijfstakken de hoogste prioriteit zal 
geven?
Er is terecht voor gepleit, dat het feite
lijke prijsbeleid niet mag leiden tot een 
aantasting van de continuïteit van de 
onderneming. In dit verband wordt ge
wezen op de noodzaak deonderbezettings- 
kosten door te berekenen. Ook dit zou ik 
in de aandacht van de regering willen 
aanbevelen.
Wat het loonbeleid aangaat zouden ook 
wij graag een verduidelijking krijgen met 
betrekking tot de f l5 ,-  en de f30 ,- pro
blematiek. Is er door de regering een 
uitspraak gedaan, die met name de vak
beweging de zekerheid heeft gegeven, dat 
er per 1 januari a.s. f30 ,- verhoging zou 
worden gegeven?
Verder zou ik willen vragen, dat de 
regering ons meer inzicht geeft, dat de 
minimumloontrekkers inderdaad een ge
lijkblijvende reële positie gewaarborgd 
krijgen.”

Na aandacht besteed te hebben aan vraag
stukken rondom de privacy, de pachten, 
de huren en de tuinbouw besloot drs. Van 
der Mei met te zeggen, dat zijn fractie 
grote zorgen heeft wat betreft de Mach
tigingswet en het beleid rondom de wet. 
,,Of wij aan de wet uiteindelijk onze stem 
al dan niet gaan onthouden, zal met name 
bepaald worden door het regerings- 
antwoord en de uiteindelijke tekst van de 
wet na amendering,”  aldus drs. Van der 
Mei aan het slot van zijn algemene be
schouwingen.
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De CHU en de steun aan 
bevrijdingsbewegingen

Een lezer van „de Nederlander” , 
de heer M. Spaan te Heerhugowaard, 
zond de redactie de volgende brief: 
,,In de Tweede Kamer werd behan
deld de te verlenen steun aan de 
bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk 
Afrika. Tenslotte werd het voor
stel aangenomen met de stemmen 
van VVD, SGP, GPV enz. en de 
heren Tolman en Van Leijenhorst 
van de CHU tegen. Blijkbaar waren 
de overige afgevaardigden van de 
CHU dus voor.
Buitengewoon zou ik het op prijs 
stellen indien in het volgend num
mer op dit onderwerp zou worden 
ingegaan en dit voorstemmen zou 
worden toegelicht en verklaard. Ik 
ben overtuigd dat deze stellingname 
bij zeer velen zwaar weegt en zeer 
zeker in de huidige omstandighe
den” .
De redactie van ,,de Nederlander”  
voldoet gaarne aan het verzoek van 
de heer Spaan.

ERG MOEILIJK

Op 28 november van het vorig jaar zei 
het CHU-Tweede Kamerlid drs. D. F. 
van der Mei, bij de behandeling van de 
begroting van ontwikkelingssamenwerking 
in de Tweede Kamer onder meer het 
volgende;
,,Wat betreft de steun aan bevrijdings
bewegingen zou ik willen opmerken, dat 
het erg moeilijk voor ons is om uit te 
maken, in hoeverre een bevrijdings
beweging werkelijk een verbetering van de 
situatie tot stand zal weten te brengen. 
Het uiteindelijke resultaat zullen we moe
ten afwachten. Vervolgens zijn wij van 
mening, dat hulp aan die bewegingen via 
multilaterale organisaties dient te lopen. 
Op die wijze wordt - naar onze mening - 
voorkomen dat er steun zal plaatsvinden 
in de vorm van wapens of de financiering 
daarvan, waarvan de regering zegt een 
verklaard tegenstander te zijn, en wij met 
haar. Ik zie dan ook niet duidelijk, hoe 
men de steun via andere kanalen dan de 
multilaterale kan verstrekken en zich 
tegelijkertijd de zekerheid kan verschaffen 
dat die hulp niet voor wapens zal worden 
gebruikt.
In de toelichting van minister Pronk op 
zijn begroting staat, dat indien de hulp 
op een andere wijze verstrekt wordt dan 
via multilaterale kanalen, de minister 
daarover overleg zal plegen met de be
trokken kamercommissie. Dat geeft 'mij 
voldoende aanleiding om te veronder
stellen dat terecht van de minister mag 
worden gevraagd dat, indien de hulp wordt 
verstrekt langs andere dan multilaterale 
kanalen, hij de zekerheid moet hebben dat 
het niet bestemd wordt voor wapens” . Al
dus drs. Van der Mei in de Tweede Kamer 
bij zijn algemene beschouwingen over de 
ontwikkelingssamenwerking.

MOTIE

Tijdens het Tweede-Kamerdebat over de 
ontwikkelingssamenwerking diende het 
DS’70-lid S. Keuning de volgende motie 
in: ,,De kamer, gehoord de beraadslagin
gen over de begroting van buitenlandse 
zaken (en ontwikkelingssamenwerking), 
van oordeel, dat steun aan de bevolking 
van de facto bevrijde gebieden onder om
standigheden niet alleen verantwoord, 
maar ook gewenst kan zijn, 
voorts van oordeel dat steun aan be-
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vrijdingsbewegingen daarentegen onge
wenst is,
vaststellende dat beide begrippen vaak 
door elkaar worden gebruikt, als gevolg 
waarvan verwarring in de hand wordt 
gewerkt,
spreekt als haar oordeel uit, dat slechts 
aan de facto bevrijde gebieden humanitaire 
en educatieve hulp in het kader van het 
Nederlands ontwikkelingsprogram kan 
plaatsvinden, door tussenkomst van de 
daarvoor aangewezen organisaties van de 
Verenigde Naties” .
Deze motie droeg handtekeningen van ka
merleden van de fracties van DS’70 en 
VVD.

STERKE VOORKEUR

Op 5 december jongstleden, vlak voor de 
stemming over de motie-S. Keuning, legde 
drs. Van der Mei namens de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie de vol
gende verklaring af:

, ,Ik zou een stemverklaring willen afleggen 
met betrekking tot de motie, ingediend dooi
de heer S. Keuning. Ten aanzien van de 
hulpverlening aan bevrijdingsbewegingen 
heb ik duidelijk gesteld, dat wij hierbij 
-  ook met het oog op de controlemogelijk
heden -  een sterke voorkeur hebben voor 
multilaterale kanalen en dat wij grote 
vragen hebben met betrekking tot de uit
eindelijke bestemming van deze hulp indien 
deze via andere multilaterale kanalen zal 
lopen. Daarbij komt, dat men elke be
weging, die zich als bevrijdingsbeweging 
aandient, zeker in principe niet kritiek
loos moet benaderen. Wij hebben daarom 
wel begrip voor de intentie van de motie. 
De bewoordingen van de motie - en daar 
gaat het óók om - zijn bepaald belangrijk. 
Zij zijn zodanig, dat een gedeelte van 
mijn fractie van mening is, dat de tekst

van de motie onvoldoende duidelijk is en 
daardoor bovendien wat betreft de strek
king afwijkt van het beleid dat het vorige 
kabinet heeft gevoerd met betrekking tot 
de desbetreffende resolutie van de Ver
enigde Naties. Dit gedeelte van mijnfrac
tie zal tegenstemmen.

Een ander gedeelte van mijn fractie is 
bereid over deze bezwaren heen te stap
pen, en zal dus de motie steunen” , al
dus drs. Van der Mei in zijn verklaring 
namens de CHU. De motie werd verworpen. 
Voor stemden de fracties van DS’70, 
VVD, RKPN, BP, SGP en GPV en de 
CHU-leden Tolman en Van Leijenhorst. 
De beide christelijk-historische kamer
leden stemden ook tegen de begrotingspost, 
waarop een bedrag van fl2 ,5  miljoen is 
opgenomen voor hulpverlening aan de be
volking in koloniale gebieden in Afrika 
via bevrijdingsbewegingen.

De redactie van ,,de Nederlander”  hoopt 
met deze uitvoerige weergave van het
geen in de Tweede Kamer gezegd is, 
voldaan te hebben aan het verzoek van 
de heer Spaan.

H. L.

KOPENHAGEN:

Geen complete Europees-Arabische top
Mede als gevolg van de vrij onverwachte 
komst van vier Arabische ministers naar 
Kopenhagen heeft de Europese topconfe
rentie van vorige maand, althans de eerste 
dag, voor een belangrijk deel in het teken 
gestaan van de betrekkingen tussen West- 
Europa en de Arabische landen.

De ministers van buitenlandse zaken van 
Algerije, Tunesie, Soedan en de Arabische 
emiraten waren naar de Deense hoofdstad 
gekomen, niet om een boodschap te over
handigen, maar om een toelichting te geven 
op de besluiten van de Arabische top
conferentie te Algiers, eind vorige maand. 
Het resultaat was, dat Arabische landen 
die traditioneel goede betrekkingen onder
houden met Engeland (Soedan en de emira
ten) en met Frankrijk (Tunesie en Algerije) 
een krachtig beroep op Europa deden 
in een regeling van het Midden-Oosten- 
conflict de rol te spelen die het toekomt.

De Arabische ministers zetten het stand
punt, dat de negentien Arabische landen 
op hun top in Algiers hebben aanvaard, 
uiteen ten overstaan van de negen Euro
pese ministers van buitenlandse zaken, 
in een vergadering op het kasteel 
Christiansborg, dat wil zeggen niet in 
het gebouw waar de Europese topconfe
rentie werd gehouden. Na afloop van 
deze bijeenkomst besloten de Negen hun 
staats- en regeringsleiders niet voor te 
stellen, de Arabische afgezanten te ont
vangen. Namens de Europese ministers 
deelde de Deense minister van buiten
landse zaken. Andersen, de Arabieren 
mee dat Europa wil bijdragen aan het 
herstel van de vrede in het Midden
oosten (zoals uit het communiqué blijkt), 
dat het bereid is tot nauwe economische 
samenwerking met de Arabische wereld, 
maar dat de economie van de landen van 
de gemeenschappelijke markt ernstig 
wordt geschaad door de oliepolitiek van 
de Arabische landen. De produktievermin- 
dering en de boycot van een enkel EEG- 
land dragen niet bij tot begrip voor het 
standpunt der Arabische landen.
Premier Den Uyl verklaarde na afloop 
van de eerste dag dat de overige landen 
Nederland niet langer beschouwen als 
aanleiding voor de oliemisère. Na afloop 
van de tweede dag lieten hij en de minis
ter van buitenlandse zaken, mr. M. van 
der Stoel, weten dat gedurende de gehele 
top de boycot van Nederland niet is be
sproken.
■Volgens het ANP werd de in de wandel
gangen van de conferentie geuite vrees, 
dat Nederland het betrekkelijke succes 
op het punt van energie zou moeten 
betalen - met concessies aan het Midden
oosten - niet bewaarheid: ,,De paragraaf 
over het Midden-Oostenis een herbevesti
ging van de gemeenschappelijke verklaring 
van de Negen van 6 november,”  aldus 
minister Van der Stoel.
De instemming met het begin van de 
Israëlisch-Arabische vredesconferentie, 
vorige week in Genève, en eventueel 
de bereidheid van de Negen bij te dragen 
tot het waarborgen van een vredesrege
ling, vormden volgens de minister eigen
lijk het enige nieuwe element.
Op een vraag waarom, als er geen nieuwe 
elementen waren, toch een paragraaf aan 
de situatie in het Midden-Oosten moest 
worden gewijd, verklaarde premier Den 
Uyl: ,,Na 6 november is er twijfel ont
staan of bepaalde landen wel degelijk 
achter de verklaring stonden. Door deze

paragraaf worden wij vastgenageld op de 
verklaring van 6 november.”
In andere berichten van het ANP stond 
echter, dat Frankrijk op de top wel 
degelijk heeft gestreefd naar aanvaarding 
van een passage in het Midden-Oosten over 
het Midden-Oosten, die wel iets nieuws 
zou bevatten.
Het ANP schreef uit conferentiekringen 
te hebben vernomen, dat Duitsland en 
Nederland, zich tot het laatste moment 
hebben verzet tegen de aanvaarding van 
een tekst waaraan Frankrijk de voorkeur 
zou hebben gegeven.
,,Daarin spraken de negen landen de hoop 
uit dat Israël zich bewust is van de 
betekenis van het feit dat de Arabische 
landen hebben aanvaard onderhandelingen 
over vrede en erkenning te beginnen. 
Zij hoopten tevens, dat Israël er mee 
zou instemmen zijn aandeel in de vol
ledige toepassing van resolutie 242 op 
zich te nemen.
Deze tekst was overigens al een zwakkere 
versie van een eerder voorstel, volgens 
hetwelk de Negen de hoop zouden moeten 
uitspreken dat Israël zich verbindt om de 
na de zesdaagse oorlog bezette gebieden 
te ontruimen, zoals de Arabische landen 
zich hebben verbonden tot het voeren 
van vredesbesprekingen” , aldus het ANP.

PLAN-KISSINGER
In het communiqué wordt met geen woord 
melding gemaakt van het voorstel van de 
Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken Henry Kissinger, enkele dagen voor 
het begin van de top in Londen gedaan, 
voor Amerikaans-Japans-Europese sa
menwerking bij het bestrijden van de 
energiecrisis. Maar de opmerking, dat 
het nuttig zou zijn, ,,tezamen met andere 
olieverbruikende landen, in het kader van 
de OESO de middelen te bestuderen om 
op korte en lange termijn de energie
problemen te behandelen waarvoor de ge- 
bruiker-landen zich gesteld zien” , laat 
de mogelijkheid open om het plan Kissinger 
te bespreken in de Organisatie voor Eco
nomische Samenwerking en Ontwikkeling, 
waarbij immers zowel Europa als de 
■Verenigde Staten en Japan zijn aangeslo
ten.
Kissinger had, na afloop van de eerder 
vorige week gehouden NAVO-conferentie, 
in zijn Brusselse hotel voor de eerste 
maal een ontmoeting gehad met de negen 
ministers van buitenlandse zaken der 
EG-landen tezamen. Op deze bijeenkomst, 
die naar het oordeel van de Europese 
ministers vooral van psychologische be
tekenis was, werd in algemene termen 
gesproken over de verklaring die de Negen 
en de Verenigde Staten zouden moeten 
publiceren na afloop van een bezoek van 
president Nixon aan West-Europa.

REGELMATIGE
TOPCONFERENTIES

Op basis van hetgeen in het communiqué 
wordt gezegd over de periodiciteit van 
topconferenties rekent men er in Duitse 
deiegatiekringen, aldus het ANP, vast 

■ op dat de volgende top in juni in Bonn 
wordt gehouden. Bondskanselier Brandt 
zei bij het uiteengaan van de conferentie: 
,,Ik zie u allen graag in Bonn terug” . 
Minister Van der Stoel wees er op, dat 
geen concrete afspraken zijn gemaakt 
voor een volgende top.
In Nederlandse kringen werd met veel 
instemming kennis genomen van hetgeen

de Deense premier,. Anker Jorgensen, 
gedurende de korte, formele openings- 
zitting verklaarde, namelijk dat de top
conferentie geen lichaam is dat voor 
de Negen besluiten kan nemen. In de 
Gemeenschap bestaan al instellingen en 
procedures die de lidstaten kunnen ge
bruiken om bepaalde problemen te be
spreken en waar zij de noodzakelijke 
besluiten kunnen nemen.
De Belgische premier, Edmond Leburton, 
verklaarde zondag in Brussel dat niet 
is besloten dat regelmatig en automatisch 
topconferenties zullen worden gehouden. 
Zijn minister van buitenlandse zaken, 
Renaat van Elslande, meende dat de top 
de betekenis van de rol yan de Raad 
heeft onderstreept.
Het voorstel van premier Den Uyl, een 
conferentie te beleggen van de negen 
regeringen, de Europese Commissie en 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers, om te trachten een bplos- 
sing te zoeken voor ,,de ernstige crisis 
die zich gaat aftekenen” , is door de 
conferentie niet overgenomen.

COMMENTAAR

,,Positief, maar zeker niet spectaculair” , 
zo noemde de voorzitter van tiet Europees 
Parlement, de heer C. Berkhouwer, de 
resultaten van de topconferentie. Hij vond 
dat op veel punten de top niets nieuws 
had opgeleverd, met name wat de instel
lingen en de bevoegdheden van het Parle
ment betrof.
,,Topconferenties kunnen belangrijk en 
nuttig zijn,”  zo meende hij, ,,maar er 
zitten ook risico’ s aan” . Als een van de 
voordelen zag hij dat door een topconfe
rentie de instellingen wellicht gedwongen 
worden hun programma’s binnen de ge
stelde tijdslimiet af te werken. 'Volgens 
Berkhouwer bestaat er evenwel het gevaar, 
dat een regelmatig terugkerende top de 
taak van de Raad van Ministers gaat 
overnemen, waardoor juist belangrijke 
beslissingen aan de controle van het 
Parlement ontsnappen. Een ander gevaar 
was volgens Berkhouwer dat de ene top 
een soort van alibi gaat worden voor het 
niet uitvoeren van de programma’s die 
door een voorgaande topconferentie wer
den opgesteld.
Als positief punt van de Kopenhaagse top 
noemde Berkhouwer het feit, dat de Com
missie en de Ministerraad belast werden 
met het opstellen van een energiepolitiek, 
,,waarin wij, het Parlement, dus ook ons 
zegje zullen kunnen doen,”  aldus Berk
houwer.
De heer Berkhouwer wees erop, dat het 
slotcommuniqué van Kopenhagen de nood
zaak van versterking van de rol van het 
Europees Parlement nog eens onder
streept, maar zonder een en ander nader 
te preciseren.
,,Het Europees Parlement had een veel 
concretere positiebepaling verwacht. Er 
stond in het communiqué bijvoorbeeld 
niets over versterking van de wetgevende 
bevoegdheden van het Europees Parle
ment.
Wij zullen er nu voor vechten, dat de 
voorstellen voor uitbreiding van de budget
taire bevoegdheden worden goedgekeurd 
op een zodanige wijze, dat ons Parlement 
op dit terrein een reele armslag krijgt. 
Wij hebben redelijke en gematigde voor
stellen gedaan als Parlement; wij eisen 
dat die integraal worden geaccepteerd uit 
respect voor de democratie.”
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Eén uit vele

CDA KRIJGT VORM IN ZEIST
De besturen van de drie kiesverenigingen 1 10 19 28 ARP
in Zeist van ARP, CHU en KVP hebben 2 11 20 29 KVP
besloten bij de Gemeenteraadsverkiezin- 3 12 21 30 CHU
gen 1974 te komen tot één gezamenlijke -------------------------------
lijst, onder de naam: Christen Democra- 4 13 22 KVP
tisch Appèl (CDA). 5 14 23 CHU

6 15 24 ARP
PROCEDURE -------------------------------

7 16 25 CHU
Iedere kiesvereniging zal een lijst op- 8 17 26 ARP
stellen van 10 eigen kandidaten voor de 9 18 27 KVP
Gemeenteraad. Deze drie lijsten worder ------------------------------------------------
volgens de bij iedere partij gebruikelijke
procedure vastgesteld, zie statuten var. AFSPRAKEN
de eigen afdeling. Deze lijsten worden
vervolgens tezaraengevoegd waardoor een a. In de verkiezingscampagne zal met
gezamenlijke lijst van 30 kandidaten ont- een driemanschap worden opgetreden, be
staat. In de vergaderingen, waarin de staande uit de eerste kandidaat van elke
lijsten worden vastgesteld, zal tevens partij.
de formule voor de samenstelling van de b. De fractievoorzitter wordt door de
gezamenlijke lijst worden bekendgemaakt fractie zelf gekozen; hij behoeft niet
en zal gevraagd worden het bestuur van per sé lijsttrekker te zijn geweest,
de afdeling de bevoegdheid te geven om Nummer 1 van de gezamenlijke lijst zal
volgens die formule mee te werken aan niet als vanzelfsprekend kandidaat-
de ineenvoeging van de drie afzonderlijke wethouder zijn.
lijsten. Nadat de eindlijst is opgesteld, c. De kandidaat of kandidaten voor (een)
zal deze niet meer in de drie kiesvereni- wethouderszetel of zetels zal/zullen door
gingen ter discussie worden gesteld. de fractie worden aangewezen, waarbij de
Iedere kiesvereniging doet er goed aan confessionele of partijpolitieke afkomst 
(een) potentiële wethouderskandidaat/ irrelevant zal zijn.
(-kandidaten) op de eerste en/of tweede
plaats te vermelden. -

Als er twee wethouders uit CDA-kring 
kunnen komen zal echter in de overweging 
kunnen worden betrokken dat het aan
beveling verdient in die situatie beide 
wethouders niet uit gelijke partijpolitieke 
kring te kiezen.
d. Indien tijdens de zittingsperiode een 
lid bedankt, is het gewenst - nu voor de 
eerste maal met een gemeenschappelijke 
lijst wordt uitgekomen - dat de opvolger 
uit dezelfde politieke kring afkomstig is. 
Derhalve zullen kandidaat-gemeente- 
raadsleden, die door de voorzitter van 
het Centraal Stembureau tot opvolger 
worden aangewezen, doch niet afkomstig 
uit dezelfde politieke kring als het af
getreden lid, voor hun benoeming bedan
ken. Bij de kandidaatstelling zullen alle 
kandidaten zich hiertoe schriftelijk be
reid moeten verklaren. Indien echter de 
eerste kandidaat, die volgens voren
staande afspraak voor benoeming in aan
merking zal komen, te kennen geeft een 
benoeming niet te zullen aanvaarden, zal 
de opvolging geschieden overeenkomstig 
de volgorde van de lijst. Derhalve zal het 
bestuur van die kiesvereniging, waartoe 
het afgetreden lid behoort, ten spoedigste 
contact opnemen met de eerstvolgende 
kandidaat uit hun kring, opdat aan de 
door de voorzitter van het Centraal Stem
bureau benoemd verklaarde kandidaat kan 
worden meegedeeld of hij/zij al of niet 
gehouden is zijn/haar bereidverklaring 
tot bedanken na te komen.
e. De drie besturen of delegaties hieruit 
zullen de adviezen die zij aan hun kies
vereniging zullen uitbrengen voordat de 
lijst met 10 kandidaten in eigen kring 
wordt vastgesteld, eerst met elkaar be
spreken. Aanbevolen wordt tenminste één

dame op te nemen op iedere lijst. Op deze 
wij ze kan een verantwoorde invloed worden 
uitgeoefend op het totstandkomen van een 
evenwichtige en krachtige gezamenlijke 
lijst.

Het lijkt ondoenlijk om vooraf een over
zicht te maken van de verschillende ter
reinen waarop enige deskundigheid van 
de adspirant-raadsleden wordt verwacht. 
Er zullen namelijk in zo’n lijst met 
deskundigheden veelvuldige verschui
vingen optreden, waardoor het gehele 
terrein toch weer niet volledig door spe
cifieke deskundigen wordt bestreken. 
Veeleer verdient het aanbeveling bij het 
opstellen van de lijst personen aan te 
trekken, waarvan mag worden verwacht 
dat zij de potentie in zich dragen om ver
schillende deelterreinen van het gemeen
telijk beleid te beheersen.

De redactie heeft bij het samen
stellen van dit artikei in De Neder
lander gebruik gemaakt van toe
gezonden informatiemateriaal. Wel
licht is dit artikel van nut bij de 
komende of reeds op gang zijnde 
,,onderhandelingen”  tussen de ge
meentelijke afdelingen van KVP, 
ARP en CHU. Het is niet de be
doeling dat De Nederlander van 
alle kiesverenigingen dergelijke 
stukken publiceert, maar de redac
tie houdt zich gaarne aanbevolen 
voor de toezending van interessant 
nieuws in dezen.

V. D.

FORMULE GEZAMENLIJKE 
LIJST

De gezamenlijke lijst bestaat uit veel
vouden van drie zetels, waarin iedere 
partij telkenmale één zetel bezet. Voor 
de volgorde binnen deze drie zetels gelden 
de volgende afspraken: Voor de eerste 
drie zetels zijn de uitslagen bepalend 
van de drie laatstgehouden verkiezingen 
in de gemeente Zeist, namelijk de Ge
meenteraad 1970, de Staten 1970 en de 
Tweede Kamer 1972.

De ARP en het CDA

ARP CHU KVP
Raad ’70 2.865 2.902 2.495
Staten '10 3.162 2.884 2.685
Tweede Kamer'72 3.906 2.072 2.698

9.933 7.858 7.878

Als gevolg van deze uitslagen is de 
volgorde in de eerste drie zetels: 1. ARP, 
2. KVP en 3. CHU.
In de zetels 4 tot en met 6 en 7 tot en met 
9 wordt een andere volgorde in acht 
genomen, zodat hieruit de gemeenschap
pelijkheid van een nieuw startpunt wordt 
geaccentueerd. Voor de zetels 10 tot en 
met 12 wordt dezelfde volgorde aangeno
men als 1 tot en met 3 en zo vervolgens. 
Uit het voorgaande resulteert de volgende 
opstelling:

In memoriam
P. Corée

In de ouderdom van 82 jaar is vo
rige maand overleden de heer P. 
Corée. Zijn leven heeft in dienst 
gestaan van de Christelijk-Histori- 
sche Unie. Niets heeft hij nagelaten 
om de christelijk-historische be
ginselen die hem lief waren, uit te 
dragen.
De heer Corée bekleedde diverse 
functies in onze Unie. Uit zijn woor
den klonk overtuiging door. Daar
door kreeg hij groot gezag. Ook in 
de gemeenteraad van Zwolle en de 
Provinciale Staten van Overijssel. 
Jarenlang heeft de heer Corée de 
gemeente Zwolle als wethouder 
mogen dienen.
.Met hem is een stuwende kracht 
in de CHU heengegaan. Zijn arbeid 
voor de Unie dienen wij steeds In 
grote dankbaarheid te gedenken, 
."vloge de Here. in Wiens dienst de 
heer Corée zijn leven heeft willen 
besteden en Die hem nu tot Zich 
nam, zijn vrouw en kinderen nabij
Z1|I1.

Namens de'CH-kies vereniging 
Zwolle,
M. H. Kuiper, 
seci'etan.s.

Niet alleen de Unieraad van de CHU, 
maar ook de partijraden van KVP en 
ARP hebben op zaterdag 15 december van 
het vorig jaar de resolutie over de verde
re samenwerking van de drie christen
democratische partijen in het Christen 
Democratisch Appèl CDA aangenomen. 
Bij de partijraad van de ARP was er een 
grote meerderheid: 135 stemmen voor en 
37 stemmen tegen. Aan alle anti-revolu- 
tionaire kiesverenigingen in het land is 
nu schriftelijk de volgende vraag voorge
legd: ,,Stemt u in met de goedkeuring 
die de partijraad van de ARP heeft ge
geven aan de resolutie met betrekking 
tot het CDA?”  Door middel van een stem
biljet kan elke kiesvereniging voor 9 
februari aanstaande haar ,,ja”  of ,,neen” 
kenbaar maken.
Uit mededelingen in het anti-revolutio- 
naire weekblad ,,Nederlandse Gedachten”  
blijkt dat ook bij de verdere procedure 
inzake het samengaan van KVP, ARP en 
CHU de anti-revolutionaire kiesvereni
gingen worden ingeschakeld. Zij zullen 
zich dan moeten uitspreken over de ver
werking van de voorstellen inzake het 
CDA in de statuten.
,,Nederlandse Gedachten’ ' deelde hierover 
mee: ,,De partijraad van de ARP zal die 
voorstellen in mei/juni 1974 behandelen. 
Daarna zullen zij ter goedkeuring ook aan 
de anti-revolutionaire kiesverenigingen 
worden voorgelegd. Tot dan heeft het be
stuur van het CDA een voorlopig karak
ter. Het valt nu nog niet te overzien of 
in die fase ook reeds de zaak van de ene 
lijst definitief geregeld gaat worden. Is 
dat wel het geval, dan zal een twee-derde 
meerderheid van kiesverenigingen en 
partijraad nodig zijn. Is dat niet het geval, 
dan is een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen voldoende.”

MOTIES

De partijraad van de ARP nam op zijn 
vergadering van 15 december jongstle
den niet alleen de CDA-resolutie aan. 
Er waren ook drie moties:
- Motie, ingediend door Statencentrale 
Gouda en Kamercentrale Den Haag.
Gezien de reeds jarenlange samenwerking 
met de andere christelijke partijen, als
mede gelet op de besprekingen, studies, 
rapporten en andere bijdragen voor een 
vaster verband met de CHU en de KVP, 
spreekt de partijraad duidelijk uit dat de 
opgerichte CDA een federatie is en geeft 
het partijbestuur opdracht de resolutie 
o.a. betreffende de politieke samenwer
king, de-eenheid van politiek beleid en de 
overdracht van bevoegdheden nader uit 
te voeren en aan de orde te stellen in de 
daarvoor bevoegde partij-organen, 
(aanvaard met 76 stemmen voor en 72 
stemmen tegen).
- Motie, ingediend door Kamercentrale 
Tilburg.
De partijraad spreekt haar wens uit, 
dat het bestuur (a.i.) van het CDA de 
totstandkoming bevordert van CDA-kan- 
didaten-lijsten voor de verkiezing van 
de leden van de Eerste Kamer in juli 
1974.

(aanvaard met vrijwel algemene stem
men).
- Motie, ingediend door Kamercentrale 
Zwolle.
De partijraad van de ARP, op 15 decem
ber 1973 in Rotterdam bijeen, gehoord de 
discussies in de partij rond het beleid van 
de Tweede-Kamerfractie tijdens de ka
binetsformatie en gezien de publiciteit 
met betrekking tot deze discussies:
* spreekt uit: dat binnen een partij als 
de onze rechtstreeks met elkaar spre

ken veruit de voorkeur verdient boven 
een discussie via de publiciteitsmedia die 
vraagt om misverstanden en verwarring 
en zeker niet leidt tot begrip over en 
weer;
* spreekt verder haar vertrouwen uit in 
de Tweede-Kamerfractie, die in een - 
in velerlei opzicht - voor haar moeilijke 
periode (kabinetsformatie, partij poli
tieke problemen) een eenheid van optre
den is blijven demonstreren op basis van 
het haar door de partij meegegeven ver- 
kiezingsprogram.
(aanvaard met overgrote meerderheid van 
stemmen).

H. L.

Drs. Van der Mei:

Positieve benadering 
van wensen CHU
In de tweede termijn van het Tweede- 
Kamerdebat over de Machtigingswet en 
de nota met de aangekondigde regerings
maatregelen inzake de oliecrisis sprak 
drs. Van der Mei namens de CHU-fractie 
als volgt:

,,Dank de regering voor het antwoord 
dat zij heeft gegeven. Erkentelijk dat zij 
enkele suggesties mijnerzijds gedaan, op 
een positieve wijze heeft willen benaderen. 
Wachten met grote belangstelling de uit
eindelijke resultaten van die positieve 
benadering af.
Komend tot de Machtigingswet een aantal 
opmerkingen:

Het punt van de parlementaire controle: 
Een zeer belangrijk punt; vooral wanneer 
het gaat om een wet met zeer verstrekken
de bevoegdheden voor de centrale overheid 
Met betrekking tot de regeling van dit 
essentiële punt heeft het kabinet naar 
onze mening een fout gemaakt bij de 
indiening van dat wetsontwerp door het 
op een volstrekt onvoldoende wijze te 
regelen. De verdediging van de premier 
was ons inziens zwak.
De premier was er naar onze mening 
sterker uitgekomen indien hij gewoon 
toegegeven had dat het kabinet in alle 
haast een belangrijke steek heeft laten 
vallen. Die houding zou de behandeling 
in de Kamer in elk geval veel tijd ge
scheeld hebben.
Wat de parlementaire controle aangaat 
is onzerzijds nog een amendement inge
diend om het mogelijk te maken een ge
kwalificeerd aantal leden (30) de gelegen
heid te geven dat de Kamer inlichtingen 
krijgt, en zijn houding bepaalt, alvorens 
het besluit van kracht wordt; wij achten 
dit van groot belang.

MOGELIJKHEDEN

De mogelijkheden die de Machtingswet

biedt: De Machtigingswet ontleent zijn 
bestaan aan de dreigende ernstige ver
storing van onze economie.
De besluiten krachtens die Machtigings
wet mogen ons inziens dan ook uitsluitend 
in die verstoring hun basis vinden. Dit 
klemt temeer daar de ernst van de situatie 
een inspanning van ons hele volk vereist. 
De grondslag waarop het kabinet in onze 
samenleving funktioneert zal niet ver
anderen aldus de premier. En dat is een 
reden te meer met klem te pleiten voor 
een hantering van de Machtigingswet, die 
in volstrekte overeenstemming is met 
haar ontstaansgrond: de dreigende
ernstige verstoring van onze economie. 
Premier Den Uyl heeft gezegd dat het 
wetsontwerp geen poging is om versneld 
specifieke inkomenspolitieke doelstellin
gen na te streven. Voor die specifieke 
inkomenspolitieke maatregelen, komt er 
een nota Inkomenspolitiek.

Ook de minister van sociale zaken heeft 
gesteld: het gaat bij de Machtigingswet 
niet om strukturele inkomenspolitiek.
Het punt van de mogelijkheden van gebruik 
van de Machtigingswet is één van de 
punten, die bij ons bijzonder zwaar wegen. 
Daarom nog een vraag: De maatregelen 
kunnen kennelijk ook bij andere omstandig
heden, niet gelegen in de ontstaansgrond 
van de Machtigingswet, ingevoerd worden. 
Dat vinden we een verruiming van moge
lijkheden, waarop we niet gerust zijn. 
Op dat punt willen wij een nadere ver
duidelijking; met de nadruk op het begrip 
verduidelijking.

PRIJZEN

Het prijsbeleid: De minister van sociale 
zaken wil, zo heb ik hem begrepen, uit
voerig overleg met het bedrijfsleven. 
Uiteraard een goede zaak. De minister 
heeft nog even het probleem van de 
handelsmarge aangeroerd. Een groot pro-
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bleem voor het betrokken bedrijfsleven. 
Ik denk in dit verband aan belangrijke 
delen van het midden- en kleinbedrijf, 
die in afgelopen jaren een aanzienlijke 
achterstand hebben opgelopen, en nu weer 
voor een aanzienlijk kostenstijging staan 
zonder dat daar tegenover o.a. een vol
doende stijging van hun omzet valt te 
verwachten.

Het is ook uit een oogpunt van recht
vaardigheid dat ik met klem de minister 
wil verzoeken zich hier zeer tegemoet
komend op te stellen. Ook wij hechten 
nog steeds grote betekenis aan de door 
de Kamer aangenomen motie-Kruisinga. 
Er is vanmorgen overleg geweest. Graag 
vernemen wij de resultaten van dit overleg.

De ontwikkeling van de overheidsuitgaven 
in verband met de dreigende ernstige ver

storing van onze economie: Twee aspecten 
zou ik willen aangeven.

1) Als een regering meent offers aan 
ons volk in het vooruitzicht te moeten 
stellen dan is het logisch en nood
zakelijk dat zij ook zelf het nodige 
doet in haar eigen overheidshuishou- 
ding.

2) In de aanzet tot de beperking van de 
overheidsuitgaven dient ook zoveel mo
gelijk duidelijk te zijn welke mogelijk
heden van uitgavenontwikkeling er in de 
toekomst zijn. Ik denk aan de 
consequenties van de ontwikkeling van 
de arbeidsinkomensquote en de pro
blematiek rondom het strukturele te
kort, die wij thans reeds zien.
Elk te rooskleurig voorstellen van die 
mogelijkheden achten wij onjuist.

Wij zijn van mening dat wij op dit 
punt een uitspraak van de Kamer moe
ten vragen. Vandaar dat ik mede 
namens KVP en ARP een motie indien.

De privacy: In eerste termijn heb ik 
ongerustheid uitgesproken over een 
passage in de schriftelijke stukken dat 
de krachtens deze artikelen verzamelde 
gegevens gebruikt zullen worden voor 
andere doeleinden buiten deze wet liggende, 
Ik citeer: ,,Evenbedoelde bepalingen ver
hinderen de centrale overheid echter niet 
bij de vervulling van een van haar taken 
op globale wijze gebruik te maken van 
statistische gegevens, die zij verkrijgt 
bij de vervulling van een andere taak.”  
Wij vinden dit onjuist. Vandaar ook dat 
wij ook hierover een uitspraak van de 
Kamer willen vragen, en een motie in
dienen.

NIET TEVREDEN

De regering heeft ons niet tevreden ge
steld met haar antwoord op onze vraag 
de geestelijke ambtsdragers in het kader 
van de Regeling Distributie Benzine en 
L.P.G. eenzelfde behandeling te geven 
als artsen en veeartsen. Wij concluderen 
hieruit tot onze spijt dat de regering de 
geestelijke zorg van minder betekenis 
vindt dan de medische zorg.
Zij zal toch met ons eens zijn, dat de 
omvang van de arbeid zowel in de geeste
lijke sector als in de medische sector 
niet ingekrompen kan worden.
Daarom dringen we er nogmaals met 
klem op aan de geestelijke ambtsdragers 
onder dezelfde categorie onder te brengen 
als de artsen” .
Aldus drs. Van der Mei namens de CHU- 
fractie bij de replieken over de Machti
gingswet.

De door de CHU ingediende moties en amendementen

Bij het Tweede-Kamerdebat diende 
drs. D. F. van der Mei (CHU) twee 
moties en een amendement (wijzi
gingsvoorstel) in.

De tekst vandedoordeCHU-kamer- 
leden drs. D. F. van der Mei, dr. 
R. J. H. Kruisi.nga, mr. W. Scholten, 
drs. A. D. W. Tilanus en drs. G. 
van Leijenhorst ondertekende motie 
luidde:
,,De Kamer, kennis genomen heb
bende van de mededeling van het 
kabinet dat de op grond van de 
Machtigingswet inkomensvorming 
en bescherming van werkgelegen
heid verkregen gegevens ook voor 
andere doeleinden zullen kunnen 
worden gebruikt;
van oordeel, dat de op een nood
situatie gebaseerde Machtigingswet 
niet mag leiden tot een verder
gaande inbreuk op de privacy van 
de burger dan voor verwerkelijking 
van de doeleinden van de Machti
gingswet noodzakelijk is; 
verzoekt het kabinet de op basis 
van de Machtigingswet verkregen 
gegevens niet voor andere beleids
doeleinden te gebruiken, en gaat 
over tot de orde van de dag.”  
Deze motie werd verworpen.

De tekst van de motie, ondertekend

door drs. D. F. van der Mei (CHU), 
B. Roolvink (ARP), drs. M. W. J. M. 
Peijnenburg (KVP), mr. W. Scholten 
(CHU) en dr. R. J. H. Kruisinga 
(CHU), luidde:
,,De Kamer, gehoord de beraad
slagingen over de Machtigingswet 
inkomensvorming en bescherming 
van werkgelegenheid; 
van oordeel, dat ook in de sfeer van 
de overheidsuitgaven terecht een 
bijdrage wordt gegeven aan de be
stedingsbeperking, welke door de 
energiecrisis aan ons volk moet 
worden opgelegd; 
van oordeel, dat de uiteindelijke 
omvang van de beperking van de 
overheidsuitgaven voor het jaar 1974 
mede moet worden getoetst aan de 
ontwikkelingen in de eerste maanden 
van 1974 van de factoren, welke aan 
de voor 1974 vastgestelde be
grotingsruimte ten grondslag liggen; 
van oordeel, dat in het licht van de 
huidige onzekerheden de in uitzicht 
gestelde beperking van 750 miljoen 
gulden niet bij voorbaat geacht kan 
worden de uiteindelijke beperking 
te zijn;
nodigt het kabinet uit in de komende 
maanden ernstig te bezien of even
wicht in de beperkingen niet slechts 
een geringere, maar ook een ver
dergaande beperking van overheids

uitgaven dan 750 miljoen gulden 
vereist,
en gaat over tot de orde van de 
dag.”
Deze motie werd aangenomen.
Het amendement, ondertekend door 
drs. D. F. van der Mei (CHU), 
drs. M. W. J. M. Peijnenburg (KVP), 
B. Roolvink (ARP), mr. W. Scholten 
(CHU) en dr. R. J. H. Kruisinga 
(CHU), luidde:
,,Art. 23, tweede lid, laatste zin 
van de Machtigingswet wordt ver
vangen door het volgende:
De maatregel of het besluit kan 
binnen de termijn van 10 dagen tot 
stand worden gebracht, wanneer de 
Tweede Kamer van de Staten-Gene- 
raal binnen die termijn vaststelt, 
dat geen of minder dan dertig leden 
verdere inlichtingen verlangen.

TOELICHTING

Dit amendement heeft tot strekking 
het besluit tot het verlangen van 
verdere inlichtingen niet in handen 
te leggen van een meerderheid van 
de Tweede Kamer, maar dat recht 
toe te kennen aan een gekwalifi
ceerd aantal leden.”
Dit amendement werd aangenomen.

H. L.

denk ik 
over

De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Geen variabele 
werktlfden
Zou het niet nuttig zijn, teneinde energie 
(licht en aardgas) te sparen onmiddellijk 
een einde te maken aan de variabele werk
tijden, welke in tal van kantoren enz. 
worden toegepast?
Door deze variabele werktijden moet 
vooral in de winter het licht aan zijn 
van half acht ’ s morgens of nog vroeger 
tot kwart over zes ’s avonds of nog later. 
Bovendien moet de verwarming over deze 
uitgespreide kantooruren constant op een 
behoorlijke temperatuur gehouden worden. 
Afschaffing van de variabele werktijden 
zou bovendien medebrengen afschaffing 
van prikklokken (die behoorlijk duur schij
nen te zijn) en die dienen om controle uit 
te oefenen op de variabele werktijden. 
Kan één van de christelijk-historische 
kamerleden dit eens voorleggen aan de 
een of andere minister?

Den Haag D. C. Bogers
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NIJKERK 
Tel. 03494-1661

BOUW BEDRIJF

Fa. G Spijker 
& Zn.
Van O stadelaan 61 
Telefoon:
'02150-11189-16777
HILVERSUM

OMeschaarsteü Inflatie!!
Dames aarzel niet langer, koop 
juist nu een bontmantel. Daar 
hebt u jarenlang plezier van. 
Gaat u daarom in ieder geval 
eerst kijken bij de grootste en 
goedkoopste bontzaak van 
Nederland. Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS, 
bonthoeden en -colliers tegen 
aantrekkelijk lage, betaalbare 
prijzen. Bont kopen is een 
zaak van vertrouwen. Een 
3-jarig garantie-certificaat is 
dat vertrouwen waard. Des
gewenst soepele krediet- 
service. DE BONTKONING, 
Hoogstraat 97, Rotterdam-C., 
tel. 010-117117. Groot par
keerterrein voor de zaak. Vrij
dag koopavond tot 9 uur. 
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t/o.Hema), 
Eindhoven-C., tel. 040-61100. 
Vrijdag koopavond tot 9 uur. 
Voorstreek 71, Leeuwarden, 
tel. 05100-20713. (In Leeu
warden is-géén koopavond). 
Bij koop wordt het reisgeld 
voor 2 personen (bus, trein, 
auto) terugbetaald. Dus gratis 
reizen.
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HANAB B.V
VALKENBURG - IH .  Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

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

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VARKENOORDSEW EG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200  
Telefoon 325011 afdeling containers

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

Badnu'ssvaa' bt 
Te'5k 0u8‘4-4*ièi

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 A A T S C H A P

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

: ‘ N.V.
★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en méel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoéders

Nijverheidsstraat ■24" Telefoon 2342 - N ij kerk

Kistenfabriek
Nijkerk

■“t r i - , ' " - .... ,

N. DE BOER

^

B .V . D. BROERSMA &  Z O N E N
INTERNATIONALE TR A N SPO R TO N D ER N EM IN G

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, 0 3 . ook Bodensee, 
Allgau, Münchei

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

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, milieubeheer. ..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schrifteiijks lessen -j- documentatie voor 9 . 5 0

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

WERELD OP HANDEN, een cuisus 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 2 0 . -

Wet op de ondernemingsraden, vergadertedhniek, 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, Leiden, te lefoon (01710) 46803

>1^ x x ^  X X ^  sX#^  'T* 'T* ✓ Jv ✓ Js

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

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

x»^-T* T̂* «T* 'T* ^  ^

Belt U eens voor o ffe rte  o f proefbestelling  
Telefoon 08380/19004  (7 lijnen)
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Energie in allerlei vormen
Is het nog zinvol ons op dit moment druk 
te maken over een nieuwe toekomst en een 
betere wereld - wat we daarmee dan ook 
bedoelen • nu we elke dag als het ware 
overspeeld worden met actuele, plotse
ling opduikende problemen, die onmid
dellijk actie vragen? Activiteiten die dan 
bijna noodwendig fouten en kortsluiting 
teweeg brengen.

De laatste weken van 197 3 en het pril begin 
van 1974 hebben ons dit wel duidelijk 
getoond. De regering bewees dit bij het 
uitbrengen van haar voorstellen in ver
band met de energiecrisis. Na een on
voorstelbaar aantal nachtelijke overuren 
werd o.m. voorgesteld dat de c.a.o.-lonen 
met f 15,-- omhoog zouden gaan. De vak
centrales reageerden boos omdat de re
gering hierdoor de kant van de werkge
vers zou hebben gekozen. Dit was een 
te zware wissel op de vriendschap met de 
vakbeweging. Wel, één dag voor de be
handeling van de voorstellen in het par
lement kwam de regering met een wij
ziging en verhoogde die aanvankelijke 
f l5 , - -  tot f3 0 ,--. De vraag is onwille
keurig waarom de regering hier het par
lement niet de kans had willen geven, 
deze wijziging aan te brengen.

De afgelopen week kregen we plotseling 
een even onverwachte mededeling van de 
regering, n.1. dat besloten was de ben- 
zinedistributie vijf dagen uit te stellen. 
Van te voren was door vele organisaties 
en personen zware druk op de regering 
uitgeoefend om de zaak uit te stellen, 
maar de regering hield voet bij stuk, 
legde een forse verklaring af dat de 
situatie geen uitstel duldde en alles gereed 
was om de distributie behoorlijk te laten 
functioneren. Maar nog geen 24 uur later 
kwam de regering met de mededeling 
van dat uitstel.
Alles op een rijtje zettend, aanvoer en 
voorraad overziende, was de regering 
in enkele uren tot de conclusie geko
men, dat uitstel mogelijk was. Daardoor 
zou bovendien de distributiedienst nog 
een aantal dagen beschikbaar hebben om 
te zorgen dat men minder moeilijkheden 
zou hebben bij het ingaan van de distri- 
butie-periode. Als dit laatste maar geen 
illusie is! Ondanks grote inzet en heel 
veel overwerk door de distributiediensten 
is het uitgesloten dat iedereen deze week 
zijn gerechtvaardigde extra toewijzingen 
in zijn bezit heeft. Als alles meeloopt, 
zal men op zijn vroegst eind volgende 
week alle aanvragen hebben afgewerkt.

Verheugd zijnde over de vijf dagen uit
stel, kan men zich toch afvragen waarom 
dergelijke wijzigingen pas te elfder ure 
worden genomen. Het was niet zo moei
lijk vooraf te weten wat voor chaos 
dreigde. In en buiten het parlement was 
men tijdig en voldoende gewaarschuwd. 
Wij nemen aan dat op dit moment de 
noodzaak voor beperkende bepalingen 
duidelijk aanwezig is. Dat kan regering 
en bedrijfsleven enige tijd gelegenheid 
geven de nu ontstane situatie te overzien 
om daarna met een verantwoord beleid 
te komen, zonder intussen de werkgele
genheid en de daarbij betrokken bedrijven 
aan te tasten.

De energiecrisis is bij wijze van inci
dent over ons gekomen. Het is op zich
zelf een opmerkelijke zaak dat deze crisis 
is veroorzaakt van de aanbodszijde en 
niet, zoals we in deze maatschappij ge
wend zijn doordat de vraag afneemt en 
daardoor een crisis ontstaat. Het is o.m. 
- maar niet alleen - een politiek wapen, 
dat door het omruilen van vriendschap 
of door mirages en wapens kan worden 
weggenomen. Niettemin zullen ongekend 
hoge prijzen als blijvend resultaat aan
vaard moeten worden.

WAAR STAAN WIJ NU?

Deze crisis brengt ons als vanzelf op 
de vraag: hoe staat het met de energie 
in onze Unie. Is er nog voldoende ener
gie om onze achterban te inspireren? 
Niet alleen op dit moment, al werkend 
aan de actuele dingen van alle dag, maar 
ook voor de toekomst? Dat vraagt de 
Nederlandse kiezer in deze turbulente 
tijd, in deze snel veranderde maatschap
pij, terecht van ons. Welke visie, welk 
beleid kunnen wij ons volk bieden? Laten 
we ons daarover bezinnen. Dat is niet 
alleen zinvol, maar noodzakelijk voor 
nu en voor de toekomst.

Het is bijzonder verheugend dat de CHU 
bij de debatten over de machtigingswet 
een voortreffelijke inbreng heeft gehad, 
met als gevolg daarvan een opmerkelijk 
resultaat voor onze Tweede Kamerfrac
tie. Die inzet betekende tenslotte boven
dien een sterke gelijkgerichtheid van de 
drie christen democratische fracties.
Dit was wel iets geheel anders dan de 
profetie in Vrij Nederland die schreef 
dat KVP, ARP en CHU wel aan elkaar 
zouden blijven hangen vanuit een ge
zamenlijke vrees te moeten kiezen voor 
links of voor rechts.

Willen wij echter blijvend aantonen dat 
,,Vrij Nederland”  er naast zit, is er 
meer nodig dan incidentele momenten, 
hoe goed deze op zichzelf ook zijn. Wij 
beseffen immers dat het tijdperk van een 
groot confessioneel machtsblok voorbij 
is. Tot ver in de zestiger jaren hadden 
de drie meer dan 50 procent van de 
kiezers.
Dat is voorbij, en toch juist nu, nu zo
veel kiezers zich van ons afwendden, 
zal men van ons verwachten dat we de  ̂
nog aanwezige energie zo goed mogelijk 
bundelen, opdat het rendement althans 
niet zal verminderen. Zeker, op 23 
juni werd een ambitieuze resolutie aange
nomen. Dat was een belangrijke beslis
sing die bepalend kan zijn voor de chris
telijke politiek in Nederland. Op 15 de
cember gingen de drie samen naar Rot
terdam. Ook daar werd een resolutie aan
vaard die van reëel belang kan zijn voor 
de verdere toekomst van ons land en ons 
volk.

Maar dan zullen we er wel wat mee moe
ten doen. We zullen moeten tonen dat de 
christelijke politiek niet in een crisis 
zit, maar nog over zoveel energie be
schikt, dat zij weet te inspireren. Dan 
zal duidelijk gemaakt moeten worden, 
dat een politiek van redelijkheid, die zich 
inzet voor alle burgers, die het Evangelie 
als basis ziet, zich heel duidelijk on
derscheidt van een onredelijke, van sterk 
polariserende politiek. Juist nu.

OMDAT ER MEER IS

Want de energie-crisis staat niet op 
zichzelf. Er is veel meer aan de hand. 
De algemene prijsstijgingen en schaar
ste op de grondstoffenmarkt zal min
stens zo erg zijn, zo niet veel ernsti
ger. Daarvoor is een uitermate zorg
vuldig en weloverwogen prijsbeleid 
noodzakelijk. Nauwe samenwerking tus
sen alle partijen en belanghebbenden zal 
daarvoor de enig mogelijke basis zijn. 
De Club van Rome heeft ons reeds uitge
breid gewaarschuwd en aan de hand van 
ingewikkelde modellen en berekeningen 
er op gewezen dat als we door blijven 
gaan met verspilling van energie en grond
stoffen op de wijze als tot nu toe, de 
mensheid een onleefbare wereld zal schep
pen. Als reactie op het rapport van de 
Club van Rome heeft de ,,Werkgroep 
Toekomst”  in een kort en duidelijk 
geschrift ,,Werk voor de Toekomst”

haar visie op de noodzakelijke toekom
stige ontwikkeling gegeven.

Het is geen fatalistisch geschrift, maar 
wel wordt heel duidelijk op knelpunten 
gewezen die gevaarlijk kunnen worden, 
indien niet tijdig maatregelen worden 
genomen. Maatregelen waarbij burgers, 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven ge
zamenlijk betrokken moeten worden. Om 
te beginnen in ons eigen land, zonder 
dat coördinatie op internationaal terrein 
wordt nagelaten. In dit rapport wordt 
onderscheid gemaakt tussen basisfac
toren, zoals bevolkingsgroei en econo
mische groei, en knelpunten zoals ener
gie, milieu en grondstoffen. Overigens 
is de werkgroep van mening dat er voor 
de wereld als geheel, nog steeds dringen
de redenen zijn om de produktie verder 
te doen toenemen. Zij het dan wel veel 
sterker gericht op die behoeften die voor 
grote groepen van de bevolking nog es
sentieel zijn. Het is de moeite waard 
dit geschrift nog weer eens ter hand 
te nemen.

Wellicht heeft het ook de Minister-Pre- 
sident beihvloed toen hij tegenover het 
partijkader van de PvdA erkende dat 
er van de groeicijfers van Keerpunt ’72 
in de huidige omstandigheden niets meer 
terecht kan komen. Hij ging zelfs verder, 
want hij sprak over de program-grond- 
slag van het kabinet, waarin Keerpunt 
de ene helft is en de Schets van KVP, 
ARP en CHU de andere helft. De partij
raad van de PPR was nog niet zover. 
Die meende dat Keerpunt ’72 strikter 
nagevolgd moest worden dan tot nu toe.

ONZE KANSEN

In deze situatie wordt ook van ons ant
woord gevraagd. Is dat op korte ter
mijn verantwoord te geven? Welnu, in 
de resolutie van 15 december is o.m. 
een permanente programadviescommis- 
sie aangekondigd. Die krijgt als taak 
het CDA te stimuleren in de bezinning 
op de relatie tussen levensovertuiging

en politiek handelen, alsmede om te ad
viseren over de hoofdlijnen van een be
leid.
Zal deze club in staat zijn over te bren
gen wat we willen en duidelijk geloof
waardig weten te maken wat we bedoe
len? Daar is dringend behoefte aan. Voor
al nu.

Juist nu hebben we mensen nodig die 
door samenwerking en overleg elkaar 
willen overtuigen. Dat vraagt de wereld, 
maar ook onze eigen Nederlandse samen
leving. Om het met Gabor te zeggen: 
„Mensen die met optimisme, tolerantie 
en mensenliefde bezield zijn” . Zouden 
uit de crisis van nu, waardevolle krach
ten boven kunnen komen? Die zijn er 
beslist.
Als er ooit behoefte is geweest aan een 
toekomst met hoop, voor onszelf en die 
ander, waar ter wereld deze ook leeft, 
dan is het toch wel nu. Bij de huidige, 
harde materiële zaken zal men juist 
ons ook vragen wat we willen met die 
immateriële zaken als veiligheid, vre
de en recht.
Zonder koffiedik te kijken, weten we dat we 
een moeilijke tijd tegemoet gaan.
Leg de kranten van één week maar eens 
voor u en bekijk ze, bezie de onveilig
heid, de onvrede, het onrecht en de ar
moede. Is het niet een complete chaos? 
En wat een diepe geestelijke nood en 
machteloosheid. Wat is ons antwoord 
daarop? Staan we met al onze welvaart 
nu toch met lege handen? Nu, leg er 
uw bijbel eens naast en lees wat moei
lijke tijden vragen. Dan komt u los van 
veel en krijgt kracht voor veel.
En lees dan nog eens de nota ,,Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschap
pij” . Duidelijker dan ooit zult u daar
door begrijpen dat er een toekomst
verwachting is met een visie op de ont
wikkelingen van vandaag met hoop voor 
straks. Een visie en een hoop die de 
moeite waard zijn te vertalen en uit 
te dragen. Een heel jaar kunnen we 
daaraan werken, al zou het maar één 
uur per dag zijn.

B.

Mededeling voor 
groepsvergaderingen
Op zaterdag 12 januari worden allerwege 
in het land de groepsvergaderingen ge
houden voor het vaststellen van de kandi
datenlijsten van de CHU voor de verkiezin
gen van provinciale staten op woensdag 27 
maart aanstaande.
Het dagelijks bestuur van de CHU heeft de 
volgende brief gezonden aan groepsverga
deringen:
,,Ingevolge art. 7 lid 4 van de statuten 
heeft iedere afgevaardigde in uw ver
gadering van 12 januari slechts stemrecht 
indien de afdeling aan de financiële ver
plichtingen heeft voldaan. Wij doen u 
hierbij toekomen een opgave van die af
delingen die per 8 januari 1974 de con
tributie ovejr 1973 nog niet hebben be
taald. Ter vergadering bestaat uiteraard 
de gelegenheid alsnog aan de verplichting 
te voldoen.
Wij verzoeken u beleefd doch dringend:
a. er op toe te zien dat niet aan de 

stemming wordt deelgenomen door af
gevaardigden van een afdeling die nog 
contributie schuldig is over 1973;

b. een proces-verbaal van stemming,
c.q. een gewaarmerkte lijst van uit

reiking van stembiljetten op te maken, 
waaruit duidelijk blijkt aan welke af
delingen stemrecht is toegekend en op 
grond van hoeveel leden.

Slechts onder overlegging van het onder 
b. bepaalde zal tot uitbetaling van de 
tegemoetkoming van uw propagandakosten 
vanwege het Bestuur worden overgegaan 
(zie contactblad 21 december j.L).
Wij hopen dat u allen in het belang van 
onze organisatie aan het door ons be
oogde doel wilt meewerken.
Wij wensen u een goede vergadering toe 
en zullen uw gegevens gaarne vóór 20 
januari a.s. ontvangen.

Met vriendelijke groet,
mr. O. W. A. Baron van Verschuer,
voorzitter
mr. J. J. Janssen van Raay, se
cretaris
A. J. Kaland, penningmeester”

Aldus de brief van het dagelijks bestuur 
van de CHU aan de groepsvergaderingen, 
die zaterdag 12 januari gehouden worden.
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Nir, Piket in Eerste Kamer:

CHU-fraktie meent Machtigingswet niet te kunnen steunen
„Alle leden van mijn fraktie staan nu op 
het standpunt dat zij hun stem aan dit wets
ontwerp niet kunnen geven. De regering 
zal met ijzersterke argumenten moeten 
komen om die mening om te buigen. Wij 
verwachten dat zij daartoe niet in staat 
zal zijn. Maar, wij leven in een demo
cratische maatschappij, waarin de mo
gelijkheden tot dialoog en inspraak tot 
het laatste toe moet worden opengehou
den. En dat willen wij als goede demo
craten gaarne doen. Daarom zullen wij 
zo dadelijk met belangstelling luisteren 
naar het antwoord van de regering.”  
Dit zei mr. F. H. Piket dinsdag j.1. 
in de Eerste Kamer tijdens zijn rede in 
eerste termijn, bij de behandeling van 
de machtigingswet. Spreker stelde dat 
de CHU-fraktie de ernst van de situatie 
in ziet. De vraag is echter of thans een 
zodanige noodsituatie aanwezig is dat 
het gerechtvaardigd is dat bevoegdhe
den, die de Kamer toebehoren, worden ge
delegeerd aan de regering.
De regering is in haar beleid niet altijd

ontkomen aan een zeker paniekvoetbal. 
En ook is het Nederlandse volk onvol
doende voorgelicht en begeleid. De fraktie 
betwijfelt of ondanks de ernst van de 
huidige situatie, werkelijk gesproken kan 
worden van een noodsituatie.
Pikef betoogde vervolgens dat een re
gering die een zo verstrekkende mach
tiging vraagt zich gedragen moet weten 
door een meerderheid van het Neder
landse volk; en zeker moet zijn van alle 
geledingen van de bevolking. Een zekere 
terughoudendheid van de regering zou daar
om geboden zijn, aldus spreker.
Het ontwerp machtigingswet is echter 
in recordtijd aangeboden aan de Tweede 
Kamer. De tijd voor de Eerste Kamer is 
uiterst kort, temeer als men bedenkt 
dat de regering oorspronkelijk verlang
de dat de senaat vijf dagen na de behan
deling in de Tweede Kamer reeds haar 
oordeel zou geven. Uit de berichten die 
ons dagelijks bereiken blijkt echter dat 
een soort paniekvoetbal, waarvan nu spra
ke is, niet behoeft te worden bedreven.

GEEN AFSPIEGELING

Van de huidige regering kan aldus Piket, 
bepaald niet worden gezegd dat zij een 
afspiegeling vormt van het parlement. 
Zij had en moest derhalve begrijpen 
dat zij slechts in een buitengewone si
tuatie de gevraagde machtiging kan ver
langen en krijgen, wanneer zij het ver
trouwen van het overgrote deel van het 
parlement zou hebben gehad. Dit laatste 
waag ik te betwijfelen, aldus de CH- 
woordvoerder.
Sprekend over de artikelen van dit wets
ontwerp deelde Piket mee dat de fraktie 
veel moeite heeft met de in te voeren 
dividendstop.
Hij stelde de vraag of een besluit krach
tens artikel 23 lid 2 in werking kan tre
den na verloop van 10 dagen na de ge
dane mededeling, ook al hebben 30 leden 
van de Tweede Kamer inlichtingen ver
langd. En kan het besluit al van kracht 
worden, ook al zullen door de regering 
de inlichtingen eerst verstrekt worden

na de bewuste tien dagen, verstreken na 
de mededeling?
Kritiek uitte spreker voorts op een ad
vertentie van de PvdA, waarin werd ge
steld: ,,de machtigingswet is er door: 
de machtigingswet is aangenomen.”  De 
machtigingswet is er nog niet door. In 
ons parlementair bestel is er ook nog 
een Eerste Kamer die daarover het no
dige te zeggen heeft, aldus Piket.

Het is vandaag voor Nederland een be
langrijke dag. Als dit wetsontwerp wordt 
aangenomen dan zal het werking hebben 
voor een jaar. Maar een eenmaal ge
geven machtiging is moeilijk niet meer 
te verlenen of te verlengen. Eind 1974 
zullen er wel zeer zwaarwichtige redenen 
móeten zijn om na een gegeven ja, weer 
neen te zeggen.
Wij hopen volgende week op de behande
ling van de machtigingswet in de Eerste 
Kamer nader terug te komen.

H. van Spanning.

PARLEMENTARIA

EERSTE KAMER EN MACHTIGINGSWET
Bezwaren tegen advertentie PvdA

De Eerste Kamer heeft dinsdag jongstle
den haar oordeel uitgesproken over de 
Machtigingswet, de wet die het de regering 
mogelijk moet maken allerlei maatregelen 
te treffen om de gevolgen van de olie
crisis het hoofd te kunnen bieden. Op het 
moment van het schrijven van dit artikel 
was de uitslag van het Eerste-Kamer- 
debat nog niet bekend. Bij het lezen van 
deze regels weet de lezer de uitslag wel. 
Nog net in het oude jaar pleegden enkele 
vaste Eerste-Kamer-commissies in een 
besloten bijeenkomst overleg met pre
mier Den Uyl, minister Lubbers van eco
nomische zaken en minister Boersma 
van sociale zaken. Dit overleg verving de 
normale procedure, waarbij de senaat 
eerst schriftelijke opmerkingen maakt 
over het aanhangige wetsontwerp en de 
regering daarna, eveneens in een schrif
telijk stuk, de gestelde vragen en ge
maakte opmerkingen beantwoordt.
Dankzij een stenografisch verslag is pu
bliciteit gegeven aan het vraag- en ant
woordspel tijdens het mondeling overleg. 
De christelijk-historische senator dr.
J. W. Beerekamp heeft bezwaren aange
tekend tegen de advertentie, welke de 
PvdA in een groot aantal kranten en bla
den liet plaatsen, nadat de Machtigings
wet in de Tweede Kamer was goedge
keurd, maar nog niet door de Eerste 
Kamer werd behandeld.
,,De advertentie begint met de ietwat 
triomfantelijke tekst: de Machtigingswet 
is er door,”  aldus zei dr. Beerekamp 
tijdens het mondeling overleg van de 
Eerste-Kamercommissies met premier 
Den Uyl en de ministers Lubbers en 
Boersma.
De senator verzocht de premier, gezien 
zijn uitstekende contacten met zijn achter
ban, voorzitter André van der Louw van 
de PvdA ervan te weerhouden via ad
vertenties of anderszins het Nederlandse 
volk wijs te maken dat de zaak helemaal 
rond is als de Tweede Kamer een wets
ontwerp heeft aanvaard. ,,Misschien ge
looft men dat wel in Amersfoort en 
Hoogland, maar zeker niet meer in De
venter en Diepenveen.”
Premier Den Uyl antwoordde met de vol
gende interruptie: ,,Toegezegd” .
Dr. Beerekamp zei nog, dat beweringen 
zoals de PvdA in haar advertentie deed 
niet mogen voorkomen zolang de Eerste 
Kamer nog een essentiële functie heeft 
in het Nederlandse staatsbestel. ,,Wij 
houden ons thans niet bezig met na
kaarten,”  aldus de CHU-senator.
Later, bij zijn beantwoording van de op
merkingen van dr. Beerekamp, gaf pre
mier Den Uyl dr. Beerekamp de verze
kering, dat waar hij maar in de verte de 
opvatting tegenkomt als zou een wetsont
werp er door zijn, wanneer alleen nog maar 
de barrière van de Tweede Kamer is ge
nomen, hij dit altijd en overal bestrijdt. 
Hij zou het ook doen in het geval, door dr. 
Beerekamp aangehaald.

WAAROM ééN JAAR?

De christelijk-historische senator maakte 
nog de volgende opmerkingen:
,,Waarom houdt de regering heel sterk 
vast aan een werkingsduur van één jaar, 
terwijl het geenszins vaststaat, dat de ver
onderstelde noodsituatie zo lang zal du
ren? Ik begrijp best, dat over een jaar 
nog niet alles koek en ei zal zijn, maar de 
noodsituatie in Nederland verschilt nu in 
zoverre van die van de nabuurlanden, dat 
wij worden getroffen door een directe olie
boycot, terwijl dat bij de nabuurlanden niet 
het geval is. Als nu binnen korte tijd die 
uitzonderingspositie van Nederland ver
valt - dat is denkbaar - waarom zouden wij 
dan wel een zo diep ingrijpende Mach
tigingswet moeten hebben en onze nabuur
landen niet?

De regering heeft bij de behandeling van 
dit wetsontwerp in de Tweede Kamer ver
klaard, dat zij vasthoudt aan haar pro
gramformule. Uit een recent opinie
onderzoek is gebleken, dat een meerder
heid van het Nederlandse volk het daarmee 
niet eens is. Wij kunnen dat laten voor wat 
het is, maar wij kunnen er ook de vraag 
aan verbinden, of de regering uiteen wil 
zetten, waarom zij nu zich naar haar me
ning een noodsituatie voordoet, niet be
reid is haar programformule wezenlijk te 
herzien. ’ ’

Premier Den Uyl antwoordde, dat over de 
termijn van één jaar in de Tweede Ka
mer uitvoerig gesproken werd. En hij ver
volgde:
,,De essentie van de zaak is, dat als ten 
aanzien van categorieën van inkomens 
maatregelen worden getroffen, zij bij stel
baar moeten zijn voor het geval de situa
tie verbetert of verslechtert. Als de wer
kingsduur van de Machtigingswet wordt 
bepaald op een half jaar, dan is het bij
voorbeeld niet mogelijk iets te bepalen om
trent de arbeidsvoorwaarden met ingang 
van 1 juli 1974. Dat zou niet alleen een 
grote mate van onzekerheid scheppen, 
maar het zou ook een te grote hypotheek 
leggen op de besluiten inzake arbeids
voorwaarden gedurende het eerste half 
jaar van 1974. Als die moeten worden 
bijgesteld, wat helemaal niet uitgesloten 
is, dan zal men daarvoor opnieuw het in  ̂
strument van de Machtigingswet nodig heb
ben en zal men niet de zaken zo maar op 
hun beloop kunnen laten. Voorbeelden op 
andere terreinen zijn er evenzeer. Naar 
het oordeel van de regering kan niet wor
den gezegd, of die wet 11, 12 of 13 maan
den nodig is, maar wel dat gelet op de 
structurele elementen in de situatie die 
tot het indienen van het ontwerp hebben 
geleid, het niet verantwoord is de wer
kingsduur korter dan één jaar te doen 
zijn.
In antwoord op de tweede vraag van de 
heer Beerekamp wijs ik erop, dat zowel

in België als in West-Duitslandbijzondere 
wetgeving wordt toegepast. Ik denk aan be
schikkingen in België inzake het onder be
heer stellen van olievoorraden en aan bij
zondere regelingen in Duitsland. De si
tuatie in Nederland is dus niet zo uitzon
derlijk.
Ik wil er echter nog eens op wijzen dat 
Nederland naar verhouding veel kwets
baarder is, nog afgezien van de speciale 
tegen Nederland gerichte boycot, dan zijn 
buurlanden wat de olie-aanvoer en de 
olieprijzen betreft. Dit is het geval omdat 
naar verhouding de op olie gebaseerde 
industrie in dit land een bijzonder grote 
plaats inneemt. Ik meen dat ongeveer - de 
minister van economische zaken zal mij 
wel corrigeren als dat nodig is - éénzesde 
deel van onze totale uitvoer bestaat uit 
olie en olieprodukten. Nederland heeft 
door de ontwikkeling van het Waterweg
gebied eigenlijk een unieke positie ge
kregen in de verwerking van olie en de 
produktie van petro-chemische produk- 
ten. Daarom is een zo sterke stijging van 
de prijs van ruwe olie en de mogelijke, 
de verwachte en ten dele al gerealiseer
de beperking van de olie-aanvoer van zo’n 
ingrijpend karakter voor onze economie. 
Nogmaals, de relatieve betekenis van 
olie en petro-chemische industrie is in 
Nederland groter dan in welk van de om
ringende landen dan ook; Nederland is 
daardoor dus zeer kwetsbaar.
Tenslotte is gevraagd, waarom de rege
ring vasthoudt aan haar programformule. 
Wel, omdat het kabinet op die basis tot 
stand is gekomen en het in alle nuchter
heid meent, zijn taak ook op basis van deze 
formule goed te kunnen verrichten, ”  aldus 
premier Den Uyl.

GEVOLGEN

Nog enkele vragen en antwoorden:
De heer Beerekamp (C.H.U.): Ik wil de 
regering vragen, of zij niet te veel uit 
het oog verliest, dat de financiële mid
delen van de staat voor een aanzienlijk 
deel uit het vrije bedrijfsleven komen 
en dat onvoldoende aandacht voor deze 
factor ook de belangen van de werkne
mers schaadt. Wij denken hierbij onder 
andere aan de gevolgen van de maatre
gelen die de regering bijvoorbeeld met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
dividenden kan nemen die een verslech
tering van het investeringsklimaat kunnen 
meebrengen, met alle gevaren van dien 
voor de werkgelegenheid.
Is de regering zich ervan bewust, dat er 
talloze zelfstandigen en ouden van dagen 
zijn die grotendeels van de opbrengst 
van een klein vermogen, belegd in huizen 
en effecten, moeten leven? Is hierbij al
tijd sprake van sterke schouders? 
Minister Lubbers: Ik wil voor een belang
rijk deel verwijzen naar hetgeen de mi
nister van financiën hierover in de Tweede 
Kamer heeft gezegd. Watde dividenden be

treft - vanuit het oogpunt van de bedrijven 
gezien - dit behoeft op zichzelf geen ver
slechtering van het investeringsklimaat 
te betekenen.
In de eerste plaats zijn de vooruitzichten 
voor volgend jaar niet zo rooskleurig, 
dat in het algemeen kan worden ver
wacht, dat dividendverhogingen voor de 
deur staan. Hiervan afgezien is het echter 
zo, dat het investeringsklimaat voor een 
niet onbelangrijk deel mede wordt bepaald 
door de middelen die er zullen zijn om te 
investeren. Deze middelen zullen zeker 
niet achteruit gaan op het moment waarop 
een zekere stabilisatie van de hoogte 
van de dividenden wordt nagestreefd. Ik 
zie hier niet direct de angel in het vlees 
zitten. Voor de volledigheid wijs ik erop 
- door de minister van financiën in de 
Tweede Kamer genoemd - dat het divi- 
dendsaspect in wezen, bij stabilisatie, 
daar het een percentage van het eigen 
kapitaal bedraagt, voor één jaar amper 
een substantiële invloed uitoefent op de 
financiële positie van het bedrijf ten op
zichte van zijn aandeelhouders. Wat het 
sociale aspect betreft voor de trekkers 
van dividenden zijn de nuchtere cijfers zo
danig, dat de stelling, dat met name oude
re mensen met een laag inkomen voor een 
belangrijk deel afhankelijk zijn van de 
dividendstroom, bepaald hierdoor wordt 
weersproken. Deze cijfers kunnen wel
licht worden overgelegd.

De heer Beerekamp (C.H.U.): Ik heb ook 
over de huizen gesproken.
Minister Boersma: Mijnheer de voorzit
ter! In zijn algemeenheid kan de heer 
Beerekamp zonder meer worden toege
geven, zelfs ongezien, dat wanneer er 
globale indelingen in categorieën worden 
gemaakt, er binnen elke categorie weer 
grote verschillen aanwezig kunnen zijn. 
Men kan de vraag natuurlijk ook om
draaien. Aannemende dat de heer Beere
kamp dat niet zo heeft bedoeld zou ik de 
vraag willen stellen of, vanwege het feit 
dat in verschillende groeperingen ver
schillen bestaan, men dan maar niets moet 
doen. De vraag is, wanneer er mogelijk 
acute gevallen zijn die aantoonbaar door 
een bepaald ingrijpen van overheidswege 
in moeilijkheden komen, of daaraan dan 
individueel niets moet worden gedaan. Ik 
zeg, dat de overheid dan moet proberen 
het samenstel van wetgeving zo aan te 
passen, dat een individu dat daardoor aan
toonbaar in de knel komt, geholpen kan 
worden op grond van ook andere, geluk
kig bestaande wetgeving.
De heer Beerekamp (C.H.U.): Kan globaal 
worden aangegeven of het beroep op het 
bevoegde gezag van scholen, de aan
vangstijden te spreiden succes heeft ge
had?
Minister Den Uyl: Ik beschik nu niet over 
exacte gegevens.

H. L.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Voor aardgasverbruikers in de tuinbouw 
zijn geen teeltverschuivingen tengevolge 
van de energieprijs noch eventueel daar
mee gepaard gaande marktverschuivingen 
te verwachten. Dit hebben de minister Van 
der Stee van landbouw en Lubbers van 
economische zaken geantwoord op schrif
telijke vragen van de Tweede-Kamerle- 
den T. Tolman (CHU) en P. A. van der 
Sanden (KVP).
De grotere kleinverbruikers in de tuin
bouw is een gedeeltelijke compensatie 
van de aangekondigde prijsstijging van 
aardgas in het vooruitzicht gesteld. Ook 
ten aanzien van de tuinders die nog 
zware stookolie gebruiken is geen teelt
en marktverschuiving te verwachten. Ten 
aanzien van de lichte olieverbruikers, 
die een aandeel in het energieverbruik 
hebben van naar schatting 15 procent, 
kan sprake zijn van teeltverschuiving, 
aldus de bewindslieden.

NIET BEKEND

In antwoord op vragen van het CHU- 
Tweede-Kamerlid drs. D. E. van der Mei 
deelde minister Lubbers eind vorige week 
mee, dat hem tot dat ogenblik geen ge
vallen bekend waren van zodanige prijs
stijgingen, dat hier sprake zou zijn van 
misbruik van de onzekerheden in de huidige 
economische situatie.
De vragen van drs. Van der Mei waren 
gebaseerd op uitspraken van de NKV- 
voorzitter W. Spit.

TEGEMOETKOMING

Drs. Van der Mei vroeg vorige week 
minister Lubbers schriftelijk tegemoet 
te komen aan de moeilijkheden, welke 
grote groepen van de bevolking vrezen

als gevolg van de benzinedistributie. Met 
name noemde het kamerlid degenen die 
aan huis bezorgen, zoals melkboeren, 
bakkers, groentehandelaren, vertegen
woordigers en andere groepen, die meer 
dan 40.000 km per jaar met hun auto 
rijden.

MAATREGELEN

Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst heeft 
staatssecretaris Klein schriftelijke vra
gen gesteld over de zijns inziens be
stuurlijke en onderwijskundige chaos, 
welke is ontstaan binnen de subfaculteit 
politieke wetenschappen van de Universi- 
teit van Amsterdam. De bewindsman moet 
naar het oordeel van het kamerlid maat
regelen treffen, bijvoorbeeld door van 
regeringswege een onderzoek te laten 
instellen.
Er zijn al enkele jaren moeilijkheden 
binnen deze politicologische subfaculteit, 
die bekend zijn geworden onder de naam: 
de zaak-Daudt.

GIRONUMMER

Het Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten 
(CHU) heeft in een schriftelijke vraag 
aan staatssecretaris De Goede van finan
ciën zijn verwondering uitgesproken over 
advertenties van de Staatsloterij. In die 
advertenties wordt gewezen op de moge
lijkheid om loten van de Staatsloterij per 
postgiro te bestellen. Maar het gironum
mer van de Staatsloterij wordt in de 
advertentie niet genoemd, aldus mr. Schol
ten. Hij wil daarvan een verklaring.

ONTDUIKING

De nieuwe staatssecretaris Van Rooijen 
van financiën dient inlichtingen te ver
schaffen over de ontduiking van de motor
rijtuigenbelasting. Het christelijk-histo
rische Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten 
heeft hem hierom schriftelijk gevraagd. 
In Arnhem zei de hoofdcommissaris van 
politie onlangs, dat zestien procent van 
de automobilisten, die door rood licht 
rijden, geen motorrijtuigenbelasting be
taalden. De politiefunctionaris schatte het 
totale bedrag aan ontdoken motorrijtuigen
belasting op f75 miljoen.
Het kamerlid wil weten, hoe de staats
secretaris over deze mededelingen denkt 
en vroeg ook of er de laatste weken een 
stijging te zien geweest is van het aantal 
aangiften voor deze belasting, gezien de 
noodzaak om deze belasting betaald te 
hebben met het oog op de benzinedistri
butie.
Mr. Scholten informeerde ook naar het 
tijdstip van indiening van het aangekon
digde wetsontwerp inzake verhoging van 
de administratieve boeten bij de motor
rijtuigenbelasting.

HAAST

De christelijk-historische fractievoorzit
ter dr. R. J. H. Kruisinga heeft minister 
mevrouw Vorrink van volksgezondheid 
schriftelijk gevraagd haast te betrachten 
met het instemmen met de waarschuwings- 
en alarmregeling, welke in Borssele ge
maakt is met het oog op de aanwezigheid 
van de kerncentrale in deze gemeente. 
Ook is aangedrongen op het spoedig tot 
stand brengen van een landelijke regeling 
op dit gebied.

H. L.
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Kamervoorzitter Vondeling
wil na kerstreces 
efficiënter werken
Als de Tweede Kamer na het kerstreces, 
vanaf dinsdag 22 januari aanstaande, des 
avonds tot uiterlijk elf uur gaat verga
deren, levert de vergaderbeperking (nood
zakelijk als gevolg van de benzinedistri
butie) een verlies van dertig uur verga
deren op, als uitgegaan wordt van het op
gestelde schema voor de behandeling van 
de departementale begrotingen voor 1974. 
De Tweede Kamer is namelijk voor de 
kerstvakantie bij lange na niet klaar ge
komen met de begrotingsbehandeling. Het 
aanvankelijk opgestelde schema ging er 
van uit, dat in de laatste vergaderweek 
voor kerstmis 1973 de laatste departe
mentale begrotingen behandeld zouden 
kunnen worden.
Het bleek niet mogelijk het schema aan te 
houden. Enkele dringende interpellaties, 
de noodzakelijke debatten over de gevol
gen van de oliecrisis en behandeling van 
spoedeisende wetsontwerpen gooiden het 
schema in de war.
Na het kerstreces moet de Tweede Kamer 
nog behandelen de begrotingen van: ver
keer en waterstaat, van CRM, van volks
gezondheid en milieuhygiëne, van finan
ciën, van de betrekkingen met Suriname en
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de Nederlandse Antillen, van landbouw en 
visserij en van onderwijs en wetenschap
pen.

EFFICIËNT

Vorige week, na afloop van de nieuwjaars
ontvangst in het gebouw van de Tweede 
Kamer, zei kamervoorzitter dr. A. Von
deling, dat het verlies aan vergadertijd 
gemakkelijk valt goed te maken.
Efficiënter werken, , betere planning en 
wellicht wat meer onderwerpen in open
bare commissievergaderingen behandelen. 
Op de achtergrond liet dr. Vondeling ook 
nog het wapen van de spreektijdverkorting 
doorschemeren, waardoor het al met al 
mogelijk moet worden kamerleden en per
soneel in staat te stellen nog met het 
openbaar vervoer naar huis te reizen. 
Dr. Vondeling zei niet in alle opzichten te
vreden te zijn over de wijze waarop het 
parlementaire spel tussen kamer en rege
ring verloopt. Na zijn bezoeken aan de 
parlementen van West-Duitsland en Italië 
meende hij nu al te kunnen stellen dat de 
wijze waarop het Nederlandse parlement 
werkt waarschijnlijk uniek mag worden ge
noemd. ,,Nergens ter wereld zullen de on
derwerpen zo gedetailleerd worden behan
deld” .
Veel meer dan nu het geval is wil dr. 
Vondeling het wekelijkse vragenuurtje gaan 
gebruiken voor het verwerken van monde
linge vragen. Vraagstelling en beantwoor
ding worden hier nog veel te veel aange
kleed. ,,Waarschijnlijk zit dat in onze 
volksaard, wij kunnen niet kort zijn,”  al
dus de voorzitter, die hier het Britse La
gerhuis als voorbeeld aanhaalde. Tijdens 
het vragenuur worden daar veertig tot 
vijftig vragen verwerkt, tegen hooguit drie 
in de Tweedê Kamer.
Ook in de schriftelijke stukken kan een 
behoorlijke vereenvoudiging worden aan
gebracht. Sommige bewindslieden hebben 
er bijvoorbeeld een handje van in de voor
lopige verslagen alle gestelde vragen nog 
eens te herhalen. In dit verband wees dr. 
Vondeling op de conclusie van de com
missie ,,Ambtelijk taalgebruik”  dat er een 
vlot geschreven handleiding zou moeten

komen - wellicht 30 a 40 pagina’s groot - 
met voorbeelden uit de praktijk, die op 
ruime schaal verspreiding in de ambtelijke 
dienst zou moeten vinden.

MERKWAARDIG

Merkwaardig vond dr. Vondeling de onbe
kendheid van de ,,Aanwijzingen inzake in
deling en stijl van ambtelijke stukken” die 
destijds door premier Biesheuvel zijn 
uitgevaardigd. Nergens blijkt men van het 
bestaan van dit heldere en bondige stuk 
op de hoogte te zijn van de handleiding, 
die bij het samenstellen van ambtelijke 
verslagen, brieven en nota’s goede dien
sten kan bewijzen.
Intussen hebben de leden van de regering 
van dr. Vondeling het verzoek gekregen op 
korte termijn de nog niet of voorlopig 
beantwoorde schriftelijke vragen te beant
woorden. Dit verzoek leidde er toe dat de 
achterstand op 2 januari 1974 nog 149
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stuks bedroeg, tegen 225 op 1 oktober van 
het vorig jaar. Ook is de gedragslijn vast
gesteld dat gestreefd zal worden naar be
antwoording binnen de voorgeschreven ter
mijn van 21 dagen. Als dat niet lukt zal 
de betrokken bewindsman in elk geval la
ten weten wanneer het antwoord dan wel kan 
worden verwacht, of, als het een ingewik
kelde zaak betreft, dat het nog wel even op 
zich zal laten wachten.
Met ingang van september 1974 tenslotte 
zullen de zgn. ,,witte stukken”  in moderner 
formaat gaan verschijnen, waarbij tevens 
geprobeerd zal worden de zgn. handelingen 
van de kamer binnen twee etmalen gereed 
te krijgen.

H. L.

CHU-fractie wil meer inlichtingen 

inzake machtigingswet

1. Door de CHU-Tweede Kamer fractie 
is zaterdag 29 december jl. aande Kamer
voorzitter bericht, dat door de CHU ver
dere inlichtingen worden verlangd inzake 
het schrijven van de Minister-President 
in verband met de machtigingswet 
(12758/1).

Het schrijven wordt door de CHU te vaag 
geacht. Aanduidingen omtrent de aard van 
de te nemen maatregelen ontbreken. 
Onvoldoende wordt door de minister
president in concreto uiteengezet, welke 
maatregelen nu door hem zullen worden 
getroffen.

2. In het schrijven van de minister
president wordt verwezen naar stukken 
(bijv. de Handelingen) die ten dele nog 
niet gepubliceerd zijn.

3. Onder meer over de volgende punten 
wenst de CHU -nadere informatie:
I. Welk misverstand bedoelt de minister

president in de eerste alinea van 
zijn brief?

II. Wil de minister-president nauwkeurig 
meedelen, welke maatregelen hij denkt 
te nemen:
a. met betrekking tot de lonen en 

andere arbeidsvoorwaarden (art. 3 
V. d. wet)

b. met betrekking tot het overheids
personeel (art. 11 V. d. wet)

c. ten aanzien van dividenden (art. 
16 V. d. wet).

4. Welke informatie bedoelt de minister
president in de laatste alinea van de 
brief van 28 december jl. waar hij ver
wijst naar ,,schriftelijke stükken en han
delingen” ?

5. Moet er wellicht enige betekenis ge
hecht worden aan het feit, dat uitsluitend 
terzake van:
1. lonen en andere arbeidsvoorwaarden
2. overheidspersoneel en
3. dividenden

vagelijk worden aangekondigd, terwijl geen 
mededelingen worden gedaan omtrent toe
komstig beleid ten aanzien van de prijzen. 
Door de CHU-fractie wordt gewenst, dat 
zo spoedig mogelijk informatie - waar 
mogelijk in schriftelijke ■ vorm - wordt 
verstrekt.
Zoals bekend wordt - gelet op het amen
dement van de CHU op de machtigings
wet - indien dertig leden nadere inlich
tingen verlangen - de uitvoering van de 
aangekondigde maatregelen in het kader 
van de machtigingswet tot na de behande
ling in de Tweede Kamer opgeschort.
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PARLEMENTARIA

CHU-Tweede-Kamerfractie niet 

tevreden over

mededelingen premier Den Uyl

De Christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie is niet tevreden geweest over 
de wijze, waarop premier Den Uyl op vrij
dag 28 december van het vorig jaar de 
Tweede Kamer inlichtte over de maatre
gelen, welke ingevolge de Machtigingswet 
getroffen zouden worden.
Tijdens het weekeinde tussen kerstmis 
en oud/nieuwjaar gaf de fractie van 
haar ongenoegen blijk en zij gaf daar
van bericht aan de kamervoorzitter.
De Machtigingswet, welke nog voor kerst
mis 1973 door de Tweede Kamer werd 
goedgekeurd (en op dinsdag 8 januar: 
jongstleden in de Eerste Kamer in behan
deling kwam), geeft de regering bevoegd
heid maatregelen te treffen op het gebied 
van de lonen, de inkomsten (van de vrije 
beroepen bijvoorbeeld), de salarissen van 
het overheidspersoneel en de dividenden. 
Aanvankelijk was in het ontwerp van de

Machtigingswet een nog al wat vage in
schakeling van het parlement opgeno
men als de regering éénmaal tot het 
treffen van de maatregelen besloten had. 
Nog voor het kamerdebat wijzigde de 
regering het ontwerp wat die parlemen
taire controle aangaat en zij stelde voor 
te bepalen, dat de maatregelen niet eer
der zouden gaan werken, dan tien dagen 
nadat de Tweede Kamer ervan in kennis 
gesteld werd.

Danzij het aannemen van een amende
ment van het CHU-kamerlid drs. D. F. 
van der Mei kwam in de wet te staan: 
,,De maatregel of het besluit kan binnen 
de termijn van tien dagen tot stand wor
den gebracht, wanneer de Tweede Kamer 
binnen die termijn vaststelt, dat geen 
of minder dan dertig leden verdere in
lichtingen verlangen” .

OVERGANGSBEPALING

De regering stelde in 'verband met het 
feit, dat de Eerste Kamer niet voor 
1 januari 1974 aan de behandeling van 
de Machtigingswet toekwam, een over
gangsbepaling, welke de instemming van 
de Tweede Kamer verwierf, luidt: In
dien voor de dag van inwerkingtreding 
van de Machtigingswet aan de Tweede 
Kamer mededeling wordt gedaan van de 
zakelijke inhoud van een voorgenomen 
maatregel of besluit, waarvan vaststel
ling voor de eerste maal plaatsvindt 
op of na de dag van inwerkingtreding 
van de wet, loopt de termijn van tien 
dagen vanaf de dag van de mededeling. 
Met andere woorden: met een beroep 
op de overgangsbepaling zou de regering 
nog voordat de Eerste Kamer de Mach
tigingswet bekrachtigt, de termijn van 
tien dagen kunnen laten beginnen.

BRIEFJE

Vandaar dat op vrijdag 28 december 
1973 premier Den Uyl een briefje naar de 
Tweede Kamer zond.
,,Indien de Machtigingswet gaat werken, 
zal de regering op grond van die wei 
maatregélen nemen met betrekking 
tot lonen, inkomens, salarissen over
heidspersoneel en dividenden” , aldus 
premier Den Uyl in zijn briefje. En hij 
voegde daaraan toe: ,,De Tweede Kamer 
is door middel van de beleidsnota be
perking gevolgen olieschaarste, als
mede de schriftelijke en mondelinge be
handeling van de Machtigingswet reeds ge- 
informeerd over de hoofdlijnen van de 
zakelijke inhoud van de maatregelen.

die door het kabinet te dezen worden 
voorbereid” . Terwille van de doelma
tigheid verwees premier Den Uyl naar 
de schriftelijke stukken en de Hande
lingen (het stenografisch verslag van het 
kamerdebat van drie dagen).

TE VAAG

De CHU-Tweede-Kamerfractie achtte dit 
briefje te vaag, omdat aanduidingen om
trent de aard van de te nemen maat
regelen ontbraken.
,,Geheel onvoldoende is door premier 
Den Uyl in concrete uiteengezet, welke 
maatregelen nu verder door het kabi
net getroffen worden” , aldus de chris
telijk-historische Tweede-Kamerfractie 
in haar bericht aan kamervoorzitter Von
deling. Ook werd opgemerkt, dat premier 
Den Uyl naar de Handelingen verwees 
op het moment, dat deze nog niet in 
druk verschenen waren.

NAUWKEURIG

,,De CHU-fractie meent, dat premier 
Den Uyl nauwkeurig moet meedelen, welke 
maatregelen hij denkt te nemen ten aan
zien van de lonen, inkomens, salarissen 
overheidspersoneel en dividenden” , aldus 
het aan kamervoorzitter Vondeling ge
zonden bericht. ,,En waarom zijn er 
geen mededelingen gedaan over het be
leid ten aanzien van prijzen, pachten en 
huren?”
De christelijk-historische fractie ver
langde zo spoedig mogelijk nadere inlich
tingen, mede gelet op het feit, dat minstens 
dertig kamerleden een kamerdebat over 
de maatregelen kunnen aanvragen.

H.L.

Oriënteringsnota ruimtelijke ordening

Ook bij planologisch werk zijn er grenzen
Ook in het planologisch werk manifes
teert zich de omslag van het ontwikke- 
lingsoptimisme van de jaren zestig naar 
het besef, dat er grenzen zijn en gesteld 
behoren te worden. Aldus de constate
ring van de oriënteringsnota ruimtelijke 
ordening, welke nota namens de rege
ring nog juist in het oude jaar door 
minister Gruijters van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening aan de Tweede 
Kamer is aangeboden.
Een en ander spitst zich toe op:
- de schaarste van de ruimte; de toe

neming van het ruimtegebruik noopt 
tot het stellen van grenzen aan be
paalde ontwikkelingsmogelijkheden; in 
toenemende mate worden gebieden als 
,,vol”  ervaren;

- de beperkte aanwezigheid van grond
stoffen, o.a. voor het opwekken van 
energie; dit kan leiden tot het vroeg
tijdig instellen van een zorgvuldig be
heer en tot beperking van het gebruik;

- de beperkte draagkracht van het mi
lieu; zowel natuur- en landschapsbe- 
scherming als het beheer van water, 
bodem en lucht maken het nodig gren
zen aan menselijke activiteiten aan te 
leggen door het stellen van normen, 
waaraan het milieu moet kunnen blij
ven voldoen;

- de beperkte financiële ruimte; de hoge 
kosten die een verantwoorde inrich
ting van ons land vergt nopen tot het 
stellen van prioriteiten.

Bij het optreden van het kabinet-Den Uyl 
was er de aankondiging, dat er een derde 
nota ruimtelijke ordening zou komen. 
Inmiddels bleek evenwel, dat de omvang 
van de te behandelen materie, het on
mogelijk maakt die derde nota binnen 
een jaar gereed te hebben.
De regering achtte niettemin spoed ge
boden met de uitwerking van enkele hoofd
lijnen van het beleid - met name voor 
de verstedelijking en de direkte gevol
gen. Daarom viel het besluit tot het 
uitbrengen van de derde nota in de vorm 
van enkele opeenvolgende deelnota’s, die 
tezamen het beleidsterrein van de ruim
telijke ordening omvatten.
Als eerste deel van de derde nota is 
de oriënteringsnota uitgebracht. Deze 
oriënteringsnota biedt het kader voor de 
volgende deelnota’s:
De regering ziet deze nota als een be
leidsvoornemen in de zin van de nota 
over de openbaarheid bij de voorberei
ding van het ruimtelijk beleid. De nota 
zal in essentie de procedure van de 
planologische kernbeslissingen volgen.
Die procedure houdt in dat de nota twee 
maanden ter visie zal liggen en voorts 
dat de raad van advies voor de ruimte
lijke ordening binnen een half jaar na 
afloop van die twee maanden advies over 
de oriënteringsnota zal uitbrengen, mede 
op grond van bij de raad binnengekomen 
reacties. Op basis van deze reacties

en het gemeen overleg met de Tweede 
Kamer zullen de in de oriënteringsnota 
gepresenteerde beleidsvoornemens defi
nitief worden bepaald en zullen de vol
gende deelnota’s van de Derde nota wor
den geredigeerd.
De regering heeft zich afgevraagd, in hoe
verre in de hoofdlijnen van deze oriénte- 
ringsnota - waarvoor de voorbereidingen 
geruime tijd geleden zijn aangevangen - 
principiële ombuigingen noodzakelijk zijn 
ten gevolge van de recente energiecrisis. 
Naar haar oordeel is dit niet het geval. 
In het voetspoor van de regeringsverkla
ring, die immers reeds aandacht besteedde 
aan de beperkte omvang van de natuur
lijke hulpbronnen en aan de noodzaak van 
heroverweging van de economische groei
doelstelling, is in deze nota uitdrukkelijk 
gekozen voor een ruimtelijke structuur, 
die een vermindering van de verkeers- 
mobiliteit en van het milieu- en ruimte^ 
beslag met zich brengt. Diverse maat
schappelijke doelstellingen die in de nota 
worden genoemd zijn daar ook op ge
richt.

RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Een hoofdstuk van de nota is gewijd aan 
een beschrijving van de ontwikkelingen 
die voor de ruimtelijke structuur van 
ons land van belang zijn. Deze ontwik
kelingen leiden tezamen tot een ruimte
lijk patroon dat in diverse opzichten 
nu reeds afwijkt van hetgeen in de Tweede 
Nota over de ruimtelijke ordening (1966) 
voor ogen stond. Toetsing aan de hoofd
lijnen van de Tweede Nota leidt tot de 
volgende constatering:
1. De spreiding van de bevolking over 

de landsdelen is niet in overeenstem
ming met de beleidsdoelstellingen; met 
name de bevolkingsgroei in het Noor
den is ver achter gebleven bij de 
taakstelling;

2. Het patroon van gebundelde deconcen
tratie is onvoldoende gerealiseerd; de 
groei van de bebouwing is niet vol
doende opgevangen in de stedelijke 
zones en stadsgewesten; de suburba
nisatie is aanzienlijk verder voort
gegaan dan voor ogen stond;

3. Onder invloed van de suburbanisatie 
is de centrale open ruimte tussen 
de stedelijke zones sterk aangetast;

4. De maatstaf voor de gemiddelde groei 
van de kleine kernen (1% per jaar 
ten opzichte van een toen geraamde 
bevolkingsgroei van 1,4% per jaar) 
is ver overschreden; de groei van 
deze kernen ligt ruim boven het lan
delijke gemiddelde;

5. De stadsvernieuwing is in een trager 
tempo verlopen;

6. De uitbreiding van het autosnelwegen
net is achtergebleven bij de projec
ties;

7. Het openbaar vervoer is achtergeble

ven bij het programma;
8. De grote regionale militaire oefen

terreinen zijn niet gerealiseerd;
9. Een nieuw beleid met betrekking tot 

onroerend goed is niet tot uitvoering 
gebracht.

10. De moderniseringen van het bestuur 
op lokaal en regionaal niveau (grens
wijzigingen, gewestvorming enz.) zijn 
veel trager verlopen dan voor ogen 
stond.

Deze afwijkingen ten opzichte van het 
in de Tweede Nota aangekondigde beleid 
zijn voor wat de punten 1,2,3,4,5,7 en 
10 toe te schrijven aan onvoldoende ef
fectiviteit van het gehanteerde beleids
instrumentarium. Ten aanzien van de 
punten 6,8 en 9 zijn wijzigingen in de 
doelstellingen opgetreden (die ten aan
zien van punt 9 in beginsel weer zullen 
worden teruggebogen). Voor de punten 
6 en 8 is daarom in elk geval een meer 
expliciete nieuwe beleidsformulering 
noodzakelijk.

NIEUWE HOOFDLIJNEN

In de formulering van nieuwe hoofdlijnen 
van het ruimtelijk beleid weerspiegelt 
zich een drietal nieuwe elementen die 
in de maatschappelijke discussie naar 
voren treden:
1. de zorg voor het milieu
2. de beheersing van de groei en
3. de vermindering van ongelijkheid en 

achterstand.
Vooral als gevolg van de technologische 
ontwikkeling en de bevolkingsgroei drei
gen essentiele relaties tussen de mens 
en zijn natuurlijke omgeving verbroken 
te worden. Het inzicht groeit, dat dit 
niet alleen ten koste van het natuurlijke 
milieu zou gaan, maar ook ten koste 
van de mens zelf.
De zorg voor het milieu is daarmee een 
eis van zelfbehoud geworden. Zij heeft 
sterke impulsen gegeven aan het inzicht, 
dat een beheersing van de groei nood
zakelijk is. Op wereldniveau heeft met 
name het in opdracht van de Club van 
Rome opgestelde rapport daartoe bijge
dragen. In de regeringsverklaring is in 
het voetspoor van deze beschouwingswijze 
de nadruk gelegd op de noodzaak van een 
kritischer en zorgvuldiger gebruik van 
grondstoffen en energie en een beperking 
van de milieubelasting. In ons dichtbe
volkte land zal deze beperking zich ook 
moeten uitstrekken over_ het gebruik - 
occupatie, doorsnijding, visueel beslag - 
van de schaarse ruimte.
Voorts zal (ook) het ruimtelijk beleid 
hebben bij te dragen tot een verminde
ring van ongelijkheid en achterstand, voor 
zover deze met de ruimtelijke structuur 
samenhangen. In het oog lopende aspecten 
van de ruimtelijke ontwikkeling, zoals 
bv. de suburbanisatie over een groot

areaal en de achteruitgang van de steden 
dragen onmiskenbaar bij tot een ver
groting van de welzijnsverschillen. Juist 
nu in deze fase van vertraagde welvaarts
ontwikkeling de relatieve verschillen in 
het welzijn voor de mensen zo zwaar 
gaan wegen is die vergroting des te on- 
gewenster. Door stadsvernieuwing, bun
deling van de suburbanisatie in de directe 
omgeving van de steden, bevordering van 
het openbaar vervoer, een betere sprei
ding van bevolking, werkgelegenheid en 
voorzieningen over het land, herstructu
rering van gebieden met zwakke bedrijfs
takken, enz. zal het ruimtelijk beleid 
ertoe moeten bijdragen, de verschillen 
te verkleinen.
Mede tegen de vorenstaande algemene 
achtergronden ziet de regering als doel
stellingen van het ruimtelijk beleid:
- betere spreiding van bevolking, werk

gelegenheid en welzijnsvoorzieningen 
over het land;

- bundeling van de stedelijke bebouwing 
binnen de stedelijke zones (gebundelde 
deconcentratie, met een sterker accent 
op de bundeling; ontwikkeling van groei
kernen daar, waar de om vang van de 
overloop dat noodzakelijk maakt;

- ontwikkeling van stadsgewestelijke 
structuren met een verscheidenheid van 
woonmilieus (milieudifferentiatie);

- grotere integratie van woon- en werk
gebieden ten einde de mobiliteit te 
beperken behalve daar, waar bedrij
ven in het geding zijn die overlast 
kunnen veroorzaken;

- versterking van de woonfunctie van 
de binnensteden;

- bevordering van het openbaar vervoer;
- het garanderen van een redelijk af- 

wikkelingsniveau van het verkeer op 
het autosnelwegennet, in het bijzonder 
op de verbindingen tussen de centra 
van economische activiteiten;

- handhaving en ontwikkeling van de 
kwaliteiten van het natuurlijk milieu;

- bescherming van natuurgebieden en 
aantrekkelijke landschappen;

- instandhouding van de centrale open 
ruimte tussen de stedelijke zones 
(middengebied van de Randstad, open 
ruimte tussen de Randstadvleugels en 
de Brabantse stedenrij, middengebied 
van de Delta);

- handhaving van open ruimtes tussen 
de stadsgewesten en binnen de stads
gewesten (bufferzones);

- bestrijding van overlast door veront
reiniging van lucht, water en bodem 
en door geluid.

Ten aanzien van enkele speciale beleids
terreinen kan de inhoud van de nota als 
volgt worden samengevat:

Vervolg op pagina 5
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Een enquête onder scholieren:

WAT IS ER MET DE ARP AAN
DE HAND ? door Gerrit de Bruyn

Verkiezingsuitslagen zijn voor politiek 
geinteresseerden boeiend studiemateri
aal. Maar helaas roept dit materiaal meer 
vragen op, dan dat het antwoorden geeft: 
Waar komt die winst vandaan? Welke 
leeftijdsgroep op sociale kategorie heeft 
ons in de steek gelaten? Wat hebben de 
jongste kiezers gestemd? etc.

Gelukkig krijgen we op dit soort vragen 
tegenwoordig vlot antwoord door het ver- 
kiezingsonderzoek, dat een aantal uni- 
versiteiten regelmatig verricht. Daar
naast zijn er de kleine enquêtes in op
dracht van omroepen, kranten of tijd
schriften. Deze enquêtes gaan doorgaans 
uit, van een steekproef van zo’n 1000 
stemgerechtigden. Dat betekent, dat men 
de resultaten met de nodige voorzichtig
heid moet hanteren. Een uitslag als ,,de 
CHU zou nu mogen rekenen op een winst 
van 1%%” is een slag in de lucht. De 
onnauwkeurigheid van het onderzoek is 
wel groter dan 1%%.
Nee, de betekenis van deze onderzoek- 
jes zal wel meer zitten in het effekt 
van de publikaties ervan op de kiezers: 
,,Hé we zitten in de lift” of ,,Tjonge, 
die club gaat alweer omlaag; moet ik 
niet is wat anders stemmen?” .
Tot het soort onderzoekjes, dat ook met 
de nodige voorzichtigheid moet worden 
bekeken, hoort het verschijnsel ,,scha
duw-verkiezingen” , die men tegenwoor
dig op veel scholen organiseert naast 
de Tweede Kamerverkiezingen. Die scha
duwverkiezingen zijn interessant, om

dat ze een indikatie geven voor het stem
gedrag van de aankomende nieuwe kie
zers. Sommige partijen blijken het met 
name te moeten hebben van jonge kie
zers. Voor KVP, PvdA en CHU zijn 
schoolverkiezingen minder leerzaam, om
dat deze partijen vooral oudere kiezers 
trekken.

Als je de sinds 1967 bekend gemaakte 
uitslagen van schoolverkiezingen met el
kaar vergelijkt en er dan ook nog de 
uitslagen van de kamerverkiezingen naast 
zet, dan blijkt duidelijk dat de landelijke 
ups en downs van D’66, DS’70, PPR en 
VVD bij schoolverkiezingen in versterkte 
mate naar voren komen.
Zo was in 1967 bij scholieren D’66 de 
grote kampioen met een kwart van alle 
stemmen, terwijl deze partij bij de echte 
verkiezingen maar 4% kreeg. In 1971 
behaalde DS’70 opvallend veel stemmen 
bij scholieren. Maar in 1972 ging het op 
de scholen hard bergafwaarts met D’66 
en DS’70. Op veel scholen kwamen deze 
partijen zelfs op een lager percentage 
dan landelijk. De grote winnaars van 1972 
op de scholen waren PPR en VVD: elk 
meer dan een kwart van de stemmen, ter
wijl de PPR landelijk maar bijna 5% en 
de VVD bijna 15 % kreeg.
De ARP vormde op de scholen een uit
zonderlijk beeld door vrijwel kontinu an
derhalf maal zoveel aanhang te verwer
ven dan landelijk.

Met deze gegevens leek het mij interes

sant op een paar scholengemeenschappen 
een onderzoekje te doen. De leerlingen 
beantwoordden twee vragen? 1. Wat heb je 
in 1972 gestemd bij de schoolverkiezingen?
2. Wat zou je nu stemmen als er Tweede- 
Kamerverkiezingen zouden zijn?
De beperkte opzet van dit onderzoekje 
houdt in, dat de resultaten niet represen
tatief zijn. De absolute cijfers zal ik 
daarom maar achterwege laten. Een aan
tal resultaten zijn echter te interessant 
om niet te publiceren.

RESULTATEN

Het percentage scholieren op de on
derzochte scholen, dat nu anders zou 
stemmen dan in 1972, was 40. Gezien de 
korte periode is dit percentage aan de 
hoge kant.
D’66 -  de scholierenkampioen van 1967 en 
en 1971 -  krijgt een reden te meer om zich 
af te vragen of de partij nog toekomst 
heeft. Van de al sterk geslonken aan
hang is nu nagenoeg niets meer over. 
Als dit onderzoekje representatief was 
voor alle kiezers, dan zou D’66 geen 
enkele kamerzetel meer krijgen (per
centage: 0,5).
PPR ziet de enorme sprong van 1972 
niet gevolgd door een nieuw sukses. Het 
zgn. bandwagon-effect is wellicht nu al 
uitgewerkt. Een klein verlies was nu het 
resultaat. Dat kan betekenen, dat de PPR 
zich nu stabiliseert en niet verder door
stoot naar de grote partijen, maar het 
kan ook betekenen, dat de PPR een soort 
D’66 ontwikkeling te wachten staat: ’ 71- 
’72 sterke groei en na ’73 a la BAiSse 
oftewel de PPR naar de nul-lijn.
De verkiezingen van 1974 zullen wellicht 
een antwoord geven op de vraag of ver- 
kiezingssukses dankzij het ,,in”  zijn bij 
jongeren een sukses van korte duur zal 
zijn.
Deze vraag houdt ook de VVD bezig. 
Toen ik een bekende VVD-er dezer da
gen meedeelde, dat zijn partij in mijn 
onderzoekje wel het sukses van 1972 ge
volgd zag door een fikse nieuwe winst, 
antwoordde hij, niet zo gelukkig te zijn 
met deze aanwas. ,,We lopen het risiko 
deze winst in korte tijd te verliezen

als men uitgekeken is op Wiegel en er 
elders een Nederlandse Mogens Glystrup 
komt opdraven.”
Hoe het ook zij, op Drees jr. zijn de 
scholieren bijna uitgekeken. De aanhang 
werd in een jaar tijd gehalveerd.

OPVALLENDST

Maar nu het opvallendste resultaat: Ook 
de immer zo konstante en suksesvolle 
ARP kreeg nu nog maar de (ruime) 
helft van de aanhang van 1972. Hoe moet 
deze klap worden verklaard? Zet bij 
de ARP nu pas het dekonfessionalise- 
rings-proces in,, dat bij KVP en CHU 
al zo’n 10 jaar geleden begon? Stem
men jongeren voor een belangrijk deel 
op partijen, die geleid worden door óf 
jeugdige goed in de publiciteit liggende 
lieden, óf de typische leiders figuren? 
De ARP zou het dan de laatste jaren 
goed gedaan hebben met het laatste type: 
Zijlstra, Biesheuvel. Aantjes vertegen
woordigt geen van beide typen. De ARP 
is overigens van oudsher zo’n echte lei
ders partij: Kuyper, Colijn, Schouten, 
Zijlstra, Biesheuvel.
Merkwaardig is dan niet, dat bijna de 
helft van de scholieren, die in 1972 
ARP stemden, nu blanko stemden. Ze 
weten kennelijk niet meer hoe ze het 
hebben met de ARP. Een ander groot 
deel van de vroeger ARP stemmende 
lieden ging naar de VVD (bijna geen 
naar de PPR).
Als dit onderzoekje enige waarde heeft, 
dan ziet het er beroerd uit voor de ARP. 
Aardig skriptie-onderwerp voor een VU- 
student politikologie?

De overige partijen vertoonden nauwe
lijks verschuivingen, of de aantallen wa
ren te klein om verantwoorde konklu- 
sies uit te trekken. Bij alle vragen, die 
men zich dezer dagen voor de toekomst 
van 1974 heeft gesteld, wilde ik deze er 
maar even aan toevoegen.
Unie genoten, de beste wensen. De CHU 
verdubbelde zijn aanhang op mijn scho
len; het zij u toegewenst voor 1974.

Amersfoort Gerrit de Bruyn,

Vervolg van pagina 4

Oriënteringsnota
ruimtelijke
ordening

BEVOLKING

Uit een oogpunt van ruimteijke orde
ning beoordeelt de regering de thans 
optredende daling van het kindertal en 
de ontwikkeling in de richting van een 
stationaire bevolking positief. Een omke
ring in deze tendentie zou, zo mogelijk, 
moeten worden tegengegaan.
Voorts dient een samenhangend migratie
beleid te worden opgebouwd, met als 
uitgangspunt dat Nederland geen immigra
tieland kan en mag zijn. Er is behoefte 
aan een aanzienlijke versterking van de 
beleidsinstrumenten voor het afremmen 
van de immigratie.

SPREIDINGSBELEID

Aan de hand van prognoses en taakstel
lende modellen ten aanzien van de bevol- 
kingsspreiding worden in de nota beleids
conclusies per landsdeel geformuleerd. 
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het 
model dat is gebaseerd op een gemiddeld 
vestigingsoverschot - voor de toekomst - 
in het noorden van 1% per jaar.

STEDELIJK INRICHTINGSBELEID

Het planologisch beleid voor de stede
lijke ruimten strekt zich uit over twee 
onderdelen: het levend houden van de ste
delijke structuren die al bestaan en het 
richting geven aan nieuwe ontwikkelingen. 
Naar het oordeel van de regering verdient 
het streven naar een bloeiend voortbestaan 
van de aanwezige stedelijke structuren 
een centraler plaats in het beleid. Zij acht 
het om economische, sociale en culture
le redenen gewenst de verarming van de 
stad te keren.
Een van de belangrijkste factoren die de 
positie van de oudere stadsdelen heeft 
aangetast is de voortgaande ontvolking. 
In de laatste drie jaren is de bevolking 
van de drie grote steden in het Westen 
met ruim 110.000 mensen teruggelopen. 
Verbetering van de levensomstandighe
den in de oude wijken is daarom een zaak 
van primair belang. Maar omdat boven
dien het niveau van de verzorging sterk 
afhankelijk is van de omvang van de be
volking die daarop is georienteerd, is 
het voor de binnensteden van betekenis, 
dat de woonkernen in het stadsgewest met 
de city uitstekende verbindingen hebben. In 
de begroting zijn inmiddels maatregelen

inzake wetgeving, financiering en organi
satie met betrekking tot de stadsvernieu
wing aangekondigd.
Het beleid zal met name gericht dienen 
te zijn op behoud van de sociaal- cul
turele functie en de bescherming van de 
cultuurhistorische waarden van de bin
nenstad. Deze functies zijn bepalend voor 
het karakter van de stad. Zij lopen echter 
gevaar bij een zuivere bedrijfseconomi
sche benadering van de grondwaarde weg
gedrukt te worden.

Het principe van de gebundelde decon
centratie blijft richtsnoer bij het verste- 
delijkingsbeleid. Daarbij zal de nadruk 
echter liggen op de bundeling, omdat de 
suburbanisatie reeds te ver is doorgezet. 
Een verdieping en verduidelijking van de 
conceptie van de gebundelde deconcen
tratie is daarom noodzakelijk. Zo is het 
inzicht gegroeid dat op grotere schaal dan 
die van het stadsgewest de grondslag 
moet worden gelegd voor het verstede- 
lijkingsbeleid. Zo moet b.v. voor een goede 
ontwikkeling van het stadsgewest 
Amsterdam het gehele gebied tussen Alk
maar en Uithoorn in de beschouwing wor
den betrokken.
Ter voorkoming van een te verspreide 
ontwikkeling van het wonen blijft het no
dig, in een aantal sterk verstedelijkte 
gebieden, de woningbouw te bundelen in 
een beperkt aantal groeikernen. Deze 
noodzaak blijft bestaan ook indien de da
ling van het inwonertal van de steden 
in het kader van de stadsvernieuwing 
kan worden teruggedrongen.
Van groot belang voor het verstedelij- 
kingsbeleid is verder een sterke uit
breiding van de beleidsinstrumenten. In 
het kader van het voorgenoemde groei- 
kernenbeleid wordt daaraan thans ge
werkt.

LANDELIJK GEBIED

In de ontwikkeling van het landelijk ge
bied en het beleid dat gevoerd werd lag 
tot in het recente verleden een sterk 
accent op de economische gebruikswaar
de van het gebied voor functies als land
bouw, bosbouw, dag- en verblijfsrecrea- 
tie.
In de laatste jaren is echter een tweede 
waarderingsgrond naar voren gekomen: 
die van de beleving van het landschap 
in zijn totaliteit. In de derde plaats staan 
de ontwikkelingen in het landelijk gebied 
onder de invloed van de groeiende milieu
bewustheid.
Enkele beleidslijnen ten aanzien van de 
ontwikkeling van het landelijk gebied: 
- een verdere inrichting van het lande

lijk gebied, waarin recht wordt ge
daan aan de bestaansmogelijkheden van 
de agrarische bevolking, het leefklimaat 
van de plattelandsbevolking, de econo
mie van het grondgebruik, de belevings
waarde van het landschap, de natuur

wetenschappelijke en ecologische be
tekenis van het landelijk gebied en - na
bij de steden - aan de contrastwerking 
van de open ruimten;

- opstelling van een structuurschets voor 
het landelijk gebied,

- ontwikkeling van een structuurvisie op 
de landbouw op lange termijn; opstel
ling structuurschema voor de land
inrichting;

- veiligstelling van in beginsel alle in 
Nederland nog aanwezige natuurgebie
den.

INFRASTRUCTUURBELEID

Structuurschema’s worden voorbereid 
voor:
- verkeer en vervoer (wegen, spoorwe

gen, stedelijk vervoer);
- scheepvaartwegen
- zeehavens

• - vliegvelden voor civiel gebruik
- elektriciteitsvoorzieningen
- buisleidingen
- afvalstoffen
- waterhuishouding
- drink- en industriewatervooj"ziening 

(inmiddels gereed)
- landinrichting
- militaire terreinen
De diverse structuurschema’s zullen de 
basis kunnen vormen voor een beleid 
op lange termijn ten aanzien van de be
hoeften aan infrastructuurwerken in de 
desbetreffende sector.

Binnen het geheel van het infrastructuur- 
beleid zal bij de ruimtelijke situering van 
de verschillende activiteiten van de mens
- wonen, werken, recreeren - nadrukkelijk 
aandacht worden besteed aan de daaruit 
voortvloeiende consequenties voor het 
verkeer en vervoer.
Om te voldoen aan de verplaatsingsbe- 
hoefte zal, meer dan tot nu toe, een 
efficiënt gebruik van de bestaande in
frastructuur worden nageslreefd. In 
verband daarmee verdere beperking van 
de verkeersmobiliteit, een selectief par
keerbeleid in de steden en de verlening 
van de ochtend- en avondspits door flexi
bele werktijden en verschoven openings
tijden van winkels.
Waar uitbreiding van de capaciteit toch 
nodig blijkt, zal deze in eerste aanleg 
in verbetering van de bestaande infra
structuur worden gezocht.

ECONOMISCHE GROEI

In de oriënteringsnota wordt gepleit voor 
een selectieve economische groei. Daar
bij denkt de regering aan:
1. een bevordering van de groei van die 

activiteiten, die zo min mogelijk nade
lige effecten voor milieu en ruimte
beslag met zich meebrengen;

2. bevordering van activiteiten die aan 
de terugdringing van de milieubelas

ting kunnen bijdragen;
3. het afremmen of stopzetten van pro- 

duktieprocessen, waarvan de nadelige 
effecten niet kunnen worden terugge
drongen.

De regering wijst erop dat een pleidooi 
voor selectieve groei geenszins een plei
dooi inhoudt voor bevriezing van de be
staande inkomens- en welvaartshoudin- 
gen, nationaal noch internationaal. Het 
streven naar een rechtvaardige inko
mensverdeling mag niet aan de stelling- 
name ten aanzien van de groeidoelstel
ling ondergeschikt worden gemaakt.

INTRUMENTARIUM

De oriënteringsnota geeft ook een uit
voerige opsomming van de beschikbare 
beleidsinstrumenten en van de voor ogen 
staande versterking en uitbreiding daar
van. In het bijzonder wordt aandacht ge
geven aan:
a. het bij de tijd brengen van de wet op 

de ruimtelijke ordening (procedure 
voor planologische kernbeslissingen, 
rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid 
ten aanzien van de inhoud van struc
tuur- en bestemmingsplannen, enz.), 
en tot stand brengen van een aange-

■ paste wetgeving voor ruimtelijke in
richting (Wet op de stadsvernieuwing, 
Landinrichtingswet) en beheer (o.m. 
wetten inzake.de waterhuishouding, 
het grondwaterbeheer, de bodembe
scherming, de afvalstoffen en de ge
luidshinder);

b. het scheppen van zo gunstig moge
lijke condities voor de verdere ruim
telijke ontwikkeling: daarbij komt
het er op aan de beleidsverantwoor
delijkheid van de centrale overheid 
vooral te richten op de voor de ruim
telijke ontwikkeling strategisch be
langrijke punten (selectieve investe- 
ringscontrole in het Westen desLands, 
spreiding van de rijksdienst, stads
vernieuwing, ontwikkeling van groei
kernen, bevordering van regionaal wel
zijn, aanwijzing van nationale parken 
en nationale landschapsparken, enz.):

c. het waarborgen van de ruimtelijke co
herentie van de verschiUende ont
wikkelingen en van de eigen maatre
gelen van de overheid in het bijzon
der (met name door het opstellen 
van structuurschema’s en structuur
schetsen voor de verschillende on
derdelen van het ruimtelijk beleid en 
door bijzondere aandacht te geven
aan de integrale ruimtelijke plannen 
van de provincies en de gemeenten: 
de streek-, structuur- en bestem
mingsplannen).

d. een goede wisselwerking met het fi
nancieel beleid en met het beleid 
ten aanzien van de bestuurlijke or
ganisatie (met name gewestvorming).

H. L.
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tAr. W . Scholten

Europees Regionaal Fonds van groot belang ^
De politieke machine zal in dit nieuwe 
jaar 1974 weer spoedig op volle toeren 
draaien. Dat geldt zowel voor de nationale 
politiek als voor de internationale poli
tiek. Beiden kunnen overigens niet worden 
gescheiden; zij oefenen over en weer 
invloed op elkaar uit.
Een goed voorbeeld daarvan zijn de ver
kiezingen in Israël. De hele wereld wacht 
met spanning af welke invloed de ver
kiezingsnederlaag van de verenigde arbei
derspartij van mevrouw Golda Meir zal 
hebben op de vredesbesprekingen in 
Genève. Zouden die besprekingen misluk
ken, dan gaan wij in wereldpolitiek verband 
zorgelijke tijden tegemoet.

Ook in het politieke Europa van de negen 
zal over enkele dagen weer grote activiteit 
heersen. De Ministerraad moet dan name
lijk beslissen over de oprichting van een 
Europees regionaal ontwikkelingsfonds. 
Dit fonds zal - zoals de naam reeds 
aanduidt - bestaande regionale oneven
wichtigheden in Europa moeten bestrijden.

De steun van dit fonds komt daarbij niet 
in de plaats van de eigen activiteiten van 
de negen lidstaten, maar vormt daarop 
een aanvulling.
Op de topconferentie van Parijs in de 
herfst van 1972 was besloten deze 
Europese regionale politiek uiterlijk 
1 januari 1974 te doen beginnen. Op de 
topconferentie van Kopenhagen van medio 
december was dit nog eens bevestigd. 
Desondanks is het niet gelukt vóór 
1 januari tot overeenstemming te komen. 
Met name de standpunten van Engeland en 
West-Duitsland staan diametraal tegen
over elkaar. Het gaat daarbij in de eerste 
plaats om de bedragen die door de lidsta
ten jaarlijks in het fonds zullen worden 
gestort; Engeland wil het vijfvoudige van 
wat Duitsland bereid is te geven. Maar 
daarbij zijn uiteraard ook de streken die 
geholpen moeten worden in het geding. 
Tijdens één van de laatste vergaderingen 
van het Europees Parlement in Straats
burg heb ik gewaarschuwd voor een te 
sterk versnipperd beleid en bepleit de

steun in eerste aanleg te geven aan de 
armste streken in Ierland en Italië.
In januari komt de Ministerraad weer 
bijeen om alsnog een oplossing voor de 
gerezen moeilijkheden te vinden.
Politiek is dit van het grootste belang. 
Want bij een misl ukken van het regionale 
beleid zullen ook andere beleidsvoorne
mens worden geblokkeerd. Ik denk daarbij 
aan de economisch/monetaire politiek, 
waarvan . in 1974 een tweede fase zal 
ingaan. Maar ook aan een Europese ener- 
giepolitiek, voor Nederland van het 
grootste gewicht.

Ik hoop - en ik meen dat ook te mogen 
verwachten - dat het kabinet-Den Uyl 
alles zal doen om de totstandkoming 
van het Europees regionaal ontwikkelings
fonds te bevorderen. Een zodanig beleid 
van het kabinet-Den Uyl zullen wij als 
CHU gaarne steunen.

1) Uitgesproken in CHU-radio-uitzending 
op 4-1-1974. mr. W. Scholten

T. Tolman opende 
veehouderijconferentle
Als de werk- en levensomstandigheden 
van de veehouders werkelijk echt in over
eenstemming gebracht worden met die 
van andere bevolkingsgroepen in Neder
land - in het kader van een evenwichtige 
inkomenspolitiek - dan zal niet ontkomen 
kunnen worden aan een sterke prijsstij
ging van de eerste levensbehoeften. Dit 
heeft het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid T. Tolman vorige week gezegd 
in zijn openingswoord op de te Zwolle 
gehouden veehouderijconferentle van de 
Nederlandse Christelijke Boeren- enTuin- 
dersbond CBTB.
,,Als de sociale achterstand van de vee
houders werkelijk wordt ingelopen, het
geen velen willen, dan is de stijging niet 
te ontkomen. De prijs van consumptie- 
melk zou dan binnen afzienbare tijd een 
gulden per liter kunnen benaderen” .

RISKANT

De heer Tolman vond het nu meer dan 
ooit riskant om prognoses te geven op

iets langere termijn omtrent de voor
uitzichten in land- en tuinbouw. Hij dacht, 
dat tengevolge van de olieboycot en de 
daaruit voortvloeiende prijsverhogingen 
voor de landbouw, onder andere van de 
grondstoffen (kunstmest bijvoorbeeld) er 
wel enige stagnatie in de produktie zou 
kunnen optreden.
Rekening houdend met de geringe voed
selreserves zou er bij slecht weer en 
misoogsten in 1974, overal in de wereld 
hongersnood kunnen ontstaan. ,,In de EEG 
moet men minder bezorgd zijn over be
perkte voedselvoorraden en de financiële 
consequenties, en meer over de totale 
wereldvoedselvoorziening” , zei de heer 
Tolman.
Hij dacht dat in Nederland de veehoude
rijsector sterk zal uitbreiden, niet wat 
de produktie-omvang betreft maar met 
betrekking tot de grootte van de bedrij
ven. ,,De ligboxen-rage zal ook in de ko
mende tijd - terecht - doorgaan” .

H. L.

INGEZONDEN 28 DECEMBER 1973

Vragen van het lid dr. R. J. H. Kruisinga (CHU) 
aan de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

1. Is de minister bekend, dat bij de 
gemeenteraad van Borssele ongerust
heid blijft bestaan over het uitblijven 
van instemming van de zijde van het 
departement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne met een waarschuwings- 
en alarmregeling?

2. a. Kan de Minister mededelen, wanneer 
de ontwerpregeling ,,Waarschuwings- 
en alarmeringsregeling”  t.b.v. de 
kerncentrale Borssele ten departe- 
mente is ontvangen?

b. Zijn ambtenaren van het Ministerie 
betrokken geweest bij het samenstellen 
van het plan voor een waarschuwings- 
en alarmregeling kernenergiecentrale 
Borssele, zoals door de burgemeester 
van Borssele is ingediend?

c. Is inderdaad nog geen reaktie ge
geven op de brieven van de burgemees
ter van Ëorssele van 23 oktober en 6 
december 1973, terzake aan Uw depar
tement gericht?
Zo ja, kan de Minister meedelen waar
om daarop nog niet is gereageerd?

3. Heeft de Minister kennis genomen 
van de motie van de gemeenteraad 
van Borssele van 11 december j.1. 
waarin om een persoonlijk onderhoud 
met de Minister hieromtrent wordt 
gevraagd?

Dr. R. J. H. Kruisinga

4. Is de Minister genegen dit onderhoud 
toe te staan.

5. Indien zoals in het antwoord op de 
Kamervragen Kappeyne van deCopello 
is gesteld de waarschuwings- en alar
meringsregeling thans van kracht zou 
zijn, is het dan denkbaar, dat de rege
ling in feite werkt als zij aan betrok

kenen niet bekendgemaakt is?
6. Kan de Minister mededelen dat, indien 

de regeling Borssele niet is bekend 
gemaakt om welke reden zulks niet 
is geschied?

7. Kan de Minister mededelen welke de 
rechtskracht van de waarschuwings- 
en alarmregeling kernenergiecentrale 
Borssele thans is?

8. Kan de Minister voorts meedelen wat 
de verschillende rechtsgevolgen zijn, 
indien de waarschuwings- en alarme
ringsregeling Borssele bij een ongeval 
zou functioneren en zij strijdig blijkt 
te zijn, resp. te zijn geweest, met 
de algemene regeling kernenergiecen
trales.

9. Is de Minister niet van oordeel, dat 
het zeer gewenst zou zijn dat een 
algemene regeling tot stand gebracht 
wordt, voordat in ons land kern
energiecentrales in werking werden 
gesteld?

10. a. Is de Minister bereid thans zo 
spoedig mogelijk een landelijke waar
schuwings- en alarmeringsregeling 
kernenergiecentrales tot stand te bren
gen?

10. b. Wanneer denkt de Minister het be
sluit met betrekking tot een landelijke 
waarschuwings- en alarmeringsrege
ling kernenergiecentrales te kunnen 
nemen, opdat daarin ook een alarme
ringsregeling Borssele zal kunnen wor
den ingepast?

INGEZONDEN 28 december 1973.

Vragen van mr. W. Scholten 

(CHU) aan de Staatssecretaris 

van Financiën, 

de heer van Rooyen:

1. Kan de bewindsman bevestigen dat het 
arrest van de Hoge Raad van 7 november 
1973, nr. 17182 (Vakstudie-nieuws 8 de
cember 1973 - pt. 15) - waarbij is be
slist, dat een pakket aandelen in een 
niet binnen het Rijk gevestigde vennoot
schap als belegging moet worden be
schouwd (waardoor geen recht op de z.g. 
deelnemingsregeling bestaat) indien de 
belastingplichtige die deze aandelen be
zit zelf geen bedrijf uitoefent - in brede 
kring verontrusting en onzekerheid heeft 
gewekt over de draagwijdte van de deel
nemingsvrijstelling in de Wet op de ven
nootschapsbelasting 1969?

2. Is de bewindsman zich ervan bewust 
dat deze verontrusting en onzekerheid 
belangrijke schade kunnen toebrengen 
aan de positie van Nederland in het in
ternationale financiële krachtenveld?

3. Acht de bewindsman het arrest in 
overeenstemming met de door de Sta- 
ten-Generaal niet weersproken opvattin
gen van de toenmalige bewindslieden van 
Financiën, weergegeven in de memorie

van antwoord (1962-1963-6000, blz. 25 
linkerkolom)?

4. Is de bewindsman bereid de onmis
kenbaar door de wetgever gewekte ver
wachtingen (zie vraag 3) te honoreren 
of door een bindende aanwijzing aan de 
belastingdienst het arrest bij de aan- 
slagregeling niet tot richtsnoer te nemen 
óf door een voorstel tot wijziging van 
de wetstekst conform de bedoelingen van 
de wetgever aan te kondigen, gecom
bineerd met een dienstaanwijzing voor 
de tussenliggende jaren?

TOELICHTING BIJ VRAAG 3
Deze passage luidt als volgt: ,,Het staat 
vast, dat er geen sprake is van belegging 
in de zin van art. 12, vijfde lid, indien 
een Nederlandse nv. optreedt als holding 
company van buitenlandse dochtermaat
schappijen, die zelf een bedrijf uitoefe
nen. Evenmin achten de ondergetekenden 
het bij de gekozen redactie dubieus, dat 
de vrijstelling kan worden genoten door 
een Nederlandse dochter van een buiten
landse moedermaatschappij, indien de 
dochter optreedt als houdster van even
eens buitenlandse dochters, wier activi
teit ligt in de lijn van de bedrijfsuitoe
fening van de buitenlandse moeder.
De beperking in de redactie van artikel 
12, vijfde lid, waarop de hier aan het 
woord zijnde leden aandringen, achten 
de ondergetekenden dan ook niet nodig” .

INGEZONDEN 28 DECEMBER 1973

Vragen van het lid 
mr. W. Scholten (CHU) aan 

de minister van Justitie:
1. Heeft de Minister kennis genomen van 
een artikel van de hand van J. v. d. Berg?

2. Kan de Minister bevestigen, dat de in 
dit artikel gegeven beschrijving van de 
situatie rondom speelautomaten in 
Amsterdam, althans in hoofdlijnen, in 
overeenstemming is met de werkelijk
heid?

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt be
antwoord, kan de Minister dan meedelen 
of hij, mogelijk samen met zijn collega 
van Binnenlandse Zaken, maatregelen 
overweegt - en zo ja, welke - om aan 
deze situatie een einde te doen maken?

TOELICHTING BIJ VRAAG 1

Zie het weekblad ,,Vrij Nederland”  van 
22 december 1973:
, ,One-armed Bandits; de gokkasten worden 
steeds groter, de bedragen steeds grover’ .’ .

KAMERKRING 
ROHERDAM BIJEEN
De Kamerkringvereniging Rotterdam van 
de CHU komt zaterdag 12 januari aan
staande om half elf bijeen in ,,het Tref
punt”  aan de Boezemsingel 180 te Rot
terdam. In deze vergadering zal de stem
ming over de kandidatenlijst voor de ver
kiezing van provinciale staten van Zuid- 
Holland plaatsvinden.
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Eén uit vele (II)

GEMEENTEPROGRAM 1974 VAN „CDA”-ZEIST (opgesteld in oktober jJ.)

Voortgaande op het gepubliceerde in 
De Nederlander van vorige week, 
waarin de ,,onderhandelingen”  van 
Zeist tussen de ARP, CHU en KVP 
werden weergegeven, leek het de 
redactie nuttig nu ookhetgemeente- 
program van CDA-Zeist weer te 
geven.
De tekst is daarom zo aantrekkelijk 
voor dit doel omdat hij zo beknopt 
is! De redactie van De Nederlander 
onderstreept hierbij nog eens het 
belang van de communicatie met 
hét kiezerspubliek. Kort en bondig 
weergeven wat men wil is in deze 
tijd van een stortvloed van woorden - 
Annie M. G. Schmidt zei eens: een 
blinde muur van woorden - van het 
grootste belang.

V. D.

De ARP, CHU en KVP in de gemeente 
Zeist hebben besloten tot samenwerking. 
Daarbij kiezen wij het Evangelie als uit
gangspunt; wij erkennen dat de overheid, 
dus ook de gemeentelijke overheid, haar 
gezag aan God ontleent. Wij zijn voorstan
der van een gemeentelijk beleid, dat 
ruimte geeft aan persoonlijke vrijheid, 
maar ook de verantwoordelijkheid voor 
de naaste tot uitdrukking brengt.

In de praktijk betekent dit, dat ons belèid 
zal zijn gericht op:

- zorg voor goede huisvestingsmogelijk- 
heden;

- handhaving van het karakter van Zeist 
als tuinstad;

- vergroting van de verkeersveiligheid;
- bevordering van een ,,schoon”  milieu;
- bevordering van het deelnemen aan 

sport, spel, recreatie en culturele ac
tiviteiten;

- het verlenen van hulp aan mensen die 
dat nodig hebben;

- stimulering van een goede gezondheids
zorg;

- verbetering van de betrekkingen tussen 
het gemeentebestuur en de inwoners 
door grotere openheid;

- instandhouding van een leefsituatie, 
waarin alle burgers zonder vrees voor 
overlast kunnen wonen.

FINANCIËN

Aangezien de financiën van de gemeente 
beperkt zijn, zal bijzonder moeten wor
den gelet op de gevolgen die besluiten op 
langere termijn zullen hebben; de uitvoe
ring van dit beleid zal geld kosten; lasten 
moeten naar billijkheid worden verdeeld 
over de verschillende groepen van de be
volking.

HUIZENBOUW IN ZEIST

Er zijn in de afgelopen jaren veel huizen 
in Zeist gebouwd. Toch is de woningnood 
nog niet opgeheven; wij moeten nu aller
eerst zorgen, dat de Zeistenaren die niet 
of nog slecht gehuisvest zijn een be
hoorlijke woning krijgen. Daartoe kunnen 
dienen verbetering van bestaande huizen, 
een billijke verdeling van vrijkomende wo
ningen en nieuwbouw voor woningzoeken
den, die al in Zeist wonen of daar werken. 
Verder de bouw van bejaardenwoningen en 
bevordering van de doorstroming. Wij 
moeten echter voorkomen, dat Zeist zijn 
karakter als tuinstad verliest door de bouw 
van nog meer grote flatgebouwen.

STADSKERN VAN ZEIST

In de komende jaren zal veel gedaan moe
ten worden om de kern van Zeist te ver
nieuwen. Dat kan niet alles ineens. Daarom 
zal geleidelijk tot vernieuwing moeten 
worden gekomen, waarbij voor die inwo
ners die beslist hun huis moeten verlaten, 
een andere geschikte huisvesting moet 
worden gevonden, zo mogelijk in de kern. 
Inschakeling van Zeister bedrijven ver
dient de voorkeur. Zo enigszins moge
lijk moeten huizen die opgeknapt kunnen 
worden, worden verbeterd, zodat de be
woners in hun eigen woning kunnen blij
ven. Zeist is ook een belangrijk koopcen

trum. Daarom is het noodzakelijk dat plan
nen van ondernemers worden gestimu
leerd en dat er ruimte blijft voor parke
ren. Bestaande bedrijven waarvoor in de 
kern geen plaats meer is zullen elders 
vestigingsterreinen moeten krijgen, waar
toe de gemeente hulp moet verlenen.

WERKEN IN ZEIST

Zeist moet geen slaapstad worden. Er 
moet ook gelegenheid zijn om hier te 
werken. Industrieën zonder rook, stof 
of andere overlast of bedrijven die dien
sten verlenen, kunnen worden toegelaten, 
mits het karakter van de gemeente als 
tuinstad niet wordt aangetast.

LEREN IN ZEIST

Het onderwijs kost veel geld. De uitga
ven moeten daarom nauwkeurig worden 
beoordeeld, om na te gaan of zij doel
matig zijn en de kwaliteit van het onder
wijs bevorderen. In de lesprogramma’s 
zal meer aan persoonlijkheidsvorming van 
de leerlingen moeten worden gedaan. De 
Schooladviesdienst zal beter aan zijn doel 
kunnen beantwoorden als deze dienst voor 
een groter' gebied werkzaam kon zijn. 
Daarom zal gestreefd moeten worden naar 
samenwerking met naburige gemeenten.

HET VERKEER IN ZEIST

Het verkeer vraagt nog steeds veel slacht
offers. Daarom moet bij het treffen van 
verkeersvoorzieningen vooral op de vei
ligheid worden gelet, met name voor voet
gangers. In woonwijken met nauwe straten 
zullen z.g. kruipwegen moeten worden 
ingesteld. Doorgaand verkeer moet zoveel 
mogelijk worden geweerd, vooral uit het 
centrum van Zeist; betere voorziening 
met wegwijzers en instelling van één
richtingsverkeer kunnen hier diensten be
wijzen. Autowrakken moeten zo snel mo
gelijk worden weggehaald. De gemeente 
moet aandacht geven aan een goede be
reikbaarheid van Austerlitz, Den Dolder 
en Bosch en Duin door middel van open
baar vervoer.

SPORT IN ZEIST

In de afgelopen jaren zijn in onze ge
meente reeds veel uitgaven gedaan voor 
sport, spel, recreatie en cultuur, zoals 
sportvelden, sporthal, zwembaden en Het 
Slot. Naast deze grotere voorzieningen 
zullen voor spelende kinderen speelstra
ten en speelveldjes moeten worden inge
richt op geschikte plaatsen in onze ge
meente. Duidelijk is gebleken dat er be
hoefte is aan een camping met moderne 
voorzieningen. De gemeente zal de deel
name aan culturele acitivteiten zoveel 
mogelijk moeten bevorderen, bijvoor
beeld door de kunstbeoefening door ama
teurs te stimuleren en in het onderwijs 
aandacht te vragen voor kunstzinnige vor
ming. Bij het uitstippelen van een modern 
jeugdbeleid, dat ook open moet staan voor 
nieuwe ontwikkelingen, moet het gemeen
tebestuur de jeugd zelf laten meespreken.

SOCIAAL ZEIST

Aan de zwakkeren in onze samenleving 
zal de gemeente verantwoorde financiële 
hulp moeten geven via de Algemene Bij
standswet. Daarbij moet het echter niet 
blijven. Als blijkt, dat inwoners andere 
hulp nodig hebben, zal daarin voorzien 
moeten worden in overleg met organisa
ties die zich op het terrein van het maat
schappelijk werk bewegen. Voor groepen 
die bijzondere zorg nodig hebben, zoals 
bejaarden, chronisch zieken, gehandicap
ten en ook de buitenlandse werknemers 
zal geprobeerd moeten worden hen uit hun 
isolement te halen door deelname aan 
culturele activiteiten, recreatie.

Activiteiten die erop gericht zijn, dat de 
band tussen de buurtbewoners versterkt 
wordt, moeten wordenbevorderd. Dit geldt 
ook voor de bewoners van het woonwagen
kamp, die als Zeister ingezetenen de
zelfde rechten hebben ais andere inwo
ners. Zij hebben recht op behoorlijke 
voorzieningen - waartoe inmiddels is 
besloten - en moeten medeverantwoor
delijkheid dragen voor hun eigen kamp.

GEZOND LEVEN IN ZEIST

De geestelijke en lichamelijke gezond
heidszorg is in onze gemeente goed tot 
ontwikkeling-gekomen. Het gemeentebe
stuur moét de samenwerking tussen dege
nen die deze zorg verlenen stimuleren.

Wij denken aan goede weekenddiensten van 
artsen, samenwerking van kruisvereni
gingen en instellingen voor maatschappe
lijk werk, het totstandkomen van wijk
gezondheidscentra, enz. De gemeente zal 
maatregelen die erop gericht zijn ziekten 
te voorkomen zoveel mogelijk moeten 
bevorderen.

HET MILIEU VAN ZEIST

Wij wonen in een mooie gemeente. Daarom 
moeten wij zuinig zijn op Zeist. Alles wat 
het milieu in onze gemeente aantast moet 
worden geweerd. Inwoners die ongerust 
zijn over de voortgaande verstedelijking, 
moeten een open oor kunnen vinden bij het 
gemeentebestuur. In het algemeen is het 
nuttig, dat de burgerij zich kan üitspreken 
over zaken die de gemeente aangaan. Zij 
moet eigen initiatieven en gedachten kun
nen inbrengen. Gedacht kan worden aan het 
houden van openbare bijeenkomsten, waar
bij burgers, bedrijven en instellingen in 
de gelegenheid worden gesteld zich uit te 
spreken over voorstellen van het ge
meentebestuur. Verder zal het gemeente
bestuur tijdig informatie moeten geven en 
voorstellen die gedaan zullen worden toe

lichten. Het gemeentelijk apparaat moet 
zich instellen op een goede dienstverle
ning aan de burgerij.

AFSPIEGELINGSCOLLEGE 
VAN B & W

Het college van burgemeester en wet
houders zal bij voorkeur samengesteld 
moeten zijn uit personen, die gezamenlijk 
een afspiegeling vormen van een zo groot 
mogelijk gedeelte van de gemeenteraad. 
Voor wat de samenwerking met andere ge
meenten betreft, zijn wij voorstander van 
een zo goed mogelijke samenwerking met 
de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. 
Ook bij de gemeenschappelijke regelin
gen met andere gemeenten moet gestreefd 
worden naar een voor de burger doorzich
tig beleid.

ORDE IN ZEIST

Onze gemeenschap wordt onleefbaar als 
er geen wetten en regels zouden zijn. Voor
zover de gemeentelijke overheid daartoe 
bevoegd is, zal zij deze door een effec
tief politie-optreden moeten handhaven. 
Wij denken hierbij aan diefstal en overval
len, die tegenwoordig aan de orde van de 
dag zijn. Het bijzondere karakter van de 
zondag moet in het openbare leven bewaard 
blijven. Het gemeentebestuur zal attent 
moeten zijn op de overlast, die een onge
bonden vestiging van bars, nachtclubs,
e.d. voor de omwonenden oplevert. In het 
algemeen zal uit het publieke leven worden 
geweerd, wat de mens verlaagt.

Zo denk ik 
er over

Ongerust
Na het partijberaad door elk van de drie 
grotere confessionele partijen op 15 de
cember j.1. te Rotterdam gehouden, werd 
ook door mij met meer dan gewone be
langstelling uitgezien naar de kamer
debatten over de voorgestelde mach
tigingswet.
Dinsdagavond 18 december was ik laat op 
de avond vanaf de publieke tribune toe
hoorder van de heer Van der Mei, woord
voerder terzake voor de C.H.U. Zijn 
degelijk, waardig betoog heb ik toen er
varen als een positieve en konstruktieve 
bijdrage aan de diskussies. En ik moet u 
ronduit zeggen dat ik daar blij om was. 
Het verdere verloop van de diskussies 
heeft mij ook in deze mening gesterkt. 
Terstond daarna, het was inmiddels tien 
voor twaalf geworden, begaf ik mij per 
auto huiswaarts om vervolgens enige mi
nuten later over de autoradio tijdens de 
laatste nieuwsuitzending van het A.N.P. 
een korte samenvatting van de bijdrage 
van de heer Van der Mei te horen. Op 
zichzelf genomen een staaltje van snelle 
berichtgeving, ware het niet dat de weer
gave van het door de heer Van der Mei 
gesprokene kant noch wal raakte. Volgens 
het A.N.P. heette het dat de ,,C.H.U., 
evenals de V.V.D., vreest dat de wet 
misbruikt zal worden voor de inkomens
nivellering” . En daar was dan alles mee 
gezegd!
Een dergelijke berichtgeving is op zijn 
zachtst genomen onzorgvuldig. Of heeft de 
betrokken verslaggever wellicht de rede 
van de heer Van der Mei in het geheel 
niet gehoord, noch gelezen en eenvoudig
weg bij voorbaat gedacht: zo zal het wel 
(moeten) zijn? Om een dergelijk betoog

'De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

aldus samen te vatten zou ook kunnen ge
tuigen van journalistieke onbekwaamheid, 
ofschoon terstond bij het horen van deze 
samenvatting mijn verontwaardiging zelfs 
over ging om te veronderstellen dat het 
hier om berichtgeving ging die bedoelde 
tendentieus te zijn, tot op het boosaardige 
toe.
Voor alle zekerheid heb ik de tekst van 
de rede van de heer Van der Mei opge
vraagd en er nog eens rustig op na ge
lezen. Het bracht in mijn oordeel geen 
verandering!
Ik moet u zeggen dat ik over een derge
lijke gang van zaken bij een van de be
langrijkste voorlichtingsinstituten die ons 
land kent, toch wel in hoge mate ongerust 
ben. Wat moet de goede burger in onze 
zo hooggeprezen demokratie van deze 
dingen denken?

Bilthoven G. J. Geels

(Naschrift van de redactie van ,,de Ne
derlander” : De door de briefschrijver 
bedoelde nieuwsuitzending werd - zoals 
alle radio-nieuwsuitzendingen - verzorgd 
door de Radionieuwsdienst ANP. Deze 
nieuwsdienst heeft zijn eigen verantwoor
delijkheid voor de wijze, waarop het 
nieuws gebracht wordt. Het verwijt richt 
zich derhalve niet tot het ANP, het Al
gemeen Nederlands Persbureau, zelf.
Bij de beoordeling van de berichten, 
zoals zij door de Radionieuwsdienst ANP 
verspreid worden via dedrie Hilversumse 
radiozenders mag niet uit het oog ver
loren worden dat zeker als het korte 
nieuwsuitzendingen betreft volstaan moet 
worden met een samenvatting.
De redactie van ,,de Nederlander”  wil 
aannemen, dat de Radionieuwsdienst op 
dinsdagmiddag en dinsdagavond 18 de
cember jongstleden in praktisch al zijn 
uitzendingen gewag gemaakt heeft van de
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eerste termijn van het Tweede- 
Kamerdebat over de machtigingswet en 
dat noodzakelijkerwijs de urenlange be
togen van meer dan 20 kamerleden wel 
moesten worden samengevat.
Overigens moet de redactie van ,,de Ne
derlander”  toegeven, dat in het algemeen 
de pers zeer beperkte aandacht gegeven 
heeft aan het betoog van drs. Van der 
Mei).

De Deense film
Het comité van actie tegen de produk- 
tie/vertoning van de Deense film over het 
,,liefdesleven van Jezus Christus”  nam 
kennis van het artikel ,,de Deense film”  
van d̂e hand van drs. G. van Leijen- 
horst in ,,de Nederlander”  van 21 decem
ber 1973.

Wij zien tot onze tevredenheid, dat er 
bij de Tweede-Kamerfractie van de CHU 
veel brieven zijn ontvangen over deze 
zaak. Het was ons reeds bekend, dat 
er in Zwolle iets aan gedaan was.

Inmiddels hebt u wellicht via de media 
(radio-, TV en pers) vernomen, dat Minis
ter Van Doorn van CRM op 19 december 
j.1. door ons comité een totaal van ruim 
273.000 handtekeningen is overhandigd. 
En nog steeds stromen de handtekeningen 
bij duizenden binnen. Wij streven naar 
een zo volledig mogelijke openbaarma
king omtrent deze zaak, van welke kant 
die ook moge komen en daarom zou het 
toe te juichen geweest zijn als de heer Van 
Leijenhorst, die als lid van de Tweede 
Kamer door ons op de hoogte is gehouden 
van het verloop van onze actie, hiervan 
melding had gemaakt in zijn artikel. Wij 
denken daarbij in de eerste plaats aan 
het feit, dat er ongetwijfeld vele van uw 
lezers moeten hebben behoord tot de 
schare van hen die ons comité een ad- 
haesiebetuiging hebben gezonden.

De twee laatste alinea’s van het artikel 
van drs. Van Leijenhorst onder ,,Niet neu
traal”  geven ons aanleiding tot de op
merking, dat wij het vreemd vinden, dat 
dit moet gaan met voorbijzien van de 
door ons op landelijk niveau gevoerde 
actie, die overigens is uitgegroeid tot een 
massale manifestatie. Dit kan de heer 
Van Leijenhorst toch niet ontgaan zijn!

Nadat de fractie van de heer Jongeling 
reeds in het beginstadium van de actie 
over de gehele wereld haar stem in pro
test had laten horen en verder de heer 
Hans Boer van de AR-fractie voor deze 
zaak nog eens speciaal naar Denemarken 
was gereisd (naar wij begrijpen overigens 
met weinig succes) komt nu ook de CHU- 
fractie als mosterd na de maaltijd voor 
de dag. Dit had eerder moeten gebeuren. 
Nu is al het werk gedaan en men kan toch 
moeilijk verwachten, dat alle jongelings- 
verenigingen in het land nogmaals met 

-lijsten rondgaan om handtekeningen te 
verzamelen! Waarbij het nog de vraag 
is of een actie met een bepaalde kerke
lijke of politieke signatuur wel de meest 
aangewezen weg is. In het artikel van de 
heer Van Leijenhorst is het CHU en nog 
eens CHU en dat hebben wij juist willen 
vermijden. Het gaat ons enkel en alleen om 
het getuigenis van Jezus Christus.

Nu blijft er eigenlijk alleen nog maar over 
een tegenhouden van die film, zo die hier 
ooit op de markt komt en op dat punt 
kan de Tweede-Kamerfractie zich mis
schien nog nuttig maken. Niets zou ons 
liever zijn.

Namens het comité P. J. Stam Jr.

De CHU moet niet 
verschralen
Toen indertijd de PvdA in de oppositie 
was heb ik me vaak geërgerd aan de 
kritiek op het regeringsbeleid. Er was 
nooit eens wat goed, de heer Den Uyl 
was steeds ,,verbijsterd” , was steeds 
een ,,griezelige”  zaak op het spoor. Toen 
heb ik steeds gedacht; Als wij nog eens 
in een of andere vorm van oppositie 
terecht komen, dan moeten we het beter 
en rechtvaardiger doen.
De laatste tijd echter merk ik steeds 
sterker de neiging om het oppositie- 
spelletje goed te spelen, omdat er mo
gelijk electorale winst in zit.
Ik vind dit niet in'overeenstemming met 
de oude verdraagzame en gouvernemen
tele instelling van de Unie, die daardoor 
juist zo’n bijzondere plaats innam onder 
de politieke partijen. Vanuit die visie 
waren er ook steeds uiteenlopende stro
mingen, die elkaar toch weer respec
teerden. De Unie was een bijzonder huis 
voor allen, die zich niet scherpslijperig 
wilden opstellen en meer begrip hadden 
voor de mens en zijn sfeer dan voor 
rechtlijnige principes. De antithese werd

verworpen. Heel de kerk, heel het volk. ■ 
We zien nu een verschraling. Voor de; 
brede visie te vaak de gelijkhebberij. Ik 
zou echter allen, die van de Unie 
houden om het klimaat van een vroegere 
periode, willen vragen niet weg te lopen, 
maar zich duidelijk uit te spreken en 
bereid te blijven de CHU te vertegen
woordigen in gemeente en gewest. (Het 
zou ons verder landelijk goed doen als 
er wat meer variatie van visie was.) 
Tenslotte; De wijze waarop onze kamer
leden reageerden op de wat irreële voor
stellen van mr. Aantjes acht ik niet 
elegant en ook niet verstandig met het 
oog op de confessionele samenwerking.

C. P. Klap, Maarssen.

Recht door zee
In ,,de Nederlander”  van 21 december 
1973 stond de sticker afgebeeld; CHU - 
recht door zee. Dit betekent mijns in
ziens niet het vóórstemmen door de CHU 
van de Machtigingswet. De politieke lijn, 
die de CHU volgt, wordt helaas hier
door er niet duidelijker op. Jammer.

K. van Vegten.

Kamerik
(Naschrift redactie ,,de Nederlander” ; 
in het christelijk-historisch weekblad,,de 
Nederlander”  van vrijdag 4 januari j.1. 
is uitvoerig bericht over het standpunt van 
de CHU Tweede-Kamerfractie wat betreft 
de Machtigingswet. Met name de stem
verklaring, afgelegd door drs. D. F. 
van der Mei, wordt in de aandacht van de 
briefschrijver aanbevolen).

CDA ?  - een fluitje 
van een cent

Graag wil ik reageren op de brief van 
de heer Diks in de Nederlander van 
7 december, onder het hoofd ,,Pola
risatie?”

Naar mijn mening haalt de kiesvereniging 
,,Gezag en Vrijheid”  te Utrecht twee 
zaken door elkaar.
Ie. het beleid van het kabinet-Den Uyl. 
2e. het streven naar één christendemo

cratische partij (CDA).

Het één sluit namelijk het andere niet 
uit. Slechts in de economische wetenschap 
,,hangt alles met alles samen” . 
Polariseren is het aanscherpen van tegen
stellingen. Maar als twee of meer per- 
sonen/groepen het niet met elkaar eens 
zijn, dan is dat nog geen polarisatie. 
Dat noemt men gewoonlijk; verschil van 
mening.
En nu verschillen de heer Kruisinga en 
zijn fractie toevallig van mening met het 
kabinet-Den Uyl. En dat is een juiste 
zaak. Dit kabinet heeft de pretentie Keer
punt ’72 uit te voeren en niet het christen
democratische programma. De KVP en 
ARP hebben toevallig een andere op
stelling dan de CHU, om welke reden dan 
ook.
Maar geen enkele rechtgeaarde CHU’er 
zal toch de mening zijn toegedaan dat de 
CHU dezelfde opstelling tegenover het 
kabinet-Den Uyl moet hebben als KVP 
en ARP? Ook de heer Diks en zijn kies
vereniging toch niet!
Trouwens, de CH-fractie werkt wel de
gelijk in de geest van de Algemene Ver
gadering te Apeldoorn. Want kreeg de 
heer Tilanus geen staande ovatie voor 
zijn beleid en optreden t.a.v. de kabinets
formatie? En dit applaus gold de gehele 
CH-fractie!
Uiteraard bemoeilijkt de huidige politieke 
situatie de CDA-ontwikkeling. Maar de 
meeste CHU-leden wensen die CDA. Met 
de heer Diks ben ik van mening dat daar 
de christelijke partijvorming in Neder
land naar toe gaat. Alleen gaat het om 
de politieke opstelling van dit CDA. En 
daar heeft menig CHU’er thans twijfels 
over.
En wie kan nu beweren dat ons beleid 
gericht moet worden op ledenwinst die 
afkomstig is van de ARP. Als er al een 
tendens in die richting zou zijn, dan is 
dat geen gevolg van het CH-beleid. U zon 
eerder kunnen aanvoeren dat men in de 
ARP thans niet zo gelukkig is met haar 
politieke opstelling t.o.v. het kabinet 
Den Uyl. Dat zou dan weer bewijzen dat 
de CHU een juist beleid voert.
Naar mijn mening zal het in de toekomst 
niet moeilijk zijn de samenwerking in 
CDA-verband te realiseren. Als de KVP 
en ARP zich haasten hun vergissing toe 
te geven en zich naast de CHU opstellen. 
Dan is de geboorte van het CDA een 
fluitje van een cent.

J. Sonneveld, Honselersdijk.

De Amersfoortse 
verkiezing
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
Amersfoort op 21 november van het vorig 
jaar hebben KVP, ARP en CHU, die sa
menwerkten onder de naam SCVP, vier 
zetels verloren.

De VVD won vier zetels.
Indien vele, en bepaald van huis-uit geen 
liberalen, ,,overstappen”  naar de VVD, 
dan doen zij dat om zo goed mogelijk 
,,tegengas”  te geven tegen het beleid 
van het kabinet-Den Uyl! Het feit, dat 
vele burgers de CHU als oppositiepartij 
willen steunen en hun adhesie betuigen 
met het beleid van de christelijk-his- 
torische Tv/eede-Kamerfractie, mag ons 
doen veronderstellen, dat - binnen het 
kader van de verkiezing in Amersfoort - 
de KVP en de ARP de aandragers zijn 
van het SCVP-verlies. Maar het kan 
eveneens betekenen dat verdere samen
werking van de CHU met deze partijen 
niet meer geloofwaardig is, en wat meer 
zegt: niet meer wordt gewenst!

Ik kan mij niet onttrekken aan de gedachte> 
dat vele CHU-ers (maar ook andere chris- 
ten-democraten) zitten te springen om 
een nieuwe duidelijke uitspraak. En die 
uitspraak zou kunnen zijn: de christen
democratische beweging in Nederland 
moet inhoudelijk zijn, wat de CHU in de 
Tweede Kamer thans is. Voor velen de 
meest-duidelijke en consequente chris
telijke partij!

Het zal noodzakelijk zijn met spoed een 
congres bijeen te roepen, om een duide
lijke en heldere uitspraak van de Unie 
te verkrijgen.

H. Nijen Twilhaar, 
voorzitter CHU-kiesvereniging 
Amersfoort, lid provinciale 
staten van Utrecht.

(van redactiewege bekort)

Een belangrijke en 
vergeten zaak
Bij alle spanning over het behoud van 
onze welvaart wordt vergeten dat er  
behalve deze ook nog een crisis in het 
machtsevenwicht tussen Rusland en Ame
rika bestaat, welke onmiddelijk onze vei
ligheid betreft en machtsevenwicht heeft 
met strijdkrachten te maken.
Het is aandoénlijk te zien hoe wij ons 
op Europese solidariteit beroepen om 
onze bevoorrading te redden. Om deze 
solidariteit geven wij niets als het niet 
dadelijk ons belang is. Bij onze maat
regelen op defensiegebied die zo sterk 
de discipline en het moreel hebben aange
tast hebben wij onze bondgenoten niet 
geraadpleegd. Het resultaat is dat wij 
een zwakke stee vormen in de gemeen
schappelijke defensielijn.
De oefening ,,Big Ferro”  hoe goed ook 
geslaagd zegt alleen iets over de geoefend
heid van de staven maar weinig over de 
individuele geoefendheid van de troep. 
Met ,,Jan de soldaat doet het rustig aan”  
in de legerplaatsen is geen voldoende

oefenpeil te bereiken. Indehardeoorlogs- 
werkelijkheid blijkt dit dadelijk. 1940 
heeft ons dat wel geleerd, maar onze 
defensietop is dat blijkbaar vergeten. 
Bij alle noodmaatregelen die wij nu nemen 
mag de defensie niet worden vergeten. 
Herstel van discipline en het daarmee 
samenhangend moreel geeft geen kosten. 
Voornamelijk moet het kankergezwel de 
VVDM worden weggesneden. Dit laatste 
geeft het Rijk en de troep nog een finan
ciële besparing.
Gelukkig heeft de regering ingezien dat 
weerloosheid van de troep tegen lucht
aanvallen moest worden opgeheven en zij 
bestelde gemechaniseerd luchtafweerge
schut. Des te meer is het jammer dat 
ze aan herstel van discipline niet denkt. 
Integendeel gaat zij voort die te onder
mijnen. Zelfs zonder de daartoe nodige 
wetswijziging wordt de strafbevoegdheid 
van commandanten uitgehold. Men wil dat 
dezen eerst een schriftelijke aanklacht 
moeten uitbrengen waarop de beklaagde 
dan 14 dagen tijd krijgt om een ver
trouwensman te raadplegen.
Men moet zich niet verbazen dat met dit 
alles ook het moreel van het beroep kader 
is aangetast zodat er te weinig tegen 
leegloop en aan oefenen wordt gedaan. 
Op de troep werkt dit, hoe kan het anders, 
negatief uit en zo zakt men met elkaar 
als een pudding in elkaar, alle half gebak
ken motiveringspogingen ten spijt.
Arnhem J. J. G. Beelaerts van Flokland

Ruilverkaveling
Teleurstellend is het feit, dat onlangs 
door twee kamerleden van de CHU er 
op werd aangedrongen de ruilverkave
lingen Anloo en Rolde vooral niet op te 
schorten.
Naar werd gezegd, vooral omdat deze 
met ruime meerderheid was aangenomen. 
Hoe kan de CHU nog steeds dit soort 
vertoningen steunen? Doden tellen als 
voorstemmers; eventueel wordt gemeente
lijke bosgrond als oppervlak geteld dat 
ook vóór stemt. Hoe durft de CHU dit 
te verdedigen?

Ruilverkavelingen worden opgedrongen, 
maar zijn tevens qpder de verkeerde 
groep van de bevolking gehouden!

Door alle percelen land bij elkaar te 
brengen, zou de boer minder behoeven 
te rijden. Gezien de toename van het 
verkeer op de weg, moeten we conclu
deren, dat hier sprake is van misluk
king. Niet onder de boeren, maar veeleer 
onder de andere beroepsbevolking zou 
deze ruilverkaveling nodig zijn, opdat 
niet meer zinloos dagelijks grote afstan
den van huis naar ’t werk worden afge
legd, met alle hinder vandien.

De opgedrongen ruilverkaveling heeft tot 
nog toe veel vernieling, van de omgeving 
betekend. Was het ook wel zo goed wind
molens hierbij af te breken? Is aandrang 
van CBTB, ofwel, is de CBTB nog wel 
representatief voor de boeren?. Naar 
mijn idee niet!

Als het verder was om werkgelegenheid 
voor de Cultuur Technische Dienst e.d. 
dan had men even goed een maatschappij 
kunnen oprichten ter afbreking en weder
opbouw van gebouwen. Alle werkgelegen
heid is nog niet nuttig!
Utrecht ing. H. Venema

AA N N EM IN G SB ED R IJF

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

•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TU INEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHO O LTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages - 
rioleri ngen 
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

Olieschaarsteü Inflatie!!
Dames aarzel niet langer, koop 
juist nu een bontmantel. Daar 
hebt u jarenlang plezier van. 
Gaat u daarom in ieder gevai 
eerst kijken bij de.grootste en 
goedkoopste bontzaak van 
Nederland. Duizenden korte 
en lange BONTMANTELS,

• bonthoeden en -colliers tegen 
aantrekkelijk lage, betaalbare 
prijzen. Bont kopen is een 

' zaak van vertrouwen. Een 
3-jarig garantie-certificaat is 
dat vertrouwen waard. Des
gewenst soppele krediet- 
service. DE BONTKONING, 
Hoogstraat 97, Rotterdam-C., 
tel. 010-117117. Groot par
keerterrein voor de zaak. Vrij
dag koopavond tot 9 uur. 
Hooghuisstraat 3 (straat 
schuin t/o . Hema), 
Eindhoven-C., tel. 040-61100. 
Vrijdag koopavond tot 9 uur. 
Voorstreek 71, Leeuwarden, 
tel. 05100-20713. (In Leeu
warden is géén koopavond). 
Bij koop wordt het reisgeld 
voor 2 personen (bus, trein, 
auto) terugbetaald. Dus gratis 
reizen.
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Mr W . Scholten:

Belastingdienst niet inschakelen 

op basis van Machtigingswet

Commentaar

DE CHU EN DE 
MACHTIGINGSWET

Mr. W. Scholten, oud-staatssecretaris 
van financiën en lid van de tweede kamer 
voor de CHU, heeft op een bijeenkomst 
van zijn partij in Den Haag/Mariahoeve 
het kabinet-Den Uyl ernstig gewaarschuwd 
niet in te gaan op aandrang van o.m. 
het PvdA-eerste kamerlid Kloos de be
lastingdienst in te schakelen bij de op 
basis van de machtigingswet te voeren 
inkomenspolitiek, in het bijzonder ten 
opzichte van de zelfstandigen. ,,Zoiets 
is niet alleen technisch onuitvoerbaar, 
maar het zou ook de normale belasting
heffing ernstig schaden; bovendien zou 
de toch al sterk afgezwakte fiscale mo
raal in ons land verder worden aange
tast” .
Bij de voorbereiding van de benzine- 
distributie heeft het kabinet ernstige fou
ten gemaakt. Naast de autoloze zondag 
en distributie van de hoeveelheid had 
nog een derde mogelijkheid onderzocht 
kunnen worden, namelijk afremming van 
het gebruik door een extra accijnsheffing 
op benzine die men boven een bepaalde 
standaardhoeveelheid gebruikt. Daarvoor 
had het bonnensysteem ook kunnen wor
den gebruikt. Het kabinet heeft voorts 
de administratieve problemen onderschat 
en pas te laat aandacht geschonken aan 
groepen als invaliden, middenstanders 
etc. ,,Wanneer Duitsland en België niet 
tot distributie overgaan - en daar ziet 
het naar uit - zal Nederland distributie 
in deze vorm onmogelijk lang kunnen 
handhaven” .
Mr. Scholten hield een pleidooi voor een 
snelle realisering van het CDA. ,,Alleen 
een gezamenlijk optreden van de christen
democraten in de Nederlandse politiek

mr. W. Scholten

kan de heilloze polarisatie doorbreken 
en in de toekomst voorkomen.
De kamerfracties van KVP, ARP en CHU 
zullen bij hun beleid ten opzichte van het 
kabinet-Den Uyl dit partijpolitiek per
spectief, dak. op 15 december weer is 
bevestigd en verder uitgebouwd, niet uit 
het oog mogen verliezen” .

Het stemgedrag van beide Kamerfrakties 
van de CHU, bij de beoordeling van de 
Machtigingswet, heeft in de pers een groot 
aantal reakties opgeroepen.
Merkwaardig is dat hierbij veelal niet de 
Machtigingswet maar het CDA als toets
steen voor de opstelling van beide frakties 
wordt gehanteerd.
Toen de Tweede Kamerfraktie zich voor 
de Machtigingswet uitsprak, kon men lezen 
dat de CHU daarmee haar vertrouwen 
in het CDA wilde aangeven; dan wel 
voor de druk van de KVP-Partijraad 
van 15 december zou zijn gezwicht. Toen 
de senaatsfraktie tegenstemde werd ge
sproken over ,,een slag aan de christen
democratische samenwerking toege
bracht” .
Beide Kamerfrakties hebben echter geen 
oordeel uitgesproken over het CDA maar 
over de Machtigingswet. Het standpunt 
van beide frakties was uiteindelijk ver
schillend.
Dat is echter de verantwoordelijkheid van 
deze frakties. Zowel in de Tweede Kamer 
als in de senaat zijn de CH-afgevaardigden 
vrij in het bepalen van hun stem; en ook 
niet aan suggesties van de KVP-Partij
raad gebonden. Overigens herinneren wij 
ons dat KVP-voorzitter De Zeeuw in de 
Eerste Kamer destijds -  in afwijking van 
de overgrote meerderheid van de KVP- 
senaatsfraktie -  tegen het wetsontwerp 
van De Braauw inzake de collegegelden 
heeft gestemd.

STAATSRECHTELIJK
ONGEBRUIKELIJK?

De houding van de CH-Eerste Kamer
fraktie werd door de Volkskrant ,,ook

Energiecrisis van lange duur
Ook indien de huidige olie-embargo’ s wor
den opgeheven zal de Europese Gemeen
schap nog voor een lange tijd geconfron
teerd worden met een energieprobleem. 
Om aan de moeilijkheden op langere ter
mijn het hoofd te kunnen bieden is een 
hechte samenwerking tussen de lidsta
ten noodzakelijk. Om dit te bereiken 
heeft de Europese commissie zich een 
drievoudig doel gesteld. Zij wil als eer
ste maatregel een systeem uit criteria 
opstellen waardoor een evenwichtige ver
deling binnen de gemeenschap gewaar
borgd wordt. Dit moet gebeuren op basis 
van overleg tussen de lidstaten maar kan 
tenslotte niet verwezenlijkt worden zon
der ook bet geheel van de verhoudingen 
met de producerende landen onder de 
loep te nemen.
Dit verklaarde vice-voorzitter van de 
Europese commissie Henri Simonet tij
dens een persconferentie te Brussel. De 
heer Simonet is ondermeer belast met 
het energiebeleid binnen de gemeenschap. 
,,Er hebben zich de laatste tijd een aan
tal politieke feiten voorgedaan die de ge
loofwaardigheid van de gemeenschap bij 
de publieke opinie niet heeft doen toe
nemen” , zo stelde de heer Simonet vast. 
,,De bevolking van onze landen heeft de in
druk bedreigd te worden door de verstrek
kende gevolgen van de oliecrisis en er

bestaat een grote vrees voor economi
sche moeilijkheden” , zo zei hij. ■»
De heer Simonet die vooral de laatste 
tijd van de zijde van de pers het verwijt 
gemaakt is dat hij te weinig doet, verde
digde zich door erop te wijzen dat de 
commissie reeds in mei en juli voorstel
len over de energievoorziening had ge
daan. Deze voorstellen zijn evenwel nooit 
door de raad aangenomen. Hij gaf echter 
wel toe dat het Arabische olie-embargo 
alle gemaakte berekeningen grondig in 
de war had gestuurd. Dit embargo wordt 
er echter een van lange duur hetgeen 
grote problemen met zich brengt ook al 
omdat er op korte termijn niet naar 
andere energiebronnen kan worden over
geschakeld, aldus de heer Simonet.

RATIONALISEREN

De gemeenschap zal dus moeten roeien 
met de riemen die ze beeft. Men zal dus 
de olieinvoer en het gebruik moeten ra
tionaliseren. Hieruit volgt de noodza
kelijkheid om tussen de oliemaatschap
pijen en de lidstaten enerzijds en de lid
staten en de gemeenschap anderzijds een 
zo sluitend mogelijk systeem van infor
matie tot stand te brengen.
Reeds op dit punt zijn er al talloze pro
blemen mede veroorzaakt door de terug

houdendheid van de maatschappijen maar 
ook van de regeringsinstanties. Een bij
komende moeilijkheid is dat de gebeur
tenissen van de laatste tijd de olieprij
zen tot een zeer vluchtig, veranderlijk en 
moeilijk te vatten element hebben ge
maakt.
De heer Simonet zei niet erg te gelo
ven in de pogingen om via bilaterale 
diplomatieke contacten een oplossing van 
het probleem te vinden. De commissie 
is dan ook van mening dat een commu
nautaire benadering beter is. Het is dus 
erg belangrijk dat men tot de oprich
ting van een gemeenschappelijk energie- 
comité komt zoals overigens door de 
top van Kopenhagen werd bevolen.
Dit comité werd inmiddels wel al reeds 
door de commissie op papier samenge
steld maar nog niet door de raad goed
gekeurd. Het energiecomité zou in de 
eerste plaats moeten voorkomen dat de 
lidstaten op de oliemarkt tegen elkaar 
op gaan bieden.

Over een eventuele samenwerking met 
andere verbruikerslanden (de Verenigde 
Staten en Japan) liet de heer Simonet 
zich gunstig uit. Hij meende dat zonder 
deze twee landen een duurzame oplos
sing van net energieprobleem onmoge
lijk zou zijn.

staatsrechtelijk gesproken, een uiterst 
opmerkelijk feit”  genoemd.
Deze uitspraak is bepaald te ongenuan
ceerd. Zonder volledigheid te pretenderen, 
willen we herinneren aan enkele bekende 
gevallen, waarbij in één partij, beide 
Kamerfrakties een afwijkende visie hebben 
getoond.
Dit was het geval in 1958 toen de senaats
fraktie van de PvdA een duidelijk ander 
standpunt innam over het Nieuw Guinea- 
beleid dan de socialistische Tweede 
Kamerfraktie.
In 1960 werd de Loterijwet-met de eerste 
voetbaltoto -  in de Eerste Kamer ver
worpen doordat de VVD tegenstemde; in 
tegenstelling tot hun liberale collega’ s 
in de Tweede Kamer.
En tenslotte, stemde een meerderheid 
van de PvdA-senaatsfraktie, in afwijking 
van hun geestverwanten in de Tweede 
Kamer, in 1965 tegen de verlaging van de 
inkomstenbelasting.
Uit deze voorbeelden mag blijken dat het 
gedrag van de CH-senaatsfraktie echt 
niet zo opmerkelijk is, als sommigen 
menen.
Het is echter principieel onjuist om de 
Machtigingswet te introduceren als toets
steen voor de bereidheid van de CHU om 
aan het CDA mee te werken. Het CHU- 
standpunt ten aanzien van het CDA moet 
men niet zoeken bij de Machtigingswet. 
Dit standpunt is neergelegd inde resolutie 
van de Algemene Vergadering van 23 juni 
jl. en nader uitgewerkt door de Unieraad 
op 15 december.

H. van Spanning.

Vetfciezingsteam CDA 
in Groningen
In verband met de noodzakelijke kader- 
toerusting welke ARP, CHU en KVP in 
Groningen gezamenlijk ter hand hebben 
genomen worden twee bijeenkomsten be
legd, nl. op 19 januari en op 2 februari 
a.s. in het vormingscentrum ,,De Bree- 
de”  te Winsum (Gr).
Bij de organisatie van deze beide zater
dagse instructie-dagen werd de mede
werking verkregen van de heer B. Rool- 
vink, lid van de tweede kamer voor de 
ARP, drs. B. Beumer, burgemeester van 
Midwolda, de heer A. Radersma, vor- 
mingsleider te Winsum, de heer C. Boon
man van de ABTB te Midwolda en diverse 
andere deskundigen.
Op deze beide dagen verwacht men als 
deelnemers de kandidaatleden voor de 
provinciale staten, alsmede de huidige 
leden van gedeputeerde staten, het ver- 
kiezingsteam en sprekers voor de komende 
propagandaperiode.
Meer informatie kan worden gegevendoor 
het secretariaat van het verkiezingsteam 
van het CDA, adres: Smaragdstraat 44, 
Groningen, telefoon 050 - 779041.

v.D.

KANDIDATENLIJSTEN VOOR 

DE STATENVERKIEZINGEN

In het volgende week verschijnende leden
contactblad hoopt de redaktie gegevens 
te kunnen publiceren over de resultaten 
van de op 12 januari j.1. gehouden verga
deringen van de statenkringen, tijdens 
welke de kandidatenlijsten werden vast
gesteld voor de a.s. statenverkiezingen 
op 27 maart a.s.

v.D.
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PARLEMENTARIA

CHU-senaatsfraktie stemde tegen de Machtigingswet
,,Onze fraktie heeft zich uitvoerig beraden 
naar aanleiding van het antwoord van de 
bewindslieden. Wij menen dat geen van 
de bewindslieden, noch de minister-pre- 
sident, noch de heer Lubbers, noch de heer 
Boersma, heeft kunnen aantonen, dat er 
op het ogenblik sprake is van een nood
situatie, op grond waarvan deze Machti
gingswet door deze Kamer zal moeten 
worden aangenomen.
In het begin van mijn betoog heb ik 
uitdrukkelijk gesteld dat voor mijn fraktie 
bijzonder belangrijk was de vraag die ons 
inziens centraal stond: ,,Is er in ons 
goede Nederland op het ogenblik sprake 
van een noodsituatie, dat wij met het 
oog daarop deze regering, de gevraagde 
machtiging moeten geven. Wanneer er een 
noodsituatie zou zijn geweest, zou de 
CHU, die niet alleen aan haar eigen 
groepering denkt maar aan het gehele 
volk, haar stem er gaarne aan hebben 
gegeven. Wij achten ons echter niet over
tuigd door het betoog van deze regering 
en wij menen niet dat er een dusdanige 
situatie is, dat wij de regering moeten 
machtigen, als verlangd in het desbetref
fende wetsontwerp. Wij zullen niet voor 
dit wetsontwerp noch voor de Prijzenwet 
kunnen stemmen” .
Met deze woorden besloot mr. F. H. Piket 
zijn betoog in tweede termijn, in de 
Eerste Kamer, vorige week bij de be
handeling van de Machtigingswet. In zijn 
repliek, ging de CH-woordvoerder nader 
in op enkele in eerste termijn gemaakte 
kanttekeningen. Het betoog van Piket, in 
eerste termijn, gaven wij in hoofdpunten, 
reeds aan in De Nederlander van 4 januari 
j.1.

Mr. F.H. Piket

Piket betoogde dat de mededelingen van 
de minister-president en minister Boers
ma, over de stuktuur van de Machtigings
wet niet met elkaar overeenstemmen. 
Premier Den Uyl spreekt over een coör
dinatie van bestaande wetten. Minister 
Boersma verklaart nadrukkelijk dat hij 
met de Loonwet, zoals die op het ogenblik 
luidt, met name artikel 10 en 11 niet uit 
de voeten kan.
Een tweede kritische kanttekening plaats
te de CH-woordvoerder bij de privacy
bescherming. De verdachte moet 
volgens artikel 25 van de Machtigingswet 
alle privacy prijsgeven, terwijl onlangs 
in het parlement een wetsontwerp is 
aanvaard, waarin de verdachte met alle 
waarborgen moet worden omgeven.
Voorts achtte Piket het onduidelijk wat 
de regering gaat doen met de salarissen 
van de leden van de rechterlijke macht, 
de Raad van State en de Algemene Reken
kamer. De salarissen van deze ambtena
ren zijn buiten de Machtigingswet gebleven. 
Kunnen deze personen rekenen op een 
bedrag van f l5 -o f  f30- of zullen zij op 
andere wijze worden bejegend.?
Piket herhaalde voorts een in eerste 
termijn uitvoerig toegelicht juridisch,be
zwaar tegen de inwerkingtreding van arti
kel 23 lid 5 van de Machtigingswet. 
Een wet kan pas in werking treden nadat 
de Koning het ontwerp met zijn hand
tekening heeft bekrachtigd. Bij publikatie 
in de Staatscourant wordt de datum van 
inwerkingtreding vermeld. Niettemin 
heeft de minister-president eerst in een 
brief d.d. 28 december j.1. en vervolgens 
opnieuw in een brief d.d. 7 januari 1974 
aangekondigd dat de in artikel 23 lid 5 
genoemde termijn van 10 dagen al liep. 
Piket achtte dit onjuist.

,,HANNIBAL AD PORTES”

Bij het debat over de Machtigingswet 
werd van CH-zijde eveneens het woord 
gevoerd door prof. Van Hulst, voorzitter 
van de senaatsfraktie. Van Hulst betoog

de dat de regering met deze wet eigenlijk 
het omgekeerde doet van wat zij steeds 
beweerd, namelijk het bevorderen van 
spreiding van macht. Reeds bij de kabi
netsformatie is gebleken dat dit kabinet 
dit principe verloochent. De zetelver
deling en het voortdurend hanteren van 
de begrippen ,,gefixeerd en onaantast
baar”  wijst op tegengestelde bedoelingen 
dan het met de mond beleden beginsel 
van medezeggenschap, dialoog en mede- 
verantwoordelijkheid.- 
Van Hulst betoogde dat vandaag de dag 
een bedrijf dat zegt, gezien de moeilijke 
situatie de handen vrij te willen hebben, 
onmiddellijk de pers en de vakbonden 
tegen zich zou krijgen. De regering vraagt 
echter -in een veel te zwaar geaccen
tueerde crisissituatie- bevoegdheden waar 
het parlement vrijwillig afstand van moet 
doen.
Prof. Van Hulst wilde niet beweren dat 
een dergelijke situatie zich nooit kan

voordoen. Maar alleen' als we moeten 
zeggen ,,Hannibal ad portes”  (Hannibal 
staat voor de poort). En dat is niet het 
geval.
Door de Machtigingswet zou op grond van 
een verkeerde diagnose een levensgevaar
lijk medicijn worden voorgeschreven. In 
het woordenboek van Van Dale wordt het 
woord machtiging synoniem geacht met 
volmacht, mandaat. Als wij, aldus Van 
Hulst, op deze wijze de democratie uit 
gaan hollen dan zal de Eerste Kamer zich 
moeten afvragen of voor haar niet het 
,,Hannibal ad portes”  geldt.
Er is beweerd dat dit kabinet de Machti
gingswet aangrijpt om socialistische 
dogma’s versneld in te voeren. Wie dit 
beweert, moet het bewijs leveren’, en wie 
dit moet doen, zal in gebreke blijven. 
Maar het lijkt mij moeilijk voor tegen
spraak vatbaar dat het kabinet de schijn 
tegen zich heeft. De regeringsgezinde pers 
doet niets anders dan in de meest duide

lijke bewoordingen het volk ervan te over
tuigen dat door de Machtigingswet de baan 
vrij is om de principes van Keerpunt’72 
in hoog tempo door te drukken. De adver
tentie van de heer Van der Louw is in dit 
kader de onhandigste politieke stunt, die 
in onze fraktie in hoge mate irriterend 
heeft gewerkt, aldus Van Hulst.
Tenslotte vroeg spreker zich-evenals bij 
de algemene politieke beschouwingen- af 
hoe de heer Den Uyl als oppositieleider 
zou hebben gereageerd wanneer het 
kabinet-De Jong of - Biesheuvel met een 
Machtigingswet was gekomen. De enige 
persoon die dit kan zeggen, zal ten aanzien 
van deze vraag een diep stilzwijgen be
waren.
De Eerste Kamer aanvaardde de Machti
gingswet met 52 tegen 17 stemmen. Voor 
stemden PvdA, PPR, D66, KVP en ARP. 
Tegen stemden de VVD, CPN, PSP, SGP 
en de CHU.

H. van Spanning

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
De Nederlandse regering heeft nog steeds 
het vaste vertrouwen dat België met 
Nederland overleg pleegt alvorens de 
definitieve beslissing valt over de ves
tiging van de Ibramco-raffinaderij nabij 
Ternaayen. Aldus heeft minister Lubbers 
van economische zaken geantwoord op 
schriftelijke vragen van Tweede-Kamer- 
leden, onder wie drs. G. van Leijenhorst 
(CHU).

HANOI

De omvang van het budget van de Univer- 
siteit van Amsterdam wordt niet beïnvloed 
door de samenwerkingsovereenkomst van 
deze universiteit met de Universiteit van 
Hanoi. Op de betrokken begroting zal 
elders geen enkele uitgavenbeperking 
plaatsvinden. Aldus heeft staatssecretaris 
Klein van onderwijs geantwoord op schrif
telijke vragen van Tweede-Kamerleden 
van de frakties van KVP, ARP en CHU 
(drs. G. van Leijenhorst).

De uit de samenwerkingsovereenkomst 
voortspruitende aktiviteiten en de daaraan 
verbonden uitgaven zullen op dezelfde 
wijze als alle andere aktiviteiten en uit
gaven van de Amsterdamse universiteit 
worden getoetst aan de gebruikelijke nor
men betrekking hebbende op het beleid 
en de doelmatigheid welke bij de ver-

NEDERLi\NDSE BIJDRAGE 

AAN HULPVERLENING 

SAHEL-ZONE

Nederland heeft in de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties aange
kondigd een vrijwillige bijdrage van 
50.000 dollar te zullen verlenen aan het 
Bijzondere Bureau voor de Hulpverle
ning aan de zogenaamde Sahel-landen.

Dit bureau coördineert de hulpverlenings
activiteiten die door de Verenigde Na
ties, internationale organisaties en par
ticuliere instanties in de door droogte 
getroffen gebieden in Afrika worden ont
plooid. De werkzaamheden van het Bij
zondere Bureau van de VN volgen op 
de internationale hulpacties die vorig 
jaar in zes, later zeven landen de eerste 
noden ten gevolge van aanhoudende droog
te moesten lenigen.

In de komende maanden zullen de hulp
verleningsactiviteiten in het bijzonder ge
richt moeten zijn op het ontwikkelen 
van midden- en lange termijnontwikke- 
lingsprogramma’s ten behoeve van de 
getroffen landen en hun bevolking.

v.D.

vulling van de onderwijs- en onderzoek
taak in acht dienen te worden genomen. 
De voorzitter en twee leden van de werk
groep ,,informateurs planning post- 
secundair onderwijs”  hebben hun funktie 
neergelegd. Het zijn prof. dr. P. Verburg 
(voorzitter), ir. W. C. M. van Lieshout 
en prof. dr. P. Buringh.
Minister Van Kemenade (onderwijs) noemt 
het onjuist de (persoonlijke) redenen voor 
de ontslagaanvragen van de heren Verburg 
en Buringh openbaar te maken. Wel wil 
hij -  als vanuit de Kamer daarom zou 
worden gevraagd -  de tekst van de ontslag
aanvragen ter vertrouwelijke kennisname

aan de Kamer zenden. De ontslagaanvraag 
van ir. Van Lieshout houdt verband met 
zijn benoeming tot lid van het college 
van bestuur van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen.

In antwoord op vragen van de Kamerleden 
Hermes (KVP), Van Leijenhorst (CHU) en 
Vermaat (ARP) zegt de minister dat zo 
spoedig mogelijk in de ontstane vakatures 
zal worden voorzien. In het antwoord ont
kent de minister, als zou er sprake zijn 
van een herbezinning op de doeleinden 
van het planningsysteem van het post- 
secundair onderwijs.

Gekscherend
polariserend
door drs. G. van Leijenhorst, lid Tweede Kam er

Op oudejaarsavond werden de christen
democratische partijleiders Andriessen 
en Aantjes er door Wim Kan tussen 
genomen met het ludieke verwijt, dat als 
zij aangeven links af te slaan, zij in 
werkelijkheid vaak naar rechts blijken 
af te slaan.

Naar ik meen werden zij in zoverre door 
Wim Kan gespaard, dat het omgekeerde 
niet door hem werd geconstateerd.
Ik laat nu in het midden, wat hiervan 
waar moge zijn. Wat dat betreft is het 
de vraag, in hoeverre men ARP en KVP 
blijkens hun opstelling in het kabinet- 
Dên Uyl nog énig verwijt mag maken. 
Men leze zelf de kranten.

Waar het mij om gaat is, dat achter deze 
uitlating de veronderstelling schuil gaat, 
dat er slechts een keus te maken zou zijn 
uit twee richtingen n.1. tussen links en 
rechts en dat christelijke partijen daar 
altijd wat onduidelijk tussen in zitten. 
Ik vind, dat men Andriessen en Aantjes 
er zo niet tussen mag nemen.
Zo mag men ook een christelijke partij 
er niet tussen nemen. Christelijke partijen 
vertegenwoordigen een eigen richting, een 
richting die niet bepaald wordt door libe
ralen of socialisten. De uitlating van Wim 
Kan was polariserend, zij het gekscherend 
polariserend.
Wel kunnen we er de waarschuwing uit 
halen, dat die eigen richting er dan ook 
duidelijk uit moet komen.
Door zich al te zeer te identificeren met 
dit kabinet-Den Uyl leidt die duidelijkheid 
een aangevochten bestaan, en als men 
tussen de bomen van dit slechte beleid 
geen enkel lichtstraaltje meer wil signale
ren, werkt men eveneens in een richting,

Drs. G. J. van Lëyenhorst

die de christelijke partij schade doet. 
Een christelijke partij gaat uit van geheel 
andere beginselen dan bv. PvdA en VVD. 
Het gestalte trachten te geven aan de 
Bijbelse gerechtigheid betekent duidelijk 
een eigen weg.

Gerechtigheid in de verhouding tot God, 
in de verhouding tussen de mensen in de 
samenleving, tussen overheid en volk en 
tussen de volken.
Dat betekent een principieel geluid over 
de plaats van de overheid en de plaats van 
de kerk, over het gezag, over de geestelijke 
vragen van deze tijd, de vragen rondom 
leven en dood (abortus en- euthanasie), 
over het drugprobleem, over de pornogra
fie, over de ontaarding van de sexualiteit. 
Duidelijk uitgesproken beginselen en daar
aan gekoppeld een duidelijk politiek beleid, 
maken een christelijke partij ook in deze 
tijd geloofwaardig.

G. van Leijenhorst
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„Drugbeleid bij minister 
Vorrink niet in goede handen"
Het drugbeleid is bij minister mevrouw 
Vorrink van volksgezondheid niet in goede 
handen. Dit heeft het christelijk histori
sche Tweede-Kamerliddrs. G. vanLeijen- 
horst gezegd in zijn reactie op de dezer 
dagen gepubliceerde drugnota van de 
ministers Vorrink en Van Agt (justitie) 
en staatssecretaris Meijer van CRM.

De regering is van plan, zo vatte drs. 
Van Leijenhorst de nota samen, het bezit 
voor eigen gebruik van henneppi odukten 
zo spoedig mogelijk uit de sfeer van het 
strafrecht te lichten. Bovendien wil de 
regering de handel in hennepprodukten 
lager gaan straffen.

Minister Vorrink zei vorig jaar a'ugus- 
tus, in een interview met de Haagsche 
Courant, dat zij persoonlijk voor de le
galisering van hennepprodukten (de soft 
drugs) is. ,,Mijn motivering is dat een 
aantal genotmiddelen de triestheid van

het leven verzachten, of dat nu valium, 
alcohol, sigaretten of hasj zijn” , aldus 
mevrouw Vorrink in het interview. Zij 
voegde daaraan toe: ,,In beginsel mag 
alles, als je een ander maar geen pijn 
doet. Ik ken geen taboe, ook op het gebied 
van de sex niet” .

TE GERINGSCHATTEND

Het was deze opmerking, welke drs. 
Van Leijenhorst in zijn commentaar aan
haalde. ,,Alles mag, als je een ander 
maar geen pijn doet” .

Het kamerlid zei het gelukkig te vinden, 
dat de voorstellen van de regering thans 
nog niet zover gaan. Maar wel blijkt 
volgens hem overduidelijk, dat er veel 
te geringschattend wordt gedacht over de 
gevaren die verbonden zijn aan het ge
bruik van de softdrugs.
,,Het gaat hier niet alleen maatschappe-

BRIEFGEHEIM EN 
OPENHEID

Er is, zo rond de jaarwisseling, 
verschil van mening geweest tussen 
de socialistische staatssecretaris 
van onderwijs, dr. G. Klein en 
hoofdredacteur H. Wigbold van het 
socialistische dagblad ,,Het Vrije 
Volk” .
De oorzaak daarvan was gelegen 
in de speciale uitgave welke ,,Het 
Vrij e Volk' ’ verzorgde bij de opening 
van de Erasmus-universiteit te 
Rotterdam (de samensmelting van de 
Nederlandse Economische Hoge
school en de Medische Faculteit). 
Voor deze uitgave had een parle
mentaire redacteur van ,,Het Vrije 
Volk”  een vraaggesprek met staats
secretaris Klein. De in de journa
listiek wel gebruikelijke afspraak 
was gemaakt, dat de bewindsman 
zijn fiat aan het door de redacteur 
geschreven verhaal zou mogen 
geven.
Dit geschiedde dan ook. Maar de 
hoofdredacteur van het dagblad 
bracht zonder overleg met zijn re
dacteur en met de staatssecretaris 
wijzigingen aan. Daarmee ging dr. 
Klein niet akkoord en hij schreef 
een brief naar de hoofdredacteur.

Het vervolg van de historie was te 
lezen in een persbericht van de 
voorlichtingsdienst van het departe
ment van onderwijs en wetenschap
pen. Dit bericht droeg als opschrift 
,,Briefgeheim en openheid”  en had 
de volgende inhoud;
In ,,Het Vrije Volk”  van 3 januari 
1974 stond het volgende hoofdartikel: 
Briefgeheim.
De hoofdredacteur van deze krant 
schrijft op 19 november 1973 een 
brief aan prof. dr. Klein, de staats
secretaris van onderwijs en weten
schappen. Hij zet boven de brief 
het woord ,,persoonlijk” .
Naar thans blijkt, is deze brief 
in de openbaarheid gebracht. Op de 
vraag aan de perschef van het mi
nisterie, dr. E. Nordlohne of hij 
inzage van deze brief aan derden 
heeft gegeven, antwoordt hij dat 
,,dit niet uitgesloten is” .
Dit is een verbijsterende mededeling. 
Tijdens het debat over de volks
telling heeft de regering in alle 
toonaarden verzekerd dat de ge
gevens bij haar veilig waren. Hoe 
kan de burger op die verzekering 
vertrouwen als dezelfde overheid 
brieven waar notabene het woord 
,,persoonlijk”  boven staat, aan der
den ter inzage geeft? Wat stelt de 
bescherming van de privacy van de 
burger voor als de overheid een

van de allereerste beginselen, het 
briefgeheim schendt?
De chef van de voorlichtingsdienst 
van het ministerie van onderwijs 
en wetenschappen gaf hierop het 
volgende antwoord:

BRIEFGEHEIM EN OPENHEID

Het woord „persoonlijk”  op een 
envelop, gericht aan een minister 
of staatssecretaris behelst het ver
zoek van de afzender aan de behan
delende ambtenaren om de inhoud 
van de envelop direct onder ogen 
van de peKSOon van de bewindsman 
te brengen.
Dit is ook ê^beurd met de brief 
van de hoofdredacteur van het Vrije 
Volk aan de staatssecretaris Klein 
van Onderwijs eh Wetenschappen. 
De brief ging over de wijze waarop 
de hoofdredacteur wijzigingen had 
aangebracht in de \tekst van een 
vraaggesprek van een-journalist van 
het Vrije Volk met de-staatssecre
taris.
De tekst, die de staatssecretaris 
reeds had goedgekeurd, was in strijd 
met de afspraak van de journalist 
met de departementale voorlich- 
tingschef, achteraf toch gewijzigd 
door de hoofdredacteur. Dé brief 
betrof niet de privacy van de af
zender of van wie dan ook, maar 
een zakelijke aangelegenheid.
Bij de behandeling van deze kwestie 
heeft de voorlichtingschef kontakt 
gehad met de desbetreffende jour
nalist. In dat kontakt bleek, dat ke 
journalist niet door zijn hoofdredac- 
teur van de volledige gang van zakep 
op de hoogte was gehouden.
De hoofdredacteur had ten opzichte- 
van zijn medewerker niet die open
heid betracht die er wel bestaat 
tussen de staatssecretaris en zijn 
voorlichtingschef. Maar hoe zit het 
dan met het briefgeheim?
De grondwet omschrijft in artikel 
173 het briefgeheim als volgt:
,,Het geheim der aan de post of 
andere openbare instelling van ver
voer toevertrouwde brieven is on
schendbaar, behalve op last der 
rechters, in de gevallen in de wet 
oraschreven” .
Het briefgeheim richt zich dus tot 
de post en de spoorwegen; die moeten 
brieven vervoeren en niet lezen. 
Het briefgeheim betekent niet, dat 
een zakelijke kwestie voor belang
hebbenden geheim zou moeten 
blijven.
Tot zover het citaat uit het pers
bericht van de voorlichtingsdienst 
van onderwijs en wetenschappen.

H.L.

lijk, maar ook om een chemisch en 
farmacologisch probleem. Onderzoekin
gen hebben aangetoond, dat er bij gebruik 
van hasj hersenbeschadigingen kunnen op
treden” , aldus drs. Van Leijenhorst. Hij 
noemde hennep veel gevaarlijker dan al
cohol. ,,De dosis effect-curve is van 
hennepprodukten veel steiler” .

Drs. Van Leijenhorst herinnerde er aan, 
dat in de wetenschap tegenstrijdige op
vattingen bestaan. ,,Ook als men het daar
over eens is, moet de regel gelden: bij 
twijfel niet doen! Daarom mogen er geen 
maatregelen genomen worden, die het 
gebruik van softdrugs stimuleren” .
Het niet-doen moet ook gelden om te 
voorkomen, dat Nederland het interna
tionale centrum wordt van de drughandel 
voorzover dit nu al niet het geval is.

KOSTBAAR

,,Het gaat” , aldus drs. Van Leijenhorst, 
,,om duizenden kostbare levens en om 
de toekomst van talloze jonge mensen. 
,,Met hasj wordt het leven alleen nog 
maar triester. Dat weet minister Vor
rink evengoed als wij” .

Het kamerlid van de CHU zei van mening 
te zijn, dat door het voeren van een slap 
drugbeleid een ander wel pijn gedaan 
wordt. ,,Een gezonde samenleving wordt 
niet gebouwd met kreten als: alles mag. 
Met betrekking tot het in het vooruitzicht 
gestelde drugbeleid van de regering zeg
gen wij: dat mag niet” , aldus drs. Van 
Leijenhorst.

H. L.
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Nederland en België

Het pro en contra van het 
politiek ministerieel kabinet

(H. Guatthérie van Weezel)

Gezien de toenemende aandacht die ook 
in Nederland recentelijk met name in 
linkse kring valt te ontwaren voor het 
zogenaamde politiek ministerieel kabinet, 
zoals dit in Belgie en Frankrijk bestaat, 
is het wellicht van belang enige aandacht 
te schenken aan de ervaringen die met dit 
soort kabinetten in Belgie opgedaan zijn. 
Dit te meer omdat in dit land deze kwes
tie kort geleden naar aanleiding van een 
parlementair debat terzake in de volle 
publiciteit is komen te staan. Hierbij. 
dient echter wel vooropgesteld dat in 
Belgie de politisering van het gehele 
ambtelijke apparaat in tegenstelling tot 
Nederland een grote rol speelt.

In Belgie bestaat de taak van de aan de 
minister toegevoegde genoemde politieke 
staf - voortaan kabinet te noemen - 
hieruit dat er een voorselectie van in
formatie voor de minister plaatsvindt 
en dat deze voorts intern bijgestaan wordt 
bij de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid.

Om te beginnen heeft de praktijk aange
toond dat hoewel er op zichzelf geen be
zwaar schuilt in de keuzedoor de minister 
van naaste medewerkers uit de omgeving 
zijner geestverwanten, er wel gevaar 
dreigt dat deze ,,braintrust”  niet alleen 
het departement maar ook de bewindsman 
zelf gaat controleren. ,,Zo kan” , aldus de 
Christen-Democratische oud-minister van 
Financiën Vlerick, ,,het kabinet een 
scherm worden tussen de minister en 
zijn administratie, wat het gevaar op
levert dat de problemen vervormd bij de 
minister aangeboden worden of dat er 
een sfeer van wantrouwen groeit” .

Een ander gevaar, vooral bij kabinetten 
die te groot zijn - variërend van respec
tievelijk zes leden voor een staatssecreta
ris tot circa twintig voor een premier of 
vice-minister-president - bestaat er 
voorts in dat te ambitieuze elementen be
paalde taken van de administratie over

nemen, waardoor met name de hogere 
ministeriele ambtenaren gefrustreerd 
worden. Verder heeft de praktijk uitge
wezen dat bij een te grote invloed van het 
kabinet de kans op ,,vriendjespolitiek”  
met betrekking tot het benoemingsbeleid 
toeneemt.

VEEL WISSELINGEN IN BEZETTING

Tenslotte en wellicht als grootste nadeel 
zij aangetekend dat de toekomst van de 
naaste medewerkers - met alle narigheden 
van dien - nauw samenhangt met die van 
hun minister. Verdwijnt de minister dan is 
het ook met zijn staf gedaan, waarbij het 
de vraag is of de leden onderdak bij diens 
opvolger zullen vinden. Ook al heeft deze 
dezelfde ,,kleur”  als zijn voorganger dan 
impliceert zulks geenszins dat hij aan 
diens kabinetskeuze gebonden is. Zo ont
staat op talrijke ministeries een ,,va et 
vient”  van kabinetsleden, hetgeen de ge
wenste continuïteit niet ten goede komt. 
Telkenmale ziet men derhalve weer dat 
wanneer er een nieuwe regering is aan
getreden, deze eerst kan functioneren 
wanneer de kabinetten gevormd zijn. Met 
dit laatste kan een aanzienlijke tijd ge
moeid zijn. Politiek sterke en capabele 
bewindslieden hebben namelijk over het 
algemeen weinig moeite met het vinden 
van geschikte kandidaten. De te verwach
ten administratieve ervaring alsmede de 
kans zich onder de vleugels van een be
schermheer te kunnen wijden aan een 
politieke carrière met duidelijke toekomst 
perspectieven, rechtvaardigen een gokje 
allerzins. Voor als zwak, onbekend of te 
oud oraschreven bewindslieden liggen de 
kaarten evenwel duidelijk anders. Het ge
vaar om na enkele maanden van mislukt 
regeren samenmetde ,,uitgetelde”  minis
ter op straat te staan, zal namelijk ge-

Vervolg op pagina 4
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Collegevorming ter discussie
(door G. van Sluifs)

In het raam van de activiteiten van 
De Nederlander ter voorbereiding 
van de raadsverkiezingen publiceer
den wi] reeds gevevens over het 
maken van een (kort en duidelijk) 
gemeenteprogramma, de „onder- 
handelingen”  van de drie CDA- 
partners voor de samenstelling van 
de kandidatenlijst en over college
vorming.
Het artikel collegevorming ter dis
cussie is van de hand van de voor
zitter van de CDA-stuurgroep in 
Delft, de ARP’er Van Sluijs. Voor 
zijn toestemming tot publicatie is 
de redactie hem erkentelijk.

V. D.

De vorming van het college van Burge
meester en wethouders in de nieuw te 
vormen Raad vraagt bij de Raadsver
kiezingen 1974 méér aandacht van de 
kiesverenigingen/partijafdelingen dan bij 
vorige raadsverkiezingen.
De aanleiding daartoe wordt gevormd 
door een aantal studies en adviezen van 
landelijke Partij-organisaties betreffende 
de totstandkoming en functionering van 
deze colleges.
De resultaten van deze .studies en de 
adviezen komen er in hoofzaak op neer 
dat de colleges van b. en w. dienen te 
worden gevormd op basis van een over
eengekomen beleidsprogramma samen
gesteld door df aan het college deel
nemende c.q. het college steunende frac
ties, welk beleidsprogramma is ontleend 
aan de verkiezingsprogramma’s.
Het doel van e.e.a. is grotere demo
cratisering van het gemeentelijk bestuur,
d.w.z. het ,,doorzichtiger”  (duidelijker) 
maken van dat bestuur en het méér erbij 
betrekken van de kiezer.

BEHOEFTE AAN DOORZICHT

Geconstateerd kan worden dat over het 
algemeen noch bij de kiezers, noch bij 
gekozenen (raadsleden, wethouders) tot 
dusver een grote mate van behoefte aan 
deze ontwikkeling blijkt.
Belangrijk lijkt het daarvan de oorzaken 
na te gaan. Enkele oorzaken zouden 
kunnen zijn:
- voldaanheid over de bestaande situatie;
- het niet geïnteresseerd zijn van de 

kiezer neemt eerder toe dan af;
- de gekozenen worden in zodanige mate 

door hun vertegenwoordigende/bestu- 
rende werkzaamheden in beslag geno
men (zij hebben de handen daaraan 
méér dan vol) dat zij geen tijd (geen 
oog) meer over hebben voor de be
zinning omtrent de mate waarin hun 
contact met de achterban functioneert/ 
functioneren moet;

- reserves t.a.v. de ,,experimenten”  die 
men (van bovenaf) stimuleert (ook andere 
pogingen om de kiezers méér bij het 
bestuur te betrekken hebben tot dusver 
slechts povere resultaten opgeleverd).

Het lijkt alleszins zinvol om de diverse 
aspecten aan dit vraagstuk verbonden, in 
dit stadium nader te bezien omdat:
- het mogelijk is dat hier nieuwe moge-~ 

lijkheden liggen voor het verbeteren 
van het functioneren van de democratie 
op gemeentelijk niveau;

- we het landelijk CDA-advies niet naast 
ons neer kunnen leggen;

- we door de andere partijen met dit 
vraagstuk geconfronteerd zullen wor
den;

- indien we tot afwij zing van d it,, systeem ’ ’ 
zouden adviseren, het,,waarom” duide
lijk dient te zijn;

VAN DER GlAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

- het niet uitgesloten moet worden geacht 
dat het onderwerp ,,college-vorming”  
één van de belangrijke ,,strijdpunten”  
zal worden bij de a.s. gemeenteraads
verkiezingen en het daarom noodzake
lijk is in het gemeenteprogram t.a.v. 
dit vraagstuk duidelijk vast te leggen 
hoe de plaatselijke CDA erover denkt.

HUIDIGE SITUATIE

Het is wenselijk ook de huidige situatie 
nader te bezien.
Daarbij aandacht besteden aan:
- huidige wijze van de college-vorming;
- verhouding raad - college;
- functionering contact kiezers - gekoze

nen;
- rol die het gemeenteprogramma hierbij 

vervult.
Huidige wijze van college-vorming.
Meestal afspiegelingscollege. Komt niet 
tot stand op basis van vooraf opgesteld 
beleidsprogramma.
Aantal zetels in de raad is bepalend voor 
deelname aan college.
Aldus ontstond meestal een college waarin 
de getalsmatige verhoudingen van de in 
de raad vertegenwoordigde partijen ,,af
gespiegeld”  werden.
Geen ,,politiek” -coIlege dus.
Verhouding raad - college
Ligt per gemeente verschillend. Er zijn
autoritaire colleges. Ook colleges die
zich ,,dagelijks bestuur”  van de raad
voelen.
Over het algemeen kan worden gezegd 
dat door het ingewikkelder worden van 
de problemen en het professionele karak
ter van het college (althans in veel ge
meenten) de ontwikkeling tendeert naar 
actievere rol van b. en w. en passievere 
rol van de raad. B. en w. stelt voor, 
raad beoordeelt. Initiatieven liggen in 
belangrijke mate bij b. en w.
Gebruikelijk is dat wethouders ,,volwaar
dig”  lid blijven van de fractie waaruit 
zij zijn voortgekomen.
Functionering contact kiezers - gekozenen. 
Kan verschillend worden beoordeeld. 
Ervan uitgaande dat dit van wezenlijk 
belang is voor het goed functioneren van 
een democratie, kan worden gesteld dat 
aan de functionering van dit contact wel 
het een en ander ontbreekt.
Rol die het gemeenteprogramma vervult. 
Nog niet zo lang geleden werd gewerkt 
met voor het gehele land geldende, door 
de landelijke partijorganen opgestelde, 
gemeenteprograms.
In het recente verleden kwamen méér 
plaatselijke programs tot stand, min of 
meer toegespitst op de plaatselijke situa
tie.
Of dergelijke programs optimaal hebben 
gefungeerd (of konden fungeren) in het te 
voeren beleid door de gekozenen (zowel 
raadsleden als wethouders) en in hun 
verantwoording van dat beleid tegenover 
de kiezers, zij hier slechts als vraag 
aangeduid.

AANBEVELING LANDELIJK BESTUURS
ORGAAN CDA BETREFFENDE DE 
VORMING VAN DE COLLEGES VAN 
B EN W.

1. Kiesver./Partijafd. stelt duidelijk en 
concreet verkiezingsprogramma op en 
geeft duidelijk prioriteiten aan.

2. Na de verkiezingen gaat de gekozen 
fractie onderhandelen met de andere 
gekozen fracties over een beleidsprogram
ma in hoofdzaken voor het komend col- 
legebeleid, dat tevens de prioriteiten dient 
aan te geven.
N. B.
- uitgangspunt is verkiezingsprogram + 

daarin aangegeven prioriteiten.
- In principe mag geen enkele groepering 

bij voorbaat van deze onderhandelingen 
worden uitgesloten.

3. Het college van b. en w. wordt, naast 
de burgemeester, gevormd door wethou
ders uit en door dié fracties die over
eenstemming over het beleidsprogramma 
+ prioriteiten hebben bereikt.

4. Het aldus gevormde college van b. en 
w. dient het beleidsprogram, mede aan 
de hand van de daarin gestelde priori
teiten, te concretiseren in beleidsnota’s 
en/of gefaseerde plannen.

5. Er dient geregelde consultatie en con
frontatie plaats te vinden tussen de ge
kozen leden van de raad, incl. de wethou
ders, en de eigen kiezers en met de 
kiezers in het algemeen, over het gevoerde 
en te voeren beleid.

6. In de ,,aanbeveling”  wordt de voorkeur 
uitgesproken voor onderhandelingen na de

verkiezingen. Afspraken vóór de ver
kiezingen worden niet uitgesloten, d e ,,aan
beveling”  zegt er het volgende van:
,,Niettemin laten zich plaatselijke om
standigheden denken waarbij de voordelen 
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” .

7. In de toelichting bij de ,,aanbeveling”  
wordt het doel van de aanbevolen werk
wijze aangegeven.
We nemen daaruit het volgende over:

,,Het achterliggende vraagstuk bij de dis
cussie omtrent de college-vorming betreft 
het functioneren van de locale demodra- 
tie. Dit betekent onder meer een zich 
mondiger gedragen en een grotere (poli
tieke) bewustwording van de kiezer als
mede een verkleining van de gezagsaf- 
stand tussen bestuurder en bestuurde. 
De burger dient derhalve de mogelijkheid 
te hebben dit beleid te beïnvloeden in de 
door hem gewenste richting.
Hij moet zich over dit beleid een oordeel 
kunnen vormen en er zijn mening over 
geven. Niet alleen eens in de vier jaar 
bij de verkiezingen, maar geregeld zal 
het bestuur rekening en verantwoording 
moeten afleggen over het gevoerde en te 
voeren beleid” .
,,Deze betrokkenheid van de burger bij 
het bestuur komt onvoldoende tot zijn 
recht indien het college wordt samenge
steld naar evenredigheid van het zetel
aantal, ongeacht het verschil in program
ma’s, zoals tot nu toe vaak gebruikelijk 
was. In deze procedure wordt onvoldoende 
zichtbaar de samenhang tussen de 
beleidsvoornemens van de partijen vóór 
de verkiezingen, het beleid van de fracties 
die zijn gekozen, de samenstelling van de 
colleges en het beleid van deze colleges” .

,,Het gevoerde beleid van alle betrokkenen 
wordt veel duidelijker en derhalve voor 
de kiezer veel beter toegankelijk indien 
een procedure wordt gevolgd als in de 
,,aanbeveling”  voorgesteld: 
partijen die optreden met een program 
en prioriteiten; raadsfracties die, uit
gaande van hun verkiezingsprogram, een 
beleidsprogramma in hoofdzaak opstellen; 
colleges die vervolgens opereren op basis 
van dit beleidsprogramma; verantwoording 
van alle betrokkenen over hun aandeel in 
de totstandkoming en uitvoering van dit 
beleid” .

KANTTEKENINGEN

De reacties die de CDA-aanbeveling heeft 
opgeroepen (en nog wel zal oproepen) 
zijn velerlei.
Allerlei definities zijn gelanceerd om de 
mogelijke college-vormen te typeren.
De gevaren van een toenemende polarisa
tie, ook in de raad, worden gesignaleerd 
(zijn zeker aanwezig!). Uit de tot dusver 
gepubliceerde reacties blijkt toch wel 
een voorkeur voor de college-vorming 
op basis van een vóóraf opgesteld beleids
program (zoals de CDA-aanbeveling ook 
aangeeft).

Met het volgende wordt gepoogd een aantal 
mogelijkheden aan te geven waaruit een 
keuze kan worden gedaan:
A. Afspiegelingscollege 1
Handhaven oude situatie. Komt primair niet 
tot stand op programmatische overwegin
gen, doch n.a.v. getalsverhoudingen van 
partijen in de raad.

B. Afspiegelingscollege II
Als A, doch college legt na zijn samen
stelling beleidsprogramma voor aan de 
raad. (Deze ,,vorm”  komt niet zo na
drukkelijk voor in de verschenen „ l i 
teratuur” , maar ,,leeft”  naar wij menen 
wel bij diverse bestuurders. Deze vorm 
wordt ook wel genoemd ,,College met 
een program”  in tegenstelling tot het 
begrip ,,Programcollege” ).

C. Programcollege op brede basis 
Komt tot stand n.a.v. vooraf opgesteld 
beleidsprogramma. Zoveel mogelijk par
tijen werken hierin samen/steunen dit 
college.
Deze vorm benadert het dichtst de CDA- 
aanbeveling.

D. Meerderheidscollege
Komt ook tot stand op basis van een 
program (ook een programcollege dus). 
Op een dergelijke vorm kan bewust wor
den aangestuurd door één of meerdere 
partijen die alleen of samen een meerder
heid in de raad vormen. Kan ook ont

staan doordat bij onderhandelingen blijkt 
(of reeds uit verkiezingsprogramma’s) 
dat vorm C niet haalbaar is.

E. Minderheidscollege
Is ook programcollege. Kan door allerlei 
oorzaken ontstaan.
B.v. een minderheid wordt het wel eens 
over een beleidsprogram, een meerder
heid niet. (Dit lijkt wel de slechtst denk
bare vorm).

Vervolgens moet nog een keuze worden 
gemaakt (bij vorm C, D en E) uit onder
handelingen over het beleidsprogramma 
vóór of na de verkiezingen. 
CDA-aanbeveling spreekt voorkeur uit 
voor onderhandelingen na de verkiezingen. 
Plaatselijke omstandigheden kunnen on
derhandelingen vóór de verkiezingen even
wel noodzakelijk maken.

OVERIGE OPMERKINGEN

In de discussie dient aan de plaatselijke 
situatie aandacht te worden geschonken.
* Hoe staan andere partijen in Delft tegen

over dit probleem?
* Welke resultaten verwachten we- van 

de verkiezingen (hoe zal de samenstel
ling van de raad eruit zien?).

De positie van de burgemeester bij een 
programcollege wordt in de verschenen 
,,literatuur”  nagenoeg niet aan de orde 
gesteld.
Toch is dit van wezenlijk belang/kan van 
wezenlijk belang zijn, gezien de vaak 
belangrijke portefeuilles die hij beheert 
en de functie van voorzitter van college 
en raad en de ,,stem”  die hij in het 
college heeft.
Terzijde: Is er verband tussen keuze 
vóór programcollege en keuze vóór de 
,,gekozen”  burgemeester?

De eventuele keuze vóór een program
college verplicht tot een goed en duidelijk 
verkiezingsprogram.

Bij het opstellen van het program ver
dient het aanbeveling uitdrukkelijk op 
te nemen dat absolute en integrale ver
wezenlijking van het daarin gestelde niet 
mogelijk is, aangezien overleg met an
dere partijen niet alleen noodzakelijk 
is, maar ook gewenst is.

Ook moet een tussentijdse wijziging van 
het program, gezien het continue ka
rakter van beleidsvorming en beleids
planning, mogelijk blijven.
Hiervoor dient echter wel telkens en 
voortdurend overleg te worden gepleegd 
met de achterban.
Het verdient eveneens aanbeveling een 
dergelijke opmerking in het verkiezings
program op te nemen.

(G. van Sluijs)

Vervolg van pagina 3

Nederland en België

schikte figuren ervan kunnen weerhouden 
eerder genoemd gokje te wagen.
Hierdoor doet zich veelvuldig het fenomeen 
voor dat de minder sterke bewindslieden 
zich met een dito kabinet geplaatst zien 
tegenover de suprematie van enkele 
,,sterke”  collega’s, die omringd door 
,,eager young men”  de les uitmaken, 
waardoor het landsbelang geschaad en de 
interne verhoudingen vertroebeld worden. 
Het is echter dit laatste bezwaar dat 
tevens als voordeel aangemerkt dient te 
worden. Een kabinet van een ,,sterke”  
bewindsman kan namelijk als een soort 
opleidingscentrum voor het toekomstige 
politieke establishment fungeren.

Zo kan men de vergelijking met Neder
land doortrekkend stellen, dat dit systeem 
in staat geweest zou zijn, zoals dat in 
Belgie het geval geweest is, een nieuwe 
dynamische Christen-Democratische ge
neratie op te leveren.

Gezien het bovenstaande waar het contra 
het toch van het pro lijkt te winnen als
mede het bestaan van een doorgaans 
bekwaam niet gepolitiseerd ambtelijk 
apparaat in aanmerking genomen zou mijns 
inziens een politiek ministerieel kabinet 
in Nederland niet passen. Om de Belgische 
socialistische Minister van Economische 
Zaken Claes in dit verband aan te halen: 
,,In Nederland werkt een minister besten
dig met zijn administratie en kan daar 
ook ten volle op rekenen. Bij ons is de 
situatie gegroeid, vergroeid en misgroeid. 
Ik geef toe dat het wenselijk zou zijn met 
staatsambtenaren te kunnen werken, zon
der rekening te houden met hun politieke 
kleur. Dan zouden wij het ook kunnen 
stellen zonder die krankzinnige uitbouw 
die nu nodig is om de politiek gekleurde 
administratie voor de minister te neu
traliseren” .
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Cum bernautd, een van de nieuw e steden van G ro o t-B ritta n n ië

Dode kaden, nieuwe steden, oliekoorts

Regionale hérontw ikkeling  in
G root-B rittannië  (Uit Nieuw Europa)

Het is dat de Engelsen er zo’n politiek punt van maken, maar anders zou men ze niet 
geloven als ze in Brussel om ontwikkelingshulp komen vragen. Groot-Brittannië is een 
industriemogendheid van belang; men verwacht van Londen eerder dat het ontw ikke
lingshulp geeft dan dat het voor zijn regionale ontwikkeling financiële bijstand in 
Brussel vraagt.

Toch bestaat er ook in Groot-Brittannië 
wel degelijk een groot en ernstig ontw ik
kelingsprobleem. Maar dat Britse pro
bleem is niet zo nauw met de landbouw 
verbonden als veel van de ontwikkelings
problematiek in de vroegere Gemeen
schap van de Zes, zoals in Zuid-ltalië en 
in delen van Frankrijk. Streken waar een 
armoedige landbouwbevolking een nieuw 
perspectief moet worden geboden. 
Groot-Brittannië heeft dat landbouw- 
drama al achter de rug. Het heeft nu een 
kleine, efficiënt werkende landbouw
bevolking. Wie arbeidskrachten voor zijn 
industrie zoekt, moet het in Groot- 
Brittannië niet op het platteland probe
ren zoals in veel andere Europese landen. 
Ga naar Zuid-Wales, ga naar Noord-Oost- 
En ge land, ga naar West-Schotland, steeds 
rondom de steden. Alleen al in het gebied 
rondom Newcastle gingen in tien jaar 
tijds honderdduizend arbeidsplaatsen ver
loren. In Schotland is de werkloosheid 
anderhalf maal zo hoog als in Groot- 
Brittannië als geheel.

Macaber
Toch vindt men dat het nu goed gaat. 
Het getij is gekeerd, er z it groei in de 
economie. Men merkt dat in sommige 
probleemgebieden, waar met financiële 
hulp nieuwe industrieën worden aange

trokken, die de plaats moeten innemen 
van Groot-Brittanniës verkommerde 
industrie-imperium van weleer. Want d it 
is het probleem van de Engelsen; dat de 
industrie die zij vroeger hadden en die to t 
de machtigste ter wereld behoorde, in de 
vijftiger en zestiger jaren verouderde en 
de ontwikkeling niet kon bijhouden, 
technologisch niet, commercieel niet en 
maatschappelijk niet. Steeds ging het om 
grote sectoren zoals mijnbouw, staal, 
scheepsbouw, in Zuid-Wales,- ^o o rd - 
Oost-Engeland en West-Schotland. Een 
tocbt door het havengebied van Glasgow 
is een macabere zaak. Lege kaden, 
roestige kranen. Warempel een meeuw.

Maar geen mens, geen mens. Een schip in 
een dok. Eén schip, met een Zwitserse 
vlag. Straten vol hoge, oude woongebou
wen. Verdieping op verdieping, geen lift . 
Grote lege plekken waar men de oude 
huizen heeft gesloopt. Is Glasgow gebom
bardeerd zonder dat de wereld daarvan 
hoorde? Op een enorme vlakte waar eens 
een kolenmijn was, b lijk t nu enig gras te 
groeien. Een boom. Een mislukte poging 
to t modernisering in hoogbouw; een en 
dertig verdiepingen. Anderhalf jaar gele
den heeft men besloten om alleen nog 
maar laag te bouwen. Maar de bevolking 
loopt terug, jaar na jaar.

Loopstraten
Die bevolking gaat naar nieuwe plaatsen, 
naar Groot-Brittanniës fameuze New 
Towns. Cumbernauld is er zo een, tussen 
Glasgow en Edinburg in. Een oase. Loop
straten, wegen weg u it het centrum. Hon
derd industriebedrijven verspreid over 
een ruim gebied waar een heel miljoen 
bomen zijn geplant. Het bevolkingstal is 
nu 36.000, men wil niet verder gaan dan 
70.000.
Er zijn nog zevenentwintig andere New 
Towns in Groot-Brittannië. En wie een 
modern vak heeft geleerd kan overal te
recht en zoekt zich een woonplaats. Dat 
laten leren van een vak is onderdeel van 
het Britse ontwikkelingsbeleid. De vroe
gere mijnwerker, de werkloze scheeps
bouwer, de man u it de staalfabriek gaan 
naar opleidingscentra. En als het goed is 
komen zij daar later nog eens terug; bij 
de huidige ontw ikkeling dient men, na 

zijn eerste opleiding, twee maal in zijn 
leven geheel te worden bijgeschoold.

Hèr-ontwikkeling
Maar d it alles is niet een ontwikkelings
probleem zoals Zuid-ltalië dat kent. In 
Groot-Brittannië gaat het veel meer om 
hèr-ontwikkeling. En de olie- en gas
vondsten in de Noordzee hebben die her- 
ontwikkeling bovendien op een verras
sende manier doorkruist. Aberdeen, in 
het Noord-oosten, kent op het ogenblik 
door de olie een onvoorziene en niet- 
geplande ‘boom’. Pas volgend jaar zal de 
olie daar aankomen, de pijpleiding wordt 
nu gebouwd. Maar de duizend nieuwe 
arbeidsplaatsen die 'intussen ontstonden, 
hebben niet alleen huisvestingsproblemen 
geschapen maar ook op het leefklimaat

een onverwacht effect gehad. Nog erger is 
dat in een plaats als Inverness. Dat rus
tieke vakantie-oord met zijn dertig dui
zend inwoners beleeft een hooit-gekende 
oliekoorts. En ook de Shetland-eilanden 
voelen zich door het oliewonder aange
raakt.

Deze ontwikkeling geeft ook werk aan de 
milieubeschermers. Een nieuw Brits m i
nisterie, het Departement o f the Environ
ment, houdt vanuit een Londense kan- 
toorburcht de zaak in de gaten. Het is 
ook van Londen u it dat men het geheel 
van de industriële verandering het beste 
kan overzien, een verandering die wel 
degelijk ook te maken heeft met de 
jongste geschiedenis. Is het niet zo dat 
steden als Liverpool en Bristol de u itk ijk 
posten op het Westen waren, op de 
Oceaan en op het Gemenebest? Maar 
Liverpools Merseyside heeft nu zeven 
procent werkloosheid. Aan de Oostkust 
komt de olie aan. En daar zijn de steden 
die de verbindingen met het continent 
hebben, met de rijkste markt van Europa.

Italiaanse bedrijven hebben ontdekt dat 
het vervoer van de Oostkust naar Ham
burg goedkoper is dan vanuit Milaan. Zij 
bedienen nu de Britse en de Duitse markt 
tegelijk, hebben zich in Engeland geves
tigd.

Inflatie
Met dat al speelt de inflatie ook in 
Groot-Brittannië zijn rol. Een inflatie die 
door de bevolking wordt toegeschreven 
aan de Europese Gemeenschap. Op korte 
termijn is daar niet zoveel zichtbaars 
tegenover te stellen.-Wat Europeees geld 
misschien. Een portie u it het Regionaal 
Ontwikkelingsfonds van de E.E.G. Maar 
zelfs dat zal niet genoeg zijn als de econo
mische groei er niet in b lijft. Bij alle spe
ciale ontwikkelings- en herontwikkelings- 
problemen die de Engelsen kennen, kan 
het Regionaal Ontwikkelingsfonds voor 
hen een hulpmiddel zijn van voora:! poli
tieke betekenis. Niet meer. Maar ook niet 
m inder.

R.P.SIMONSCOHEN
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Uit: Internationale Samenwerking

Een van de vele problemen waarmee ontwikkelingslanden hebben te kampen, zijn de veelal 
noodlottige consequenties van gebrekkige drinkwatervoorzieningen. Vele cholera- en typhus- 
epidemieën zijn een rechtstreeks gevolg van het drinken van onbetrouwbaar water.

De watersnood - naast honger en een snelle bevolkingsgroei een kenmerk van de meeste 
ontwikkeUngslanden - is bij de internationale organisaties niet onopgemerkt gebleven.

In haar 25-jarig bestaan heeft de Wereldgezondheidsorganisatie vele verstrekkende initiatieven, gericht op 
betere watervoorzieningen, ondernomen. Een daarvan is de oprichting van het "WHO International Reference 
Centre for Community Water Supply" (IRC), dat dit jaar in december zijn eerste lustrum viert. Dit 
internationale centrum is gevestigd bij het thans 60 jaar bestaande Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 
(RID), te Den Haag, dat voor onderbrenging van het IRC is uitgenodigd vanwege zijn in de wereld unieke 
expertise op het gehele gebied van de drinkwatervoorziening.
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Taak voor Internationaal Centrum in Den Haag

Drinkwater
in de derde wereld

Drs. J.M.G. van Damme

Op basis van de door de drie 
genoemde “jarige”  organisaties in 
hun bestaan opgedane ervaringen 
is een nieuw programma van het 
Internationale Centrum voor de 
Drinkwatervoorziening thans in 
ontwikkeling.

Waternood
Het contrast met de rijke lan

den is groot. In Nederland zijn 99 
procent van alle inwoners op de 
waterleiding aangesloten. Wij kun
nen ons veroorloven te strijden 
over de vraag of het water via een 
toevoeging van fluor een rol mag

de geld beschikbaar is. Anderzijds 
zijn eclatante successen te boeken 
zonder grote extra financiële bij
dragen. Die bijdragen zijn overi
gens bij vele organisaties beschik
baar, mits aanvragen worden ge
daan voor welomschreven pro
gramma’s op basis van goed gede
finieerde doelstellingen.

Vaak zijn de problemen van 
regionale en heel vaak van lokale 
aard. In een streek als Noord- 
Kameroen blijft het grondwater 
onbereikbaar voor de bewoners 
door onvoldoende geologisch in
zicht, een droog klimaat en onbe-

Er is een aantoonbaar verband tusseti een goede -watervoorziening en de 
volksgezondheid.

Grafiek: relatie tussen aantal typbusgevallen met dodelijke afloop per 100.000 
bewoners (litiker as en kromme B) en percentage van de bevolking zonder openbare 
watervoorziening (rechter as en kromme A) in Massachusetts, V.S., tussen 1885 en 
1940.

spelen In de bestrijding van slechte 
gebitten. In ontwikkelingslanden 
worden velen door watergebrek 
niet oud genoeg om ooit last van 
een slecht gebit te kunnen krijgen. 
Bijna 1.300.000.000 mensen be
schikken vandaag niet over vol
doende betrouwbaar drinkwater.

Op de VN-milieuconferentie 
vorig jaar in Stockholm kreeg het 
watervoorzieningsvraagstuk hoge 
prioriteit en in diverse aanbeve 
lingen werd aangedrongen op ver
betering van de situatie vooral in 
noodgebieden in Azië en Afrika. 
Op diezelfde VN-conferentie werd 
het Internationale Centrum voor 
de Drinkwatervoorziening ge
noemd als instelling die het vraag
stuk effectief zou kunnen aan
pakken. Thans bereidt het Cen
trum projecten voor die in samen
werking met het Milieu Program
ma van de Verenigde Naties 
(UNEP) zullen worden uitgevoerd.

Tekortkomingen
De problemen zijn velerlei: on

voldoende financiële middelen; ge
brek aan geschoold personeel; een 
ontoereikende administratieve 
structuur en een veelal verouderde 
wetgeving en onvoldoende gebruik 
van lokale grondstoffen.

Geldgebrek alléén behoeft niet 
steeds de doorslag te geven. Erva
ringen in Latijns-Amerika hebben 
geleerd dat de problemen niet 
altijd verminderen als er voldoen-

gaanbare wegen.
In de binnenlanden van Brazilië 

kan alleen na hergroepering van de

gespreide bevolking een betaalbare 
watervoorziening op poten wor
den gezet. De bidonville’s in vele 
ontwikkelingslanden vertonen een 
infrastructuur, die de aanleg van 
waterleiding onmogelijk maakt. 
Slimme kooplieden maken hiervan 
gebruik door exorbitant hoge prij
zen te vragen voor enkele liters - 
nog steeds onbetrouwbaar - water.

Op het platteland spelen weer 
andere - vooral sociaal-psycholo- 
gische - factoren een rol. Doordat 
voorlichting ontbreekt, gebruiken 
de mensen het gechloreerde, dus 
ontsmette water voor de was, ter
wijl de vertrouwde beek dienst 
blijft doen als drinkwaterbron én 
latrine. Ze weigeren het gechlo
reerde water te drinken omdat 
het een onbekende smaak heeft. 
In sommige Aziatische landen 
blijft men, op grond van tradities, 
water tappen uit de rivier, hoe 
vervuild die ook mag zijn.

Hulp zal in vele gevallen gericht 
dienen te zijn op wat men “ zelf
werkzaamheid”  noemt. Niet al
leen op het incidenteel bouwen 
van installaties, maar op overbren
ging van kennis dient de nadruk te 
worden gelegd. Niet op het steeds 
opnieuw uitvoeren van fundamen
teel speurwerk, maar op toepas
sing van bestaande technieken. 
Niet alleen op het opleiden van 
technisch personeel, maar vooral 
op de opleiding van instructeurs.

Netwerk
Wat doet het IRC hieraan? Het 

zal duidelijk zijn dat bij de bouw 
van de vele, vele watervoorzienin
gen die nog nodig zijn een éffi-

Bamboe is voor vele doeleinden geschikt.
Foto: Met behulp van de zwaartekracht wordt bronwater via bamboehuizen naar 

het dorp geleid (Philippijnen).

cient gebruik van beschikbare 
financiën een belangrijk aspect zal 
zijn. Zal een internationale organi
satie, een buitenlandse instantie of 
een nationale instelling op effi
ciënte wijze een watervoorziening 
tot stand willen brengen dan zal 
een goede kennis van de bestaande 
situatie en van de ter beschikking 
zijnde faciliteiten, maar vooral 
ook van bestaande technieken en 
methoden, waar ook toegepast, 
nodig zijn. Men kan bij het wer
ken aan de oplossing van de mon
diale watervoorzieningsproblemen 
twee fasen onderscheiden: een 
eerste fase van voorbereiding 
waarbij bestaande technieken wor
den uitgetest, m geihdustrialiseer- 
de landen toegepaste methoden 
worden aangepast aan de situatie 
in het ontwikkelingsland en perso
neel wordt gt;t,iaiïid oiii het 'water
bedrijf als dat eenmaal is opgezet, 
te kunnen laten functioneren. In 
een tweede fase wordt voor de 
watervoorziening een planning op
gezet en worden de zuiverings
installaties en de distributieleidin- 
gen tenslotte gebouwd.

De eerste fase vormt de basis 
voor de tweede. De tweede fase is 
gericht op oplossing van proble
men in een bepaalde lokale situa
tie; de eerste fase is algemeen, kan 
beter door internationale samen
werking worden verricht dan door 
een incidentele aanpak. De aanpak 
van deze eerste fase nu, is de taak 
van het IRC., dat die taak verricht 
in nauwe samenwerking met de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

Er is, om tot een optimale 
internationale samenwerking op

Het Internationale Netwerk voor de Drinkwatervoorziening van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO International 
NetWork fo r  Community Water Supply).

lloofdkantoor Wereldgezondheidsorganisatie te Geneve.
Het Internationale Centrum voor de Drinkwatervoorziening te Den Haag..
Regionale Centra te Lima, Peru en Nagpur, India.
Regiotiale kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie (te Alesandrie,
.Manilla, New Delhi en Washington).

Samenwerkende Instituten.

A
B
C en D 
I - VI Brazzaville, Kopenhagen,

het gebied van de drinkwatervoor
ziening te komen, een wereldwijd 
netwerk opgezet van “samenwer
kende instituten” bestaande uit 
researchinstituten, universiteiten 
afdelingen van nationale en inter
nationale organisaties e.d., die ge
zamenlijk een internationaal pro
gramma uitvoeren op het gebied 
van (1) overdracht en uitwisseling 
van kennis en informatie; (2) uit
voering van research- en ontwikke
lingswerk en (3) opleiding en trai
ning van personeel. Er zijn thans 
32 samenwerkende Instituten ter
wijl met duizenden personen con
tacten bestaan. Het netwerk werkt 
aan de eerste fase in de strijd om 
de vele miljoenen die thans van 
water zijn verstoken een mens
waardig bestaan te verschaffen.

Het IRC
Het IRC vormt het bezielende 

centrum van dit netwerk. In over
eenstemming met het bovenge
noemde programma draagt het 
kennis over waar dat nodig is, en 
werkt als zodanig ook mee binnen 
het ‘ ‘International Referrai 
System ” van het VN Milieu
programma. Als tweede taak heeft 
het IRC de voorbereiding en bege
leiding van research- en ontwikke
lingsprojecten, die in samenwer
king met de instituten binnen het 
netwerk worden uitgevoerd. Zo is 
thans een project in voorbereiding 
om door middel van internatio
nale samenwerking te komen tot 
een wereldwijde aanpak van 
onderzoek naar de mogelijkheden 
van hergebruik van water dat is 
opgevangen nadat het eerder voor 
andere doeleinden is benut. Een 
ander voorbeeld is de toepassing 
van zandfilters, die vervuild water 
reinigen en het voor drinkwater 
geschikt maken; een project dat in 
samenwerking met de Directie In
ternationale Technische Hulp van 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken wordt voorbereid.

Een derde taak van het IRC is 
de voorbereiding van trainingscur
sussen voor personeel in de ont
wikkelingslanden, waarvoor in
middels ambitieuze plannen zijn 
ontworpen en die volgens plan 
verder zullen worden uitgewerkt 
met behulp van fondsen van de 
Afrikaanse Ontwikkelings Bank. 
Met de Wereld Bank wordt thans 
een conferentie voorbereid voor in 
ontwikkelingslanden opererende 
ingen ieursbureau ’s.

In apnl jl. i.s dit alles nog cens 
uitvoerig besproken op een eonte- 
rentie in Bilthoven, waar 35 ex
perts uit twintig rijke en arme 
landen bijeenkwamen. Daar wer
den ook voorstellen gedaan voor 
de uitvoering van 64 projecten, 
waarvan de meeste dringend nodig 
zijn. Temidden van het netwerk 
heeft het Centrum bewezen zijn 
taak te verstaan, getuige de tech
nische en financiële steun die het 
nu van vele zijden krijgt aange
boden.
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Glas is een schone verpakking
De verenigde Glasfabrieken hebben 

een brochure uitgegeven in deze 
milieu-tijd, waarin de industrie al
lerwegen wordt aangevallen op „v er
vuilende’ ’ verpakkingsprodukten. Dit 
artikel is ontleend aan deze bro
chure en het is nodig enige begrip
pen vooraf wat te verduidelijken. 
Eenmalige flessen zijn glazen fles
sen zonder statiegeld, welke dus 
niet retour gaan. Retourflessen heb
ben statiegeld en gaan dus terug. 
Recycling is het opnieuw gebruiken 
van bijvoorbeeld glas (afval) voor 
de produktie van nieuwe glasver
pakkingen.

Glas is schoon
Waarom zijn er eenmalige flessen en 
statiegeldflessen? Verreweg de meeste 
verpakkingen, of ze nu gemaakt worden 
van plastic, glas, papier, karton of blik, 
zijn eenmalige verpakkingen. Ook de mees
te glasverpakkingen horen tot deze cate
gorie. Toch zijn er ook belangrijke groe
pen van produkten. die in retourglas wor
den verkocht. Het antwoord op boven
staande vraag ligt in de kosten die het 
gebruik van zowel eenmalige verpakkin
gen als retourverpakkingen met zich mee
brengt.
Omdat eenmalig glas lichter van gewicht 
is dan retourglas - de eenmalige fles 
hoeft immers maar één keer te worden 
gebruikt - zijn de produktiekosten lager.

RETOUREMBALLAGE

Van retouremballage is sprake wanneer 
een leverancier aan zijn afnemers sta
tiegeld in rekening brengt. Het statie- 
geidsysteem zorgt ervoor dat de oor
spronkelijke kosten van de retourver- 
pakking verdeeld worden over de ver
schillende distributieschakels en de con
sument. De retouremballage brengt kos
ten met zich mee voor;
- de leverancier van het verpakte produkt;
- de groothandel;
- de detailhandel;
- de consument.
De omloopsnelheid van de retourverpak
kingen wordt beinvloed door het gemak 
waarmee het publiek de flessen of pot
ten weer kan inleveren. Wanneer een 
flesje bier of frisdrank in een restaurant 
wordt gebruikt zal de omloopsnelheid 
hoog zijn. Wanneer deze flesjes daaren
tegen thuis worden gebruikt zal het pu
bliek ze in de regel minder snel terug
brengen naar de winkel waar ze werden 
gekocht en zal de omloopsnelheid lager 
zijn.

Kringloop

Kringloop
glas Kringloop

Het zal duidelijk zijn dat retouremballage 
economischer is naarmate de drank frequenter 
wordt gebruikt.

DISTRIBUTIEKOSTEN

De winkelier die retourflessen in huis 
heeft zal een aantal extra voorzieningen 
moeten treffen. Hij moet ruimte reser
veren voor het sorteren en opslaan van de 
lege flessen. Hij moet de administratie 
bijhouden en heeft extra personeel nodig 
om de lege flessen in te nemen.
De zelfbedieningswinkel biedt het publiek 
de mogelijkheid op een snelle en makke
lijke manier inkopen te doen, waarbij 
de huisvrouw geen lege flessen hoeft 
terug te brengen. Vandaar dat bij de ont
wikkeling van zelfbedieningswinkels geen 
rekening is gehouden met de extra admi
nistratie en de extra ruimte die nodig is 
voor retourflessen.

KOSTEN VOOR DE DRANKENFABRIKANT

Ook voor de drankenfabrikant gaat het

systeem van retouremballage gepaard met 
een aantal extra kosten. De eenmalige 
flessen hebben slechts een minimale tran
sportverpakking nodig; de retouremballage 
vereist voorzieningen in de vorm van 
houten of plastic kratten. Dan zijn er de 
afleveringskosten. De vrachtwagenchauf
feur moet zijn wagen laden met kratten 
lege flessen. Dit neemt tijd in beslag, 
waardoor een vrachtwagenchauffeur per 
dag een minder groot aantal vrachten 
kan rondbrengen. De retourflessen moe
ten ook in de fabriek worden geadmini
streerd en tenslotte zijn er de kosten 
die gepaard gaan met het sorteren, spoe
len en steriliseren van binnengekomen 
lege flessen. Dank zij de invoering van 
moderne sluitsystemen kunnen eenmalige 
flessen met hogere snelheden worden 
verwerkt, wat een hoger rendement op
levert van de installaties. Het is duide
lijk dat het gebruik van retourembal
lage veel ,,verborgen kosten”  met zich 
meebrengt. Voordat een beslissing ge
nomen wordt of men retourflessen dan 
wel eenmalige fiessen zal toepassen zul
len deze kosten moeten worden afgewo
gen tegen de voordelen die een hoge 
omloopsnelheid kan opleveren.

STATIEGELDSYSTEEM

Uit bovenstaande is duidelijk geworden 
dat het statiegeldsysteem een arbeids
intensieve zaak is. Het is te verwachten 
dat de kosten minder zwaar zullen we
gen naarmate:

- een produkt vaker wordt gekocht en 
gebruikt;

- de detailverkoop plaatsvindt in een re
latief klein gebied;

- er een goedlopend aan- en afvoer
systeem bestaat.

In die gevallen zal de retouremballage 
economisch voordeliger kunnen zijn dan 
eenmalig glas. Het is tegen deze ach
tergrond niet zo opmerkelijk dat melk 
en melkprodukten, bier en frisdranken 
in statiegeldflessen worden verkocht. Dat 
zijn produkten die vaak worden geconsu
meerd en de retourflessen hebben een 
hoge omloopsnelheid.

Wat zou er gebeuren 
als eenmalig glas weer 
retourglas wordt ?

Bij 'een algemeen verbod van eenmalig 
glas zal het waterverbruik evenals het 
verbruik van chemicaliën, dat nodig is 
voor het spoelen van de retouremballage, 
met 15 a 16 procent stijgen tot ongeveer 
2 miljard liter water en 420.000 kg- 
chemicalien per jaar.

Het is echter niet te verwachten dat alle 
in éénmalig te gebruiken glasverpakking 
vervangen zal worden door afvullingen in 
retourglas. Het is bij de bestaande voor
keur voor eenmalige verpakkingen te ver
wachten dat, bij een verbod van eenmalig 
glas, een deel daarvan vervangen zal wor
den door andere eenmalige verpakkingen. 
Van een dergelijke maatregel zal waar
schijnlijk niet het effect uitgaan dat men 
ervan verwacht, n.1. vermindering van 
de vuilberg.

Is glas vervuilend ?
Wanneer we over vervuiling spreken is 
het goed onderscheid te maken tussen:
a. de vervuiling van natuurgebieden, ber
men van wegen, parken en bossen door 
achteloos weggegooid vuil, het z.g. 
,, zwerfvuil” ;

b. de verwerking van steeds toenemen
de hoeveelheden huisvuil en industrie- 
vuil, die in ons overbevolkte land met 
steeds meer problemen gepaard gaat.

Over de samenstelling van het ,,zwerf
vuil”  in ons land zijn geen cijfers be
kend. Voor Amerika wel. Daar heeft men 
een onderzoek gedaan. De cijfers die 
naar voren zijn gekomen ziet u op pag. 6. 
Vermoedelijk zullen de Nederlandse cij
fers er niet veel anders uitzien. Bij het 
onderzoek in Amerika bleek ook dat bij
na de helft van het glas dat in de na
tuur werd aangetroffen bestond uit re
tourflessen, waarop dus statiegeld be
taald was.

16%

6%
6 %

12%

Wie zijn de , .vervuilers” ?
Een relatief klein percentage van het 
publiek is verantwoordelijk voor de ver
vuiling door zwerfvuil. Er zijn aanwij
zingen dat mannen eerder geneigd zijn 
rommel in de natuur achter te laten dan 
vrouwen en dat jongere mensen daar 
eerder toe geneigd zijn dan volwassenen. 
Maar groot zijn de onderlinge verschil
len niet. Er is maar één manier om de
ze vorm van vervuiling tegen te gaan,
n.1. voorlichting van het publiek. 
Natuurlijk zal ook gezorgd moeten wor
den voor voldoende afvalbakken in de 
natuur- en recreatiegebieden. Het is dik
wijls niet uit onwil, maar uit onnaden
kendheid dat men vuil in de natuur ach
terlaat.

Geeft glas problemen bij de vuilver
werking?
De totale hoeveelheid huisvuil in Neder
land wordt geschat op 3% miljoen ton 
per jaar. Dat wordt ieder jaar meer. In 
het jaar 2000 verwacht men dat de hoe
veelheid huis- en industrieafval onge
veer drie keer zo groot zal zijn als nu. 
Ongeveer een derde deel van het huis
vuil bestaat uit verpakkingen. De onder
verdeling daarvan is als volgt:

Stedelijk afval:

papier 15%
glas 8%
blik 4%
plastic 2.5%
overige 0.5%

30%

Verpakkingsafval:

papier 50%

glas 27%

blik 13%

plastic 8%
overige 2%

100%
(Bron; Stichting Verpakking en Milieu)

gestort op 
huisvuil-
stortpiaatsen 60%

verbrand 24% 

tot compost
verv'erkt 16%

(Bron: Stichting Verwijdering Afvalstoffen)

Het huisvuil wordt gestort op vuilstort
plaatsen (60%), verbrand (24%) en tot 
compost verwerkt (16%). Noch bij het 
storten, noch bij het verbranden, noch 
bij het composteren van het huisvuil 
geeft glas bijzondere problemen. Bij het 
storten van huisvuil levert glas geen 
enkel nadeel op: het is een schoon mate
riaal, dat geen bodem- of waterverontrei
niging veroorzaakt. In de vuilverbran- 
dingsovens versmelt glas samen met an
dere stoffen in het huisvuil tot sintels, 
die weer kunnen worden gebruikt bij de 
aanleg van wegen en sintelbanen.

De kringloop van glas
Afvalglas kan gebruikt worden bij de fa
bricage van nieuwe flessen. Men noemt dat 
,,recycling”  of ,,kringloop” . Scherven,

afkomstig van gebruikte flessen en gla
zen potten, worden aan de grondstoffen 
toegevoegd om tot nieuwe glazen verpak
kingen te worden verwerkt.
We zagen al dat glasscherven aan de 
grondstoffen van glas worden toegevoegd. 
Normaal is dat ongeveer 20%. Dat per
centage kan worden verhoogd. Proeven 
die hiermee door de glasindustie zijn 
genomen zijn succesvol gebleken. De op 
deze wijze gefabriceerde flessen volde
den aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
Recycling van glas is dus mogelijk zon
der gevaar voor kwaliteitsverlies. Tij
dens de kringloop van glas treden geen na
delige neveneffecten op, zoals bodem-, 
water- of luchtverontreiniging.

Hergebruik van glas

Planten groeien in glas
Afvalglas kan gebruikt worden als middel 
tot bodemverbetering. Dat is gebleken 
uit een experiment in Amerika. In een 
kas werden onder gelijke omstandigheden 
- wat betreft temperatuur en vochtgehal
te - mais, sojabonen en rijst geplant. Aan 
de grond werden glaskorrels toegevoegd, 
afkomstig van gebruikte flessen en gla
zen potten.
Bij een hoeveelheid van 30% glas werd 
een duidelijke verbetering in de groei van 
de planten geconstateerd. Dit percen
tage bleek ideaal om vocht en zuurstof 
in de gelegenheid te stellen door te drin
gen tot de wortels.
Een van de conclusies van het onderzoek 
luidde dat glas voor sommige grondsoor
ten inderdaad bruikbaar is als bodem- 
verbeterend middel. Het zou in de land
bouw kunnen worden toegepast om de 
drainage van de grond te verbeteren. 
Andere toepassingsmogelijkheden voor af
valglas zijn:

* De verwerking in ,,glasfalt” , dat is 
asfalt waarin fijngemalen glas is ver
werkt. Proeven die hiermee in Ame
rika en Canada zijn genomen hebben uit
gewezen dat ,,glasfalt”  geen enkele na
delige invloed heeft op de slijtage van 
autobanden.

De verwerking van fijngemalen glas 
in wegenverf. Gebleken is dat de slijt- 
vastheid van de verf hierdoor wordt 
verhoogd.

* De verwerking van glaskorrels in vloer
tegels en bouwstenen.
In feite zijn er zoveel toepassingsmo
gelijkheden voor afvalglas dat er niet 
voldoende glas aanwezig is om al de
ze mogelijkheden te benutten.

Glas, natuurlifke 
verpakking
Glas kan zonder wezenlijke extra be
werkingen te ondergaan terug naar de 
smeltovens om tot nieuwe flessen te 
worden verwerkt.
De voordelen van recycling zijn:
a. minder glas in de vuilberg;
b. besparing op grondstoffen.
Hoewel , zoals gezegd, voor de uitput
ting van de grondstoffen niet hoeft te 
worden gevreesd, kan door recycling een 
beter beheer van de grondstoffenvoorra
den worden gevoerd, wat op den duur zou 
betekenen: minder zandafgravingen en dus 
sparing van natuurgebieden.

Glas heelt als verpakkingsmateriaal een 
aantal natuurlijke voordelen.
Het is volkomen reukloos. Het voegt niets 
toe en onttrekt niets aan de geur en de 
smaak van de inhoud.
Het is doorzichtig, zodat men de kwali
teit van de produkten al in de winkel kan 
beoordelen.
Daarom is glas een veelgevraagde ver
pakking voor conserven, zuivelproduk- 
ten en vele andere soorten voedingsmid
delen en dranken. ’
Ook voor medicijnen, cosmetica en veel 
chemische produkten is glas een aller
wegen toegepaste verpakking. Door de 
mogelijkheden op het gebied van de vorm
geving is glas geschikt als verpakking voor 
een grote verscheidenheid van produk
ten.

Noch bij de fabricage, noch bij de vuil
verwerking is glas verontreinigend voor 
het milieu. Voor afvalglas bestaan bo
vendien talloze toepassingsmogelijkheden 
waarvan de belangrijkste is: de verwer
king tot nieuwe glasprodukten. Glas is 
een schone verpakking.

V. D.



Hoofdredacteur J, C. Swart (GeïlL Pers,):

Media denken 
te weinig 
Europees
‘Ook de media denken nog te weinig Europees en teveel in nationaliteiten. Het is nu 
meer dan ooit de taak van alle media om de onzichtbare realiteit van het Europa 
zichtbaar te maken voor de miljoenen achter die media’

Uitspraken van j.C. Swart, hoofdredac- 
teur van de Geïllustreerde Pers, die hij 
deed in het gezelschap van tijdschrift- 
directeuren, eind vorig jaar 'in kasteel 
Oud-Wassenaar verenigd voor de jaarver
gadering van hun organisatie, de NOTU. 
Aan Joop Swart was de,vraag voorgelegd 
hoe hij als hoofdredacteur de taak van de 
media in Europees verband ziet. Zijn ant
woord was duidelijk en hij had er ook

argumenten voor. Een van die argumen
ten luidde: ‘Slechts wanneer wij aan dat 
beduimelde, versleten en verfomfraaide 
begrip Europa opniei'W een inhoud 
weten te geven, die de hoofden en de har
ten van de Europese burger raakt, slechts 
dan kan Europa ook gestalte krijgen in 
nieuwe politieke organen, ook werkelijk 
functioneren en een werkelijk Europese 
besluitvorming mogelijk maken.’ Zijn

andere argument voor de taak die hij de 
media toedenkt; ‘ Een verdere ontw ikke
ling van de E.E.G. zal ook grote verande
ringen in de informatie-behoeften van kij
kers, luisteraars en lezers teweeg brengen.

J.C . Sw art 
E u ropees . .

. . m edia d enken nog te w einig

Waar muren wijken, grenzen vervagen, 
waar een horizon verlegd wordt, daar zul
len ook de media, die nationaal o f zelfs 
regionaal gericht zijn, hun redactionele 
inhoud af moeten stellen op de behoefte 
aan informatie van het publiek dan van
u it die nationale o f regionale opstelling 
internationaal zal moeten opereren, inter
preteren en existeren. En daar op som
mige terreinen beslist veel meer plezier 
aan zal beleven dan aan het nationale 
navel kijken, waartoe het nu nog zo vaak 
veroordeeld w ordt.’

Centrale
Joop Swart bepleitte de oprichting van 
een centrale van tijdschriften en dagbla- 
den.samen, die zich, onder auspicieën van 
o f gelieerd aan de internationale organisa

ties van uitgevers en journalisten, creatief 
inzet voor de ontwikkeling van het Euro
pees denken binnen de media. ‘Men kan 
aan zo’n centrum tal van taken toebede
len, men kan er allerlei activiteiten in 
onder brengen, maar het belangrijkste is 
toch wel dat er op die manier ook zoiets 
als een verenigd Europa van de media 
ontstaat, sterk genoeg om onze onafhan
kelijkheid te waarborgen, onafhankelijk 
genoeg om ons in staat te stellen onze 
primaire functie te kunnen vervullen; 
waakhond te zijn van de (Europese) 
democratie.’

(Uit Nieuw Europa)

De redactie van „de Nederlander” ' behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

W e /k  imago heeft de CHU ?
Het heeft op mij en mogelijk ook op an
deren een vreemde indruk gemaakt, dat 
de Eerste Kamerfractie van de CHU 
in haar geheel tegen de Machtigingswet 
heeft gestemd, terwijl de Tweede Kamer
fractie voorstemde, zij het na het goede 
amendement van drs V.d. Mei (Hulde!). 
Dezelfde ruimte werd ook de Eerste 
Kamer gegund door de regering, zodat 
m.i. daarmee de aanvankelijke bezwaren 
wegvielen. Kort voor de beslissing hoorde 
ik op de TV oud-min. pres. De Jong, 
voorz. van de KVP-fractie, die ook ern
stige bezwaren had, maar blijkbaar vond 
de KVP-fractie haar bezwaren wegge
nomen door de concessies van de rege
ring.
Persoonlijk vind ik het nu uiterst ver
velend, dat de imago van de CHU on
duidelijker is geworden door het ver
schillend stemmen van de Tweede- en 
Eerste Kamerfractie, al deel ik het CHU- 
beginsel, dat ieder volgens eigen geweten 
stemt. Maar in deze verwarde tijd is 
enige duidelijkheid voor de gewone kiezer 
wel gewenst. Ik dacht, dat dé CHU het 
kabinet-den Uyl steun zou geven, waar 
mogelijk, en kritiek, waar nodig.
Of wenst men oppositie te voeren zonder 
meer op de wijze van de VVD?
Met velen heb ik betreurd de wijze, waar
op het kabinet-den Uyl tot stand is ge
komen.
De grootste schuld hiervan^ligt bij de 
PvdA. Ik ben in deze mening opnieuw 
bevestigd door de mededeling van Min. 
De Gaay Fortman in Trouw van 12 jan. 
j.1., ,,dat Burger de CHU verwijderde” . 
Maar laat de CHU uit reactie hierop 
niet de indruk wekken dichter bij de 
VVD dan bij de PvdA te staan. Persoon
lijk ben ik lid geworden van de CHU 
op confessionele gronden, theologisch en 
politiek. Het ideaal van de kerstening 
der natie blijft me drijven, al spot 
m-enigeen met dit ideaal. De toenemende 
ontkerstening en daardoor verzwakking 
van zedelijke normen o.a. inzake de abor
tus en het weglaten van de bede om

Gods zegen in de Troonrede vind ik 
bedenkelijke symptomen. Maar tegelijk 
wil ik sociaal gemotiveerd zijn in mijn 
keuze. Daarom heeft tegelijk de figuur 
van ds. Talma, Hervormd predikant en 
Kamerlid van de AR-partij en later mi
nister, mij zoveel te zeggen gehad. Dit 
sociale élan van Talma en ook van Slo- 
temaker de Bruine mis ik tegenwoordig 
wel eens in de CHU (beide heren zijn 
overigens lid van de ARP geweest, red.). 
Ik zou het een ramp vinden, als een soort 
liberaal denken zich meester zou maken 
van de CHU. Ik merk steeds meer door

gesprekken met kennissen, hoevelen, die 
trouw CHU stemden, met de jongste ver
kiezingen VVD hebben gestemd. Brengt 
men dan enkel zijn stem uit op grond 
van materiele overwegingen? Zou het 
niet een verschrikkelijke polarisatie bren
gen onder het gewone kerkvolk, als de 
arbeiderswereld als zodanig haar poli
tieke tehuis zoekt in de PvdA en de 
ondernemerswereld en andere financi
eel draagkrachtigen in de VVD? Voelt 
men dan niet de noodzaak van een volks
partij, waarin allen bij alle verschillen 
zich verbonden voelen met elkaar door 
de politieke en sociale konsekwenties 
van het evangelie?

Ik acht het noodzaak voor de leiding 
in de CHU duidelijk te maken, dat ook 
op christelijk sociale gronden de keuze 
voor de CHU verantwoord is. Daarom 
begin ik zelfs te groeien in de richting 
van het CDA, al ben ik het met Min. 
De Gaay Fortman in het genoemde arti
kel eens: ,,Een federatie is beter, maar 
dat hoeft geen eindpunt te zijn” . Ik ben 
bereid het als een noodlottig incident 
te beschouwen, dat de CHU momenteel 
niet in de regering vertegenwoordigd is 
en de ARP en de KVP wel. Maar de 
samenwerking in de toekomst tussen de 
confessionele partijen moet hierdoor niet 
worden geblokkeerd. Men behoeft nog niet 
direct een fusie te forceren. In 195Ï 
voelde ik zelfs nog niet voor een fusie 
met de ARP (wegens de antithese-theorie

van Kuyper) en werkte daarom mee aan 
de brochure ,,Een Getuigenis”  met als 
ondertitel: ,,Waarom wij Christelijk-His- 
torisch zijn en blijven” . En ook de Con- 
tactraad-nota vond ik in principieel op
zicht een ongelukkige start. Daarom heb
ben wij als theologen met medewerking 
van o.a. dr. Kruisinga, drs. van Leijen- 
horst en Mevr. Mr. v.Ruler gemeend een 
principiële aanvulling te moeten geven. 
Ik ben mij bewust, dat er met name tus
sen katholieken en protestanten nog vele 
verschillen zijn. Maar ik ben toch wel 
voorstander van zoveel mogelijk één po
litieke gedragslijn tussen de bestaande 
confessionele partijen en als het kan ook 
voor het uitkomen met één lijst.

Ook schuw ik de politieke samenwerking 
met socialisten niet, zonder ooit voor 
het socialisme te kiezen. Deze weg van 
de Doorbraak ben ik in 1946 bewust 
niet gegaan, terwijl de nieuwe Partij 
van de Arbeid toen het marxisme losliet, 
terwijl tegenwoordig bij sommigen iets 
van neo-marxisme te merken is. Het 
levensbeschouwelijk marxisme kunnen we 
als christen natuurlijk alleen maar af
wijzen. Maar met het oog op de so
ciale gerechtigheid (,,de armen” ) ben 
ik geneigd eerder aan samenwerking te 
denken met de PvdA dan met de VVD. 
Alleen dan geen ,,dictaten-politiek”  van 
de PvdA, zoals met de jongste kabi
netsformatie.

S. Kooistra, Rotterdam

Te koop

O d h n e r - E t a p
b o e k h o u d m a c h .

met 47 telwerken, alpha-nummeriek, zeer 
geschikt voor deb. adm. e.d.
Account, kantoor Th. P. van Giesen, Ploegstr. 7, 
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Door Unievoorzitter van Verschuer:

STATENVERKIEZING 1974;

ONZE SCHOUDERS ERONDER l
Op zaterdag 12 januari zijn op verschil
lende plaatsen in ons land de kandidaten
lijsten voor de statenverkiezingen van 
27 maart vastgesteld. Wat staat de kan
didaten en ook ons te doen?
Het klinkt altijd wat afgesleten en het 
wordt door onze tegenpartijders vaak 
als een vlucht uit de realiteit gezien 
als we daarop in de eerste plaats ant
woorden met te zeggen: ,,Het aangeven 
van onze levensvisie, de invalshoek, het 
beginsel van waaruit wij politiek bedrij
ven” . Het kan niet anders dan dat wij 
aangeven, dat ook bij de benadering van 
provinciale problemen en de vraag hoe 
wij die tot een oplossing willen brengen, 
wij ons gedragen en voortgestuwd weten 
door ons geloof. Van daaruit werken en 
zoeken wij en wij willen dat graag doen 
met aldegenen, die met ons willen mee
werken en met wie wij programmatische 
overeenstemming kunnen bereiken. Be
treden wij aldus beladen en belast het 
provinciale erf, dan valt het op, dat des
niettegenstaande een tendens om het nut 
van de provinciale verbanden bij de be
spreking rond de bestuursstructuren dis
cutabel te stellen, er ook de afgelopen 
vier jaren weer een groot aantal taken 
op provinciaal niveau zijn bij gekomen 
en/of zwaarder accenten hebben gekregen.

voor het verkiezen van Eerste Kamer
leden, krijgt het Statenlidmaatschap een 
grotere inhoud en daardoor uw stem 
voor de Statenverkiezing groter gewicht. 
Ik wil enkele taken noemen, die in de 
komende periode de bijzondere aandacht 
van de Staten zullen vragen. Taken, die 
in het recente verleden van Rijkszijde 
naar de provincies zijn ,,afgeschoven” .

A. DE MILIEUZORG

In de komende periode zullen afdoende 
maatregelen genomen moeten worden; 
maatregelen zowel op bestuurlijk orga
nisatorisch als op technisch gebied, om 
het probleem van de water-,lucht- en bo
demverontreiniging met in begrip van 
de vaste afvalstoffen afdoende op te lossen. 
Een oplossing ligt dichter bij de hand 
dan de meesten denken maar we zullen 
dan wel al onze krachten moeten inspannen.

B. DE GEZONDHEID VAN DE MENSEN

Waar moeten onze ziekenhuizen staan 
en hoe regelen wij het vervoer naar de 
ziekenhuizen toe? Dat zijn vragen die in 
het kader van de wetgever in eerste 
instantie op provinciaal niveau een beant
woording vragen. Wij krijgen hier bij te 
maken met de geaardheid van de mensen, 
met de ,,grensproblemen” , maar ook met 
de doelmatigheid van onze uitgaven op dit 
gebied. Behalve dat is er het belangrijke 
terrein van de geestelijke volksgezond
heid, en alle lokale en regionale gezond
heidsvoorzieningen waar wij menen dat 
wij tegenwoordig recht op hebben.

C. DE RUIMTELIJKE ORDENING

Ook hier de vraag, die steeds klemmen
der wordt van waar moeten we bouwen, 
hoe moeten we bouwen, voor wie moeten 
we bouwen, komen via de gemeentelijke 
bestemmingsplannen bij de provincie te
recht. Alleen in een heel goed samenspel 
tussen alle bestuursniveaus kan in de 
komende jaren een beleid gevoerd worden 
dat in het belang van ons allen is. De 
provincies kunnen aan dat samen denken 
en het concretiseren daarvan in beleids
plannen een basis geven door het maken 
van de streek (ontwikkelingsplannen). 
Behalve dat ligt er in deze sector het 
stadsprobleem. De woon-werk- en leef- 
functie van de stad staat ter discussie. 
Ook in het denk- en werkproces van deze 
problematiek kan de provincie in zijn 
uitzonderlijke functie tussen Rijk en ge
meentes in een belangrijke bijdrage leve

ren. Als dit dan gepaard gaat met de 
mentale bereidheid bij bestuurders en 
ambtenaren om zoveel mogelijk mensen 
in elk geval de direct betrokkenen bij 
al dit werk te betrekken, dan kan een 
stuk winst op het gebied van de demo
cratisering bereikt worden.

D. LANDINRICHTING

Natuurbehoud, landbouw en recreatie.
Er zijn mensen in ons land die erg veel 
werk maken van het aangeven van de 
onverenigbaarheid in een land(schap) van 
al deze grootheden. Begrippen als een 
opdeling van ons land in reservaten met 
de daarbij behorende reservaat-beheer- 
ders komen dan tot ons. Ieder die nuchter 
denkt en bereid is te zoeken naar een 
synthese van vaak schijnbare tegenstel
lingen, zal ervaren dat een oplossing te 
vinden is. Een oplossing waarbij de boer 
zijn bedrijf naar de eisen van deze tijd 
kan voeren, de burger kan recreëren, 
passief in mooie gave, ,,natuurlijke” , 
landschappen, en actief in de daarvoor 
speciaal aangelegde parken. Ook hier 
krijgen wij te maken met onze spaarzame 
ruimte, met de milieuzorg, met de plaats 
waar wij ons recreatief willen verpmzen 
ten opzichte van onze woonplaats.

E. DE ECONOMIE

Ook de provincies zullen niet ontkomen 
aan de zorgen die wij hebben en krijgen 
met onze economie. Ook hier vragen 
rondom ons werken en ons vervoer er
heen en er vandaan. Vragen die de pro
vincie binnen een nationaal kader moet 
bezien en tot oplossing brengen.
Ik zou zo nog wel door kunnen gaan omdat 
er op provinciaal niveau nog liggen de 
vragen rond de verstedelijking, de leef
baarheid van de kleine kernen, de wegen 
en de bestuurlijke organisatie. Behalve 
deze algemene punten die voor de ene 
provincie meer, de ander minder vrij 
algemeen gelden ^jn  er dan nog de 
specifiek provinciale problemen. Ik denk 
dan in Friesland aan de rol d iederecrea
tie daar in het provinciaal huishouden heeft 
te vervullen, in Noord- en Zuidholland 
aan het leefbaar maken van nieuwe steden 
en aan het leefbaar houden van oude 
steden, in Zeeland aan de discussie (voor 
een groot gedeelte buiten Zeeland!) over 
het al dan niet sluiten van de Ooster- 
Schelde, in Gelderland aan de opbouw 
van de gewenste verzorgingsstructuur en 
de positie van de kleine kernen daarbij. 
Het is een voorrecht voor onze kandidaten 
dat zij de komende vier jaren weer op 
al deze problemen kunnen inspelen en 
die met behulp van anderen waar mogelijk 
op te lossen. Zij moeten daarbij in het 
oog houden dat hun belangrijkste taak

ook gelegen ligt in het versterken, van 
de lokale democratie. Een stroming van 
het weggaan van taken van de gemeentes 
naar andere organen moet tegengegaan 
worden omdat de burger op deze manier 
steeds verder vervreemdt van de demo
cratische verbanden. Daarnaast kan de 
provincie door zijn bestuur nieuwe wegen 
inslaan om vast gelopen verhoudingen 
tussen gemeentes onderling en tussen 
burgers en gemeenten en provincie weer 
te herstellen. Dit kan alleen maar indien 
wij gedachtig aan ons uitgangspunt in 
al ons werk de mens willen blijven zien 
en ons voortdurend bewustzijn van het 
effect van allerlei dingen, die wij over
wegen en uitvoeren op de mens. De 
mens individueel, de mens in de ver
banden die hij is aangegaan, de mens 
in de actiegroep die zich bedreigt voelt. 
Dat menselijk beleid dat wij willen na
streven heeft te maken met onze visie 
op ons mens zijn, heeft te maken (en wel 
alles), met ons Kinderen van God zijn 
en onze, in dienstbaarheid tot Hem, aan 
Hem ontleende macht in deze aarde. Als 
we in staat zijn dat over te brengen op 
de mensen waarvan wij vinden dat zij

ons, gelet op hun levensvisie, zouden moe
ten steunen dan moet het gaan. Dan slaan 
we dood hout van de boom van onze 
democratie en zetten wij nieuwe enten. 
De CHU kandidaten doen dit niet alleen.

' Zij mogen dit in veel provincies doen in 
CDA verband in andere provincies in 
nauwe samenwerking met KVP en ARP. 
Daar waar de progressieve verbanden m is
lukken mogen de Cnristen-Democraten 
wijzen op een sterke samenwerking die 
niet ten koste gaat van de autoriteit van 
ons uitgangspunt.
Ik vraag U U met ons sterk te maken 
voor onze kandidaten en daarover in eigen 
kring maar met name ook daarbuiten te 
spreken. Ik vraag U ook U sterk te willen 
maken voor onze CHU. Niet terwille 
van de CHU maar terwille van haar 
streven. Het onvermoeid streven, tegen 
veel stromingen in, naar een maatschappij 
die wij met een gerust hart aan onze 
kinderen en kleinkinderen kunnen nalaten. 
Een maatschappij die Gods gezag erkent 
en daar naar handelt, opdat niet gezegd 
kan worden van u en van mij dat wij 
ons daarvoor niet tot het uiterste hebben 
ingespannen!

Drs. D. F. van der Mei (CHU):

„Begrotingsmoeilijkheden als 
aanpassing beleid 
onvoldoende blijft”
,,Als de aanpassing van het beleid on
voldoende blijft, zullen met name bij 
het opstellen van de begroting voor 1975 
ernstige moeilijkheden ontstaan” . Met 
deze woorden heeft het christelijk-his- 
torische Tweede-Kamerlid drs. D. F. van 
der Mei vorige week gereageera op ue 
blokkeringsnota van minister Duisenberg 
van financiën.
Ten tijde van het indienen van de mach
tigingswet bij de tweede kamer deelde 
de regering mee, dat het noodzakelijk 
zou zijn een deel van de overheidsbe
stedingen in 1974 voorshands te blok
keren in verband met de verslechterde 
economische vooruitzichten. De regering

Algemene vergadering 1 9 7 4  
van CHU op zaterdag 18 mei
De jaarlijkse algemene vergadering van 
de CHU wordt gehouden op zaterdag 18 
mei aanstaande, kort voor de gemeente
raadsverkiezingen op woensdag 29 mei. 
In verband met deze jaarvergadering deelt 
de sekretaris van de Unie het volgende 
mee aan de kiesverenigingen, de staten- 
kringverenigingen en de kamerkringver- 
enigingen en aan de buitengewone leden. 
De jaarlijkse algemene vergadering van 
de CHU zal worden gehouden op zaterdag 
18 mei 1974.
De plaats zal nader worden bekend
gemaakt.
De volgens rooster aftredende leden van 
de Unieraad zijn: mevrouw H. Evenhuis- 
van Essen, Amsterdam (gekozen in 1973

in de vakature van Leyenhorst); mevrouw
H. van Riet-Augsburger, Rotterdam; jhr. 
Mr. F. O. J. Sickinge, Naarden; ds. G. 
Bos, Ter Heyde aan Zee; drs. C. Dekker, 
Hattem; H. J. D. Hilbrink, Goor. Deze 
aftredende leden zijn in 1970 gekozen. 
Namen van kandidaten voor het lidmaat
schap van de Unieraad kunnen uiterlijk 
acht weken voor de vergadering worden 
ingezonden aan het sekretariaat van de 
Unie, Wassenaarseweg 7, ’ s-Gravenhage. 
Voorstellen ter behandeling in de algemene 
vergadering moeten, voorzien van een 
korte toelichting, voor 23 maart zijn in
gediend bij hetzelfde adres.

Sekretaris CHU.

kondigde een blokkade van overheidsuit
gaven tot een bedrag van f750 miljoen aan, 
waarvan ongeveer f500 miljoen op de 
rijksbegroting en het overige bij de uit
gaven van de lagere publiekrechtelijke 
lichamen (gemeenten en provincies).

BLOKKADE

Uit de nota van vorige week van minister 
Duisenberg bleek, dat de blokkade op de 
rijksbegroting f533,8 miljoen zou be
dragen en bij de gemeenten en provin
cies f215 miljoen. Wat de verschillende 
departementen betreft zijn de geblok
keerde bedragen:
- departement van verkeer en waterstaat 

f 126,1 miljoen;
- departement van onderwijs en we

tenschappen f 118,1 miljoen,
- departement van defensie f 100 miljoen,
- departement van volkshuisvesting f66,2 

miljoen;
- departement van landbouw en visserij 

f27 miljoen;
- departement van
- departement van 

miljoen;
- departement van justitie fl4  miljoen;
- ontwikkelingssamenwerking fl2,5 mil

joen;
- departement van financiën fl0 ,6  mil

joen;
- departement 

f8,5 miljoen;
- departement 

f8,3 miljoen;
- departement van volksgezondheid f4,7 

miljoen;
- civiele verdediging f 1,3 miljoen;

CRM f20,5 miljoen; 
sociale zaken fl4 ,6

van binnenlandse zaken 

van economische zaken

Vervolg op pagina 2
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PA R LEM EN TA R IA

Eerste Kamer wenst meer gegevens over 
toekomstige positie „Veronica”
De toekomstige positie van radio Veronica 
vormde een hoofdpunt tijdens de vorige 
week in de Eerste Kamer gehouden de
batten over de goedkeuring van het Verdrag 
van Straatsburg van 22 januari 1965 en een 
wijziging van de Telegraaf- en Telefoon- 
wet; populair meestal aangeduid als de 
„Veronicawetjes” .
Namens de CHU werd hierover het woord 
gevoerd door mr. F. H. Piket.
De heer Piket begon met te wijzen op de 
grote aanhang die Veronica in de 14 jaar 
van haar bestaan heeft gekregen. Niet 
alleen bij jongeren maar ook bij ouderen. 
„Moest niet vaak na een servicebeurt 
in de garage worden vastgesteld dat de 
autoradio nog of weer op Veronica was 
afgestemd? De populariteit van Veronica 
is meer en meer gestegen. Dat bleek 
ook bij de manifestatie op het Binnenhof 
toen de Tweede Kamer deze wetsontwerpen 
behandelde.
Sinds enige maanden is de zogenaamde 
horizontale programmering overgenomen 
door Hilversum III. Zou in dit verband 
niet van oneerlijke concurrentie gesproken 
kunnen worden?” , aldus Piket.
Met name deze regering heeft terecht 
steeds gezegd dat inspraak een belangrijk 
goed is. Dit klemt temeer nu blijkt dat 
zo veel Nederlanders genoegen beleven 
aan onschuldige verstrooiing zoals Ve
ronica biedt.
De CH-woordvoerder vroeg zich daarom 
af waarom niet eerst duidelijkheid ver
kregen kan worden over alle vragen die 
rond Veronica zijn gerezen bij deze wets
ontwerpen; en waarom de regering zich 
zo weinig gelegen laat liggen aan de 
vox populi (de stem van het volk), die zo 
duidelijk heeft geklonken.
De CH-fraktie betreurt het dat dit voorstel 
behandelt moet worden terwijl nog zoveel 
vragen onbeantwoord zijn gebleven en de 
toekomst voor de supporters van Veronica 
nog ongewis is. Hij kon zich niet aan de 
indruk onttrekken dat vooral de omroep
verenigingen sterk aandringen op afdoe
ning van de onderhavige zaak.
Met name is aldus Piket nog onduidelijk 
wat er met de Veronica Omroep Stichting 
(VOS) gaat gebeuren.
De CH-fraktie is zich bewust dat wij in 
Nederland de Omroepwet van 1967 kennen. 
Maar daar moet aan toe worden gevoegd 
dat Veronica toen reeds zeven jaar be
stond. Is het nu redelijk, billijk of recht
vaardig dat aan Veronica door de voor
gestelde wetgeving een eind wordt ge
maakt?

JURIDISCHE BEDENKINGEN

De CH-senator had bovendien een aantal 
juridische bedenkingen tegen de voor
gestelde maatregelen.

Vervolg van pagina 1

Begrotingsmoeilijkheden

- departement vanbuitenlandsezakenf 1,2 
miljoen;

- departement van algemene zaken 
f2 0 0 .0 0 0

DRASTISCH

In zijn commentaar op de nota van mi
nister Düisenberg wees drs. Van der Mei 
er op, dat de vooronderstellingen, waarop 
de begroting-1974 was gebaseerd, dras
tisch gewijzigd zijn. Dit bleek ook al uit 
de cijfers, welke de regering in december 
van het vorig jaar aan de Tweede Ka
mer overlegde. ,,De regering zegt daar
van nog steeds uit te gaan“ , aldus drs. 
Van der Mei. Vulgens hem betekent een 
en ander, dat het begrotingsbeleid belang
rijk moet worden aangepast. De christe- 
lijk-historische woordvoerder zei ernstig 
te betwijfelen of dat in het huidig beleid 
voldoende tot uiting komt.

ONDER UW AANDACHT

Bij de behandeling van de Machtigings
wet in de Tweede Kamer, in de week voor 
kerstmis-1973, nam de kamer een motie 
aan, ingediend door drs. Van der Mei 
en medeondertekend door de kamerleden
B. Roolvink (ARP), drs. M. W. J. M. 
Peijnenburg (KVP), mr. W. Scholten(CHU) 
en dr. R. J. H. Kruisinga (CHU). Met 
deze motie sprak de kamer uit van oor
deel te zijn, ,,dat de uiteindelijke omvang 
van de beperking van dc overheidsuitga

Hij vroeg zich af of Veronica na 14 jaar 
-  waarin zij wordt gedoogd -  niet een 
recht heeft verkregen, waardoor een 
rechtsverwerking van de Nederlandse re 
gering, om ten opzichte van Veronica 
op te treden, kan worden besproken.

moeten worden gezien, als een stuk ge
legenheidswetgeving, die zeer discrimina
toir werkt. Piket begreep niet waarom 
de minister van justitie nog steeds een 
beroep doet op het zogenaamde Lotus
arrest. In de handboeken wordt dit arrest 
op zijn minst niet gelukkig geacht.
Spreker toonde zich voorts bezorgd over 
de toekomstige positie van het hospitaal- 
kerkschip ,,De Hoop” . Hij begreep niet 
goed, waarom volgens de ministers De 
Hoop niet onder de bepalingen van de 
onderhavige wetsontwerpen valt en Ve
ronica wel.
Tenslotte merkte Piket in dit kader op 
dat minister Van Doorn door te bevorderen 
dat Hilversum III ook ’s nachts kan gaan 
uitzenden in feite een door de Tweede Ka
mer aanvaarde motie van mevrouw Van 
Veenendaal naast zich heeft neergelegd. 
Bovendien hebben de omroepverenigingen 
door de horizontale programmering van 
Hilversum III in feite bij de formule van 
Veronica aangehaakt, aldus Piket. Fraai 
is deze oplossing, aldus de CH-woord- 
voerder niet. Hij wees er op dat ,,aan
haken”  bovendien een vorm is van onrecht
matige daad.

TOEKOMST VERONICA

Mr. Piket vroeg minister Van Doorn 
mee te delen wanneer hij het advies van 
de Omroepraad over de zendtijdaanvrage 
van Veronica had ontvangen, en voorts 
welke strekking dit advies heeft.

Spreker vreesde dat bij verdwijning van 
Veronica ernstige schade zal worden toe
gebracht aan een vijftal maatschappijen, 
die belangen van de bij Veronica werkende 
artiesten behartigen.
Hij stelde de vraag of het onderzoek 
dat de minister van CRM zal houden 
of de leden van de VOSnoggeïnteressèerd 
zijn in een programma zoals voorge
schreven door de Omroepwet ook is in
gesteld bij adspirant-leden van de Tros 
en EO. Hij vroeg zich af waarom program
ma’s als thans door Veronica gepresen

teerd niet mogelijk worden gemaakt via 
een wijziging van de Omroepwet.
De CH-fraktie zou aldus Piket gaarne haar 
stem aan beide wetsvoorstellen geven. 
Wij zijn voor orde ter land, ter zee en 
in de lucht; maar dan moet ook democra
tisch worden gehandeld en geluisterd 
worden naar het geen grote geledingen 
van het volk wensen.
Met name de wijziging van de Telegraaf- 
en Telefoonwet ligt juridisch niet een
voudig. De CH-fraktie heeft op dit moment 
nog veel moeite met beide wetsontwerpen. 
Wij wachten echter met belangstelling 
het antwoord van de minister af. Daarvan 
zal afhankelijk zijn hoe wij ons definitief 
standpunt zullen bepalen, aldus mr. F. H. 
Piket.

H. van Spanning.

Mr. F.H. Piket

Hij betwijfelde met enkele rechtsgeleerden 
of men aan de Telegraaf- en. Telefoon
wet een zo grote ex-territoriale werking 
van de Strafwet kan geven, in afwijking 
van fundamentele bepalingen in het wetboek 
van Strafrecht. Op zijn minst curieus 
vond hij het dat zogenaamde deelnemings- 
vormen in het strafrecht nu als hoofd
delicten worden aangemerkt.
De CHU-fraktie meent dan ook dat de 
voorgestelde wetsontwerpen duidelijk

CDA te 
Nijmegen
Ook in Nijmegen wordt bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen één CDA-iijst 
ingediend. De gesprekken hierover zijn 
in een prettige sfeer verlopen en resul
teerden o.a. in het gezamenlijke gè- 
meenteprogram.
Bij de samenstelling van een gemeen
schappelijke lijst zullen de drie partijen 
geen gebruik maken van een bepaalde 
formule, maar afgaan op de kwaliteiten 
van de voorgestelde kandidaten, met dien 
verstande dat de samenwerking ook op 
de lijst tot uiting zal komen.
De CHU te Nijmegen werkt momenteel 
samen met de ARP in een Protestants 
Christelijke lijst. Deze lijst bezet nu 
2 plaatsen in de 39 mensen tellende 
Nijmeegse raad. De. KVP heeft hier 18 
raadsleden.

LEDENWERFAKTIE

Veel nieuwe leden 
melden zich aan

Nu, na twee maanden, bijna 300 leden 
aangemeld!
Enorm - althans volgens CH-begrippen- 
dat er zoveel nieuwe leden binnen ko
men. We kunnen het op het Uniebureau 
amper bijwerken.
Ieder nieuw lid krijgt n.1. een grote 
enveloppe thuis met daarin een welkom- 
briefje en de nodige folders en Neder
landers. Ook moet elk lid aan de se
cretaris van zijn of haar kiesvereniging 
worden doorgegeven.
Dit soort drukte is ons welkom.
Het lijkt op een race tussen 30.000 le
den en de 3 mensen op het Uniebureau. 
Zou het u lukken de zaak bij ons in de 
war te schoppen?

Midwolda-Oostwold. Na een aktie van 
deze kleine kiesvereniging, was het toch 
wel unieke resultaat: 50 nieuwe leden. 
Dit is toch wel een applaus waard. 
Secretaris Welp had het keurig voor e l
kaar.

Meer kiesverenigingen kwamen met 
nieuwe leden aan: ’s Heer-Arendskerke 
12, Apeldoorn-Centrum 6, Damwoude 6, 
Oldemarkt 8. Deze aantallen zijn niet

in de volgende stand verwerkt omdat 
de aanmelders niet vermeld waren.

Wie bracht de meeste leden aan?
De stand na twee maanden is:

1. J. Sonneveld, Honselersdijk 13 1.
2. J. van Dijkhuizen, Kesteren 6 1.
3. A. G. van Gorkum, Ermelo 6 1.
4. C. van Veen, Vinkeveen 6 1.
5. H. V. Vliet-v. Diemen, Woerden 6 1.
6. J. Hooijer, Zuidwolde 5 1.
7. M. van Zwol, Elim 5 1.
8. P. Crum-Okkens, De Meern 4 1.
9. C. Visser, Marken 4 1.

10. C. Bos Jzn., Nieuw Vennep 3 1.
11. A. H. Boschloo, Warnsveld 3 1.
12. A.J.Oosteriee,Valkenburg (Z.H.) 3 1.
13. H. IJssel, Zierikzee 3 1.
en vele anderen die één en twee leden 
hebben aangemeld.
De nieuwe leden in Kesteren organiseren 
op maandag 28 januari a.s. in Kesteren 
een propaganda bijeenkomst. Drs. G. van 
Leyenhorst, lid van de Tweede Kamer, 
zal daar spreken. Het resultaat van deze 
avond zal hopelijk zijn de oprichting 
van een nieuwe kiesvereniging in de Be
tuwe.

ven voor het jaar 1974 mede moet wor
den getoetst aan de ontwikkelingen in de 
eerste maanden van 1974 van de factoren, 
welke aan de voor 1974 vastgestelde be
grotingsruimte ten grondslag liggen” , te
vens oordeelde de kamer, ,,dat in het 
licht van de huidige onzekerheden de in 
uitzicht gestelde beperking van f750 mil
joen niet geacht kan wordende uiteinde
lijke beperking te zijn” . Met de motie 
nodigde de kamer de regering uit ,,in 
de komende maanden ernstig te bezien 
of evenwicht in de beperkingen niet slechts 
een geringere, maar ook een verder
gaande beperking van overheidsuitgaven 
dan f750 miljoen vereist” .

Drs. Van der Mei zei in zijn commen
taar deze motie nog eens uitdrukkelijk 
onder de aandacht van de regering bren
gen.

ONWAARSCHIJNLIJK

Minister Düisenberg sprak in zijn nota 
aan de kamer over ,,blokkering”  en deel
de mee, dat de huur ervan voor het ge
hele bedrag dan wel voor een deel daar
van afhankelijk zal zijn van de feitelijke 
ontwikkeling van de economische situatie. 
,,De regering verwacht kennelijk de uit
gaven later in het jaar wel te kunnen 
doen. Dit lijkt voorshands onwaarschijn
lijk” , aldus drs. Van der Mei.

H.L.

Vergadetschema CHU
Het vergaderschema van de topbesturen 
van de CHU is voor de eerste helft van 
1974 als volgt:
algemene vergadering: zaterdag 18 mei. 
Unieraad: zaterdag 6 april en zaterdag 
8 juni,
Uniebestuur: woensdag 13 februari,
woensdag 6 maart, woensdag 3 april, 
woensdag 8 mei en woensdag 12 juni.

I

Registratie van de 
naam voor de

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Wie met een kandidatenlijst wil 
deelnemen aan de gemeenteraads
verkiezingen op woensdag 29 mei 
aanstaande, dient de naam van de 
politieke partij vóór 5 maart aan
staande te laten registreren.
Het Uniebureau heeft er de aandacht 
op gevestigd dat niet tot het laatste 
ogenblik gewacht moet worden met 
het verzoek om eenG.2-1 formulier. 
Bij lang wachten kan het wel eens 
misgaan.
Wees er vroeg genoeg bij, aldus 
het Uniebureau.
Eén en ander geldt in dubbele mate 
als bij de raadsverkiezingen wordt 
uitgekomen met een gecombineerde 
kandidatenlijst.
Het Uniebureau verwijst de belang
hebbenden naar de verzonden brie
ven van oktober en december vorig 
jaar en naar het aan alle secre
tarissen van kiesverenigingen toe
gezonden stencilwerk met infor- i 
raatieve gegevens. 

—



VRIJDAG 25 JANUARI 1974

Kanttekeningen bij h et boek  van de freule

Als de freule vertelt luistert men geboeid
Als de freule vertelt, luistert men ge
boeid

Met enige aarzeling schrijf ik deze recen
sie. Twee faktoren maken dat ik mij 
enigszins geremd voel om over ,,De 
freule vertelt”  een oordeel te geven. 
Het is altijd moeilijk een boek te re
censeren dat goed wordt verkocht. Daar
naast is het een extra complicatie als 
een werk is geschreven door iemand die 
men persoonlijk kent.

Hoe komt het dat dit boek zoveel be
langstelling trekt?
De oorzaak hiervan moet mijns inziens 
gezocht worden in de stijl, waarin de 
freule haar herinneringen heeft weerge
geven.
Zij schrijft zoals zij spreekt. Wie het 
voorrecht heeft de freule persoonlijk te 
kennen, zal bij het lezen van dit boek 
merken dat het lijkt alsof de freule in 
de huiskamer als het ware aan tafel zit 
en haar belevenissen vertelt.

De freule heeft een boeiende verhaaltrant. 
Zij bezit de gave om moeilijke problemen 
in enkele woorden weer te geven. Voor 
haar domineren veel meer de intermense
lijke relaties in de politiek.
Deze persoonlijke benadering is niet al
leen de basis voor het succes van dit 
boek. Het verklaart naar mijn mening 
ook waarom de freule zoveel jaren een 
belang’ ijke plaats in de politiek heeft in
genomen.
Daar komt echter een belangrijk facet 
bij. Naast de geheel eigen benadering 
van de problemen staat bij de freule 
een sterk ontwikkeld politiek gevoel.
Hoe meeslepend zij ook vertelt; waar 
nodig weet zij te zwijgen. Een 
voorbeeld hiervan is het aftreden van 
minister Mulderije. ,,Een verhaal om 
in een archief op te bergen en over 
100 jaar te laten verschijnen” , deelt de 
freule mee.

Maar ook kan zij midden in een vriendelijk 
verhaal plotseling scherp een probleem 
signaleren. Keihard wordt ineens de spij
ker op zijn kop geslagen. Ik noem slechts 
één voorbeeld.

Op bladzijde 84 schrijft zij over haar 
entree in de politiek. Ineens lezen we 
daar: ,,Later heb ik pas gemerkt dat 
,,iemand die je niet kent”  in de Unie 
een moeilijk te verteren object is. In 
plaats van blij te zijn dat een buiten
staander je gelederen komt versterken, 
heb ik in al die jaren, als het om een 
nieuweling ging, steeds gehoord: ,,Die 
kennen we niet” .

INDELING

Ook de keuze van de onderwerpen in 
dit boek verraadt een persoonlijke aanpak. 
En het is opnieuw typerend voor de 
freule dat zij onderwerpen weet te kiezen, 
die voor veel lezers interessant zijn, 
zoals het huwelijk van prinses Beatrix; 
het huwelijk van prinses Irene (,,Een 
kwestie die geen kwestie meer is ” ); 
de omroepproblematiek; het gevangenis
wezen; en de vrouw in de politiek.'

Objectief gezien is de ordening van de 
stof enigszins onevenwichtig.
Er wordt een apart stukje gewijd aan 
Colijn, Romme en van Schaik maar over 
Schouten wordt weinig gesproken; over 
Oud vrijwel helemaal niet.
Haar visie op Tilanus sr. moet men 
zoeken op diverse plaatsen in het boek 
en het voorwoord.

Graag had ik een wat meer systema
tische opzet van het boek gezien, met 
onder meer een afzonderlijk beschreven 
herinnering aan Tilanus sr. en Drees sr. 
Maar ik ben mij bewust dat in een strak 
opgezet boek deaantrekkeiijkheidvooreen 
breed publiek verloren zou zijn gegaan. 
De lezers zijn ongetwijfeld meer ge
ïnteresseerd in haar beschrijving van het 
polsen van Stikker voor een ministers
post op haar flat en aan de freule’s 
herinneringen aan de bij haar tijdens 
de oorlog ondergedoken George Maduro, 
aan wiens nagedachtenis Madurodam is 
gewijd.

TYPISCH CHU?

Het is opvallend dat juist de CHU be
schreven herinneringen heeft opgeleverd 
van twee markante politici. Het-door zijn 
overlijden niet voltooide - ,,Tilanus ver
telde mij zijn leven” , opgetekend door 
Puchinger; en nu ,,De freule vertelt” . 
Onwillekeurig gaat men beide boeken ver
gelijken.

Zowel Tilanus sr. als de freule blijken 
de politiek vooral vanuit de persoonlijke 
sfeer te benaderen. Niet de politieke pro
blematiek maar de politicus staat bij 
hen centraal. Politieke problemen oplos
sen is voor beiden vooral een zaak van 
,,de mens achter de politiek”  begrijpen. 
Daarbij zijn zowel Tilanus sr. als de 
freule, in hun herinneringen zich sterk 
bewust van de betrekkelijkheid van de in 
hun tijd vaak heftige discussies over toen 
brandende kwesties.
Wellicht is dit de bijzondere eigenschap 
van CH-politici. Een eigenschap die bui
tenstaanders als een gebrek aan politieke 
strijdlust beschouwen maar die de aanhang 
van de CHU altijd sterk heeft aangespro
ken.

Mijn indrukken samenvattend kan ik zeg
gen dat ik verheugd ben over het ver
schijnen van dit boek. 'Voor beter begrip 
van de na-oorlogse geschiedenis van de 
CHU is het een welkome aanwinst. Wat 
mij het meest trof is helgrote vertrouwen 
dat de freule in haar politieke carrière 
steeds heeft gehad in de Unie; ook - zoals 
vlak na de oorlog tijdens de Doorbraak - 
in moeilijke periodes. In dit opzicht kan 
zij ook thans ons ten voorbeeld worden 
gesteld.

Hans van Spanning

,,De freule vertelt” ; uitg. Bosch en Keu- 
ning NV, Baarn; prijs f 16,50.

Van de penningmeester

Bij het opruimen van overtollig papier 
zo rond de jaarwisseling, trof ik ook 
Nederlandse Gedachten van 20-10-’73 aan. 
Voor u geknipt:

Omstreeks 22 september 1973 ontving 
ieder partijlid een acceptgirokaart voor 
,,een kostbare zaak” .

Aan reacties heeft het niet ontbroken.

De betalingen stroomden binnen.

Tot en met 25 september waren 41 gif
ten ontvangen en een bedrag van f1964,--.

De eerste acceptgirokaarten kwamen op 
26 september binnen; tot en met 2 okto
ber droegen 4929 personen f60.474,20 
bij voor het fonds.

In de tweede week - van 3 t/m 9 okto
ber - betaalden 5940 personen samen 
f67.042,41.

Van 10 t/m 16 oktober droegen 4184 per
sonen een bedrag van f48.450,30 bij voor 
ons werkfonds.

In totaal gaven t/m  16 oktober 15.033 
personen een bijdrage i.v.m. het 95- 
jarig bestaan van de partij. Met elkaar 
legden zij f 175.966,91 op tafel.

Een formidabel bedrag, van een even 
formidabel aantal mensen, dat in slechts 
drie weken tijds bijeenkwam.

Zoiets is bij onze vorige acties nog 
niet vertoond.

Om stil van te worden.

Of, als u nog niets deed, om er ijlings 
ook iets aan te gaan doen.

Wanneer meer dan 15.000 mensen tussen 
de anderhalf en twee ton bijeenbrengen, 
wat zouden 60.000 mensen dan wel kun
nen doen ...........

Zullen we volgende week de twee ton 
passeren en op weg gaan naar de drie 
ton?

EEN KOSTBARE ZAAK

Ik weet wel dat ’t in CH-kring niet mee
valt om alles van ,,de anti’ s ”  over te
n em en ...............Wat mij betreft behoeft
ook niet alles te worden overgenomen. 
Maar we kunnen natuurlijk wel iets over
nemen ook al komt ’t dan van ,,de 
anti’ s ” !
Dat ,,iets”  zou b.v. kunnen zijn dat er 
ook eens 15000 leden in 3 weken tijds 
ruim anderhalve ton zouden opbrengen. 
Wat minder is ook wel goed. We willen 
tenslotte best de mindere zijn van ,,de 
anti’s ” ...........

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad

DE N E D E R LA N D E R
REDACTIE:

B. Bol, voorzitter; mevrou\« 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.

ADMINISTRATIE-ADRES:
(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 17,50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v. - Barneveld 
Postbus 67 
Telefoon: 03420-3141

U N IE B U R E A U
HET BUREAU VAN DE CHR. HIST. UN.E. 
Wassenaarseweg 7,'s-Gravenhage is 
telefonisch te bereiken onder nummer 
070-244516*
Het telefoonnummer van deSavornin 
Lohmanstichting is: 070-246791.

Al was ’t maar dat ieder lid nu eens 
via zijn afdeling tijdig de contributie 
betaalde. Dat zou ook al een ton ople
veren. Kom, Uniemensen, niet versagen. 
Met nieuwe moed 1974 aanpakken. En als 
we dan toch moeten versoberen van Den 
Uyl en consorten, geef ’t dan maar aan 
de U nie...........

Met vriendelijke groet, 
A. J. Kaland.

P.S.
Gironummer: 169900 t.n.v. penningmees
ter CHU, Den Haag.

C O M M E N T A A R  O P  DE BENZINEDISTRIBUTIE
door ds G. Bos, lid Uniebestuur

Ik heb met bijzonder veel waardering 
kennis genomen van de toespraken van 
de heer Van der Mei bij het debat over de 
machtigingswet, waarbij ik dan vooral 
denk aan zijn opmerkingen over de distri
butie van de benzine ten behoeve van 
,,geestelijke ambtsdragers” . Hij bleek 
ontevreden over het antwoord van de 
minister en bleef aandringen op een betere 
regeling.
Deze aandrang blijkt niet overbodig nu de 
eerste toewijzing is gedaan voor het 
zakelijk gebruik van de auto. Kennelijk 
zijn er nog meer categorieën ,,zaken
mensen” , die het slachtoffer worden van 
de handelwijze van deze regering, maar 
ik kan het beste mijn geval naar voren 
brengen.
Ik heb het afgelopen jaar 15.000 km gereden 
voor mijn werk, terwijl er nog tijd over
bleef om ongeveer 5.000 km voor mijn 
genoegen in de privé-sfeer af te leggen. 
Nee, zegt de ambténaar in opdracht van 
onze regering, u rijdt 13.000 km in de 
privé-sector, zodat u na aftrek van één 
kwart nog 5.000 km zakelijk mag afleggen
i.c. een honderd km per week. Dat be
tekent een korting van tweederde.

VREEMD

Het vreemde van de zaak is, dat mijn 
rooms-katholieke collega de helft meer 
extra toegewezen krijgt, hoewel hij een 
paar duizend kilometer minder ,,zakelijk” 
rijdt, maar hij rijdt veel meer in de privé- 
sector. Er staat dus een straf op het feit.

dat ik mijn werk voorrang geef boven 
mijn privé-genoegens.
Het is mij gebleken, dat de betrokken 
,,confessionele”  minister tijdens de 
debatten in de kamer en bij gesprekken 
daarbuiten op deze situatie gewezen is, 
maar dat hij opnieuw geen enkele begrip 
kon opbrengen voor het werk van b.v. 
predikanten. Ik ben overigens dankbaar, 
dat onze fractie wel oog heeft voor deze 
dingen en ik zou de leden met veel aandrang 
willen verzoeken op deze zaken toe te zien 
en waar mogelijk invloed aan te wenden 
tot wijziging van de betreffende regelingen. 
Uiteraard niet alleen ten behoeve van 
ambtsdragers, maar voor alle catego
rieën, die op een onbehoorlijke manier 
gekort worden.

NIETS WAARD

Een ander facet van de zaak is nog deze: 
blijkbaar is mijn handtekening niets waard. 
Ik geef op 15.000 km zakelijk. Nee, zegt 
de overheid, u rijdt slechts 7.000 voor de 
zaak en daarvan gaat een kwart af. Waar 
haalt zij het recht vandaan om dat zo te 
doen, terwijl ze de mond vol heeft over 
spreiding van macht en over democratie 
en inspraak. Ik vraag me af, op welke 
manier ik anders mijn stem gelding moet 
geven. Of moet ik andere opgaven doen, 
zoals hier en daar gesuggereerd wordt? 
Ik wens op mijn woord geloofd te worden.

Ter Heijde aan Zee ds. G. Bos.

Verbranden van vlag is afkeurenswaardig
Het verbranden van de Indonesische 
nationale vlag voor de ambassade van 
Indonesië te Den Haag is afkeurens
waardig. Dit heeft premier Den Uyl ge
antwoord op schriftelijke vragen van het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. D. F. van der Mei.
De vragen waren gesteld na een eind 
december van het vorig jaar gehouden 
demonstratie bij de Indonesische am
bassade, waarbij Molukse jongeren de 
nationale vlag van Indonesië verbrandden.

Het kamerlid vroeg de minister-president 
of hij het verbranden van de vlag af
keurenswaardig vond en drong bij de over
heid aan al het mogelijke te doen in de 
toekomst dergelijke incidenten te ver
mijden.
In zijn antwoord sprak drs. Den Uyl niet 
alleen de afkeuring uit. Hij deelde mee, 
dat al het mogelijke gedaan zal worden 
om dergelijke incidenten te vermijden,

H. L.
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DE CHU EN DE KANDIDATEN VOOR DE STATENVERKIEZINGEN
Op zaterdag 12 januari jongstleden heeft 
de CHU op vele vergaderingen in het 
land de kandidaten gekozen voor de ver
kiezingen van Provinciale Staten op woens
dag 27 maart aanstaande.
Een eerste opgave van de gestelde kan
didaten volgt hieronder:

STATENKRING UTRECHT
1. mevr. mr. E. A. Haars, Breukelen;
2. mr. T. W. Mertens, Utrecht; 3. C. van 
Genderen, Veenendaal; 4. H. Nijen Twil- 
haar, Amersfoort; 5. H. Haanschoten, 
Woudenberg; 6. drs. A. G. W. Schapenk, 
Leersum; 7. mr. J. J. Paarlberg, Zeist;
8. mevr. M. M. Stolte-Munk, Utrecht;
9. mevr. J. M. van de Mei-Zilverentant, 
De Meern; 10. jhr. mr. W. H. de Beaufort, 
Driebergen; 11. A. van Cooten, Harmelen;
12. Joh. Verwey, Mijdrecht; 13. P. M. 
Keizer, Odijk; 14. jhr. mr. O. R. van 
de Bosch, Amerongen; 15. A. Schouten 
van der Velden jr., Loosdrecht; 16. drs.
J. Plantinga, Utrecht; 17. M. Hulst, 
Utrecht; 18. W. G. van Dorssen, Utrecht;
19. mevr. J. A. van Ruler-Hamelink, 
Utrecht; 20. A. E. van Eeden, Utrecht.

STATENKRING AMERSFOORT
1. mevr. mr. E. A. Haars, Breukelen;
2. mr. T. W. Mertens, Utreclit; 3. C. van 
Genderen, Veenendaal; 4. H. Nijen Twil- 
haar, Amersfoort; 5. H. Haanschoten, 
Woudenberg; 6. drs. A. G. W. Schapenk, 
Leersum; 7. mr. J. J. Paarlberg, Zeist;
8. mevr. M. M. Stolte-Munk, Utrecht;
9. mevr. J. M. van der Mei-Zilverentant, 
De Meern; 10. jhr. mr. W. H. de Beaufort, 
Driebergen; 11. A. van Cooten, Harmelen;
12. Joh. Verwey, Mijdrecht; 13. P. M. 
Keizer, Odijk; 14. jhr. mr. O. R. van de 
Bosch, Amerongen; 15. A. Schouten van 
der Velden jr., Loosdrecht; 16. P. v. d. 
Hoorn, Amersfoort; 17. M. Bastmeyer, 
Veenendaal; 18. F. A. L. de Goederen, 
Linschoten; 19. drs. L. M. Bos, Zegveld;
20. G. J. ter Stege, Nieuwegein.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
In de provincie Noord-Holland hebben 
drie (groepen van) statenkringen hun kan
didaten gekozen voor de statenverkie
zingen van maart a.s. In elke groep 
werden vier kandidaten gekozen, waarbij 
in de groep Haarlem de vierde kandidaat 
varieerde per statenkring.

Haarlem
In de groep Haarlem (omvattende de sta
tenkringen Velsen, Haarlem, Amstelveen 
en Hilversum) werd gedeputeerde Van 
Dis als no. 1 geplaatst. De 2e en 3e plaats 
worden resp. ingenomen door het staten
lid C. van der Roest en P. J. Schipperus, 
wethouder van Beverwijk. De 4e plaats 
zal in de statenkring Velsen worden be
zet door mevr. Vos-Müller, gemeente
raadslid van Beverwijk; in de staten
kring Haarlem door de heer K. C. van 
der Mije, wethouder van Zandvoort; iri 
de statenkring Amstelveen door de heer 
W. Jongeneel, burgemeester van Mui- 
den en Nederhorst den Berg en tenslotte 
in de statenkring Hilversum door mevr.
J. Freeman-Nagel, gemeenteraadslid van 
Bussum en lid van het coördinatiecollege 
van het Gewest Gooiland.

Den Helder
In de groep Den Helder (omvattende de 
statenkringen Alkmaar, Den Helder, Hoorn 
en Zaandam) werden gekozen: als no. 1 
de heer P. Meinema, Heilo, als no. 2 
de heer D. de Jong te Middenmeer, lid 
van de gemeenteraad van Wieringermeer, 
terwijl de 3e en 4e plaats worden bezet 
door resp. de heer P. Huurdeman, ge- 
rneenteraadslid vanMonnickendam endoor 
de heer W. P. Tip ec. drs., thans staten
lid, die echter wegens zijn benoeming tot 
raadslid van de nieuwe gemeente Zaanstad 
een direct verkiesbare plaats niet meer 
kon aanvaarden.

Amsterdam
Het zittend statenlid mr. W. F. Reus 
is in de statenkring Amsterdam als no.
1 geplaatst. De 2e, 3e en 4e plaats wor
den daar ingenomen door resp. mevr.
C. H. Evenhuis-van Essen, de heer G. 
Duiker en de heer C. G. W. M. van 
Hoogstraten. De kandidaten zullen in de 
gemeenschappelijke lijst van ARP, CHU 
en KVP worden ,,geschoven” . Deze par
tijen zullen onder de naam ,,Chr. Dem. 
Appèl”  bij de statenverkiezingen uit
komen.

STATENKRING RIDDERKERK
De eerste drie kandidaten: 1. ir. A. B. J. 
de Koning, Zwijndrecht; 2. C. Euser, 
Rhoon; 3. K. van den Heuvel, Zuid- 
Beijerland.

PROVINCIE FRIESLAND
1. ir. L. Eringa, Leeuwarden; 2. mevr.
D. Y. W. de Graaff-Nauta, Sneek; 3.
D. Sytsma, Hantumhuizen; 4. J. Leicht, 
Drachten; 5. P. Houtsma, Schingen; 6.

H. Beuckens, Leeuwarden; 7. H. Dei- 
num, Itens; 8. I. Veldhuis, Tirns; 9.
J. Baarda, Sneek; 10. J. Nyland, Steg- 
gerda; 11. drs. H. Kesting, Dokkum; 
12. ds. Ype Schaaf, Giekerk; 13. mevr. 
U. van der Weerd-Stellingwerf, Makkum;
14. A. Breeuwsma, Oldeboorn; 15. J. J. 
de Vries, Drachten; 16. H. Heeringa, 
Joure; 17. P. Travaille, Sondel; 18. mr.
J. J. M. Pastoor, Workum; 19. W. J. 
de Boer, Tjerkgaast; 20. A. Holvast, 
Damwoude.

PROVINCIE GELDERLAND

1. mr. Q. W. A. Baron van Verschuer, 
Statenkring Tiel; 2. G. v. Loo, Harder
wijk; 3. D. Rebel, Ede; 4. F. J. Veldman, 
Apeldoorn; 5. W. A. Hateman, Winterswijk; 
6. W. de Kruijf, Zutphen; 7. A. J. Berk
hout, Arnhem; 8. A. v. Oostrum, Wijchen; 
9. Mevr. H. A. Strijd-Groenewegen, Har
derwijk; 10. E. Broekhuis, Ede; 11. V. Wij- 
ma, Doetinchem; 12. R. W. J. v. Weenen, 
Apeldoorn; 13. J. Niemeyer, Zutphen; 
14. V. J. Brugman, Nijmegen; 15. S. L. 
den Dulk-Beule, Arnhem; 16. A. H. Velle- 
koop. Harderwijk; 17. J. Dunkerken, Tiel; 
18. J. Jager, Ede; 19. J. Neeringt, Apel
doorn; 20. H. G. Gossink, Winterswijk;

STATENKRING DELFT
I. J. C. v.d. Eijk; 2. C. Buitelaar; 3. L. 
de Snayer; 4. Drs. A. M. de Boo; 5. G. 
van Baaien; 6. A. Sonneveld; 7. Mevr.Mr. 
M. Bellingwout-Roodenburg; 8. H. G. van 
Hoeven; 9. A. Froma; 10. J. Sonneveld;
II. H. Hensen; 12. J. H. v.d. Jagt; 13. H. 
Tegelaar-Boonacker; 14. H. Zuur; 15. R.W. 
van Dijk; 16. P. de Vries; 17. S. Kruithof; 
18. Mr. D. J. J. den Hartog; 19. P. Hof
man; 20. H. J. van Marle; 21. S. Kuiper; 
22. J. v.d. Berg; 23. W. S. Kroon; 24. J. 
Haas; 25. J. v.d. Ende; 26. G. C. Vrijen
hoek; 27. P. J. v.d. Marei; 28. J. F. Th. 
Zilverentant; 29. dr. ir. P. J. A. L. de 
Lint.

STATENKRING DEN HAAG
1. B. Bol; 2. wm. C. de Kruyf; 3. mevr. 
mers; 5. dr. C. Blankestijn; 6. W. P. van 
Leeuwen; 7. mr. F. H. Piket; 8. mevr. E 
Sleijser-Tegelaar; 9. mr. J. M. Boll;
10. drs. S. van der Laan; 11. mevr. H 
Tegelaar-Boonacker; 12. W. A. Kuipéri
13. J. H. van der Jagt; 14. H. Donker
15. B. Geskus; 16. G. D. Verhagen; 17 
mevr. ir. N. C. de Ruiter; 18. ir. N 
Buijsert; 19. mevr. M. J. H. Scheffer- 
van der Veen; 20. J. W. van Raay.

STATENKRING-KAMERKRING ROTTER
DAM
1. dr. mr. H. Franken; 2. drs. M. Smits;
3. G. R. de Ridders-Hoeksma; 4. ir. 
P. J. A. L. de Lint; 5. H. v. Riet-Augst- 
burger; 6. J. van Bokkum; 7. mr. J. L.

Janssen van Raay; 8. mr. T. G. Zijder- 
veld; 9. drs. C. P. van Dijk; 10. J. Jonge- 
jan; 11. drs. F.L. Burger; 12. mr. T. Ra- 
demaker; 13. mevr. A. C. Labrie-Bouwen;
14. D. Koert; 15. N. van Wijngaarden;
16. A. Struyck; 17. J. van der Meer; 18 
ir. N. Buysert; 19. W. P. van Leeuwen 
20. W. F. Riegman; 21. J. Schakelaar 
22. A. W. Ockers; 23. T. Stolze; 24
J. E. van der Burg; 25. ir. A. B. J. de 
Koning; 26. J. W. Sluimer; 27. J. J. Tim
merman; 28. J. C. van der Eijk; 29. mr.
F. H. Piket; 30. J. van den Berg; 31. prof. 
dr. H. van der Linden; 32. A. Ph. van 
Vliet; 33. mevr. ir. N. C. de Ruiter.

STATENKRING DORDRECHT
1. J. W. Shuma, Hardinxveld-Giessen- 
dam; 2. A. Kaptein, Papendrecht; 3. F. 
Meijdam, Asperen; 4. J. van Bommel, 
Dordrecht; 5. R. C. de Bruijn, Sliedrecht; 
6. M. de Vaal, Gorinchem; 7. L. H. P. 
van Wijk, Meerkerk; 8. H. de Jong, 
nw. Lekkerland; 9. J. den Hartogh, Via- 
nen; 10. J. C. Kool, Oud-Alblas; 11. 
A. A. Schouten, Hogestein; 12. J. van 
Dieren, Lexmond; 13. P. Schenk, Al- 
blasserdam; 14. A. H. Veenvliet, Amei- 
de; 15. A. H. Stemerding, Molenaars
graaf; 16. J. P. Raap, Leerdam; 17.
D. van Buuren, Leerbroek; 18. J. van 
der Meijden, Heukelum; 19. B. Duyn, 
Noordeloos; 20. C. de Kovel, Dubbel
dam (reserve 21. J. Gelauf, Meerkerk).

PROVINCIE DRENTHE
I. J. Trip, Nieuw Buinen; 2. P. de Noord, 
Smilde; 3. H. J. Prenger, Ruinen; 4. 
R. Hulshof, Hoogeveen; 5. mej. O. Ja
ger, Hoogeveen; 6. ing. A. G. Meijer, 
Bargercompascuum; 7. W. v.d. Laan, 
Meppel; 8. J. H. Hahn, Vries; 9. J. v.d. 
Haar, Schoonebeek; 10. H. Meijwaard, 
Gieten; 11. mevr. S. J. v. Bergen - 
Kranendonk, Paterswolde; 12. H. Bouw- 
knegt, Nijeveen.

STATENKRING ASSEN
13. drs. C. M. Geuze, Vries; 14. A. H. 
van Halteren, Assen; 15. mevr. M. Kwint- 
Hoos, Assen; 16. S. A. v.d. Schoot, Eelde;
17. mevr. H. A. Prins- van Pienbroek, 
Assen; 18. B. R. Voortman, Smilde; 19.
J. Gossen, Roden; 20. Joh. Bosch, Zuid- 
laren.

STATENKRING EMMEN
13. drs. G. H. J. Lier, Emmen; 14. drs.
G. J. Gerrits, Borger; 15. G. Smid, Nieuw- 
Buinen; 16. G. Hoving, Valthermond; 17. 
drs. M. Brommersma, Emmen; 18. H. 
Oosting, Drouwenermond; 19. H. Nie
meyer, Valthermond; 20. A. H. Veenen
daal, Emmen.

STATENKRING MEPPEL
13. R. Haar, Zuidwolde; 14. M. Dijkhui
zen, Vledderveen; 15. A. Buiter, Koe- 
kange; 16. mevr. A. Kloosterma- v.d. 
Laan, Pesse; 17. mej. H. Buma, Meppel;

18. W. Benthem, Wateren; 19. H. Schoema- 
ker, Meppel; 20. W. Doosje, Ruinerwold

STATENKRING HOOGEVEEN
13. A. Oosting, Beilen; 14. E. Thiele, 
Schoonoord; 15. G. J. Pol, Westerbork;
16. J. Somer, Coevorden; 17. G.W .M eye- 
ring, Beilen; 18. J. v. Aalderen, Hooge
veen; 19. B. Kikkert, Dalerend; 20. J. 
Knol, Noordsche Schut.

PROVINCIE OVERIJSSEL
1. Crommeling, Zwolle; 2. Fokke, Frie
zenveen; 3. Netjes, Rutten (NOP); 4. 
van Roekel, Rijssen; 5. Aalderink, 
Vroomshoop; 6. Mej. Vosjan, Ommen; 
7. Meijerink, Raalte; 8. Wassebalie, Stap
horst; 9. Boes, Enschede; 10. Korten, 
Urk; 11. van Petersen, Hardenberg; 12. 
Holsbrink, Almelo.

De staartlijsten zullen er als volgt uit
zien:

ZWOLLE
13. G. W. Floors, Heino; 14. H. Okkels, 
Zwolle; 15. Mevr. v.d. Linde, Zwolle;
16. J. F. Koolhaas, Dalfsen; 17. S. v.d. 
Belt, Zwolle; 18. D. Schat, Nieuwleu- 
sen; 19. C. Boldewijn, Staphorst; 20.
H. Wisselink, Bathmen.

KAMPEN
13. J. Schuur, IJsselmuiden; 14. J. W. 
Breman, Hasselt; 15. J. Koster, Vollen- 
hove; 16. B. J. Blikman, Emmeloord;
17. H. J. Broek, Kampen; 18. C. Win
ters, Steenwijk; 19. C. Weemstra, IJ_s- 
selham; 20. H. Wisselink, Bathmen.

OMMEN
13. Mevr. Bakhuis, Hardenberg; 14. 
W. Duiker, Wierden; 15. A. B. J. Hèu- 
ver, Den Ham; 16. J. van Laar, Har
denberg; 17. H. M. Podt, Nijverdal; 18.
G. Postma, Dedemsvaart; 19. B. Timmer, 
Vroomshoop; 20. H. Wisselink, Bathmen.

DEVENTER
13. A. Slotman, Wijhe; 14. J, Rietberg- 
Holten; 15. H. J. Kip Schalkhaar; 16.
H. Ch. Vogelij, Holten; 17. K. Vos, De
venter; 18. H. J. Westerink, Holten; 19. 
G. W. Floors, Heino; 20. H. Wisselink, 
Bathmen.

TWENTE
omvattende de statenkringen Almelo, Hen
gelo en Enschede.
13. mevr. Hamer-Winsemius, Hengelo;
14. J. H. Hilbrink, Goor; 15. G. Elfe- 
rink, Oldenzaal; 16. J. M. W. Klepper, 
Borne; 17. H. van Heuven, Enschede;
18. R. H. Koetsier, Almelo; 19. H. Schoon- 
derbeek, Enschede; 20. H. Wisselink, 
Bathmen.

Jaarvergadering CHU-gemeente- 
en provinciebestuurders

De Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen 
houdt haar jaarvergadering-1974 op zater
dag 9 februari in het Jaarbeurscongres
centrum te Utrecht. Dit jaar voor het eerst 
is de zaterdag als vergadering uitgekozen. 
In voorgaande jaren vond de jaarvergade
ring van de vereniging steeds midden in de 
week plaats.
,,Na ampele overwegingen heeft het be
stuur besloten af te stappen van de woens
dag als vergaderdag en deze te ver
plaatsen naar de zaterdag,”  aldus se
cretaris G. Hokken. Uit de presentielijst 
van de in de afgelopen jaren gehouden 
ledenvergaderingen bleek namelijk dat er 
bijna geen raadsleden waren die deze 
vergaderingen bijwoonden.
,,Het bestuur hoopt” , aldus secretaris 
Hokken, ,,dat op de komende jaarvergade
ring op zaterdag 9 februari niet alleen 
de vaste bezoekers, maar ook vele raads
leden aanwezig zullen zijn.”

ACTUEEL

Op de jaarvergadering zal de commissaris 
der koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra, 
spreken over het onderwerp ,,Taak en 
positie van het gemeentebestuur thans” . 
Dit onderwerp is, mede met het oog op 
de komende raadsverkiezingen, actueel.

NIET GEMAKKELIJK

De voorzitter van de vereniging, burge
meester J. Hoekstra uit Nijkerk, heeft in 
het januari-nummer van het maandblad 
,,Gemeentebeleid”  (het orgaan van de 
vereniging) geschreven over de verkie
zingen. ,,Het is geen gemakkelijke taak 
voor de organisatie van de CHU opnieuw 
vrouwen en mannen te vinden, die zich in 
deze tijd beschikbaar willen stellen een 
openbaar bestuursambt te bekleden,”  
aldus burgemeester Hoekstra.

Het gaat volgens hem bij de samenstelling 
van de kandidatenlijsten niet om de eer 
om tot de kopgroep van de lijst te be
horen. ,,De steeds meer tijd, inzicht en 
kwaliteit vragende bestuursarbeid wordt 
des te moeilijker, nu er bij raads- en 
statenleden een vergadermoeheid valt te 
constateren. Het pakket raadsstukken is 
verveelvoudigd en de voorbereiding vraagt 
een tijd, die maar nauwelijks meer te 
vinden schijnt. Ook met het oog op deze 
situatie zijn we een warme voorstander 
van een samenwerking van de fracties 
van ARP, KVP en CHU in de vertegen
woordigende partijen.”

STEEKSPEL

Burgemeester Hoekstra meent, dat de 
rechtse partijen hun mannetje moeten 
staan, nu raads- en statenverkiezingen 
-  zijns inziens ten onrechte -  tegen de 
achtergrond van de landelijk politieke 
situatie worden opgehangen. ,,De samen
stelling van de colleges van gedeputeerde 
staten en van burgemeester en wethouders 
zal een politiek steekspel te zien geven! 
Daarbij zal zelfs, in de komende vier
jarige periode, de eventuele burgemees- 
tervakature niet ongemoeid gelaten 
worden.”

De voorzitter van de vereniging schreef, 
dat in 1974 de kiezers met nieuwe pro
gramma’s tegemoet getreden worden. Hij 
hoopt, dat deze doortrokken zullen zijn 
van de beginselen, waarbij het bijbels 
getuigenis van Gods besloten en geboden 
van beslissende betekenis is. ,,Duidelijk
heid wordt van de CHU verwacht, niet 
alleen in de programma’s, maar ook in 
de raads- en statenzaal. We bereiden ons 
voor op het werk, dat zo belangrijk is 
voor het Nederlandse volk, ingevolge het 
bijbelwoord ,,Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw” .

H. L.
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CHJO stelt goede relatie met CHU op prijs
De CHJO zal in de komende tijd pro
beren een beter contact met de CHU 
tot stand te brengen. Dat kan worden 
afgeleid uit een verklaring die na de 
algemene vergadering van de jonge
renorganisatie, op 19 januari in Amers
foort, is uitgegeven. Letterlijk staat er 
over de kwestie van de relatie tot de CHU: 
,,Vanuit ons uitgangspunt om het Christen- 
Democratisch Appèl werkelijk te doen 
functioneren wordt een goede relatie met 
de CHU op prijs gesteld” . Dat de band 

met de seniorpartij, zoals de jongeren 
de partij plegen aan te duiden waarmee 
ze min of meer gelieerd zijn, niet on
voorwaardelijk zal worden verstevigd,, 
blijkt uit het feit dat in de verklaring 
wordt verwezen naar voorwaarden waar
aan een politieke jongerenorganisatie blij
kens een schriftelijke enquête volgens de 
CHJO-leden moet voldoen. Hen staat een 
politieke jongerenorganisatie voor ogen 
die, aldus de verklaring, ,,de vrijheid 
moet hebben een eigen politieke lijn 
te formuleren, en die een onafhankelijke 
organisatie is met een zekere relatie tot 
een politieke partij” .

RELATIES GEHANDHAAFD

De betrekkingen met de CHU vormden 
een belangrijke passage uit de.openings
rede van CHJO-voorzitter Chris van 
Gulyk. Hij benadrukte dat de Landelijke 
bestuursraad (LBR), het hoofdbestuur 
van de CHJO, op 13 oktober 1972 besloot 
de relatie met de CHU te handhaven. 
Tegelijkertijd werd echter besloten voor
lopig geen gebruik meer te maken van 
het recht van de CHJO, zich te laten 
vertegenwoordigen in de CHU-organen 
zoals de Unieraad. Dat de relatie niet 
verbroken is, blijkt, zo stelde Van Gu
lyk, duidelijk uit het feit dat de CHJO 
nadien een bijdrage van drieduizend gul
den uit het Verkiezingsfonds kreeg om de 
voorkeurscampagne voor de jongerenkan
didaat voor de Kamerverkiezingen, Jac. 
Huijsen, te voeren. Ook bleef zij parti
ciperen in de Lohmanstichting. Var 
Gulyk verklaarde de stap destijds, om 
voorlopig de CHU-colleges te boycotten, 
door te wijzen op de politieke koersen 
van CHU en CHJO die steeds verder uit 
elkaar begonnen te lopen. ,,Dat maakte 
de kans op botsingen van onze organi
saties steeds groter. Wil men die voor
komen, dan is het verstandig elkaar zo 
min mogelijk voor de voeten te lopen. 
Had de CHJO haar vertegenwoordigingen 
in Unieraad en Uniebestuur gehandhaafd, 
dan zouden wij steeds voor de keuze zijn 
geplaatst om te zwijgen, en daarmee onze 
eigen politiek te verloochenen, óf onze 
andere visie te confronteren met die van 
de CHU, hetgeen zonder twijfel zou le i
den tot voortdurende frustraties en we
derzijdse irritaties. Het terugnemen van 
vertegenwoordigingen, aldus de CHJO- 
voorzitter, is dan in het belang van een zo 
goed mogelijke verstandhouding met el
kaar. Uiteraard in de hoop en verwach
ting dat het tij zal keren en wij onze 
plaatsen weer zullen gaan innemen” .

Volgens Chris van Gulyk reageerde de CHU 
inderdaad positief door financiële steun 
aan de verkiezingscampagne te verlenen. 
Een gesprek van het CHJO-bestuur met een 
vertegenwoordiging van het dagelijks be
stuur van de Unie (een gesprek overigens 
dat met alle organisaties binnen de CHU 
werd gevoerd) verliep naar de indruk van 
het CHJO-bestuur zeer positief. De posi
tie van de jongerenorganisatie kwam aan 
bod, haar functie en de toekomstplannen. 
Zelfs werd van de zijde van het CHU- 
bestuur een nieuwe methode geopperd om 
de subsidie te verlenen. Chris van Gulyk: 
,,Na dat positief verlopen gesprek ont
vingen we op 7 maart de brief van de CHU 
met de twee onverteerbare punten; in
trekking van de subsidie en het functio
neren van de CHJO. Blijkens die brief 
werd de subsidie ingetrokken tot op het 
moment dat de vertegenwoordiging van 
de CHJO in de Unie weer normaal plaats 
vindt. Tweede punt: ,,Als het regel wordt 
dat de jongeren zich tegen de partij 
keren, wanneer zij hun zin niet krijgen, 
zal hun functioneren binnen de Unie niet 
meer worden toegestaan.”

HANGIJZER

Met name van dit laatste punt heeft de 
CHJO sindsdien zoals bekend een heet 
hangijzer gemaakt. Uit de rede die de 
CHJO-voorzitter tijdens de Algemene 
Vergadering van afgelopen zaterdag hield, 
werd rfuidelijk dat het juist dit laatste 
punt is waarop de concessies van de zijde 
van de CHU moeten komen.
Van Gulyk zei het zelf letterlijk zo:
,,Voordat wij onze vertegenwoordigingen 
in de CHU weer opnamen, moeten enkele 
zaken geregeld zijn, namelijk:
1. De CHJO moet in alle redelijkheid 
zelfstandig haar politieke koers kunnen

bepalen, zonder dat daarop sancties van 
de CHU volgen.
2. De subsidie-intrekking moet ongedaan 
worden gemaakt; de subsidies over 1973 
zal alsnog moeten worden uitbetaald.
3. Er dient een zodanige regeling met de 
CHU getroffen te worden dat het voort
bestaan van de CHJO financieel veilig 
gesteld wordt (meerjaren-regeling).”
De intrekking, van de subsidie trof vooral 
het periodiek .,,Tweek” , waarvan de 
verschijning moest worden gestaakt.
Over de houding van de CHJO ten opzichte 
van het Christen-Democratisch Appèl 
zei Chris van Gulyk dat deze positief 
kritisch zal moeten zijn. Positief omdat 
een christen-democratische volkspartij via 
het CDA gerealiseerd zal moeten worden. 
De samenwerking in CDA-kandidatenlijsten 
bij de komende provinciale staten- en ge
meenteraadsverkiezingen is een hoopvolle 
zaak; het CDA zal immers pas echt tot 
leven gewekt kunnen worden aan de basis 
van de drie partijen.
De kritische houding acht hij noodzakelijk 
omdat het niet allemaal koek en ei is bin
nen het CDA. ,,Er zal scherp op gelet 
moeten worden dat de politieke koers 
zich inderdaad zal ontwikkelen volgens het 
redelijk vooruitstrevende beleid waarvan 
de hoofdlijnen zijn te vinden in de Nota 
van de Contactraad. Aan zo’n beleid is in 
Nederland grote behoefte,”  aldus de jon
gerenvoorzitter. Hij stelde vast dat de 
resoluties van 23 juni en 15 december 
de jongerenorganisaties niet onberoerd 
mogen laten. Deze kunnen niet aan de kant 
blijven staan nu de seniorpartij en zich 
met elkaar hebben verbonden, ,,We zullen 
de handen ineen moeten slaan, want het 
CDA is een zaak van ons allen. Gezamen
lijke begeleiding van het CDA door de 
drie jongerenorganisaties is gewenst. Wel
licht is het nuttig te komen tot de op
richting van een christen-democratisch 
jongeren-appèl.
De activiteiten van de CHJO, die de 
laatste maanden op een zacht pitje ston
den, zijn in november jl. hervat met

een enquête onder de CHJO’ers. Hoewel 
op grond van de daaruit bekend geworden 
meningen nog een aantal conclusies moe
ten worden getrokken en verbanden gelegd, 
is het interessant te vernemen dat het 
georganiseerd zijn in een politieke partij 
zelf de respondanten het meest aantrekt. 
De (nog niet beantwoorde) vraag is waarom 
dan relatief zo weinig CHJO’ers lid zijn 
van een politieke partij. Het voortbestaan 
van de CHJO vindt men in het algemeen 
zinvol, zij het dat men vaak van mening

is dat er één christen-democratisch jon 
gerenorganisatie moet komen. Tweederde 
van de geënqueteerden vindt verder dat 
de christen-democratische volkspartij die 
uit de fusie van ARP, CHU en KVP ont
staat (een zeer grote meerderheid is daar
voor), naast evangelische normen en waar
den ook andere uitgangspunten en kriteria 
dient te erkennen. Het dagelijks bestuur 
van de CHJO ziet hierin een bevestiging 
van de juistheid van de koers, die zij al 
geruime tijd vaart.

De algemene vergadering van de 
Christelijk Historische Jongeren Or
ganisatie (CHJO) bijeen op 19 janu
ari 1974 te Amersfoort heeft het 
navolgende verklaard.

1. De CHJO streeft naar de vorming 
van eenChristen-Democratische 
Volkspartij, welke een redelijk 
vooruitstrevend beleid voorstaat, 
zoals dat in hoofdlijnen is neer
gelegd in de nota van de Contact
raad.

2. De CHJO ziet in het Christen- 
Democratisch Appèl (CDA) een 
middel om tot de vorming van 
zo ’n christen-democratische 
volkspartij te komen. Zij be
treurt dat in het parlement thans 
de politieke eenheid der chris- 
ten-democraten is doorbroken. 
Het is gewenst, dat op grond van 
de politieke basis van de nota 
van de Contactraad bij de eerst
volgende Tweede-Kamerverkie- 
zingen één gezamenlijke kandi-

■ datenlij st en één fractie wordt 
gevormd; dat geldt met name 
ook voor de komende provin
ciale staten- en gemeenteraads
verkiezingen.

3. De drie christen-democra
tische jongeren organisaties, te 
weten Arjos, CHJO en KVPJG, 

dienen het CDA gezamenlijk, po
sitief kritisch te begeleiden bij 
de uitvoering van de resoluties 
van 23 juni en 15 december 1973

en bij de verdere voortgang naar 
de vorming van een christen
democratische volkspartij.
Het dagelijks bestuur van de 
CHJO is opgedragen initiatieven 
te ontwikkelen welke kunnen le i
den tot de vorming van een 
christen-democratisch jongeren 
appèl.

4. Vanuit ons uitgangspunt om het 
CDA werkelijk te doen functio
neren wordt een goede relatie 
met de CHU op prijs gesteld. 
Hierbij moet worden gewezen 
naar de enquête, welke is ge
houden onder alle CliJO-leden, 
waaruit duidelijk blijkt, dat de 
leden een politieke jongeren or
ganisatie voor ogen staat, die 
de vrijheid moet hebben een eigen 
politieke lijn te formuleren, en 
die een onafhankelijke organisa
tie is met een zekere relatie 
tot een politieke partij.

Vraaggesprek Dr, R, J. H. Kruisinga

M et Avro’s Radiojournaal 
vanuit Djakarta, Indonesië
(De fractievoorzitter van de CHU bracht 
begin januari een bezoek aan Z.O.-Azië).

Vraag 1; Wat is uw indruk van de ontwik
keling in Z.O.-Azië en welke is de Ne
derlandse rol daarin?

Antwoord 1: Zuid-Oost-Azië maakt een 
zeer snelle vooruitgang door. Het is een 
gebied met meer dan 200 miljoen inwo
ners, van groot toekomstig belang. In 
een iets verdere toekomst één van de eco
nomische zwaartepunten in de wereld. 
Van de landen Thailand, Maleisië, Sin
gapore, Indonesië is de vooruitgang in 
Maleisië en Singapore het meest specta
culair. Maleisië, dat worstelt met de 
moeilijke samenstelling van zijn bevol
king 45% Maleis, 40% Chinees en 15% 
Indisch wordt zeer bekwaam bestuurd. 
Het produceert tin, palmolie, rubber- 
olie.

De stijging van de grondstoffenprijzen is 
voor Maleisië een extra steun in de rug. 
Een complicatie voor Maleisië is het 
zeer recentelijk weer optreden van zich 
communistisch noemende guerrilla’ s in 
het uiterste noorden van het land.
De Maleisische regering heeft daar scherp 
op gereageerd.
Zij beheerst in het noorden de situatie 
thans weer.
De Maleisische regering stimuleert onder 
strikte voorwaarden buitenlandse inves
teringen en daaraan nemen ook Neder
landse deel.

Vraag 2: Hoe beoordeelt u de ontwikkeling 
in Indonesië in het bijzonder.

Antwoord 2; In Singapore is de ontwik
keling vergeleken met Maleisië zeker 
niet minder snel. In Thailand en Indone
sië is het tempo lager dan in Maleisië 
en Singapore, maar toch indrukwekkend. 
Ook Indonesië zal van de stijging van de 
grondstoffenprijzen als olie, tin en rub
ber profiteren.

De verbindingen, het transport, dat in dit 
eilandenrijk zo belangrijk is, verbeteren 
thans. De economische ontwikkeling der 
laatste jaren is indrukwekkend. Ook 
sociaal zijn er verbeteringen, hoewel 
daar nog geweldige problemen zijn.

Djakarta met zijn 4 a 5 miljoen inwo
ners is sociaal het grootste probleem. 
Op het gebied van de volksgezondheid 
zijn er de laatste jaren belangrijke vor
deringen in Indonesië. Daarvan zou ik er 
drie willen noemen;

a. de voorlichting op het gebied van de 
gezondheidszorg, die o.a. over de radio 
zeer intens is werpt vruchten af.

b. de bestrijding van de besmettelijke 
ziekten is sterk verbeterd en ge- 
intensiveerd.

c. de verbetering in aantal en kwaliteit 
van de gezondheidsvoorzieningen zo
als artsen, verpleegsters en zieken
huizen is duidelijk merkbaar.

Opvallend in Indonesië is verder de good
will van Nederland in vele kringen.
Zeer opvallend daarbij is de zeer posi
tieve indruk, die het bezoek van onze Ko
ningin Juliana op de bevolking heeft ge
maakt.

Vraag 3: Hoe ernstig waren de recente 
demonstraties. En hoe zijn de reacties 
op de demonstraties thans.

Antwoord 3: Er is wel een schrille tegen
stelling tussen de reactie op het bezoek 
van de Nederlandse Koningin en van pre
mier Tanaka van Japan aan Indonesië. 
Er zijn in Indonesië ongetwijfeld sterke 
anti-Japanse gevoelens. Die zijn de afge
lopen week tot een uitbarsting gekomen. 
De Japanse premier Tanaka heeft ze op een 
persconferentie vergeleken met de anti- 
Amerikaanse gevoelens die in Japan het 
sterkst waren toen de VS de meeste hulp 
voor de wederopbouw van Japan gaven. 
Daar zit misschien een kern van waar
heid in. Het vraagstuk lijkt mij echter

wel gecompliceerder. De demonstraties 
zijn overigens ontaard. Er zijn nogal wat 
onregelmatigheden gebeurd. Honderden 
auto’s van een Japans merk zijn in brand 
gestoken.

De garage en kantoren van de Toyota- 
dealer zijn in vlammen opgegaan.
Enkele Chinese toko’s en een groot waren
huis moesten het eveneens ontgelden. 
Belangrijke straten werden met telefoon
palen gebarricadeerd.

Er vielen enkele doden en er was een 
aantal gewonden.
Optreden van militairen werd door de 
regering gelast.
Commandotroepen hebben enkele dagen 
de Universiteit bezet gehouden.
Drie amateurzenders op de Universiteit 
en een dagblad werden verboden.
De regeringsreactie in verklaringen op de 
demonstraties was scherp.
Zij zal agitatoren scherp vervolgen.
De toestand in Djakarta is thans practisch 
normaal.

De avondklok van zes tot zes uur is nu 
verlicht van acht uur tot drie uur.
Vrijdag j.1. zag men nog pantserwagens 
in de stad. Deze zijn thans vrijwel ver
dwenen. Radio- en t.v.-stations worden 
echter nog bewaakt.
Gevolgen in de relatie met Japan zullen 
wel zoveel mogelijk worden tegengegaan. 
Toch stellen Indonesische zakenkringen, 
dat het investeringsklimaat met name 
voor Japanse investeringen verslechterd 
is en dat lijkt juist.

De regering van Indonesië heeft een com 
missie van onderzoek ingesteld.
Degenen, die de levensloop en het op
treden van president Soeharto hebben 
gevolgd, zullen verwachten, dat het laat
ste woord over deze demonstraties in 
Indonesië nog niet is gesproken.
Daarbij zal Soeharto zeer voorzichtig 
en omzichtig te werk gaan.
Voor Soeharto zal het dunkt me aan
leiding zijn, zijn positie die in geheel 
Indonesië toch bepaald sterk geacht moet 
worden, verder te versterken.

Zoals ik in het begin zei, zijn er nu voor 
Zuid-Oost-Azië grote mogelijkheden. 
Daarbij is zoals de president van - 
Singapore eergisteren zei internationale 
voorwaarde een zekere politieke en re- 
geringsstabiliteit.
Beide gelden ook voor Zuid-Oost-Azië 
en Indonesië.
Zeker in het huidige stadiurr van ont
wikkeling, dat veelbelovend lijkt maar 
bij niet vervullen van bovengenoemde 
voorwaarden een broos bezit zal blijken.
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VERKIEZINGEN 1974
door A, J. Kaland

Eén dezer dagen zullen wij, politieke 
partijen en politici, weer naar de kiezers 
gaan. Aan ons de vraag: hoe doen we dat? 
Er zij partijen en politici die het bestaande 
genadeloos kritiseren en vrijwel alles 
willen veranderen. Zowel in ons land als 
in de wereld. Vooral de strukturen zijn 
fout! En daar is alle narigheid aan te 
wijten. Met veranderde strukturen, wordt 
de wereld herschapen en er zijn zelfs 
theologen die geloven dat de nieuwe aarde 
dan een feit zal zijn.
Anderen verzetten zich fel tegen allerlei 
veranderingen. Zij willen geen risico ’ s. 
Behoudend van aard, dan wel vanwege 
de eigen goede positie, willen zij behouden 
wat er is zonder al te veel veranderingen. 
Weer anderen zijn vervuld met zorg, 
sommigen zelfs met angst omtrent de 
toekomst van de wereld. De ondergang 
is aanstaande vanwege te veel aan mensen, 
te weinig voedsel, te veel grondstoffen
verbruik en een teveel aan milieuveront
reiniging.
Het is ons verrassend dat deze denkbeelden 
vaak door allerlei politieke verbanden 
heenlopen.
Een mooi voorbeeld daarvan is de dis- 
kussie rondom het afsluiten van de Ooster- 
schelde. Aktievoerders tegen afsluiting 
ontlenen hun argumenten aan: oprechte 
zorg om het milieu (angst voor vernieti
ging); commerciële belangen (kapitalis
me); conservatisme (zoals Zeeland is moet 
het blijven); anarchisme (meelopers om 
het protest en andere structuren).
Zelden zien wij zulk een heterogeen 
gezelschap bij elkaar die elkaar vinden 
op diverse al dan niet openlijk geuite 
motieven.

STATEN EN RADEN

Temidden van deze verwarde situatie 
en vele politieke en geestelijke stromingen 
-  en onderstromen, niet te vergeten! -  
worden de Staten en Raadsverkiezingen 
1974 gehouden. En ook bij die verkiezingen 
speelt vorenstaande een rol. Ook in Raden 
en Staten wordt politiek bedreven vanuit 
een bepaalde levenshouding. En dat is vaak 
belangrijken dan de letter van een partij
programma.
De CHU gaat onder zeer moeilijke om
standigheden de verkiezingen in: Om 
drieërlei redenen:
Enerzijds is daar het beleid gericht op 
de christen-dembcratische samenwer
king. Op zich, dacht ik, een goede zaak 
maar thans moeilijk in te passen met het 
oog op de duidelijk verschillende politieke 
opstellingen in het parlement met name 
t.o.v. het kabinet-Den Uyl.
Anderzijds hebben wij en kunnen wij de 
ARP en KVP niet volgen in het verlenen 
van steun aan een links kabinet dat zo 
duidelijk het stempel van Den Uyl draagt. 
Het is niet uitgesloten dat dit verschil in 
politieke opstelling slechts tijdelijk zal 
zijn.
De CHU kan waarschijnlijk een belangrijke 
rol spelen door de andere christen-demo- 
craten er voor te behoeden dat zij-althans 
in schijn -  slechts een aanhangwagen van 
links mogen zijn.
Ten derde is daar de vrucht van de 
polarisatie -  het denken in zwart-wit die 
thans christelijk-historische politiek min
der aantrekkelijk maakt. Radikalisering 
van standpunt en opvatting ligt de CHU 
niet. Niettemin, de slogan Wiegel of Den

Uyl gaat er nog steeds in. Alsof er geen 
andere weg bestaat!
De christen-democraten en, de CHU in het 
bijzonder, zullen bij het duidelijker worden 
van de on-echtheid Den Uyl of Wiegel, 
hun weg, hun koers zichtbaar moeten 
maken. En naarmate de standpunten van 
Wiegel en Den Uyl verder uit elkaar 
komen te liggen, is de weg breder en 
de marge ruimer waarop en waarin de 
christen-democraten kunnen opereren.

SAMENWERKING

In de provincie zijn de verhoudingen en 
kontakten tussen de christen-democraten 
nog nooit zo goed geweest. Regelmatig 
vergaderen de frakties gekombineerd en 
veelal is er één politieke opstelling in de 
Staten.
We zullen ons dan ook met een gezamenlijk 
programma aan de kiezers presenteren. 
Binnen dat gezamenlijk optreden zal de 
CHU haar eigen geluid laten horen tegen 
de achtergrond van de grote woelingen in 
de wereld en in ons land.

In de bijbel is geschreven over oorlogen 
en geruchten van oorlogen. Het lijkt erop 
dat de grote machten in deze wereld 
-  gelukkig -  zeer beducht zijn voor de 
militaire strijd op grote schaal. Bij de 
individuele mens is van beduchtheid om
trent het gebruik maken van geweld nog 
niet veel merkbaar. Integendeel. Het lijkt 
er op of de agressie en het geweld toe
neemt. Kapingen en verkrachtingen, bank
overvallen en roofmoord op ouden van 
dagen en eenzamen, het is bijna dagelijks 
nieuws.

Ondanks het streven naar spreiding van 
macht, is er een strijd om de macht 
op velerlei fronten: demokratisering of 
diktatuur, de burger of de staat, de ge
organiseerde werkgever of de georgani
seerde werknemer, kapitalisme en so
cialisme etc.

De CHU neemt geen radikaal standpunt in. 
Wij zijn er van overtuigd dat het zwart-wit 
denken heilloos is. Het doet afbreuk aan 
het respect voor de ander, aan verdraag
zaamheid en overleg, aan begrippen als 
redelijkheid en gematigheid. Allemaal 
kenmerken die binnen de CHU nog aan
wezig zijn. Hantering daarvan leidt tot 
betere verhoudingen tussen de mensen, 
ongeacht of het aanhangers van Wiegel 
of van Den Uyl zijn.

Deze verhoudingen zijn slechts te be
reiken van binnenuit. Ook hierin geldt 
dat de Overheid niet alles kan regelen.

Een straffe reglementering van Over
heidswege -  met uitzondering van nood
situaties -  wijzen wij dan ook af. Gods 
schepsel is geen massa-produkt. En hand
werk is zeer persoonlijk gericht. Daarom 
zal de mens ook in de provincie en ge
meente, zijn vrijheid zoveel mogelijk 
moeten kunnen beleven binnen het kader 
van een eigen verantwoordelijkheid.

Zo gaan wij naar de kiezers. Ook in 1974. 
Naar jong en oud. Het gaat echt niet om 
socialisten of liberalen. De christen
democraten gaan hun eigen weg, zich 
daarbij duidelijk onderscheidende van so
cialisten èn liberalen. Hun eigen weggaan 
in gehoorzaamheid aan de Schepper: Bou
wen en Bewaren. Bouwen aan het nieuwe, 
altijd weer! Bewaren wat ons lief is. Ook 
dat is er veel!

Ik roep U op samen met de ARP en KVP 
zoveel mogelijk burgers te laten kiezen 
voor de christen-democraten. Uiteraard 
gaat onze voorkeur daarbij uit naar de 
CHU. En de kiezers kunnen door hun 
stem de koers van de christen-democraten 
duidelijk beïnvloeden. Een koers die van 
het grootste belang is voor de toekomst 
van onze samenleving.

Middelburg A. J. Kaland.

Hoe betrekken we de vrouw 
bij de verkiezingen ?
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen; 
een jaar met veel werk voor de politieke 
partijen omdat er twee verkiezingen wor
den gehouden. En al wilde Wim Kan ons 
op oudejaarsavond doen geloven dat er 
eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn 
in de politiek - links of rechts -, wij zullen 
de kiezers in 1974 moeten wijzen op een 
derde weg, die van de Christen Democra
ten.
Hoe gaan we dat doen, en hoe betrekken 
we de vrouw hierbij?

KANDIDAATSTELLING

Op 12 januari j.1. werden in het hele 
land de CHU-lijsten voor de verkiezingen 
van de Provinciale Staten opgemaakt. In 
sommige provincies gebeurde dat per 
statenkring, waardoor verschillende lijs 
ten in de regio ontstaan, elders werd 
één lijst gevormd, waaruit wat duidelijker 
de toekomstige fractie tevoorschijn komt. 
De resultaten treft u in dit ledencontact
blad. Bij zorgvuldige bestudering valt op 
dat er toch wel meer dames op de lifsten 
voorkomen dan vroeger.
Het is bijzonder verheugend dat gereno- 
meerde leden van de Centrale van CH- 
vrouwen weer zoveel vertrouwen van hun 
achterban hebben gekregen dat zij de 
lijst aanvoeren. In Utrecht is dit mevrouw 
mr. E. A. Haars, die als gedeputeerde 
uitstekend werk levert; in Sneek leidt 
mevrouw De Graaff-Nauta, die als voor
zitter van de gecombineerde AR-, CH- 
en KVP-fractie in de provinciale staten 
van Friesland veel waardering oogst. 
Mevrouw ir. N. C. de Ruiter is in de 
statenkring Leiden tot eerste kandidaat 
gekozen, zodat haar bekwame inbreng 
niet verloren gaat voor de fractie. Het 
zou te veel worden om alle vrouwen die 
hoog geplaatst zijn te noemen. Kijkt u 
b.v. eens naar Groningen, Ommen, Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, 
Gouda en wellicht andere plaatsen die 
ons nu nog niet bekend zijn. Na de ver
kiezingen van 27 maart hopen we hierop 
terug te komen.

VERKIEZINGEN 
EN KIESVERENIGINGEN

Het zal van de uitslag van de verkie
zingen afhangen wie er uiteindelijk in 
de statenfracties plaatsnemen. Door 
achteruitgang kan soms net de vrouw 
uit de fractie vallen (denk aan de laatste 
Tweede-Kamerverkiezingen). Bij tussen
tijdse vakatures komen echter de re-

serveplaatsen aan bod, zodat ook die 
de aandacht verdienen. Daarom zijn de 
vergaderingen voor de kandidaatstelling 
zo belangrijk, al zijn leden zich dat niet 
bewust. De kandidaatstelling begint op 
de kiesvereniging en ook daar worden 
de stemhebbende leden aangewezen voor 
de samenstelling van de lijst. Het is dus 
zaak dat de damesleden geen papieren 
leden zijn, maar de vergadering van de 
kiesvereniging bezoeken. En daar waar 
nog geen of te weinig vrouwen lid zijn, 
wordt het de hoogste tijd haar bij het 
werk te betrekken. Het kiesrecht moet 
niet alleen tijdens de verkiezingen uit
geoefend worden, het begint al veel eer
der. De zorg voor goede mannen en 
vrouwen op de juiste plaatsen is een 
verantwoordelijkheid die we ons bewust 
moeten zijn en waarvan we gebruik moe
ten maken.
De kiesvereniging is tevens de plaats 
waar de meningen van de leden ter kennis 
worden gebracht van de gekozenen. In 
deze tijd waarin men veel prijs stelt op 
inspraak, moeten we zorgen dat de kies
vereniging ook als inspraakkanaal goed 
fungeert.

GEMEENTERAAD

De problematiek in de gemeente ligt 
letterlijk dicht bij huis. Daarom zullen 
veel vrouwen zich daarvoor interesseren. 
Het is dus van belang haar hierbij te 
betrekken.
De vrouwen die in een gemeenteraad zitten 
blijken het vaak bijzonder goed te doen, 
omdat zij door hun praktische inslag 
tot goede oplossingen komen. Bovendien 
hebben huisvrouwen overdag vaak meer 
tijd dan mannen om met gemeentezaken 
bezig te zijn. We zien dan ook een steeds 
grotere betrokkenheid. (In mijn eigen 
gemeente zijn nu 7 vrouwelijke raads
leden op een totaal van 31.) We hopen 
dat deze tendens ook in de CHU merkbaar 
is. Niet alleen in de Raad, ook in de 
adviescommissies van de gemeente, bij 
sociale- en maatschappelijke zorg, bij 
onderwijs, en in die vrouwen-advies- 
commissie voor de woningbouw (VAC) 
kan de CH-vrouw een goede rol spelen. 
Bij plannen voor de verbetering van de 
woonomgeving is het nuttig de bewoners 
te raadplegen en de VAC in te schakelen. 
Zo zijn er tal van voorbeelden waaruit 
kan blijken dat de vrouwen een waarde- 
volle rol kunnen spelen in de gemeente. 
Zij horen dus in grote getale op de kan
didatenlijst voor te komen.

PROPAGANDA

De beste propaganda onder vrouwen is 
die door de vrouwen zelf. Zo komen op 
de politieke scholingscursussen de beste 
gesprekken met de vrouwelijke politici. 
Een directe aanpak, geen omhaal van 
woorden, geen drempelvrees en een zekere 
lotsverbondenheid. Het is daarom heel 
verstandig dat de zes vrouwenverenigingen 
die deze cursussen organiseren (o.a. de 
Ned. Christen Vrouwenbond) er altijd op 
uit zijn vrouwelijke sprekers te vragen. 
Helaas is bij de CHU de kring nog te 
klein om aan alle aanvragen te kunnen 
voldoen. Toevoer van nieuwe mensen is 
dus gewenst. Maar niet alleen op vrou
wenverenigingen is er ruimte voor spreek

beurten. Ook op bejaardensociëteiten, op 
koffiebijeenkomsten en op scholen zijn 
korte politieke praatjes welkom. Een ge
weldig medium is natuurlijk de t.v. Maar 
dan moet de vrouw niet als ,,aangever”  
fungeren, dan moet er ruimte zijn voor 
een zelfstandig optreden. Zo zijn er meer 
mogelijkheden te bedenken voor een 
gesprek van vrouw tot vrouw.

Op die manier ontstaat er vertrouwen 
en medeleven, hetgeen daarna tot mede
werken omgezet moet worden. Naarmate 
de kring van medewerksters zich uit- 
breidt wordt het weer makkelijker ge
schikte vrouwen op de lijsten te plaatsen. 
Die kandidaten gaan dan weer op pad, 
enz. Zo is de kring weer rond en kan 
een zeker sneeuwbal-effect ontstaan.

Kandidaatstelling en propaganda zijn on
losmakelijk met elkaar verbonden. Voor 
de gunst van de kiezers moet gewerkt 
worden, ook onder de vrouwen.
Daarvoor moeten de juiste mensen aan
wezig zijn, ook al heeft men nog zo’n 
goed programma.

Hetty Tegelaar-Boonacker

v s « w ? w w w w y w w w w w w v w w w

Institute of Social Studies 
blijft in Den Haag
Het Institute of Social Studies blijft in 
Den Haag en wordt niet ondergebracht 
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
te Amsterdam. Dit heeft minister Pronk 
voor ontwikkelingssamenwerking geant
woord op schriftelijke vragen van het 
Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijen- 
horst (CHU) en collega’s van de frakties 
van KVP en ARP.
De kamerleden hadden kennis genomen 
van berichten, dat de regering over
plaatsing van het instituut van Den Haag 
(waar het is ondergebracht in het voor
malig koninklijk paleis aan het Noordeinde) 
naar Amsterdam. Zij wezen in hun vragen 
de bewindsman op het speciale karakter 
van het instituut, het contact van studenten 
met de betrokken ambassades en de op
vattingen van de verschillende ambassades 
met betrekking tot het werk van het 
Institute of Social Studies.
De kamerleden lieten doorschemeren, dat 
zij het instituut graag voor Den Haag 
behouden wilden zien.

In zijn antwoord deelde minister Pronk 
mee, dat in de zomer van 1972 de toen
malige ministers voor het wetenschaps
beleid en voor ontwikkelingssamenwerking 
een voorstel formuleerden, gericht op het 
onderbrengen van het instituut in het 
gebouw van het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen te Amsterdam. Het Amster
dams instituut reageerde positief, het 
Haagse negatief.

In de afgelopen maanden vond overleg 
plaats tussen de regering en het Haagse 
instituut. Daarbij kwam onder andere 
naar voren, dat de staf enige bezwaren 
heeft tegen onderbrenging van het Institute 
of Social Studies in het gebouw van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen. Mede 
op grond daarvan is door de regering 
besloten niet verder aan te dringen op 
realisatie van het voorstel uit 1972, aldus 
minister Pronk.

H. L.
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ENERGIE -  REGIONAAL BELEID -  
TOPCONFERENTIES -  LANDBOUW
PRIJZEN

Tijdens de januarizitting van het Europees 
Parlement moest het lid van de Europese 
Commissie, Thomson, voor de zoveelste 
maal met negatief nieuws over het Euro
pees Regionaal Ontwikkelingsfonds komen. 
De Raad van Ministers was er ook op 
14 en 15 januari niet in geslaagd tot een 
oplossing te komen van de bestaande 
geschilpunten, die met name de omvang 
van het fonds en de voor hulp in aan
merking komende gebieden betreffen. De 
Raad heeft nu besloten op 30 januari in 
een aparte zitting tot een definitieve 
beslissing te komen; tot dan blijft de klok 
stil staan. Intussen zullen nieuwe sta
tistische gegevens worden bewerkt en 
bestudeerd.
Thomson vond het een positief punt dat 
de Raad besloten heeft tot deze bijzondere 
zitting vóór het tijdstip van de eerst
volgende normale zitting van de Raad op 
4 februari. Hieruit blijkt volgens hem 
de politieke wil om tot een oplossing van 
de problemen te komen.
Naar mijn oordeel is dit wel een bijzonder 
vriendelijke conclusie. Want het wordt 
helaas steeds duidelijker, dat de politieke 
tegenstellingen op dit punt zeer groot zijn 
en dat de topconferentie van Kopenhagen 
deze zaak geen stap verder tot een op
lossing heeft gebracht. De Christen-de- 
mocratische afgevaardigde Bertrand he
kelde dan ook terecht de onmacht van de 
Raad om tot een beslissing te komen. 
Commissaris Thomson deelde overigens 
nog mede, dat de Commissie in de dis
cussie in de Raad geen aanleiding heeft 
gevonden wijziging te brengen in zijn 
voorstellen.
Het niet bereiken van overeenstemming 
over de regionale politiek had ook tot 
gevolg, dat de Raad geen beslissing nam 
over de tweede fase van de economische 
en monetaire politiek. Het Parlement 
heeft ook daarover zijn teleurstelling 
uitgesproken. Want, aldus een resolutie 
van de economisch/monetaire commissie, 
de huidige oliecrisis en de enorme prijs
stijgingen van ruwe olie maken het des 
te meer noodzakelijk dat Europa zo snel

mogelijk tot een meer gecoördineerde 
economische politiek komt. Daarom, aldus 
het Parlement, moet de beslissing over 
de tweede fase van de economische en 
monetaire politiek worden losgekoppeld 
van die over de regionale politiek.

ENERGIE

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje van 
het Parlement heeft de nieuwe voorzitter *) 
van de Raad, de Duitse Minister van 
Buitenlandse Zaken Scheel, enkele mede
delingen gedaan over de deelneming aan 
de door President Nixon op 11 februari 
bijeengeroepen internationale conferentie 
over energievraagstukken. Alle negen lan
den van de Gemeenschap zullen voor deze 
conferentie worden uitgenodigd, terwijl de 
Gemeenschap als zodanig ook zal zijn 
vertegenwoordigd.
De Raad heeft de uitnodiging aanvaard, 
er daarbij vanuitgaande dat ook de voor
zitter van de Commissie aanwezig zal 
zijn. Dit betekent dat Europa voor 11 
februari tot een gemeenschappelijk uit
gangspunt van gesprek zal moeten komen. 
Scheel sprak de hoop uit, dat bij deze 
standpuntbepaling de Europese identiteit 
zeer duidelijk zal blijken aanwezig te zijn. 
Hij was van oordeel, dat in Washington 
in het bijzonder over de politieke aspecten 
van de energieproblemen zal worden ge
sproken. Scheel oefende duidelijk kritiek 
uit op de houding die de lidstaten tot nu 
toe in de Raad over de energieproblemen 
hebben ingenomen. Teveel overheersen 
de nationale belangen; te weinig was er de 
bereidheid tot een aanpak vanuit een 
Europees standpunt.

MEDEDINGING

Het Parlement heeft zijn eerste vergader- 
dag in januari voor een belangrijk deel 
gewijd aan de bespreking van het beleid 
van de Commissie inzake het probleem 
van de z.g. mededinging (concurrentie
voorwaarden etc.). Van de door het Par
lement aanvaarde conclusies vermeld ik 
de volgende:
1. de resultaten van vergelijkende waren

onderzoeken door consumentenorgani-

KAN-DI(E)-DA(A)T ?
Onder de titel kandidaat (kan-di-dat?) 
organiseren vier volkshogescholen een 
orienteringscursus voor aspirant-ge- 
meente-raadsleden in provincie Noord- 
holland. De Volkshogeschool te Bergen 
(NH), het Vormingscentrum Dijk en Duin 
(Hoorn), de Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers (Bentveld) en Vormings
centrum De Haaf (te Bergen) geven alle 
cursussen bestaande uit vijf zaterdags 
bijeenkomsten in de maanden februari, 
maart en april.

De cursisten ontvangen voorat allen de 
complete schriftelijke cursus De Gemeen
teraad van de stichting Burgerschaps
kunde.
Achtereenvolgens worden aan de orde 
gesteld:
taak en functie van het gemeenteraadslid, 
wat houdt het raadslidmaatschap in?; de 
techniek van het raadslidmaatschap, de 
gemeente-wet en de wet financiële ver
houdingen, inspraakprocedures, vooral op

het gebied van de ruimtelijke ordening 
en tenslotte het persoonlijk functioneren 
van de raadsleden.
Nadere inlichtingen: Volkshogeschool
Bergen, de heer T. Stom, Postbus 92, 
Bergen (NH), telefoon 02208-4341.

v.D.

saties moeten op ruime schaal ver
spreid worden;

2. een gemeenschappelijke regeling tegen 
misleidende reclame en agressieve 
verkoopmethoden moet worden onder
zocht;

3. nagegaan moet worden of de nationale 
bepalingen inzake oneerlijke concur
rentie kunnen worden geharmoniseerd.

TOPCONFERENTIE

Het Parlement heeft tenslotte ijverig ge
sproken over de resultaten van de top
conferentie in Kopenhagen. Er was in 
brede kring teleurstelling over deze resul
taten. Onder meer over het feit dat de 
topconferentie ten aanzien van de bevoegd
heden van het Parlement niet verder kwam 
dan een intentie-verklaring. Het Par
lement sprak nogmaals uit, dat confe
renties van staatshoofden en regerings
leiders niet in de plaats kunnen komen 
van de gevestigde instellingen van de 
Gemeenschap.

LANDBOUWPRIJZEN

Commissaris Lardinois deed op donderdag 
17 januari in het Parlement mededeling

van de nieuwe landbouwprijzen. In totaal 
zullen de landbouwprijzen met globaal 
7% omhoog gaan. De voorgestelde ver
hoging van de rundvleesprijzen ad. 10% 
ligt boven dit gemiddelde. Daartegenover 
ligt de prijsverhoging voor melk en graan 
ad. 4% daaronder. De nieuwe prijzen voor 
melk en rundvlees zullen al per 1 maart 
a.s. gelden. Mijn eerste reactie is, dat 
de voorgestelde verhoging voor graan 
aan de lage kant lijkt. Ten aanzien van 
melk kan niet voorbij worden gegaan aan 
de vrij forse prijsverhoging die het af
gelopen jaar heeft plaatsgevonden en aan 
de ongunstige marktsituatie vergeleken 
met graan (in de melksector zijn over
schotten, in de graansector tekorten). 
De voorgestelde verhoging van rundvlees 
ad. 10% noemde Lardinois ,,niet zonder 
risico, maar nog net gerechtvaardigd” . 
Hij kenschetste het totale pakker als een 
anti-inflatie beleid. De direkte invloed 
op de kosten van levensonderhoud zullen 
zeer beperkt zijn (,,vrij wel te verwaar
lozen” ).

*) Het voorzitterschap wisselt per half 
jaar; voor het eerste half jaar van 
1974 is de Bondsrepubliek Duitsland 
aan de beurt.

Kistenfabriek
Nijkerk
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N. DE BOER

[
AANNEMERS KASSENBOUW

Oude Leedeweg 83-87 
Telefoon 01736-2335-2464 

Pijnacker
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Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tarfk-transporten 
Butaan en Propaangas 
Ca'mpingflessen vullen 
Container-vuilafvoer

f f DE KLDK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTER D A M -24 - Te le fo o n  190200  
T ele foon  325011 a fd e lin g  co n ta in ers
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I
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V oor LO O DG IETERS-, G A S , S A N ITA IR E- EN 
LEIW ERKEN

(ook asfalt-shingles) in en op uw 
bouwwerken naar het sinds 1848 l?e- 
kende en vertrouwde adres;

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 ■ LEEUW ARDEN  
TELEFOON 05100 -20841

KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPIJ B.V. BREDA
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HANAB B.V
VALKENBURG - Z.H. Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 05789-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

ff'DE STORMVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

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. Wlaerlandlaan 7 - Amersfoort.

03490-16853

VAN DE BUNT-

^  nj^gyéedèrs ★  granen ★  bloem en meel 
i f  kunstmeststoffen ^  ruwvoedets

Nijverheidsstraat 2^ ' -  Telefoon 2342 - Nijkerk

RIJDAM

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

NV TECHNISCH BUREAU 
ALPHEN AAN DEN RJJN

metaalspuiten
machinebouw
staalkonstrukties
kranenbouw
roérwerken

A S SU R A N TIEK A N TO O R  C. van VE EN
Vinkeveen - Julianalaan 4 - Telefoon 02972-1396

VO O R DE R O N D E V E N E N  AM STEL- en 
VE C H TS TR EE K

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

K erko rge ls
E lektron ische
o rg e ls

voor kerk-, schooi
en huismuziek

M c u is fc a n t
JwfNKElGALSHlJ KBfiSCHOTBN 

TBL./SS6S ’ APBLÖOORN

A A N N E M E R S B E D R IJF

B.V. RADIX & VEERMAN
O udelaniJsw eg 30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Vehbouw - Nieuwbouw'door geheel Nederland

I TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF
T
I
I
IJ. STOUT

Dijk'laan 84 - Telefoon 01825 - 590 |
BERGAMBACHT |

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

VEENENDAAL

I 
I 
I 
I

poooooooooooooooooooooo^
B O U W - EN A A N N E M E R S B E D R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
Pickéstraat64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
N O O R D W IJK

ooooooooooooooooooooooo
BO UW B EDRIJF

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

tm m a
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
C allen b ac h s tra a t 1 

NIJKERK  
T ei. 03494-1661

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.'

Laarstraat 12-20 
Zutphen

Olieschaarsteü Inflatie!!
Dames aarzel niet langer, koop 
juist nu een bontmantel. Daar 
hebt u jarenlang plezier van. 
Gaat u daarom in ieder geval 
eerst kijken bij de grootste en 
goedkoopste bontzaak van Ne
derland. Duizenden korte en 
lange BONTMANTELS, bont- 
hoeden en -colliers tegen aan
trekkelijk lage, betaalbare prij
zen. Bont kopen is een zaak 
van vertrouwen. Een 3-jarig 
garantie-certificaat is dat ver
trouwen waard. Desgewenst 
soepele kredietservice.
De Bontkoning, Hoogstraat 97, 
Rotterdam-C., telefoon 010- 
117.117. Groot parkeerterrein 
voor de zaak. Vrijdag koop
avond tot 9 uur. Hooghuis- 
straat 3 (straat schuin t /o  
Hema), Eindhoven-C., tel. 040- 
61100. Vrijdag koopavond 
tot 9 uur. Voorstreek 71, 
Leeuwarden, telefoon 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond.) Bij koop 
wordt het reisgeld voor 2 
personen (bus, trein, auto) 
terugbetaaid. Dus gratis rei-

STIJGENDE OMZET 1
Dan kwaliteitsvleeswaren en -eerste klas 
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
Exports'lachterijen en 
Vleeswarenfabriek’N.V. - Ede

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
T ele foon  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)

politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
ciaa1-ekonomisch beleid, woningbouw . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, m 'llieubeheer..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke fessen +  documentatie voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapen'ingswedloop, bevol
kingsexplosie, internationale samenwerking . ..

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

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

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

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 s'chriftelijke lessen voor 2 0 . -

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soc'iale verzekeringen, personeelsbeleid . ..

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus 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, Le iden, te le fo o n  (0 17 10 ) 46803



de
Vrijdag 1 februari 1974 - 10e jaargang no. 5

nederlander
CH-WEEKBLAD

Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Giro 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

M r. W. Schotten, Tweede-Kam erlid van CHU:

Benzinedistributie een flop
,,De benzinedistributie is een grote flop 
geworden. Bij de afwikkeling ervan heeft 
het kabinet-Den Uyl de belangrijkheid 
van de auto in het maatschappelijk leven 
van Nederland over het hoofd gezien. 
Voorts heeft de regering de problemen 
bij het grensverkeer zwaar onderkend” . 
Met deze uitspraak heeft het christelijk- 
historische tweede-kamerlid mr. W. 
Schotten, vorige week vrijdagavond te As
sen gereageerd op het besluit van de 
regering, met ingang van volgende week 
maandag de benzinedistributie af te schaf
fen.

Op vrijdag 18 januari liet minister-pre- 
sident drs. J. M. den Uyl tijdens zijn 
wekelijks gesprek met journalisten nog 
doorschemeren, dat voorlopig van af
schaffing van de distributie van benzine 
nog geen sprake zou zijn. Hij deed zelfs 
mededelingen over de omvang van de 
toewijzing in de tweede distributieperio- 
de, ingaande maandag 4 februari.

Gedurende het weekeinde van zaterdag 
19 en zondag 20 januari en op de eerste 
dag van de vorige week ontstond er een 
grote chaos bij de distributie. Bewoners 
uit de grensstreken reden met hun auto 
naar West-Duitsland of België om daar 
zonder bon benzine te tanken. In Neder
land zelf besloten veel pomphouders geen 
bonnen te vragen voor de door hen afge
leverde benzine.

ONRUST

Dit leidde ook tot onrust onder detweede- 
kamerleden. De een na de ander besloot 
tijdens het wekelijks mondeling vragen
uurtje de kwestie aan de orde te stellen.

En woensdagmiddag jongstleden, geduren
de dit vragenuurtje, kwam minister drs. 
R. F. M. Lubbers met de mededeling: 
,,Met ingang van 4 februari behoort de 
distributie tot het verleden” . Er zou, 
aldus de bewindsman, nog nader worden 
bekenen welke alternatieve maatregelen 
getroffen zouden moeten worden, om 
het hoofd te kunnen bieden aan het be
staande tekort aan benzine van vijftien 
procent.

Het was wel de bedoeling, zei de mi
nister tot de kamer, om gedurende de 
nog lopende distributieperiode alle be
palingen van kracht te doen zijn, en der
halve van de pomphouders te eisen, dat

Propaganda
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, in het bij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander” blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

Redaktie.edaktie.

zij alleen benzine tegen afgifte van bonnen 
of machtigingen zouden verkopen. De 
BOVAG, de bond van garagehouders, gooi
de in eerste instantie het hoofd in de 
wind. Hij wilde niet weten van benzine-

verkoop tegen bonnen. Daarop volgde vol
gende vrijdag opnieuw overleg, nu tussen 
een delegatie uit de ministerraad en ver
tegenwoordigers van de oliemaatschap
pijen en van de BOVAG. Na afloop van 
dat overleg kwam er van de zijde van de 
regering een verklaring. De belangrijk
ste punten daarin waren:

- er moet de eerste weken rekening ge
houden worden met een benzinetekort van 
15 procent,
- vanaf 4 februari komt er een verplich
te maximum-snelheid van 100 km. per 
uur op de autowegen en autosnelwegen 
en van 80 km. per uur op andere wegen 
buiten de bebouwde kom,
- op grootscheepse wijze zal het publiek 
opgeroepen worden vrijwillig het ben- 
zinegebruik te beperken,
- gedurende de lopende periode mag al
leen benzine verkocht worden tegen af
gifte van bonnen of machtigingen.

TOEGEGEVEN

Vrijdagavond 25 januari gaf premier Den 
Uyl toe, dat de regering de problemen 
bij het grensverkeer had onderschat. Er

was geen rekening meegehouden, dat West- 
Duitsland en België geen benzinedistri
butie zouden doorvoeren, zodat daar
door vele Nederlanders bonvrij over de 
grens zouden gaan tanken.

Ook het feit, dat de meeste Nederlandse 
autobobilisten met een volle tank de dis
tributieperiode ingingen en de eerste da
gen praktisch niet tankten was eigenlijk 
wel een verrassing geweest. De pomp
houders zagen in die eerste dagen hun 
omzet sterk teruglopen met wel 70 pro
cent. Daardoor kon de indruk ontstaan, 
dat er benzine voldoende is. De minister
president deelde mee, dat de regering 
er op vertrouwde dat oliemaatschappijen 
en BOVAG de afspraak over het uitslui
tend afleveren van benzine op bonnen 
nakomen. ,,We hebben niet met de politie 
gedreigd” . Het CHU-kamerlid Scholten 
zei hierover in Assen: ,,lk geloof niet 
dat de pomphouders in ons land straf
rechtelijk zullen worden vervolgd. Het 
zou het kabinet passen aansluiting bij 
de maatschappelijke realiteit te vinden” .

NIET AFGELOPEN 
«

Mr. Schotten wees erop, dat met het af
lopen van de benzinedistributie de eco
nomische gevolgen van de energiecrisis 
niet zijn afgelopen. ,,De prijzen van de 
grondstoffen zullen dit jaar sterk stijgen 
en daarmee zorgen voor de grootste infla
tie sinds 1945. Elk kabinet zal een strak 
prijsbeleid moeten voeren” .

H. L.

Drs. A. D. W. Tilanus:

„Deel personeel Dennendal polariseert”
Een deel van de personeelsleden van 
Dennendal, het in de laatste maanden 
alom besproken paviljoen van de Willem 
Arntsz-stichting treedt bewust polari
serend op. De betrokkenen laten hun 
eigen standpunten prevaleren boven de 
dringend noodzakelijke rust in het huis. 
Aldus heeft vorige week zaterdag het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. A. D. W. Tilanus gereageerd in 
schriftelijke vragen aan staatssecretaris
J. Hendriks van volksgezondheid.
De vragen werden gesteld naar aanleiding 
van berichten, dat een deel van de per
soneelsleden van Dennendal een ,,Nieuw 
Dennendal” zouden gaan vormen onder 
leiding van de heer Carel Muller.

Met zijn vragen wilde drs. Tilanus aan 
de weet komen of de bewindsman het juist 
vindt dat personeel van de zwakzinnigen
inrichting in strijd met rechtmatig ge
nomen bestuursbesluiten de macht in een 
paviljoen in handen wil nemen.

,,Acht de staatssecretaris het in het 
belang van de geestelijke volksgezondheid 
en met name in het belang van de pa
tiënten dat het personeel polariserend 
optreedt?” , zo vroeg het kamerlid. Hij 
drong er op aan dat de bewindsman 
zal meedelen dat slechts rechtmatig ge
nomen bestuursbesluiten tot een oplossing 
in Dennendal kunnen leiden.

H. L.

PARLEMENTARIA

CHU vraagt aandacht voor 

migratie uit de West

,,Het is wel erg dat 20 procent of wel 
een vijfde van de Surinaamse bevolking in 
Nederland zit. Gelukkig is dat met de 
Antillianen niet zover gekomen. Eerst 
zijn er veel geschoolden gekomen, dat 
betekent een funeste drainage van Suri
name. Het is toch te gek dat er in Ne
derland meer Surinaamse artsen zijn 
dan in Suriname zelf. Thans komen er 
veel ongeschoolden en dat betekent voor 
deze mensen veel ellende in Nederland. 
Het is onbegrijpelijk dat de kabinetten 
bet zover hebben laten komen. Het be
leid is hier bepaald te kort geschoten” . 
Dit zei de CH-woordvoerder T. Tolman,

vorige week in de Tweede Kamer tij
dens de behandeling van de begroting 
voor Suriname en de Nederlandse An
tillen. Spreker ondersteunde een sugges
tie die het PvdA-Kamerlid Franssen tij
dens het laatste parlementaire bezoek 
aan Suriname heeft gedaan. Er dient 
voor dit vraagstuk een permanente, ge
mengd samengestelde commissie te 
komen, die niet alleen uit ambtenaren 
bestaat.
Spreker zag voor zo’n commissie diver
se taken, zoals: het bezien welke maat
regelen gewenst zijn ter beteugeling van 
de migratie; objectieve voorlichting in

Suriname over de mogelijkheden in Ne
derland; een gedegen voorbereiding van 
de migratie; coördinatie van maatrege
len voor opvang en begeleiding en be
vordering van repatriëring van in Ne
derland aanwezige Surinamers; wan
neer inderdaad slechts een gering per
centage terug wil naar Suriname is de 
begeleiding in Nederland van uitzonder
lijk belang.
Tolman wees er voorts op dat sinds 
enige tijd zowel in Nederland als in 
Suriname en de Nederlandse Antillen een 
nieuwe regering is opgetreden. Hij was 
verheugd dat de Nederlandse regering 
het tot nu toe gevoerde beleid wil voort
zetten. Wel moet daarbij ruimte aanwe
zig zijn voor verandering; met name 
wanneer Suriname of de Antillen zelf 
met voorstellen tot bijsturing of wij
ziging komen.
Het initiatief om per drie maanden be
sprekingen op ministerieel nivo te hou
den juicht spreker toe. Daarbij moeten 
dan echter niet alleen aktuele vragen over 
hulpverlening aan de orde komen maar 
alle onderwerpen waarvan bespreking 
nuttig kan zijn, behandeld kunnen worden. 
Suriname zal vooral het probleem van 
de nationale eenheid moeten oplossen. 
Het zou een ramp zijn, als de ethische 
verschillen, versterkt door sociale 
afstanden en politieke tegenstellingen, 
zouden leiden tot tegen elkaar botsen
de in plaats van met elkaar samenwer
kende bevolkingsgroepen.
De Antilliaanse regering is met haar 
beleid ten aanzien van de eilanden al
dus de CH-woordvoerder goed gestart. 
Een van de problemen is hier de rela
tie met het omliggend gebied. Naar on
ze mening zou een aktieve deelname 
aan de groeiende Caribische gemeen
schap van grote betekenis kunnen zijn 
voor de verdere ontwikkeling van de 
Antillen, aldus de CH-woordvoerder.

ZELFSTANDIGHEID

Ten aanzien van de zelfstandigheid van 
de West beklemtoonde Tolman dat de 
CHU geen gefixeerd jaartal hiervoor wil 
laten vallen. Het is nu „in de zeventi
ger jaren” geworden. Dat acht ik zeer 
wel aanvaardbaar. Maar als één van de 
Rijksdelen aan het eind daarvan nog niet 
zover is, moeten we in beginsel ook de 
bereidheid hebben, over die jaren heen 
te gaan. Veel zal ook afhangen van de 
voorstellen van de Koninkrijkscommis- 
sie, aldus Tolman.

H. van Spanning.



VRIJDAG 1 FEBRUARI 1974

PARLEMENTARIA
Begroting Landbouw in Tweede Kamer

Tolman informeert naar visie op grondpolitiek
Tijdens de behandeling van de begro
ting van landbouw in de tweede kamer 
heeft de CH-afgevaardigde T. Tolman 
geïnformeerd naar de beleidsvoor
nemens van minister Van der Stee ten 
aanzien van de grondpolitiek.
Tolman stelde dat gebleken is dat over 
de grondpolitiek ook binnen het kabinet 
verschillend wordt gedacht. Hij vroeg 
zich af of door de minister van land
bouw „Keerpunt” wordt gekoesterd.
De minister-president heeft in VPRO- 
maandag gezegd dat wanneer het kabinet 
zou vallen, dit op een principieel punt 
zal zijn, bijvoorbeeld de grondpolitiek. 
Minister Gruyters daarentegen onder
scheid heel duidelijk twee zaken: de kale 
kostprijs van de grond; en de prijs van 
bouwrijpe grond.
Spreker acht dit een juist uitgangspunt. 
Het gaat er hem niet om speculatie te 
bevorderen maar wel om handhaving van 
geldende spelregels bij aankoop of ont
eigening van grond. Het betreft hier een 
stuk rechtszekerheid. We moeten de be
staande onrust wegnemen. Vooral de kosten 
voor het bouwrijp maken van grond acht 
Tolman een ernstig probleem. Grond- 
kosten die met een lage aankoopprijs, 
bouwrijp tot soms meer dan flOO per 
vierkante meter stijgen zal men kritisch 
moeten beoordelen.
Het probleem ligt dan ook niet bij de 
grondeigenaar maar vooral bij de ge
meenten. Minister Gruijters heeft gelijk 
dat de kale grondprijs een steeds be
scheidener deel gaat uitmaken van de 
totale grondkosten. Emotionele discussies 
over de gebruikswaarde van grond kun
nen gevoeglijk achterwege blijven. Daar 
ligt het knelpunt niet. Ik neem aan dat 
de minister deze gedachtengang kan de
len en er ook zijn beleid op zal richten. 
Dat neemt niet weg dat het natuurlijk 
zinvol is, een discussie op gang te bren
gen over het voorkeursrecht van de over
heid bij aankoop van gronden voor stads
uitbreiding, aldus Tolman.
Over de experimenten met de Grondbank 
merkte de CH-woordvoerder op:
De minister wil op grond van de opge
dane ervaringen met de Grondbank een 
afwachtende houding aannemen. Tolman 
acht de Grondbank echter een noodzake
lijk complement op de gevoerde land
bouwpolitiek; een goede tussen oplos
sing tussen pacht en eigendom.

Spreker pleit voor een uitbreiding van 
het proefgebied, o.m. door een grotere 
spreiding over het land en opname van 
nieuwe ruilverkavelingsgebieden. Hij in
formeerde voorts naar de visie van de 
minister op de mogelijkheid van keuze 
tussen erfpacht of koop en de mogelijk
heid tot terugkoop na een aantal jaren 
erfpacht.

INKOMENSPOLITIEK

De presentatie van de gemiddelde ar
beidsinkomens per ondernemer in de land
bouw kan - zoals deze is gepubliceerd 
in de memorie van toelichting - makke
lijk een verkeerde indruk geven van de 
werkelijke inkomenssituatie in de Neder
landse land- en tuinbouw.
Tolman wijst op de gegevens die over 
1972/1973 door het LEI zijn gepubliceerd. 
Hij vraagt de cijfers van het LEI als noot 
in de handelingen op te nemen, en ver
zoekt de minister de komende jaren de 
gegevens van het LEI in de begroting 
van landbouw op te nemen.

Spreker vraagt zich af of de minister in 
zijn inkomensbeleid niet ,,met twee benen 
in een kous” zit. Enerzijds wordt een 
Europees landbouwbeleid gevoerd met 
daaraan verbonden een Europese prijs
politiek; anderzijds wordt uitsluitend op 
politieke gronden, om het levensmiddelen
pakket goedkoop te houden, de consump- 
tiemelk in prijs verlaagd; het bekende ge
beuren bij de revaluatie.

Wat gaat de minister doen als door een te 
schriel nationaal prijsbeleid, de inko
mens in de veehouderij achter blijven? 
Komt hij dan met inkomenstoeslagen? 
Het zou in de theorie dat ,,de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen”  wel passen; maar dan komt de 
concurrentievervalsing weer om de hoek 
kijken.
Tolman informeert wat de minister denkt 
van de brochure van prof. Van Riemsdijk 
over inkomenstoeslagen; wordt dit stuk 
bij de afdeling ,,sprookjes over de land
bouw”  geplaatst?
Voorts vraagt de CH-woordvoerder of 
het niet billijk zou zijn naast het Euro
pees landbouwbeleid in de toekomst ook 
met een Europees belastingsysteem in de 
landbouw te gaan werken.

WERELDVOEDSELSITUATIE

De periode van grote overschotten is 
voorbij. We zijn in een schaarste periode 
aangekomen. De noodzakelijke voedsel
voorraden zijn geslonken tot het laagste 
minimum sinds de tweede wereldoorlog. 
De woorden van oud minister Lardinois 
dat men Nederland en de EEG niet kan 
overlaten aan de grilligheid van de we
reldmarkt zijn maar al te waar. Ook 
in deze schaarsteperiode dient men er 
naar te streven continu de honger in de 
wereld te bestrijden. Dit zal tot stand 
moeten komen via wereldomvattende ak
koorden. In deze situatie zal de Europese 
prijs- en struktuurpolitiek nog meer aan
dacht moeten hebben dan reeds het geval 
is, aldus Tolman.

NATIONAAL STRUKTUURBELEID

Ten aanzien van het nationale struktuur- 
beleid is er volgens Tolman sprake van 
een redelijke voortzetting van dit be
leid. Hij acht dit van groot belang.
In dit kader heeft de CHU-fraktie de 
halsstarrige houding van het kabinet ten 
aanzien van het troetelkind, de vermo
gensbelasting, niet gewaardeerd. Verho
ging van de vermogensbelasting is nade
lig voor het struktuurbeleid in de land
bouw. Ook als er voorstellen tot verho
ging van de successiebelasting zouden ko
men, staat dit op gespannen voet met 
het struktuurbeleid. Hierdoor zou de eigen 
financiering van de land- en tuinbouwbe
drijven ernstig nadeel ondervinden.
Niet zonder zorg is de CH-woordvoerder 
ten aanzien van de ruilverkaveling. Bij 
verkavelingen zoals b.v. in Rolde enAnlo, 
in Drente, heeft de regering nadat een 
verkavelingsplan met grote meerderheid 
is aangenomen, haar oren laten hangen 
naar hen die deze werken wilden op
schorten. Tolman stelde dat er na een 
zo lange voorbereiding en een zo ruime 
meerderheid voor de plannen ook recht 
op uitvoering is.
De CH-woordvoerder was verheugd over 
de uitspraak dat de reconstructie van de 
Veenkoloniën doorgang zal vinden.
Spreker zei teleurgesteld te zijn dat de 
PvdA-fraktie bij het debat over de nota 
Noorden des lands haar stem onthouden 
had aan zijn motie, waarin om onverkor
te handhaving van hetruilverkavelings- en

T. Tolman

landinrichtingsbeleid. Hij had dit temeer 
betreurd omdat de PvdA nooit een kop
loper in de landbouwprijzenpolitiek is ge
weest, maar altijd wilde wachten op de 
struktuurpolitiek.
De PvdA-fractie zei bij de behandeling 
van de motie te willen wachten op de be
groting. Tolman zei het op prijs te zul
len stellen wanneer de PvdA zich nu 
duidelijk over deze kwestie uitspreekt, en 
kleur bekent.
Spreker informeerde of er al nadere mede
delingen zijn te verwachten over de po
sitieve toezeggingen inzake de verzwa
ring van de elektriciteitsvoorziening in 
het Noorden; tevens informeerde hij hoe 
het staat met de financiële maatregelen 
voor de Veenkoloniën, die tijdens het 
Landbouwcompensatiedebat in het voor
uitzicht zijn gesteld.
Tenslotte vroeg Tolman in dit kader, of 
er nog gewerkt wordt aan wijziging van 
de Pachtwet. De mededelingen hierover 
zijn uiterst summier. Aanpassing van de 
Pachtwet acht spreker een belang van de 
eerste orde. Deze wijziging zal moeten 
aansluiten bij het moderne grondgebruik, 
met handhaving van zekerheden voor de 
pachter.
De CH-woordvoerder stelde de bewinds
man de vraag wat de politieke intenties 
van dit kabinet zijn, ten aanzien van de 
landbouw. Zijn verwachtingen zijn met 
name na het debat over de compensatie
bedragen, als gevolg van de revaluatie niet 
hoog gespannen. De door de Kamer aan
vaarde motie-Kruisinga over het inko
mensbeleid in de sector van de zelfstan
digen en de landbouw moet als een duide
lijke uitspraak en waarschuwing van de 
Kamer worden gezien.
Hij vraagt zich af of alleen de vlag van 
„Keerpunt” van het ministerie van land
bouw wappert.

H. van Spanning.

De kandidatenlijsten voor de 
statenverkiezingen
Na de publikatie van de kandidatenlijsten 
van de CHU voor de komende statenver
kiezingen in het leden-contactblad,,De Ne
derlander”  zijn nog enkele opgaven binnen 
gekomen. Deze zijn:

STATENKRING GOUDA
1. ir. N. Buijsert, Alphen aan de Rijn;
3. drs. J. van Helleman, Krimpen aan 
de IJssel; 5. Jac. Booij, Boskoop; 7. 
mevr. H. J. Groenendijk-Bernard, Wad- 
dinxveen; 9. drs. L. H. B. Rienks, Nieu- 
werkerk aan de IJssel; 11. mr. G. van 
Muiden, Nootdorp; 13. P. van der Vaart, 
Capelle aan de IJssel; 15. mevr. A. Ro- 
denburg-Mostert, Pijnacker; 17. L. He
ling, Gouda; 19. A. R. R. Vos, Berg- 
schenhoek. De lijst van de statenkring 
Gouda wordt gecombineerd met die van 
de statenkring Leiden.

KAMERKRING ZEELAND
I. A. J. Kaland; 2. H. Eversdijk; 3. P. G. 
van den Bosse; 4. E. Ph, Nieuwkerk; 5.
H. Schot; 6. J. B. Ventevogel; 7. J. A. 
Scheele; 8. A. M. Dek; 9. mej. A. van der 
Leeden; 10. mevr. L. van der Plas- 
Tanis; 11. J. A. de Boe; 12. J. P. G 
van Ooijen; 13. 1. P. de Bruijne; 14
J. Cevaal; 15. J. van der Maas. Sta- 
tenkring Middelburg; 16. W. P. J. Baars 
17. S. J. Lous; 18. J. Hooij; 19, A. Hack; 
20. M. Bode. Statenkring Vlissingen: 16
A. Lampert; 17. M, Bode; 18. J. Punt 
van osnabrugge; 19. L. Wouters; 20. J.A. 
Dominicus.

STATENKRING DEN HAAG
I, B. Bol, Den Haag; 2. Wm C. de Kruyf,

Den Haag; 3. mevr. N. C. van der Harst- 
Treurniet, Scheveningen; 4. H. Lammers, 
Den Haag; 5. dr. C. Blankestijn, Den Haag;
6. W. P. van Leeuwen, Den Haag; 7 
mr. F. H. Piket, Den Haag; 8. mevr
E. Sleijser-Tegelaar, Alphen aan de Rijn;
9. mr. J. M. Boll, Den Haag; 10. mevr
H. Tegelaar-Boonacker, Rijswijk (ZH)
11. W. A. Kuipéri, Den Haag; 12. J. H. 
van der Jagt, Rijswijk (ZH); 13. H. Don
ker, Den Haag; 14. B. Geskus, Scheve
ningen; 15. G. D. Verhagen, Den Haag; 
16. mevr. ir. N. C. de Ruiter, Voor
schoten; 17. ir. N. Buijsert, Alphen aan de 
Rijn; 18. mevr. M. J. H. Scheffer-van der 
Veen, Den Haag; 19. J. W. van Raaij, 
Den Haag; 20. drs. S. van der Laan, Voor
burg. (Verbeterd bericht).

STATENKRING DORDRECHT
1. J. W. Sluimer, Hardinxveld-Giessen- 
dam; 2. A. Kaptein, Papendrecht; 3. F. 
Meijdam, Asperen; 4. J. van Bommel, 
Dordrecht; 5. R. C. de Bruijn, Sliedrecht;
6. M. de Vaal, Gorinchem; 7. L. H. P. 
van Wijk, Meerkerk; 8. H. de Jong, 
nw. Lekkerland; 9. J. den Hartogh, Via- 
nen; 10. J. C. Kool, Oud-Alblas; 11.
A. A. Schouten, Hogestein; 12. J. van 
Dieren, Lexmond; 13. P. Schenk, Al- 
blasserdam; 14. A. H. Veenvliet, Amei- 
de; 15. A. H. Stemerding, Molenaars
graaf; 16. J. P. Raap, Leerdam; 17.
D. van Buuren, Leerbroek; 18. J. van 
der Meijden, Heukelum; 19. B. Duyn, 
Noordeloos; 20. C. de Kovel, Dubbel
dam (reserve 21. J. Gelauf, Meerkerk).

Propaganda 
voor de
Statenverkiezingen

De kamer -c.q. statenkringen van de 
CHU verzorgen de propaganda ron
dom de statenverkiezingen.

Voor bestellingen van affiches en 
stickers kunt u daar terecht. Wij 
nemen aan dat de kiesverenigin
gen inmiddels al volledig geïnfor
meerd zijn door de secretaris of 
propagandaleider van de betref
fende kamer- of statenkring.

Bent u niet op de hoogte belt u dan 
even het Uniebureau (070-244516) 
Te uwer informatie geven we nog 
even de prijzen en maten van de 
stickers en affiches:

Stickers, formaat 7,1 bij 10 cm 
f0,08 per stuk.

Affiches, formaat 80 bij 1.10 cm 
fl,10  per stuk; formaat 55 bij 76 
cm f0,70 per stuk; formaat 27,5 
bij 38 cm f0,50 per stuk.

(zie ook contactblad van 21 decem
ber 1973).

Uniebureau.

L .

NOGMAALS:

De
kandidaat
stelling
Speciaal bestemd voor de secretaris
sen van de kiesverenigingen!

PROVINCIALE STATEN
Voor de op woensdag 27 maart te houden 
verkiezingen voor de staten is de datum 
voor de kandidaatsstelling dinsdag 12 fe
bruari. Tijdig klaarmaken van de formu
lieren en van te voren ter controle aan
bieden bij het hoofdstembureau is nodig.

GEMEENTERADEN
De kandidaatstelling voor de gemeente
raad is weliswaar op 16 april maar om 
een lijst te mogen indienen zult u tussen 
19 februari en 5 maart een verzoek tot 
registratie van de naarn CHU moeten in
dienen op uw gemeentehuis. De nodige 
formulieren haalt u op het gemeentehuis.

Eén formulier (G 2-1) in te vullen door de 
voorzitter en secretaris van de Unie, 
vraagt u bij het Uniebureau aan. Daarbij 
dient u wel op te geven onder welke naam 
u uitkomt (CHU of PCC of CDA of CH- 
AR., enz.) Regelt u dit a.u.b. voor 20 
februari. Als er dan iets mis is heeft u 
nog de tijd om een en ander te herstellen.



Eerste Kamer achter Veronicawetten
De Eerste Kamer heeft vorige week de 
zogenaamde „Veronicawetten”  - een wij
ziging van de Telegraaf- en Telefoonwet, 
en de goedkeuring van een internationaal 
verdrag ter bestrijding van piratenzen
ders - met 49 tegen 12 stemmen 
aangenomen. Tegen stemden VVD, CPN, 
enkele leden van D’66, en een deel van 
de CHU-fraktie. De CH-senatoren Beere- 
kamp, De Geer en Van Hulst.
Minister Van Doorn (CRM) deed de toe
zegging dat deze wetsontwerpen pas in 
werking zullen treden nadat over de zend- 
tijdaanvrage van Veronica zal zijn beslist. 
Met deze toezegging bereikte de bewinds
man dat een motie van de KVP, waarin 
om duidelijke toezeggingen over de po
sitie van Veronica werd gevraagd, werd 
ingetrokken.
In zijn repliek bracht de CH-woordvoerder 
mr. F. H. Piket hierbij de procedure- 
kwestie ter sprake. Hij meende dat na 
de beslissing van de bewindsman over 
toewijzing van zendtijd aan Veronica, 
hoger beroep kan worden aangetekend. 
Piket vroeg de minister of hij onmiddel
lijk na een beslissing genomen te hebben

maatregelen tegen Veronica wil treffen 
of eventueel het resultaat van een ho
ger beroep wil afwachten.
Staatssecretaris Van Bulten maakte in zijn 
antwoord duidelijk dat het kabinet een 
beslissing in hoger beroep niet wil af
wachten.

ALTERNATIEVEN

De CH-woordvoerder betoogde voorts dat 
de situatie in de aether niet zo desastreus 
is, als men soms doet voorkomen. Zijns 
inziens is van werkelijke overlast aan 
andere zenders, door Veronica niets ge
bleken.
Bovendien wordt in internationaal overleg 
gesproken over zenderuitbreiding - in 
casu toewijzing van zendkanalen - voor 
diverse landen. Behalve Nederland zijn er 
nog andere landen, die uitbreiding van 
zendmachtiging op de middengolf wensen. 
Daarnaast moet het zijns inziens technisch 
mogelijk zijn om met behulp van de re
gionale steunzenders, die van 10 tot 17 
uur niet uitzenden, ruimte te scheppen 
voor legale uitzendingen van Veronica.

STEMVERKLARING

De senaat verwierp een voorstel van orde 
van deD’66-afgevaardigdeSchwarz, waar
in werd gevraagd de verdere behandeling 
van beide wetsontwerpen op te schorten 
totdat over de aanvrage van een zend- 
tijdvergunning voor Veronica zou zijn 
beslist. De CHU-fraktie was voor dit 
voorstel.

In zijn stemverklaring betoogde Piket 
het volgende:
,,Een gedeelte van mijn fraktie is be
vredigd door de mededelingen van de mi
nister naar aanleiding van de door de 
heer Gooden c.s. ingediende motie. Een 
ander gedeelte van mijn fraktie is ech
ter van mening dat uit het antwoord van 
de minister van CRM duidelijk is gebleken 
dat zijn maatregelen niet zullen worden 
opgeschort totdat de beslissing in kracht 
van gewijsde zal zijn genomen. Dit ge
deelte van mijn fraktie zal derhalve tegen 
de beide wetsontwerpen stemmen” .

H. van Spanning

Drs. D. F. van der Mei:

Gevolgen energiecrisis voor 
binnenvaart niet overschatten

Drs. D. F. v. d. Mei

,,De gevolgen van de energiecrisis voor 
een wijziging van de concurrentiever
houdingen tussen het wegvervoer en de 
binnenvaart moeten niet worden over
schat. Berekeningen hebben uitgewezen, 
dat die verhoudingen niet ingrijpend zul
len wijzigen” . Aldus heeft het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid drs. D. F. 
van der Mei vorige week te Rotterdam 
gezegd in zijn kwaliteit van voorzitter
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VORMINGSCURSUS
INSPRAAK

Het vormingscentrum Kerk en Wereld, de Horst 1 in Driebergen, organiseert 
twee cursussen over de vraag:
Welke (machts)mogelijkheden heeft de burger in Nederland?
In deze cursussen willen we proberen te bepalen welke wegen en middelen 
er zijn om greep te krijgen op de konkrete, dagelijkse situatie van mensen 
die werken, wonen en rekreëren.
Door wie of waardoor wordt de situatie eigenlijk bepaald en hoe kun je daar 
als burger, die zich er betrokken bij voelt, ook werkelijk bij betrokken 
worden; anders gezegd waar liggen de beïnvloedingsmogelijkheden?
Wat houdt inspraak in en wat kan of moet inspraak en meebeslissen in de 
praktijk zijn?
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te 
benaderen is een simulatiespel, opgebouwd rondom hetkernbegrip,,inspraak” . 
Data: - donderdag, 28 februari 1974, 9.00-21.00 uur; (de leden van de 

vrouwenorganisaties zijn hiervoor speciaal uitgenodigd).
- vrijdag, 3 mei 1974 (20.30 uur begin) - zaterdag, 4 mei 1974 (19.30 

uur einde).
Cursusleider: Hans Schuman.
Maximum aantal deelnemers per cursus: 20.
Cursuskosten komen voor^ rekening van de CHU, reiskosten naar Kerk en 
Wereld v.v. zijn voor eigen rekening.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Hans Schuman, Kerk en 
Wereld, tel.: 03438-2241.
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van de Christelijke bond van ondernemers 
in de binnenvaart.
Deze bond hield zijn jaarvergadering te 
Rotterdam. In zijn toespraak ging drs. 
Van der Mei in op de wel geuite ver
wachtingen wat betreft de toekomst van de 
binnenvaart. Omdat de binnenvaart relatief 
geringere energiekosten heeft dan het 
wegvervoer zijn er mensen, die verwach
ten dat de oliecrisis de concurrentie
positie van de binnenvaart zal versterken. 
Drs. Van der Mei wees evenwel op bere
keningen van het economisch bureau voor 
weg- en watervervoer en van het Neder
lands Vervoersinstituut, Deze berekenin
gen maken geen gewag van ingrijpende 
wijzigingen.
Bij het grensoverschrijdend vervoer is de 
positie van de binnenvaart sterker. Het 
aandeel van de energiekosten in de totaie 
exploitatiekosten bedraagt bij de binnen
vaart in dit geval 10,25 procent. Bij het 
grensoverschrijdend wegvervoer is dit 
percentage 14,5 procent. De stiigine van 
de energiekosten zal het wegvervoer dus 
zwaarder treffen dan de binnenvaart. Maar 
omdat ongeveer 70 procent van het to
tale wegvervoer gemiddeld over een af
stand van minder dan 50 km plaatsvindt, 
zijn de gevolgen voor het wegvervoer 
geringer dan men aanvankelijk zou denken.

VERSTERKEN

Drs. Van der Mei ging niet verder in 
op de gevoigen van de energiecrisis voor 
de binnenvaart omdat er teveel onzeker
heden zijn. Onafhankelijk van de brand- 
stofproblemen meende hij, dat er voor 
de binnenvaart voldoende mogelijkheden 
aanwezig zijn voor een gezonde ontwikke
ling van deze bedrijfstak. Het is vol
gens hem echter van belang de structuur 
van de binnenvaart zo veel mogelijk te 
versterken.
Onderstreept werden de aanbevelingen uit 
het rapport van het economische bureau

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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ten aanzien van een verbetering van de 
financiële positie van de bedrijfstak. ,,Ik 
zou deze aanbevelingen met grote klem 
onder de aandacht van de regering wil
len brengen. Dit is van belang in verband 
met de concurrentiepositie van de Ne
derlandse binnenvaart tegenover die in 
Belgie en Duitsland, waar de afschrij
vingsmogelijkheden voor de binnenvaart 
groter zijn dan in Nederland” .
Door de energiecrisis is volgens drs. 
Van der Mei een zwaarder accent komen 
te liggen op de noodzaak tot verbetering 
van de structuur van onze economie. 
,,Dit geldt ook in de binnenvaart” , aldus 
drs. Van der Mei.

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

Naam

Adres

Plaats

Telefoon

geeft u zich op als deelnemer voor de cursus in ,,Kerk en Wereld”  te 
Driebergen op:
- donderdag 28 februari 1974 (9.00-21.00 uur)*
- vrijdag 3 t/m  zaterdag 4 mei 1974 (20.30 uur begin - 19.30 uur einde)* 

* S.V.P. Doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze bon opsturen naar het Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag 
(tel. 070-244516).

Scholingscursussen

Kandidaat-gemeenteraadsleden
Wij wijzen u op de uitstekende en goed
kope schriftelijke cursus voor (a.s.) ge
meenteraadsleden.

U kunt zich opgeven bij de Stichting Bur
gerschapskunde te Leiden, postbus 349, 
telefoon 01710-93403.
Wij raden u dringend aan deze schrifte- 
iijke crusus te gaan volgen. Dit laatste 
is zo belangrijk omdat de Stichting Bur
gerschapskunde in samenwerking met

Teleac vanaf januari 1974 een groots 
opgezette studiecursus gaat starten.
Als u zich nu reeds opgeeft, is deelname 
aan de congressen, die in het kader van 
de Teieac-cursussen gepland zijn, hoogst 
waarschijnlijk. Neem zo snel mogelijk 
hierover contact op met vrienden en 
kennissen en probeer meerdere C.H.-le
den voor deze cursussen te winnen.

Uniebureau.
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Prijzendebat in Tweede Kamer

Positie middenstand wordt nog besproken
De positie van de middenstand fs tijdens 
het vorige week gehouden prijzendebat 
in de tweede kamer nog niet volledig 
doorgesproken. In afwachting van de re
sultaten van het gesprek tussen minister 
Lubbers en de middenstandsorganisaties 
- dat deze week plaats heeft - werden 
twee moties over de positie van het 
midden- en kleinbedrijf aangehouden. 
Namens de CHU werd aan het prijzen
debat deelgenomen door mr. W. Schollen. 
Hij stelde voorop te beseffen dat in de 
huidige situatie een strak prijsbeleid ge
wenst is. De CHU zal een beleid gericht 
op het voorkomen of ongedaan maken 
van onnodige prijsverhogingen steunen; 
zoals zij dit ook onder vorige kabinet
ten gedaan heeft.
De minister van economische zaken in
troduceert echter een nieuw element in 
zijn aanpak. Hij wil de lastenverzwarin
gen die voortvloeienuitdegestegengrond- 
stoffenprijzen, gedurende enige tijd, ge
heel leggen op de ondernemers.
Schollen herinnerde aan een uitspraak 
van PvdA-fraktieleider Van Thijn, die 
in een rede te Helmond de ondernemers 
als , .gewetenloze profiteurs”  had beti
teld. Bij dit woordgebruik mag ik aan
nemen dat de heer Van Thijn over con
crete gegevens beschikt, aldus Schollen. 
Hij vroeg de minister hoeveel gevallen 
van prijsovertredingen van ondernemers 
hem door de fraktieleden van de PvdA 
waren gemeld.
Van groot belang achtte de CH-woord- 
voerder continuïteit in het prijsbeleid. 
Het belang hiervan is door de minister 
onderschreven maar in de praktijk niet 
altijd nagekomen. Spreker waarschuwde 
dat snelle wisselingen van het prijsbe
leid zowel voor de consumenten als voor 
de ondernemers veel onzekerheden mee
brengen. De consumenten weten niet meer 
waar ze aan toe zijn; terwijl het investe
ringsklimaat in ons land - waar toch al 
niet over valt te juichen - verder ver
slechtert.

Schotten onderstreepte dat een strak prijs
beleid niet als oplossing van alle be
staande problemen kan worden gezien. 
Het prijsbeleid is er niet alleen om over
bodige prijsstijgingen tegen te gaan maar 
ook om te voorkomen dat een te strak 
en te ongenuanceerd prijsbeleid tot ern
stige gevolgen voor bedrijven en de werk
gelegenheid kan leiden.
Kan de minister de kamer verzekeren 
dat de werkgelegenheid door de thans 
voorgestelde maatregelen niet in gevaar 
komt?

MIDDENSTAND

Tegen de behandeling van de middenstand 
bestaan bij de CH-fraktie grote bezwaren. 
De suggestie om kleine zelfstandigen, 
die in de knel komen ontheffing te ver
lenen is onuitvoerbaar. Een selectief prijs
beleid, waarbij grote ondernemingen an
ders behandeld worden dan kleine is niet 
mogelijk. Ook hantering van het inkomens- 
criterium is ontoereikend; het fiscaal 
inkomen bij voorbeeld kan daarvoor niet 
dienen; het bevat teveel andere elemen
ten; terwijl de gegevens over 1973 en 
veelal ook over 1972 nog niet bekend zijn. 
De belanghebbende ondernemers komen 
hier nooit uit, aldus de CH-woordvoer
der, laat staan de consumentenvoorlich
ting. Ik moet de minister dan ook met 
klem vragen naar andere tegemoetkomin
gen voor de middenstand uit te zien. 
Als concrete suggestie stelde hij voor 
de wachttijd voor de detailhandel op nihil 
te stellen.
De middenstand is er - terecht - boos 
over dat op dezelfde dag de prijzen aan 
banden worden gelegd en tegelijkertijd 
een grote lastenverzwaring wordt opge
legd door de jeugdlonen. Hoe kan dit 
passen in een integratiebeleid? Schollen 
vroeg van de minister de verzekering 
dat hij de middenstand zal toestaan de 
verhoging van de jeugdlonen volledig in 
de prijzen door te berekenen. Het prin

cipe van de zwakste schouders dwingt 
daartoe. Hij vroeg voorts de voorwaar
den voor doorberekening van een derde 
van de loonkosten, waar nodig voor een 
aantal bedrijven, soepel toe te passen. 
Men kan, aldus de CH-afgevaardigde niet 
praten over de prijzen, zonder de lonen 
te noemen, en omgekeerd. Kan de mi
nister meedelen, wanneer de beslissing en 
van het kabinet ten aanzien van de lo
nen, in het bijzonder over de omvang 
van de drempel in de prijscompensatie 
tegemoet kunnen worden gezien?

VERVOLGINGSBELEID

Sprekend over het vervolgingsbeleid merk
te Schollen op dat een vooraanstaand so
cialist, namelijk de heer Groeneveld van 
het NVV, op 19 januari j.1. voor de radio 
een nieuw soort klassejustitie heeft be
pleit; ondernemers die de prijsgedrags- 
regels overtreden in het gevang zetten, 
in plaats van boete opleggen. Gelet op 
alles wat de PvdA-fraktie in deze kamer 
steeds heeft bepleit over de vervanging 
van vrijheidsstraffen door geldboetes, is 
het interessant als deze fraktie nu een 
oordeel geeft over de suggestie van de 
heer Groeneveld, merkte de CH-woord- 
voerder op.

Voorts deed hij de suggestie om de 
voorgenomen beperkte werkingsduur van 
de voorgestelde prijsmaatregelen nader 
te concretiseren. Hij dacht daarbij aan 
een tijdsduur van vier maanden.

BENZINEDISTRIBUTIE

De benzinedistributie loopt, aldus Schol
len, volledig uit de hand. Zij wordt in 
het rechtsgevoel van ons volk niet meer 
als juist aanvaard; mede ook gelet op alle 
problemen van de pomphouders in 
de grensstreken. Maak van deze distri
butie geen prestige zaak maar schaf hem 
zo snel mogelijk af!

KOPPELING FISCAAL INKOMEN

In zijn repliek waarschuwde Schollen het 
kabinet nogmaals om een koppeling in 
haar beleid ten aanzien van zelfstandigen 
en middenstand te leggen met het fiscaal 
inkomen in 1972. Dan zullen we wederom 
een regeling krijgen die onuitvoerbaar is 
en verwarrend werkt.
Spreker noemde hierbij enkele cijfers 
die hij van het departement van finan
ciën had ontvangen. Over 1972 is van het 
totaal aantal aanslagen van 4,2 miljoen 
pas 1,9 miljoen verzonden. Van dit totaal 
is slechts 1/3 ondernemers. Slechts 
2Q0.000 van de omstreeks 600.000 onder
nemers hebben hun aanslag ontvangen. De 
laatste aangiften van ondernemers kunnen 
op basis van de uitstelregeling tot april 
1974 worden ingediend. Daarom is het een 
grote fout van het kabinet, wanneer men 
de tegemoetkoming wil koppelen aan het 
fiscaal inkomensbegrip. Spreker herhaal
de zijn suggestie om de detailhandel bui
ten de wachttijdenregeling te houden en 
verwees naar de motie, die door de heer 
Schouten namens KVP, AR en CH op dit 
punt was ingediend.

MOTIES

De Kamer besloot de stemming over de 
motie-Schouten aan te houden tot deze week. 
Eveneens aangehouden werd een motie 
van de liberaal Van Ardenne, die ook de 
horeca en het vervoerssector buiten de 
prijsmaatregel wil houden. Een motie 
van, de KVP’er Van Amelsfoort waarin 
gedifferentieerde invoering van het mi
nimum jeugdloon werd gevraagd werd 
aangenomen. Tegen stemden PvdA, PPR, 
D’66, CPN en PSP. Aangenomen - met al
leen de ARP-afgevaardigde de Boer te
gen - werd een motie van de heer Keu- 
ning (DS’70), waarin werd gevraagd de 
voorlichting over de prijsmaatregel aan 
de consumenten een permanent karakter 
te geven en niet tot 10 weken te be
perken.
De kamer verwierp drie moties van de 
communist Bakker. Hij vroeg verlaging 
van de accijns op benzine en olie; com
pensatie van verhoogde stookkosten voor 
alle betrokkenen en een prijsstop bij 
ondernemingen met een omzet van meer 
dan een miljoen. Alleen CPN en PSP 
stemden voor deze moties.

H. van Spanning.

Hoorzitting met Christelijk-historische gedeputeerden
„Hoorzitting met de christelijk-histo
rische leden van gedeputeerde staten” . 
Met deze woorden kan de zaterdag jongst
leden gehouden bijeenkomst, uitgeschreven 
door het Uniebestuur, met de lijsttrek
kers van de CHU voor de statenverkie
zingen het beste omschreven worden. 
Immers, z ij  droegen bij Tweede-Kamer- 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga 
en diens collega prof. dr. J. W. van der 
Hulst uit de Eerste Kamer voldoende 
stof aan voor een volgende gedachten
wisseling.
Zo’n follow-up is broodnodig. Blijkbaar 
bestaat er bij de vertegenwoordigers van 
de CHU in de colleges van gedeputeerden 
grote behoefte eens te praten met de eigen 
kamerfracties. Dit is dan een positief 
resultaat van deze bijeenkomst.

Het verwachtingspatroon voor deze ver
gadering was echter anders, aldus waar
nemend voorzitter ds. Oliemans, die de 
met griep aan huis gebonden voorzitter 
(ook GS-lid) Van Verschuer verving, in 
zijn slotwoord. Wij zouden samenkomen 
met de lijsttrekkers uit de 67 (!) staten
kringen om de strategie voor de ver
kiezingscampagne te bespreken. Naast 
vijf leden van het bestuur, de twee fractie
voorzitters, twee leden van de Tweede 
Kamerfractie, de heer Lindenburg en 
zeven gedeputeerden gaven slechts zegge 
en schrijve 11 (elf) lijsttrekkers of hun 
plaatsvervangers van hun belangstelling 
blijk. En daarvan kwamen er zes uit 
Zuid-Holland. Voorts scheen Nederland, 
evenals in een ver verleden, op te houden 
bij de grote rivieren. Zeeland, Noord- 
Brabant en Limburg waren in ’ t geheel 
niet vertegenwoordigd. Deze opkomst staat 
wel in schrille tegenstelling tot de oproep 
van de Unievoorzitter in De Nederlander 
van vorige week ,,Onze schouders er
onder” . Ook dit werk behoort er bij.

UITBUITEN

In zijn inleiding stelde dr: Kruisinga, 
dat wij moeten waarmaken, dat de CHU 
er nog is. Wij moeten werken aan ver
groting van ons ledental, mede door de 
oprichting van nieuwe kiesverenigingen. 
Hij besprak de technische en politieke 
aspecten van de te voeren campagne. 
TV, radio (vooral het radio-journaal), 
landelijke en regionale pers, huis-aan- 
huis-bladen, contact met redacteuren zul

len onze aandacht moeten hebben. Wij 
hebben, aldus dr Kruisinga, op partijen 
als D’66 en DS’70 voor, dat wij een het 
gehele land overdekkende partij-organisa- 
tie hebben. Laten we dit dan ook uitbuiten. 
Bij spreekbeurten zou de fractievoorzitter 
liever de nadruk leggen op beleidspunten 
dan op partijpolitieke punten. In de vijf 
provincies Groningen, Friesland, Noord- 
Holland, Noord-Brabant en Limburg, waar 
met een CDA-lijst wordt uitgekomen, 
moeten we ons niet over en weer tegen 
elkaar afzetten. Dit geldt echter ook voor 
de andere provincies. Wij mogen, zo 
merkte mevrouw De Graaf-Nauta bij inter
ruptie op, het gemeenschappelijk uitgangs
punt niet los laten. De provinciale issues 
moeten veel aandacht krijgen, doch zullen 
geen evenredig succes opleveren, daar 
dit wordt bepaald door de landelijke trend. 
Wij zullen ons in moeten zetten om deze 
trend regionaal te beïnvloeden.

ISSUES

Er zijn, zo ging dr Kruisinga voort, een 
aantal afnemende zekerheden. De VVD 
gaat winnen en de KVP verliezen. Ook 
voor de Communisten en de Boerenpartij 
voorspelde hij winst, voor D’66 en DS’70 
verlies. Ten aanzien van PvdA en CHU 
is niets met zekerheid te zeggen: winst, 
verlies of stabilisatie. Zeker komen tien- 
of honderdduizenden kiezers in beweging. 
Hoe zijn die te beïnvloeden? Wat zal hun 
stemgedrag bepalen?
Er zijn twee stembepalende issues. Het 
door de CHU niet deelnemen aan het ka- 
binet-Den Uyl werkt in ons voordeel. 
Als nadeel het voorstemmen door de 
Tweede-Kamerfractie voor de machti
gingswet. De door ons ingediende moties 
over milieu, landbouw en middenstand zijn 
bij vele kiezers goed ontvangen.

Prof Van Hulst was van oordeel, dat de 
uitslag van de komende statenverkiezin
gen bepalend is voor de vraag, of de 
kiezers nog vertrouwen hebben in het 
kabinet-Den Uyl. Hij was optimistisch ten 
aanzien van de terugkeer van de heren 
mr dr K. de Vries (Friesland en Noord- 
Holland) en jhr mr L. E. de Geer van 
Oudegein (Utrecht en Zeeland) in de Eerste 
Kamer, wanneer deze zomer hun mandaat 
afloopt. Zo blijft de fractie in de senaat 
de eerste drie jaar nog uit zeven leden 
bestaan.

SLUIZEN OP

En toen gingen de sluizen der welspre
kendheid van onze Gedeputeerden open, 
waarbij voor Gelderland fractievoorzitter 
Alberts het woord voerde. Ik ga voorbij 

. aan het feit, dat het CDA in enkele pro
vincies niet gerealiseerd kon worden. Het 
heeft geen zin de ARP of de KVP de 
zwarte piet toe te spelen. Ook de CHU 
ging niet altijd vrij uit, dacht ik. Aan 
de orde kwamen problemen als bestuur
lijke reorganisatie, herverkaveling van 
taken van rijk, provincies en gemeenten, 
verdere decentralisatie, doch geen vierde 
bestuurslaag. Landbouw en milieu ver
dragen elkaar niet altijd. Maak samen
werking (CDA) niet moeilijk, maar mak
kelijk en dus mogelijk, ook in radio en 
tv. Vlieghaven in de Markerwaard, vijfde 
en zesde baan voor Schiphol? Ruilverkave
ling. In Zuid-Holland zijn de landelijke 
problemen ook provinciale problemen. 
Het westen blijft sterk achter wat betreft 
de bouw van sporthallen, schouwburgen, 
gymnastieklokalen, zwembaden, ijsbanen. 
Te veel gelden gaan naar de buitenge
westen. Spoorlijn Zoetermeer en Schip- 
hollijn. De verpaupering van de grote 
steden enz. En steeds weer naar voren

kwam de vraag: Kunnen kamerfractie 
en provincie een gelijk beleid voeren.

BOUWSTENEN

De gedeputeerden hebben voldoende bouw
stenen aangedragen voor nader beraad
in de fractie én.......voor een gesprek.
En als de mankracht in de Tweede Kamer
fractie niet voldoende mocht zijn, dan zal 
prof Van Hulst met zijn team ongetwijfeld 
willen bijspringen. Er is duidelijk behoefte 
gebleken aan contact tussen provinciale 
bestuurders en volksvertegenwoordigers. 
Wij mogen dit verzoek niet onbeantwoord 
laten, integendeel, wij zullen die contacten 
moeten intensiveren. Niet alleen met de 
provinciale, doch ook met de (grote) ge
meentelijke bestuurders.

Tenslotte kwam ook nog de collegevor- 
ming ter sprake. Het behoeft geen betoog, 
dat de opvatting van de PvdA (vorming 
van een college door een minimaal aantal 
partijen) door ons niet wordt gedeeld. 
Wij willen een programcollege, maar 
met steun van zo veel mogelijk partijen.

Wm C. de Kruyf

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
In schriftelijke vragen aan minister Van 
Kemenade van onderwijs hebben hetCHU- 
Tweede-Kamerlid drs. G. vanLeijenhorst 
en collega’ s van KVP en ARP bezwaar 
aangetekend tegen het feit, dat onlangs 
aanwijzingen zijn gegeven voor het niet 
meer aannemen van leerlingen voor be
paalde dagopleidingen voor leraren voor 
het komend schooljaar.
Die aanwijzingen kwamen voor veel 
schoolbesturen onverwacht, terwijl er 
bovendien voor deze opleiding nog geen 
passende vervanging is bij de opleidings
instituten voor leraren.
De kamerleden vroegen het tijdstip van 
ingang nader in overweging te nemen. 
Eveneens met collega’s van KVP en ARP 
stelde het kamerlid drs. Van Leijenhorst

(CHU) schriftelijke vragen aan staats
secretaris Klein van onderwijs over de 
ernstige bezwaren, welke door zes hoog
leraren in de politicologie aan de univer- 
siteiten van Leiden, Nijmegen, Rotter
dam en Groningen en de VU te Amsterdam 
aanvoerden tegen regelingen, die het 
college van bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam heeft aangekondigd te 
willen treffen inzake de bestaande con
flicten rondom de opleiding in de politi
cologie aan deze universiteit. Gevraagd 
is aan de bewindsman de geuite bezwaren 
en gedane voorstellen ernstig af te wegen, 
alvorens een definitieve beslissing ge
nomen wordt ten aanzien van de Am
sterdamse universiteit.

H. L.
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Actueel debat in Tweede Kamer over steun aan kranten
Volgende week dinsdag 5 februari houdt 
de Tweede Kamer een debat over de mas
samedia en in het bijzonder over finan
ciële steun aan dagbladen. Deze zaak is 
plotseling actueel geworden omdat mi
nister Van Doorn van CRM enkele weken 
geleden besloot via het bedrijfsfonds voor 
de pers (waarin een bepaald percentage 
van de opbrengst van de STER-reklame 
gestort wordt) het dagblad De Tijd te 
steunen. Tevens maakte de bewindsman 
bekend dat steunverlening aan de dag
bladen TROUW/Kwartet binnen niet te 
lange tijd verwacht kan worden.

Onmiddellijk na het bekend worden van 
aeze vormen van steun aan dagbladen 
stelden de christelijk-historische Twee- 
de-Kajnerleden drs. G. van Leijenhorst 
en T. Tolman schriftelijke vragen aan 
minister Van Doorn. Zij vroegen of de 
principiële beslissing genomen was om 
voortaan noodlijdende dagbladen perma
nent te subsidiëren, ongeacht de eco
nomische perspectieven van de betref
fende dagbladen.

OVERBRUGGING

Het was altijd de bedoeling geweest, dat 
minister Van Doorn de Tweede Kamer een 
algemene nota over het beleid ten aanzien 
van massamedia zou toezenden. Tot dus
verre bleef deze nota uit. ,,Om te voor
komen, dat enkele in moeilijkheden ver
kerende landelijke dagbladen gedwongen 
zouden zijn hun verschijning te staken 
vóór het mediabeleid in de kamer is be
sproken, heeft de regering tot overbrug- 
gingsmaatregelen besloten, ’ ’ aldus formu
leerde de bewindsman zijn recente beslis
sing. En vandaar de vraag van de CHU- 
kamerleden.
Ook andere kamerleden wilden meer we
ten en vandaar het besluit om volgende 
week een kamerdebat te houden. Bij dat 
debat zal de kamer al beschikken over het 
volgende principiële uitgangspunt van de 
regering over het te voeren massamedia- 
beleid.

TWEE FACETTEN

De taak van de overheid om de vrije me
ningsuiting te waarborgen, omvat twee 
facetten; het individu beschermen tegen

mogelijke inbreuken op deze vrijheid en 
een actief beleid voeren om het recht op 
vrije meningsuiting via de massamedia 
te verwezenlijken. De regering ziet 
de vrijheid van meningsuiting als het 
fundament van een democratische samen
leving. Het overheidsbeleid voor de mas
samedia dient allereerst uit te gaan van 
de informatiebehoeften van de samenle
ving enerzijds en de wijze waarop de 
massamedia in die behoeften voorzien an
derzijds.

De overheid dient er dus voor te waken 
dat de massamedia zoveel mogelijk tege
moet komen aan de uiteenlopende informa
tiebehoeften die onder.de verschillende 
groeperingen van de bevolking leven. In 
het omroepbestel is en wordt getracht de 
in onze maatschappij bestaande veelkleu
righeid aan levens- en wereldbeschouwe
lijke richtingen en maatschappelijke stro
mingen te representeren.
Het bestel is in dit opzicht, voor het 
democratisch functioneren van onze sa
menleving, een kostbaar goed.
De verscheidenheid in de pers is een 
gebied waarop de overheid haar beleid, 
dat op veelvormigheid in meningsvor

ming en -uiting is gericht, minder doel
treffend kan verwezenlijken. De krant is 
niet alleen een geestelijk produkt, maar 
vertegenwoordigt ook een economisch 
goed, dat niet alleen aan de smaak van de 
lezer dient te appelleren, maar ook aan 
de adverteerder verkoopbaar moet zijn. 
Het heeft geen zin te constateren dat dit 
of dat gamma van bladen het beste zou 
zijn, als te zelfder tijd moet worden 
geconstateerd, dat dagbladen die in dat 
gamma zouden passen, inmiddels niet 
meer bestaan. Bovendien vergt in de hui
dige economische omstandigheden het 
stichten van een nieuwe krant een mil
joeneninvestering.

Tot zover de standpuntbepaling van de 
regering. Omdat het voor ogen staande 
persbeleid nog niet is uitgewerkt, is mi
nister Van Doorn bij zijn recente beslis
singen uitgegaan van de bestaande veel
vormigheid van de dagbladpers. In dit 
kader moeten dan ook volgens hem de over- 
bruggingsmaatregelen voor De Tijd en de 
eventuele maatregelen voor TROUW/ 
Kwartet worden gezien.

H. L.

Ontwikkelingssamenwerking en oliecrisis
De minister voor Ontwikkelingssamen
werking, drs. J. P. Pronk, heeft de 
Nationale Raad van Advies inzake Hulp
verlening aan Minder-Ontwikkelde Landen 
(NAR) gevraagd hem te adviseren over 
de aanpassing van het Nederlandse hulp
beleid als gevolg van de oliecrisis.

Op korte termijn zal, volgens minister 
Pronk, de ontwikkelingshulp meer dan tot 
nog toe verlegd moeten worden naar de 
olie-importerende landen, die door de 
sterk gestegen olieprijzen ernstig te lijden 
hebben van de crisis. Voorts zal de totale 
hulpverlening aanzienlijk in omvang 
moeten toenemen. De rijke landen zullen 
zich verder moeten voorbereiden op het 
feit, dat een aantal ontwikkelingslanden 
binnen korte tijd in zulke grote moeilijk
heden zullen komen te verkeren, dat zij 
hun uitstaande schulden niet zullen kunnen 
betalen en dat als gevolg daarvan schulden

regelingen zullen moeten worden ge
troffen.

GROOT VERSCHIL

Minister Pronk, die in het Congresgebouw 
in Den Haag op een speciale bijeenkomst 
van de NAR een rede hield over ,,Ont
wikkelingssamenwerking en oliecrisis”  
zei dat er een groot verschil is tussen 
de olietekorten in de rijke landen en de 
tekorten in de ontwikkelingslanden. Olie
tekorten hier betekenen hooguit een wat 
teruglopen van de economie naar een iets 
lager niveau. In de ontwikkelingslanden 
echter betekent het tekort aan grond
stoffen voor velen het overschrijden van 
de grens tussen leven en dood. Naar de 
mening van minister Pronk zullen de 
rijke landen in de wereld met een nieuw 
beleid moeten komen om de confrontatie 
die ontstaan is op te lossen. Een ont

sporing van de huidige situatie naar een 
conflict zal leiden tot op zijn minst een 
economische oorlog, die wellicht meer 
slachtoffers zal vergen dan militair 
geweld.

STRUCTUREEL

De oliecrisis is volgens minister Pronk 
geen kortstondig incident, maar een struc
tureel probleem, dat opgelost kan worden 
via wereldwijde afspraken waarbij alle 
consumenten en producenten betrokken 
zijn. Een dergelijk beleid zou zich, volgens 
de minister, op langere termijn moeten 
richten op de totstandkoming van inter
nationale overeenkomsten voor de pro- 
duktie, voorraadvorming en distributie 
van de belangrijkste grondstoffen. Daarbij 
gaat het in het bijzonder om graan, rijst, 
vetten, olie en enkele andere mineralen.

H. L.

Opnieuw Nederlandse 
bijdrage aan Unicef- 
hulp in Ethiopië
Nederland heeft opnieuw een bijdrage ver
leend aan het hulpprogramma voor 
Ethiopië dat door het Kinderfonds van de 
Verenigde Naties Unicef is opgezet. Unicef 
richt zijn hulpaktie voor een belangrijk 
deel op de meer dan een half miljoen 
kinderen die in het noordoosten van de 
Afrikaanse staat aan ernstige onder
voeding lijden als gevolg van de langdurige 
droogte in dit gebied. Voor 1974 zal een 
bedrag van drie miljoen dollar nodig zijn 
om het hulpprogramma te kunnen finan
cieren.
De jongste Nederlandse bijdrage is 750.000 
gulden groot. In november 1973 werd al 
een bedrag van 200.000 gulden aan Unicef 
ter beschikking gesteld.

Tweede nationale luchthaven in Noord-Brabant ?

ARGUMENTATIE

Het doel van bijgaand interview- 
verslag is tweeerlei, n.1. de wil 
om duidelijkheid te scheppen in de 
tweede-luchthaven problematiek en 
de werkelijke stand van zaken op 
dit moment, gekoppeld aan de 
mening van een van de belangrijkste 
CDA-voorgangers inNooid-Brabant 
en in de tweede plaats de wil om 
te proberen de integratie van de 
drie Christelijke partijen in CDA- 
verband op deze manier ook te mani
festeren in de partijbladen van zowel 
KVP, CHU als ARP.
De mening van de heer Brokx is 
tevens een vertolking van de ge
voelens van het CDA- Noord- 
Brabant.

,,Uitdrukkelijk wil ik stellen” , aldus de 
KVP-gedeputeerde van Noord-Brabant de 
heer mr. G. Brokx, ,,dat ik niet kan zeg
gen en ook nooit gezegd heb, dat de 
tweede nationale luchthaven in West- 
Brabant zal komen of moet komen. Alle 
rapporten dienaangaande moeten nog ge
publiceerd worden. Meer dan iedere kran
tenlezer kan ik als lid van GS van Brabant 
ook niet zeggen” .
Op dit moment is er nog geen enkele 
beslissing genomen betreffende het al 
dan niet doorgaan van het tweede-lucht
haven projekt. Op zich is dat een juiste 
gang van zaken, omdat eerst alle betrok
kenen zich moeten kunnen uitspreken. 
Volgens de heer Brokx is het overigens 
nog de vraag of de vermindering van het 
aantal vliegtuigbewegingen bij een moge- 
lijke voortduring van de energiecrisis 
het gehele projekt niet op losse schroeven 
zal zetten. In dit stadium kunnen we wat 
dat betreft niet anders doen dan rustig 
afwachten.

,,Aan de andere kant” , aldus de gedepu
teerde: ,,Is het toch wel noodzakelijk de 
beslissing niet te lang op zich te laten 
wachten. Immers daar waar sprake is 
van een eventuele tweede luchthaven houdt 
men ruimte .vrij, waardoor een plano
logisch vacuum ontstaat, wanneer geen 
uitsluitsel voor wat betreft de in ge- 
bruikname komt. Een stuk rechtsonzeker
heid wordt door al te lang wachten in 
het leven gehouden.

ACTIEGROEPEN

Hoewel de heer Brokx een positieve waar
dering heeft voor al die mensen die acti
viteiten ontplooien vanwege een duidelijke 
betrokkenheid met hun eigen omgeving, 
spreekt hij toch met enige huivering 
over de actievoerenden pro of contra een 
tweede nationale luchthaven in West- 
Brabant.

Hij is bang, dat de mensen als het werke
lijk nodig is discussiemoe geworden zijn. 
Het is veel zinvoller dat de bevolking 
pas gemobiliseerd wordt op het moment 
dat de gegevens van de verschillende 
studiegroepen bekend gemaakt worden. 
Om de discussie voor iedereen toeganke
lijk te laten zijn, moeten de verschillende 
rapporten in leesbare taal worden aan
geboden.

De Brabantse gedeputeerde houdt iedereen 
overigens heel uitdrukkelijk voor, dat de 
beslissing via de normale kanalen moet 
komen. Dit betekent een eerste vastleg
ging door de Provinciale Staten en daarna 
- het gaat tenslotte om een nationale lucht
haven - de eindbeslissing door de regering, 
uiteraard na de behandeling in Eerste 
en Tweede Kamer. ,,Overigens” , zo stelt 
de heer Brokx, ,,dient de beslissing wel 
genomen te worden nadat de betrokken 
groeperingen zijn gehoord en de ver
schillende factoren duchtig zijn af
gewogen” .

PROBLEMEN

De hierboven aangehaalde factoren vinden 
volgens de heer Brokx een centralisering 
in twee elementen:
- enerzijds moet West-Brabant niet de 

afvalput van de omgeving Rotterdam,
e.d. worden,

- anderzijds moet West-Brabant pok geen 
gebied worden waarin de werkeloosheid 
hoogtij viert.

,,Wanneer de energiecrisis door zou zetten

en de situatie van Rotterdam met be
trekking tot de werkgelegenheid slech
ter zou worden zit de kans erin, dat de 
werkgelegenheidsfactor zeer zwaar gaat 
wegen” . De heer Brokx voegde daar zeer 
uitdrukkelijk aan toe, dat hij daar nu 
verder geen zinnig woord over kon zeggen.

J. van der Spek (Oosterhout)
H. Schellakens (Bergen op Zoom) 
leden CDA-Campagneteam 
Noord-Brabant.

Geen achterstand 
bij belastingdienst
,,Er is geen sprake van een achterstand 
in de aanslagregeling bij de belasting
dienst. De door mij in de Tweede Kamer 
verstrekte cijfers zijn juist, maar geven 
een volkomen normale situatie weer,”  
aldus reageerde mr. W. Schollen, Tweede- 
Kamerlid voor de CHU, vrijdagavond 
jongstleden op een bijeenkomst van zijn 
partij te Assen, op perspublikaties naar 
aanleiding van zijn optreden tijdens het 
prijzendebat in de Tweede Kamer.
,,Wat ik aan het licht wilde brengen was 
het feit, dat de bewindslieden van Econo
mische Zaken zo bijzonder slecht ge
ïnformeerd bleken over de normale 
gang van zaken bij de belastingdienst” . 
Mr. Scholten verklaarde nog, dat integen
deel de belastingdienst, als resultaat van 
de reorganisatie, die in 1972/’73 was 
doorgevoerd, thans de werkzaamheden 
beter aan kan dan enkele jaren terug. 
,,De aanslagregeling vertoont niet alleen 
geen achterstand, maar er kan dit jaar 
meer tijd en aandacht aan de controle 
van de aangiften worden gegeven” . Mr. 
Scholten sprak er nog zijn voldoening 
over uit, dat minister Lubbers ruiterlijk 
had toegegeven, dat zijn oorspronkelijke 
gedachten niet uitvoerbaar waren.

H. L.

C D A -lijs t 
in  H e ilo
Op een gezamenlijke ledenvergadering 
van KVP, ARP en CHU te Heilo is vorige 
week de conclusie getrokken, dat ook in 
deze gemeente bij de komende gemeente
raadsverkiezingen (op woensdag 29 mei) 
uitgekomen zal kunnen worden met een 
gezamenlijke CDA-lijst. De komende 
ledenvergaderingen van de drie kies
verenigingen van de drie christen-demo- 
cratische partijen zuHen de uiteindelijk 
beslissingen over de samenwerking 
nemen.

De gezamenlijke bijeenkomst was belegd 
door een werkgroep. Prof. dr. J. W. 
van Hulst, voorzitter van de christelijk- 
historische Eerste-Kamerfraktie, gaf 
rijke informatie over het belang van de 
gemeentepolitiek, niet alleen plaatselijk 
bezien maar ook in het licht van delands- 
politiek. In dit kader, aldus de senator, 
is een'grootse taak weggeiegd voor het 
Christen-Democratisch Appèl.
Zowel bij de aanwezige christelijk- 
historischen, als bij de anti-revolutio- 
nairen en KVP-ers liet de rede van 
prof. Van Hulst een bijzonder grote indruk 
achter.

Meinema.
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Mr, C. Berkhouwer:

Europees Parlement moet Europees 

schip van staat vlottrekken

Het Westen, en de Europese Economische 
Gemeenschap, stagneert. ,,Het kleine 
beetje dat er al uit de top van Kopenha
gen kwam werd tegen Kerstmis in Brus
sel weer bevroren in het kader van het 
onmachtigste orgaan van de EEG, de 
Raad van Ministers” , aldus het Twee- 
de-Kamerlid mr. Berkhouwer, voorzit
ter van het Europese Parlement.
Het Tweede Kamerlid noemde het ,,de 
tragiek van de Europese Gemeenschap”  
dat het lichaam dat met de meeste macht 
is bekleed, de Ministerraad, onmachtig 
is deze macht uit te oefenen. Daarom zal 
,,vanuit de nog onvoltooide Europese 
volksvertegenwoordiging die het Europe
se Parlement is, in het komende jaar 
de kracht moeten worden ontwikkeld om 
het Europese schip van staat weer vlot te 
trekken en in de vaart te krijgen, hoe 
dot ook bewerktuigd wordt met het oog 
op de Europese Unie van 1980” .
Veel van wat op de vorige topconferen
tie, in Parijs in oktober 1972 werd be
sloten en dat in 1973 moest worden uit
gevoerd, is niet uitgevoerd, aldus mr. 
Berkhouwer, eigenlijk het meeste niet” . 
In het eerste jaar van de uitbreiding is

er veel minder gebeurd dan er had moe
ten gebeuren. Daarom zal 1974 voor Eu
ropa bovenal een jaar van inhalen moeten 
worden. In de komende maanden zal nu 
in ieder geval de kogel door de kerk 
móeten voor wat betreft de budgettaire be
voegdheden van het Europese Parlement, 
vooral omdat vanaf 1 januari volgend jaar 
de Europese Gemeenschap zal gaan be
schikken over eigen middelen, die er 
niet om liegen” .

ANTI-CLIMAX

De jongste topconferentie in Kopenha
gen is een ,,anticlimax”  geweest: bij het 
praatje aan de haardheerste weinig warm
te.

Op voorstel van president Pompidou zou 
een topconferentie moeten worden ge
houden zonder formele agenda, zonder 
een slotcommuniqué en met zo min mo
gelijk journalisten. Ondanks het feit dat 
er elfhonderd journalisten aanwezig wa
ren, en dat een slotcommuniqué werd ge
publiceerd ,,al stond daar minder in dan 
bij dergelijke gebeurtenissen gebruikelijk

mr. C. Berkhouwer

is ”  - is er weinig gebeurd in de Deense 
hoofdstad.
Overigens mag deze ,,lage top”  de vo
rige top niet doen vergeten, aldus mr. 
Berkhouwer. In Parijs werd besloten wat 
meer te doen aan het energiebeleid (dat al 
jaren was aanbevolen door de Europese 
Commissie en het Parlement). Het Par
lement dient ,,waakhond en wachter”  te 
zijn voor de uitvoering van de Parijse 
top. ,,in zijn geheel en parallel...”

Volgens het Tweede Kamerlid is Europa 
voor zijn energie afhankelijk van ,,het 
welgevallen van Allah”  en voor zijn vei
ligheid van de Verenigde Staten. ,,Kern 
van ons slechte gedrag is onze verdeeld
heid. Waren wij onverdeeld, wij zouden 
er beter voorstaan. En het zal voor ons 
welzijn en onze veiligheid alleen maar 
beter kunnen gaan naar de mate en het 
tempo waarin wij aan onze verdeeldheid 
een einde maken” .

HOOPGEVEND

Mr. Berkhouwer noemde het,,hoopgevend’ ’ 
dat de leiding van Europa, ,,voor zover 
die er is ” , achterloopt bij wat de mensen 
die leven en werken in de EEG willen. Een 
opiniepeiling aan de vooravond van de 
energiecrisis wees uit, dat onder de be
volking der negen landen een grote mate 
van solidariteit wordt voorgestaan.
,,Maar de solidariteit waarvan allen 
sinds begin oktober de mond vol 
hebben zal ook metterdaad moeten worden 
uitgevoerd” , niet alleen op het stuk van 
energie, maar in alle sectoren, zoals 
transport, wegverkeer, regionale politiek 
en landbouwpolitiek.
Extern zal de Europese Gemeenschap 
solidair moeten zijn, voor wat de ener
gievoorziening betreft met Amerika en 
Japan in het kader van de OESO en de 
GATT, voor wat de veiligheid betreft 
met de Verenigde Staten in het kader 
van het Atlantisch bondgenootschap.
Mr. Berkhouwer merkte op dat de vol
gende top ,,geen alibi”  mag zijn om 
verplichtingen van een vorige top niet 
uit te voeren. Tot de besluiten van Parijs 
behoorde uitdrukkelijk uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Europese Parle,- 
ment.
De Engelse regering dit voorjaar in 
Guildhall, en de Duitse bondskanselier 
Willy Brandt enkele maanden geleden in 
het Europese Parlement, hebben ver
klaard dat deze bevoegdheden ook inder
daad dienen te worden uitgebreid. Daar
om, aldus de voorzitter van het Europese 
Parlement, wordt het komende jaar ,,van 
uitzonderlijk belang”  voor het Europese 
Parlement: ,,waar andere organen in 
gebreke zijn zal dit Parlement de grote 
motor moeten worden om de Gemeen
schap van de achteruit in de vooruit te 
zetten” .

De gemeentelijke belastingen op het onroerend goed
(Aantekeningen bij een ingezonden brief)

Van bevriende zijde werd onze aandacht 
gevraagd voor de heffing van onroerend- 
goed belastingen door de gemeenten. In 
het bijzonder gaat het over de onroerend- 
goed belastingen waarbij de (gecorrigeer
de) oppervlakte van het onroerend goed 
als grondslag voor de heffing wordt geno-

De briefschijver betwijfelt of de keuze 
van de oppervlakte als basis voor de heffing 
wel de meest juiste is. Hij acht dit 
twijfelachtig. Aan de hand van voorbeelden 
ontleent aan de toepassing van een be- 
lastingverordening van een bepaalde ge
meente met als grondslag de oppervlakte 
van het onroerend goed toont hij aan, dat
b.v, voor een huis dat in een bepaald 
jaar gesticht is het dubbele bedrag moet 
worden betaald' dan verschuldigd is voor 
een - overigens gelijk - huis dat een 
jaar vroeger is gebouwd. De ligging van 
beide panden is gelijk. Het verschil in 
belasting wordt in dit geval veroorzaakt 
door de leeftijdsfactor (=de coëfficiënt 
voor kwaliteit) die in het eerste geval 
het dubbele is van het laatstgenoemde.

Met de wijze van inrichting zoals b.v. 
het aanwezig zijn van een centrale ver
warming, parketvloeren, een al dan niet 
gemoderniseerde keuken wordt, zo luidt 
zijn kritiek, in het geheel geen rekening 
gehouden. De inzender meent dat op deze 
wijze niet voldaan wordt aan de eis van 
de wet n.1., dat op benaderende wijze 
rekening is gehouden met verschillen 
in waarde in het economische verkeer.

BEVOEGDHEID

Wij tekenen bij het bovenstaande het 
volgende aan:

Artikel 273 van de gemeentewet geeft 
de gemeentebesturen de bevoegdheid een 
tweetal belastingen te heffen terzake van 
binnen de gemeente gelegen onroerend 
goed, met uitzondering van ten behoeve 
van de land- of bosbouw bedrijfsmatig 
geexploiteerde cultuurgrond. Ook ge
bouwen die in hoofdzaak bestemd zijn voor 
de openbare eredienst of voor het houden 
van openbare bezinningssamenkomsten, 
gronden welke deel uitmaken van op de 
voet van de Natuurschoonwet 1928 aan
gewezen landgoederen alsmede natuurter
reinen die door rechtspersoonlijkheids- 
bezittende instellingen tot behoud van het 
natuurschoon worden beheerd, vallen bui
ten de heffing.

TWEE BELASTINGEN

Het gaat om twee belastingen n.1.
1. een belasting van degenen, die het 

onroerend goed, al dan niet krachtens 
een zakelijk of persoonlijk recht feite
lijk gebruiken en

2. een belasting van degenen, die van het 
onroerend goed het genot hebben krach
tens een zakelijk recht.

TWEE GRONDSLAGEN

Ten aanzien van de heffingsgrondslag 
vermeldt de wet dat de genoemde be
lastingen geheven moeten worden naar 
eenzelfde grondslag t.w.: hetzij de waarde 
welke aan het onroerend goed in het 
economisch verkeer kan worden toege
kend; hetzij de oppervlakte van het onroe
rende goed na toepassing van vermenig- 
vuldigingscijfers voor aard, ligging, kwa
liteit en soort gebruik, zulks teneinde 
op benaderende wijze rekening te houden 
met verschillen in waarde in het econo
mische verkeer.

Het is duidelijk dat de waarde een meer 
verfijnde grondslag is dan de oppervlak- 
tegrondslag met correctiefactoren. Laatst
genoemde maatstaf is tijdens de Kamer
behandeling’ van de wet door de Staats
secretaris Grapperhaus gekwalificeerd als 
een forfaitaire waardemaatstaf, waarmee 
bedoeld is te zeggen, dat deze ,,waarde
ring”  geen exacte waardebepaling is.

Teneinde te voorkomen, dat de uitkomsten 
van de hantering van de oppervlaktemaat- 
staf (met correctiefactoren) vergeleken 
met de waarde teveel afwijkende ver
schillen te zien zou geven - waardoor 
de belastingheffing onbillijk zou worden - 
is in de wet de eis opgenomen, dat de 
uitkomsten van de vermenigvuldigingen 
op benaderende wijze de verschillen in 
waarde in het economische verkeer moeten 
aangeven. Daarmède is in de wet de 
relatie gelegd tussen de beide grond
slagen.

NIET EENVOUDIG

Het laat zich verstaan, dat de bepaling 
van de correctiefactoren bij toepassing 
van de oppervlaktemaatstaf van beslissen
de betekenis is. De bepaling daarvan is 
niet eenvoudig. De hiervoor ontwikkelde 
technieken zijn niet simpel van aard 
en kunnen die ook niet zijn. Vooral de

factoren voor aard gebruik en voor ligging 
zijn niet eenvoudig te bépalen. Het komt 
ons voor, dat alvorens in een gemeente 
een belastingverordening met de opper
vlakte als grondslag voor de heffing aan 
de raad wordt aangeboden, dit niet zal 
mogen geschieden dan nadat aan de hand 
van de uitkomsten van de berekeningen 
vergeleken met deskundige waardeschat
tingen van deskundigen de toepasbaarheid 
van de verordening is aangetoond. De 
uitkomsten moeten dus op benaderende 
wijze rekening houden met verschillen 
in waarde in het economische verkeer.

Deze zijn alsdan binnen de wettelijke 
eis gelegen. Zonodig moeten de coëf
ficiënten daartoe worden bijgesteld. De 
coëfficiënten zullen van jaar op jaar niet 
dezelfde kunnen blijven maar even als 
de .rechtstreeks bepaalde waarde de waar
deveranderingen moeten blijven registre
ren. De belastingrechter zal bij geschillen 
moeten uitmaken of een verordening aan 
de eis van de wet voldoet. Zo niet dan 
zal het ,,onverbindend”  over die verorde
ning kunnen worden uitgesproken. Dit nu

wensen wij geen gemeentebestuur toe. Zo 
ooit zorgvuldigheid in bestuur geboden 
is - iedere aanslag is immers een admi
nistratieve beschikking van of namens het 
gemeentebestuur - dan geldt dit wel bij
zonder bij deze zeer complexe materie.

Wij realiseren ons, dat bij belastinghef
fing waarbij als grondslag de waarde van 
het object in het economische verkeer is 
genomen eveneens geen eenvoudige zaak 
is. De (geldelijke) waardering van de 
objecten vereist vakmanschap. Het ge
signaleerde gevaar van de onverbindend- 
verklaring van de belastingverordening 
door de rechter is echte’’  bij deze ver
ordeningen in mindere mate aanwezig. 
Wij tekenen aan, dat in het bij Koninklijk 
besluit het voorschrift is gegeven dai 
als waarde moet worden genomen de 
z.g. ,,waarde vrij op te leveren” .

Uiteraard beogen deze kanttekeningen 
geen uitputtende behandeling van deze 
bijzonder complexe materie te zijn. Het 
is geen eenvoudige taak waarvoor de 
gemeentebesturen zijn gesteld.
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door drs.

Slotemaker de Bruïne 

was geen anti

revolutionair

Met schaamrood op de kaken moet 
de redactie een foüt herstellen: in 
het blad van 18 januari j.1. werd 
een toevoeging geplaatst bij de na
men Talman en Slotemaker de Brui
ne, dat beide heren lid waren ge
weest van de ARP. De redactie 
had even in haar boekenkast moe
ten kijken, waar van Slotemaker 
staat geschreven dat hij behoorde 
tot de CHU, en tot in hoge ambten 
als zodanig-heeft gefunctioneerd.

Toch is de redactie verheugd, dat 
zovelen het blad zo goed lezen, 
dat dit kleine slippertje is opge
vallen. Van vele gewaardeerde z ij
den is de redactie geattendeerd op 
dit feit.

De redactie is gelukkig met dê re 
actie van drs. Joh. Boers, te Velp, 
bevattende een artikel over Slote
maker de Bruine, hetwelk wij gaar
ne opnemen.

V. D.

In zijn ingezonden stuk in de Nederlander 
van 18 januari merkt ds, Kooistra op, 
dat hij het sociale élan van Talma en 
Slotemaker de Bruine tegenwoordig wel 
eens in de C.H.U. mist. De redactie 
merkt daarbij op, dat beide heren ove
rigens lid van de A.R.P. zijn geweest. 
Voor wat betreft Slotemaker de Bruine 
is dit onjuist.

Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne leefde 
van 1869 tot 1941. Eerst in 1917, op 48- 
jarige leeftijd, is Slotemaker zich gaan 
inlaten met de politiek.

Hoe hij er toe gekomen is zich in de 
practische politiek te begeven, heeft hij 
medegedeeld aan een redacteur van ,,De 
Nederlander” , toen deze Slotemaker in 
1934 bij gelegenheid van diens veertig
jarig predikantsjubileum bezocht.

In het vraaggesprek, dat toen plaats vond, 
vertelde Slotemaker, dat vroeger twee 
overwegingen voor hem golden om zich 
niet met de partijpolitiek te bemoeien:

,,Een partijkiezend predikant is niet 
meer voor de gehele gemeente de ver
trouwensman en dan had ik een ernstig 
bezwaar om te kiezen in de antithese- 
strijd: rechts-links. Ik heb daar in de 
winter van 1912-1913, toen ik voor de 
Utrechtse Studenten-Debating Club ge
lezen heb over Christendom en Politiek 
een duidelijk getuigenis van gegeven.

Ik heb toen gewezen op de gevaren, 
wanneer men Christendom en Politiek 
bindt. Dit was een academisch-theo- 
retische lezing voor studenten. Toen 
heb ik een fout gemaakt, die dominees 
dikwijls maken, wanneer ze zich op 
politiek terrein begeven, dat ze ver
geten, dat de hoorders en lezers-van 
het theoretisch-academisch betoog ma
ken een praktisch-politiek betoog. Meer 
dan eens is mij verzekerd, dat de uit
slag van de verkiezing van 1913, die 
het Minisiterie-Heemskerk-Talma in de 
minderheid bracht, mede veroorzaakt 
werd door het gebruik, dat in de hitte 
van de antithese van mijn Utrechtse 
betoog werd gemaakt.”

En Slotemaker vervolgde:
,,Intussen kwamen 1917 en 1918. Zij 
brachten: algemeen kiesrecht, even
redige vertegenwoordigingen, mannen
en vrouwenkiesrecht en stemplicht. Dit 
betekende voor mij, dat ons ganse volk 
in de politieke strijd werd geworpen 
en ook, dat iedereen voor een politieke 
partij moest kiezen. Toen verviel het 

1 bezwaar van partij formatie en heb ik 
gemeend, dat ik bij de worsteling om 
de ziel van ons volk, niet afzijdig 
mocht blijven.”

Slotemaker trad toe tot de Christelijke 
Historische Unie.

VERANTWOORDING

In een rede getiteld: ,,Nieuwe tijd en 
nieuwe taak” , gehouden 22 februari 1918 
op een door de Utrechtse Christelijk- 
Historische Kiesvereniging belegde open
bare vergadering, heeft hij van zijn par
tijkeuze verantwoording afgelegd.

Sprekende over de politieke actie merkt 
hij op, dat Christenen niet onverschillig 
kunnen staan en dat het hen niet koud 
kan laten, welke geest er door die actie 
in het midden van het volk wordt ge
kweekt. Overigens had Slotemaker duide
lijk oog voor de bezwaren, welke tegen 
de door hem gedane keus konden worden 
uitgebracht:

,,Indien de Unie zich verzet tegen de 
groepering van het volk in twee delen

naar godsdienstige onderscheiding, dan 
ial, wanneer zij desondanks volhardt 
bij de tot nog toe bestaan hebbende 
antithese, dit zij omdat zij de antithese 
noodgedwongen aanvaardt; niet princi
pieel en niet van harte.”

Het is begrijpelijk, dat een man van het 
formaat van Slotemaker de Bruïne, zodra 
hij zich voor partijpolitiek gaat interes
seren, niet op het achterplan blijft. Reeds 
in het jaarboekje 1918 van de CHU treffen 
we hem als lid van de Commissie voor 
de Sociale Wetgeving. De veranderde kies
rechtregeling, naar het beginsel der even
redige vertegenwoordiging, en de nieuwe 
indeling van ons land in 18 kamerkrin- 
gen, leidde vanzelf tot een nieuwe orga
nisatie van de Christelijk Historische 
Unie. Reeds in de eerste na de invoe
ring van deze organisatie gehouden al
gemene vergadering werd Slotemaker tot 
lid van het hoofdbestuur gekozen. In 1921 
werd hij tweede vice-voorzitter, in 1922 
eerste vice-voorzitter van de CHU. Dit 
bleef hij tot aan zijn eerste ministerschap 
in 1926. Wederom in hoofdbestuur en 
dagelijks bestuur gekozen in 1930, volgde 
hij in 1932 mr. Schokking op als voor
zitter van de CHU. Dit voorzitterschap 
was echter maar van korte duur: juni 1933 
moest Slotemaker deze functie neerleggen 
tengevolge van zijn benoeming tot mi
nister van sociale zaken.

OP DE VOORGROND

Maar niet alleen binnen de partijorgani- 
satie stond Slotemaker spoedig op de 
voorgrond, ook in het politieke leven 
werd hij tot menigerlei functie geroepen. 
In 1919 vaardigden de Utrechtse kiezers 
hem af naar de Staten van hun provincie, 
terwijl hij in 1922 voor Zeeland in de 
Eerste Kamer werd gekozen. Bij de ver
kiezingen van 1923, gehouden ter algehele 
vernieuwing van de Kamer in verband met 
de invoering van het evenredig kiesstel
sel, werd hij door Groep I, Noord-Bra- 
bant. Zeeland, Utrecht en Limburg, 
opnieuw in de Eerste Kamer gebracht, 
van welk lichaam hij lid bleef tot maart 
1926, het jaar waarin hij benoemd werd 
tot minister van arbeid, handel en nijver
heid.
Nadat het intermezzo-kabinet-De Geer 
in 1929 zijn werkzaamheden had be
ëindigd, werd Slotemaker lid van de Twee
de Kamer. In 1933 werd hij andermaal mi
nister. Juli 1935 wisselde hij de porte
feuille van sociale zaken voor die van 
onderwijs, cultuur en wetenschappen in 
het derde kabinet-Colijn, welke porte
feuille hij behield in het vierde kabi
net-Colijn (24 juni 1937-25 juli 1939). 
Tenslotte: toen De Geer in augustus 1939 
zijn tweede kabinet formeerde, daarin 
zitting nam en derhalve moest bedanken 
als lid van de Tweede Kamer, nam Slo
temaker de opengevallen plaats weer in.

G e e n  afwachtende politieke 
rol inzake Rijnvervuiling

Brabants nieuws rond de 

Statenverkiezingen 1974

De politieke rol van Nederland inzake 
vervuiling van de Rijn mag niet afwach
tend zijn. Aldus meent 79 procent van 
de Nederlandse bevolking. Anderzijds 
is er wel de overtuiging dat de Rijn 
een hopeloze zaak is,'zolang Nederland 
niet de medewerking krijgt van andere 
landen.
Dit zijn enkele conclusies van een on
derzoek, dat het Amsterdamse markt
onderzoekbureau Inter/view BV in op
dracht van de Vereniging Milieudefen
sie heeft ingesteld. De VEWIN, de ver
eniging van exploitanten van waterleiding
bedrijven in Nederland maakte van het 
onderzoek melding in haar informatie
bulletin.
Nederland kan de medewerking niet af
dwingen, maar zou moeten beginnen 
met maatregelen in eigen land ener
zijds, met duidelijke dreigementen aan 
het adres van de andere Rijnoeversta- 
ten anderzijds, aldus de ondervraagden. 
Niet minder dan 78 procent van de Ne
derlandse bevolking meent, dat de drink
watervoorziening acuut in gevaar wordt 
gebracht door de vervuiling van de Rijn. 
De Rijn wordt als milieuprobleem er
varen door 82 procent, in alle lagen van

de bevolking, onafhankelijk van leeftijd, 
geslacht, regio of sociale klasse.
De bekendheid met het Rijn-probleem 
is gefundeerd, zo blijkt verder, want de 
drinkwatervoorziening (69 procent) en de 
visstand (67 procent) zijn veruit de meest 
genoemde problemen als gevolg van de 
Rijn-vervuiling.
Pas op grote afstand volgen zwem
men (13 procent), recreatie (12 procent), 
en stank (12 procent). Acuut gevaar ziet 
71 procent van de bevolking ook voor 
de recreatie.
De zorg voor de watervoorziening is een 
persoonlijke zorg voor vele Nederlanders, 
zo heeft het onderzoek uitgewezen:
59 procent tilt daaraan het zwaarst, ter
wijl het drinkwater bij 26 procent op 
de tweede plaats komt. De betrokken
heid bij de land- en tuinbouw staat bij 
24 procent op de eerste plaats genoteerd 
en bij 49 procent op de tweede plaats. 
De vragen uit het onderzoek zijn gesteld 
aan 255 mannen en 249 vrouwen. Volgens 
Inter/view biedt deze steekproef qua 
samenstelling en omvang een betrouwbaar 
beeld van de heersende mening over de 
Rijnvervuiling.

H. L.

Men schrijft ons: Bij de komende staten
verkiezingen in Brabant komen de drie 
Christen-democratische partijen natuur
lijk met één lijst uit;-het Christen Demo
cratische Appel.,,Natuurlijk” , omdatdeze 
drie partijen ook nu reeds met een fractie 
opereren en het in de natuurlijke poli
tieke ontwikkeling ligt, dat zeker nu deze 
samenwerking wordt voortgezet.
De verkiezingsvoorbereidingen verkeren 
in een vergevorderd stadium. Het door 
de drie partijen gezamenlijk vastgestelde 
programma is vrijwel rond. De blauw
druk voor de propaganda-activiteiten, 
eveneens door een campagneteam be
staande uit vertegenwoordigers(sters) 
der drie partijen voorbereid, is aan af
ronding toe.
Enige markante punten:
- een instructie-bijeenkomst die op 26 

januari gehouden werd met de kan
didaten (op verkiesbare plaatsen) en 
de kaderleden;

- een negental centraal georganiseerde 
ruim opgezette regionale bijeenkom
sten;

- een manifeste afronding van de cam
pagne op de laatste zaterdag voor de 
verkiezingen.

Hiernaast blijft een ruime speelruimte 
over voor het organiseren van plaatse
lijke bijeenkomsten, beperkte regionale 
bij eenkomsten, groepsbij eenkomsten, 
deelname aan diverse activiteiten, zoals 
op scholen, vormingsinstituten e.d.
De regionale en plaatselijke kaders, maar 
zeker ook de kandidaten houden dus volop 
gelegenheid om hun dadendrang tot gel
ding te brengen. Het is wel de bedoeling, 
dat alle activiteiten aan het Centraal cam- 
pagneteara gemeld worden, zodat van hier
uit op elk gewenst moment beoordeeld kan 
worden of aan binnenkomende uitnodigin
gen tot het organiseren van activiteiten 
of het deelnemen daaraan te realiseren

Met de medewerking van alle daarvoor in 
aanmerking komenden, ziet het Christen 
Democratisch Appel-Brabant, met heel 
veel vertrouwen de resultaten van de ko
mende verkiezingen tegemoet.
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Verbondsraad CNV:

N W  en NKV verantwoordelijk voor 

stranden besprekingen over federatie

Aan het begin van dit jaar zijn de be
sprekingen tussen de drie vakcentrales 
in Nederland NVV, NKV en CNV over het 
vormen van een federatie gestrand. Naar 
aanleiding daarvan heeft de verbonds
raad van het CNV een verklaring uitge
geven. In deze verklaring wordt de ver
antwoordelijkheid voor het stranden ge
legd bij NVV en NKV.

De verklaring luidde:

Naar het oordeel van de verbondsraad 
van het CNV kan dit verbond niet verant
woordelijk worden gesteld voor het af
breken van het overleg over de oprich
ting van een federatie van vakcentrales. 
De raad constateert dat NVV en NKV het 
CNV het recht ontzeggen om zelf uit te 
maken hoe het CNV in eigen kring de be
sluitvorming van een federatie zal bege
leiden. Deze afwijzing van een gerecht
vaardigde eis heeft de verbondsraad te
leurgesteld. Reeds toen de drie vakcen
trales aan Bureau Bosboom en Hegener 
opdracht gaven een plan voor een zware 
federatie op te stellen was immers vol
doende bekend welke voorwaarden het 
CNV voor zijn toetreding tot de federatie 
stelde. Dat NVV en NKV eerst nu een van 
de meest essentiele voorwaarden in strijd 
verklaren met de opzet van een zware 
federatie en op grond daarvan weigeren 
verder mee te werken aan een federatie 
van drie vakcentrales, is voor het CNV 
volstrekt onbegrijpelijk.

Zowel NKV als CNV heeft een aantal 
duidelijke voorwaarden gesteld die het 
behoud van de eigen identiteit in een 
federatie moeten garanderen. Het CNV 
deed dat in de z.g. verklaring van Oost- 
kapelle op 3 oktober 1972 en in het be
sluit van de algemene vergadering van 4 
december 1972.

MET OPZET

Voor een belangrijk deel waren de voor
waarden van NKV en CNV gelijk. Met op
zet gebruikte het CNV bij de formule
ring daarvan vrijwel dezelfde bewoor
dingen als het NKV teneinde mogelijk mis
verstand te voorkomen. Met name geldt 
dit voor de voorwaarden dat:
- elke centrale binnen eigen kring demo

gelijkheid moet behouden van een eigen 
oordeelsvorming over het te voeren be
leid;

- elke centrale vanuit deze oordeelsvor
ming de beleidsvoorbereiding en be
sluitvorming binnen de federatie in 
alle stadia constructief en kritisch moet 
kunnen begeleiden;

- elke centrale de mogelijkheid moet be
houden om, bij het ontstaan van prin
cipiële geschillen terug te vallen op 
eigen besluitvorming.

Dit houdt in - in de verklaring van Oost- 
kapelle wordt dat nadrukkelijk vastge
steld - dat elke centrale ,,uiteraard” 
de vrijheid moet hebben om de besluit
vorming binnen de federatie te toetsen 
aan eigen visie en eigen uitgangspunten. 
In het pre-advies, dat in verbondsraad 
op 12 november 1973 aan de leden van het 
CNV gaf bij de behandeling van het plan 
voor een zware federatie, is aangege
ven welke praktische voorzieningen vol
gens het CNV moeten worden getroffen 
om de naleving van deze voorwaarden mo
gelijk te maken. Wil een centrale de be
leidsvoorbereiding en besluitvorming bin
nen een federatie kunnen volgen, dan 
moet die centrale van de zaken die in de 
federatie aan de orde komen steeds tijdig 
op de hoogte zijn om die zaken desge
wenst in eigen kring te bespreken. Daar
voor is dus beslist nodig dat die cen
trale tijdig kan beschikken over de agen
da’s en adviezen voor de vergaderingen 
van federatiebestuur en federatieraad.

Dit is niet alleen een kwestie van goede 
verbindingen tussen de federatie en de 
vakcentrales die de federatie vormen. 
Het is mede een onmisbaar middel om 
elke centrale in de gelegenheid te stellen 
om als dat nodig is, tijdig in te spelen 
in de besluitvorming binnen de federatie. 
Het vooroverleg binnen een centrale be
hoeft niet te leiden tot vertraging van de 
besluitvorming binnen de federatie. Deze 
procedure die logisch voortvloeit uit de 
voorwaarden van NKV en CNV, blijkt nu 
plotseling zowel voor NVV als NKV on
aanvaardbaar te zijn. Door deze hou
ding verhinderen zij het CNV te blijven 
meewerken aan de opbonw van een fe
deratie, waarvoor de drie vakcentrales 
verantwoordelijk zijn.

NOODZAKELIJK

De verbondsraad kan niet inzien hoe 
dit te rijmen valt met de uitdrukkelijke 
wens van NVV en NKV tot oprichting 
van een federatie van drie zelfstandige 
vakcentrales. De verbondsraad acht het 
in deze situatie noodzakelijk met nadruk 
te verklaren dat:
- de meningsvorming binnen het CNV 

tot de eigen huishouding van het CNV 
behoort en het CNV dus het recht be
hoort te hebben zelf uit te maken hoe

' het de besluitvorming in de federatie 
wil voorbereiden en begeleiden;

- de vrijheid die het CNV vraagt voor 
dit intern overleg de federatie niet 
aantast;

- de door het CNV gewenste vrijheid 
op geen enkele wijze in de weg be
hoeft te staan aan de oprichting van 
een goed en efficiënt werkende fede
ratie van drie vakcentrales;

- de beide andere centrales geen enkel 
redelijk motief hebben aangevoerd om 
hiervan een breekpunt te maken.

De verbondsraad van het CNV moet dan 
ook vaststeilen dat het stranden van de 
besprekingen over een federatie voor de 
voiledige verantwoording van NVV en 
NKV is en niet aan het CNV kan worden
verweten. De raad betreurt deze gang 
van zaken ten zeerste en kan slechts 
hopen dat de beide andere centrales op 
hun standpunt zullen terugkomen om daar
door alsnog de verwezenlijking van het 
plan voor een zware federatie mogelijk 
te maken.
Aldus de verklaring van de verbondsraad 
van het CNV.
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Polariseren leidt niet tot oplossingen
door dr. R. J. H. Kmisinga, voorzitter CHU-fraktie in Tweede Kamer

De CHU heeft als politieke partij er 
steeds de nadruk op gelegd, dat het 
in de politiek niet alleen om stoffelij
ke waarden maar ook om geestelijke 
waarden gaat.
Zij vindt dat dat zeker in deze tijd het 
geval is.
Denk maar aan de plaats van het ge
zin, die nu vaak in het geding is.
Denk ook aan de vervuiling van onze 
omgeving. Een vervuiling, die er niet 
enkel in stoffelijke maar ook in gees
telijke zin is.
Denkt U ook aan de bedreiging van de 
kleine leefgemeenschappen in ons land, 
in de dorpen en in de kleine steden.

De CHU heeft in haar bestaan altijd 
gewezen op die grote betekenis van de 
geestelijke waarden. Zonder die gees
telijke waarden zou ons land onleefbaar 
zijn.
Dat is haar stellige overtuiging.
Dat betekent, dat we voor het behoud 
van die geestelijke waarden juist nu ze 
bedreigd worden, op de bres moeten 
staan.
De problemen van vandaag zijn daarbij 
te moeilijk en te ernstig, dat we niet 
zouden moeten trachten om ze geza
menlijk op te lossen.
Ook daarom wijzen we de opzet, die 
bij sommige politieke partijen bestaat 
om de tegenstellingen aan te scherpen, af. 
Door de tegenstellingen aan te scherpen 
bereik je geen oplossing. Integendeel, het 
aanscherpen van tegenstellingen, het po
lariseren leidt als regel van het ene 
conflict naar het andere.
En oplossingen blijven uit. Daardoor wordt 
een goed bestuur, waar de CHU voor op 
de bres probeert te staan, belemmerd. 
Wij zouden als CHU een beroep willen 
doen op de partijen die de polarisa
tie, die het aanscherpen van tegenstel
lingen in hun vaandel hebben geschreven, 
met die politieke taktiek te stoppen.
Berg juist in de moeilijke omstandighe
den, waarin ons land nu verkeert, die po- 
larisatietaktiek nu eens op onder in de 
kast.

„Een duidelijke 

christelijke partij is 

de andere weg”
,,Als we spreken over een andere weg 
naast het liberalisme en het socialisme 
en we zeggen dat dit de christelijke 
partij is, dan willen we ook zeggen dat 
dit dan een heel duidelijke christelijke 
partij moet zijn” .
Aldus heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijenhorst 
vorige week te Resteren gezegd op de 
oprichtingsvergadering van de nieuwe 
kiesvereniging van de CHU.
Volgens drs. Van Leijenhorst kiezen 
Nederlanders vandaag de dag niet meer 
op grond van vertrouwen dat ze in een 
partij hebben. Ze willen zien wat die 
partij is en wat de partij doet. In dit 
verband zei het kamerlid, dat zijns in
ziens het CDA nog niet die duidelijk
heid geschapen heeft dat men kan weten 
wat men eraan heeft. ,,Principieel niet 
omdat allerlei punten, die met het wezen 
van de christelijke partij te maken heb
ben, nog in nevelen gehuld zijn. Politiek 
niet, omdat KVP en ARP deze regering 
blijven steunen terwijl de CHU in de 
oppositie is ” , aldus drs. Van Leijenhorst.

H. L.

Dr. R. J. H. Kruisinga

Want dan wordt het mogelijk in samen
werking en door overleg tot een oplossing 
te komen.
Juist nu is dat nodig.
Juist nu, omdat de moeilijkheden groot 
zijn en omdat zoveel wat waardevol is in 
onze samenleving wordt bedreigd.

Zoeven noemde ik de plaats van het ge
zin in onze samenleving.
Maar de zelfstandigheid zowel van de 
kleinere leefgemeenschappen als de zelf
standigheid van vele mensen persoonlijk 
staat nu op het spel.
De moloch van de staat en de staatsin
menging en de moloch van de grote be
drijven bedreigt de zelfstandigheid van 
de mensen in onze samenleving.
En juist in zelfstandigheid moet de mens 
zijn levensvulling en zijn verantwoorde
lijkheid beleven.
Op allerlei wijzen wordt nu de zelfstandig
heid van de mensen persoonlijk en van 
de kleine leefgemeenschappen aangetast. 
Wij betreuren, dat dit kabinet daarvoor 
onvoldoende oog heeft.
Op een onderdeel van haar beleid, het 
beleid ten opzichte van de middenstand 
en van de landbouw heeft het weer laten 
blijken hiervoor onvoldoende aandacht te 
hebben.
De gevolgen sociaal blijven daar helaas 
niet uit, ook kleine zelfstandigen in de 
middenstand en in de landbouw komen

Minister komt

GEMEENTE- EN 
PROVINCIE
BESTUURDERS 
VERGADEREN

Nog even een herinnering aan de ver
gadering van de Vereniging van C.H. 
Leden van Gemeente- en Provinciebestu
ren a.s. zaterdag 9 februari te Utrecht. 
De bijeenkomst, die in de Koninklijke 
Jaarbeurs (Beatrixgebouw, ingang Croese- 
laan 6) gehouden wordt, begint des mor
gens om half elf precies. De minister 
van binnenlandse zaken, de heer W. F. 
de Gaay Fortman, is voornemens de 
vergadering te bezoeken en toe te spre
ken.

in grote moeilijkheden. De CHU heeft 
daar sinds het optreden van het kabinet 
aandacht voor gevraagd. Helaas is die 
aandacht niet gegeven.

De CHU maakt zich grote zorgen.
De CHU betreurt het, dat dit kabinet- 
Den Uyl de moeilijke omstandigheden 
kennelijk niet aan kan.
Helaas blijkt dat voortdurend.
Vandaag is het debenzinedistributie, waar 
de ene maatregel de andere maatregel 
volgt. Waarbij dit kabinet dan moet er
kennen, dat of onjuiste maatregelen wa
ren getroffen, of maatregelen, die on
voldoende waren, of maatregelen, die 
over hun doel heen schoten.
Ook op het gebied van de vervuiling van 
onze omgeving bleek bij de behandeling

van de begroting van milieuhygiëne hoe
zeer het beleid ook op dat terrein te 
kort schiet.
Juist in deze tijd is een overheid nodig, 
die krachtig en duidelijk leiding weet te 
geven, opdat de moeilijke problemen van 
deze tijd waar ons land nu voor staat, 
worden opgelost.
Vele zijn immers de moeilijkheden, die 
nu om een oplossing vragen.

In ons kleine, dichtbevolkte land moeten 
we trachten samen te werken waar moge
lijk.
Het aanscherpen van tegenstellingen, het 
polariseren, leidt niet tot oplossingen. 
In moeilijke omstandigheden geldt in het 
bijzonder, dat we voor een goed bestaan, 
eerlijk en gezamenlijk moeten trachten 
een oplossing te vinden.
Tot die gezamenlijke inspanning met over
leg en in samenwerking met begrip voor 
elkander en voor eikaars moeilijkheden, 
wil de CHU op alle terreinen van het 
maatschappelijk leven voor rijk, provin
cie en gemeente en al onze leefgemeen
schappen, juist vandaag, juist in deze 
moeilijke tijd oproepen.

Kruisinga

Aktie 3 x 5 =  15 voor beperking 

benzineverbruik

Onder het motto 3x5 = 15 zijn de auto
mobilisten deze week opgeroepen samen 
15 procent te besparen op het benzine
verbruik in Nederland.
De aktie wordt gevoerd door de ANWB, 
het bedrijfschap Horeca, de BOVAG, het 
CBR, het Nationaal Bureau voor Toerisme, 
de RAI en het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.
Toen besloten werd de distributie te 
beëindigen hebben al deze organisaties 
het standpunt ingenomen dat geen nieuwe 
autoloze zondagen nodig zijn om het nog 
bestaande benzinetekort van 15% te over
bruggen. Zij zegden hun medewerking 
toe aan een aktie tot vrijwillige beperking 
van het benzineverbruik.
Deze gezamenlijke aktie gaat dinsdag van 
start. Het thema 3x5 = 15 verwijst naar 
drie manieren om de benodigde besparing 
van 15 procent te bereiken:

5 procent door zich te houden aan de 
aangekondigde maximum snelheden van 
100 km (autosnelwegen en autowegen) 
en 80 km (overige wegen buiten de 
bebouwde kom);

5 procent door zuiniger rijstijl, waar
voor de ANWB de nodige tips heeft 
opgesteld;

5 procent door de auto een enkele keer 
te laten staan (selektief rijden).

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

In de loop van de week begon de ver
spreiding van 2 miljoen vouwbladen van 
de ANWB via benzinestations, garage
bedrijven, ANWB-kantoren en techno- 
stations, VVV-kantoren en Horecabedrij
ven. Het vouwblad zal ook verspreid 
worden via het CBR aan leerlingen van 
rijscholen.

Jaatvergadering 
CH-gemeente- en 
provincie bestuurders
Minister mr. W. F. de Gaay Fortman 
van binnenlandse zaken en de voorzitter 
van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, 
dr. R. J. H. Kruisinga hebben toegezegd 
het woord te zullen voeren op de jaar
vergadering- 1974 van de Vereniging van 
Christelijk-historische leden van gemeen
te- en provinciebesturen. Deze jaarver
gadering wordt aanstaande, zaterdag - 
zaterdag 9 februari - gehouden in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.

In voorgaande jaren hield de vereniging 
haar jaarvergaderingen Op een dag mid
den in de week. Om zoveel mogelijk 
leden van provinciale staten en gemeen
teraden in de gelegenheid te stellen de 
vergadering bij te wonen is dit jaar de 
zaterdag tot vergaderdag bestemd.

Naast de korte t-'espraken van minister 
De Gaay Fortman en fractievoorzitter 
Kruisinga staat op de agenda een referaat 
van mr. H. Rijpstra, commissaris der 
koningin in Friesland.

Zijn onderwerp is: De taak van het ge
meentebestuur nu.

Het bestuur van de vereniging hoopt dat 
vele leden en kandidaat-leden van staten 
en • raden de jaarvergadering (aanvang 
half elf) zullen bijwonen.

H. L.
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Van Lei jenhorst: Correctie

Personeelsstop en bouwstop geen geschikte 
maatregel tegen volksgezondheid
Wij vragen ons af of de personeelsstop 
en de bouwstop de meest voor de hand 
liggende maatregelen zijn om werke
lijke verbetering aan te brengen. De 
personeelsstop legt een nauwelijks te 
verantwoorden last op het personeel.
Deze maatregel heeft ons inziens enigs
zins als een botte bijl gewerkt. „Al
dus drs. G. van Leijenhorst in zijn rede 
bij de behandeling van het onderdeel 
volksgezondheid, bij de begroting van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Over de volksverzekering merkte de CH- 
woordvoerder op dat dit punt doorgaans 
wordt benaderd vanuit de financiering. 
Beter is echter een benadering vanuit 
de optimalisering van de hulpverlening. 
Iedere onnodige doorverwijzing naar het 
volgend echelon moet voorkomen wor
den. Dit kan, alleen wanneer het eerste 
echelon versterkt wordt.
Men kan bij een volksverzekering den
ken aan een geheel nieuwe verzekering. 
Spreker meende echter dat het beter 
is uit te gaan van uitbreiding van de 
bestaande wetgeving. De bestaande volks
verzekering - de AWBZ - zou zich hier 
voor uitstekend lenen. Stap voor stap 
zullen daarbij de basisvoorzieningen 
in de AWBZ moeten worden gebracht. 
In de eerste plaats de maatschappe
lijke gezondheidszorg, inclusief de 
door de kruisverenigingen beheerde 
consultatieburo’s en de MOB’s. In dit 
verband vroeg Van Leijenhorst aandacht 
voor de experimenten, die de t.b.c. -consul

tatieburo’s verrichten op het terrein van 
de hart- en vaatziekten. Hij vroeg de 
staatssecretaris de start van zes nieu
we hart-vaat-buro’s mogelijk te maken, 
zonder het netwerk van de bestaande 
consultatieburo’s af te breken. 
Overheveling van de maatschappelijke ge
zondheidszorg en de consultatieburo’s naar 
een vaste financiering zal de preventie 
ten goede komen en duurdere hulpverle
ning voorkomen.

HUIS- EN TANDARTSEN

De brief van 23 januari over de sociale 
zekerheid komt aldus spreker, neer op 
ernstige tenachterstelling van de eerste 
jaars huisarts ih opleiding, in verge
lijking met de eerste jaars specialist. 
De brief komt onvoldoende tegemoet aan 
gerechtvaardigde klanten. Hij informeer
de hoe het departement van Onderwijs en 
Wetenschappen deze materie beoordeelt.

Van Leijenhorst was verbaasd dat over 
de tandheelkundige zorg met geen woord 
in de Memorie van Toelicnting wordt 
gesproken. Er liggen al twee jaar plan
nen op het departement voor preventie 
en voorlichting, gericht op twee tot zes
jarigen; en twee jaar ligt er een plan 
gericht op 13-jarigen. Voor de mond
hygiënisten is nog geen honoreringsba- 
sis vastgesteld; en delen van Nederland 
zijn ten aanzien van de tandheelkundige 
verzorging tot noodgebieden verklaard. 
Het lijkt, aldus de CH-woordvoerder of

Drs. G. J. van Leyenhorst

de zaak bij het departement op slot zit. 
Wil de staatssecretaris dit slot open
draaien?

DENNENDAL

Tenslotte wees Van Leijenhorst op de 
schriftelijke vragen die Tilanus heeft 
gesteld over de zogenaamde ,,kwestie 
Dennendal” . Hij vroeg de staatssecre
taris de vragen in zijn antwoord aan de 
Kamer te behandelen.
Ik wil niet onvermeld laten dat wij 
kritiek moeten hebben op het hier gevoer
de beleid, aldus de CH-afgevaardigde.

H. van Spanning.

In ons verslag over de behandeling van 
de ,,Veronicawetten” in de Eerste Kamer, 
in De Nederlander van één februari 1.1. 
is een fout geslopen. Meegedeeld werd 
dat de meerderheid van de CHU-senaats- 
fraktie tegen beide wetsontwerpen stemde. 
Het verslag vervolgt dan met: ,,De CH- 
senatoren De Geer, Beerekamp en Van 
Hulst.”

Deze zin moet luiden; ,,De CH-senatoren 
De Geer, Beerekamp en Van Hulst stem
den voor.”

V. Sp.

Actie jongerenraad 
van de Europese 
beweging

De Jongerenraad van de Europese Be
weging is een actie op grote schaal be
gonnen om te bereiken dat in de Ne
derlandse gemeenten meer voorlichting 
wordt gegeven, met name op de scholen, 
over de wenselijkheid van Europese één
wording. Het heeft daartoe een informatie
nota samengesteld die alle mogelijkheden 
(en moeilijkheden) toelicht . Bovendien 
worden verschillende suggesties gedaan 
voor informatie-bijeenkomsten, daarbij 
inbegrepen weekends voor scholieren, 
scholenmarathons en dergelijke. Ook geeft 
de Jongerenraad de weg aan om tot finan
ciering van deze actie te geraken. Vele 
gemeenten zijn reeds benaderd en zeker 
met zonder succes. Het adres van de Jon
gerenraad van de Europese Beweging is; 
Alexanderstraat 2, Den Haag.

P A R LE M E N TA R IA

Tweede Kamer wil meer invloed van minister Vorrink in het kabinet

Het debat over de begroting van Milieu
hygiëne en Volksgezondheid kreeg vorige 
week in de Tweede Kamer een merk
waardige afronding. De Kamer vroeg in 
een motie Terlnuw om meer invloed 
van minister Vorrink op dat deel yan het 
kabinetsbeleid dat raakvlakken heeft met 
het milieubeleid. Deze motie was behalve 
door de vijf regeringspartijen (D’66, PvdA, 
PPR, KVP, ARP) ook ondertekend door 
CHU, VVD en DS’70. Minister Vorrink 
stelde echter geen behoefte aan deze 
motie te hebben. Zij vroeg de Kamer 
bij andere ' begrotingen meer aandacht 
te besteden aan de aspecten die met 
het milieubeleid samenhangen. Dit is vol
gens haar een betere benadering van deze 
problematiek.

De positie van minister Vorrink in het 
totale kabinetsbeleid vormde een hoofd
thema van alle woordvoerders. Drs. G. 
van Leijenhorst zei hierover onder meer: 
,, De uitspraak van de minister-president 
dat, het milieubeleid een hoeksteen van 
het kabinet zal zijn is een loze kreet 
geweest. Bij enkele belangrijke onderwer
pen is minister Vorrink niet bij de zaken 
betrokken. Hij wees daarbij op het ont
breken van de naam van deze bewinds
vrouw bij het wetsontwerpen betreffende 
de autowrakken en de nota betreffende 
de olieaanvoer.

De ,,linkse drie”  hebben voor de ver
kiezingen gezegd dat het milieubeleid 
alleen in hun handen veilig zou zijn. 
Er is nu een andere regering, waarvan 
PvdA, D’66 en PPR de kern vormen. 
Maar sindsdien is het aan het milieu- 
front heel stil geworden, aldus Van Leijen
horst.

HORZELFUNKTIE.

De CH-woordvoerder herinnerde er aan 
dat met name D’66 in vorige jaren ge
steld heeft dat een minister van milieu
zaken, binnen het kabinet, een ,,horzel- 
funktie”  moet hebben.
Minister Vorrink heeft niet stil gezeten. 
We hebben uitspraken van haar gehoord 
op het terrein van sociale zaken en later 
op het gebied van economische zaken. 
Op ons wekken deze aktiviteiten eerder 
vlinderachtige dan een horzelige indruk. 
Bij anderen lieten ze korzelige indrukken 
'na.

TAAKOPVATTING

Van Leijenhorst vroeg een nadere uit
eenzetting over de taakopvatting van de 
bewindsvrouwe. Teveel wordt in de me
morie van toelichting zijns inziens ge
sproken over ,,overleg met andere de
partementen”  en ,,coördinerende funk- 
tie” . Hij vroeg zich af of het departement 
er wel voldoende uitspringt. Het departe
ment zal een duidelijk herkenbaar milieu
beleid moeten voeren. Die herkenbaarheid 
moet er duidelijk uitspringen; dat mag 
niet in één of ander gemeenschappelijk 
milieubeleid verborgen blijven of zelfs 
te loor gaan.

De CH-woordvoerder tekende hierbij aan 
dat in tegenstelling tot de beperkte taak
opvatting in operationele zin; de taak
opvatting in ideologische zin in de memorie 
van toelichting breed wordt weergegeven 
en ook vragen oproept.

Voortdurend wordt gezegd dat het milieu
beleid staat of valt met het inkomens
beleid. Spreker vroeg zich af of dit 
wellicht later als een excuus zou worden 
opgevat. ,,Kan de minister geen aktief 
milieubeleid voeren als de huidige in
komensverhouding ongeveer gehandhaafd 
blijft? Wat zou trouwens de juiste in
komensverdeling moeten zijn om een 
ideaal milieubeleid te moeten voeren?

In de voorlichting over het milieubeleid 
miste hij de betekenis van het basis
onderwijs. Spreker was verheugd over 
de vele milieucursussen, die overal in 
het land worden opgezet; hij tekende 
hier echter bij aan dat niet gesubsi
dieerde cursussen vaak veel te duur 
zijn. Het komt voor dat men f1200,-- 
per week moet betalen.

SCHOONMAAKPLAN.

Het aangekondigde zogenaamde ,,schoon- 
maakplan”  ligt volgens Van Leijenhorst 
nog te veel in de sfeer van vrome wensen 
in de trant van ,,daar zal ik me sterk 
voor maken” , dan dat van een op reali
teitszin gebaseerd beleidsplan gesproken 
kan worden.
Hij vroeg de minister om kwantitatieve 
resultaten die zij wenst te bereiken bij
voorbeeld in twee a drie jaar aan te geven.

Van Leijenhorst vroeg zich af hoe minis
ter Vorrink integraal de waterverontrei
niging kan aanpakken zolang de ver
vuiling van de Rijn, op internationaal 
niveau niet grondig wordt aangepakt. Welke 
middelen ziet de minister om hierin 
een oplossing te bespoedigen. Hij infor
meerde wat de bewindsvrouwe denkt van 
de suggestie van prof. Panhuis om deze 
kwestie voor het Internationale Hof te 
brengen.

CHEMISCHE AFVALSTOFFEN.

Spreker plaatste voorts enkele korte op
merkingen over het ingediende wets
ontwerp betreffende de verwerking van 
chemische afvalstoffen. Er wordt in dit 
voorstel zijns inziens te weinig aandacht 
besteed aan het overleg tussen overheid 
en bedrijfsleven. Het is noodzakelijk te 
kunnen rekenen op loyale medewerking 
van het bedrijfsleven. Als men alleen 
maar een reeks verbodsbepalingen over 
hen uitstort moet men niet de illusie 
hebben dat verwerking van het chemisch 
afval in 1980 een haalbare kaart is, aldus 
Van Leijenhorst.

Snellere voortgang op het terrein van 
de bodemverontreiniging en de geluids
hinder is aldus de CH-woordvoerder drin
gend gewenst. De wetgeving verloopt be
slist te traag.

Concluderend zei spreker onder meer: 
Sinds het optreden van dit kabinet is het- 
alle verkiezingsbeloften ten spijt- stil 
geworden op het milieugebied. De ver
antwoordelijke minister wordt niet de 
noodzakelijke ruimte geboden om een als 
zodanig herkenbaar milieubeleid te voe
ren. De taakopvatting yan de minister is 
te beperkt. Dit kan men niet goedmaken 
door politisering van het milieubeleid 
tot een inkomensbeleid.

Het schoonmaakplan stelt wat de con
cretisering betreft teleur.
De wetgeving vordert te traag. Wij mis
sen een omvattend beleidsplan, waaraan 
allen, die met het milieu te maken hebben 
de provincies en gemeenten incluis- hou
vast hebben. Met dit kabinet houd ik -ter
zake van het milieubeleid- mijn hart vast, 
aldus Van Leijenhorst.

H. van Spanning.

Raad van Europa

Stakingsrecht voor Europese ambtenaren
De ambtenaar in Europese dienst moet 
ook het recht hebben op staken, indien 
onverhoopt nodig, aldus het Nederlandse 
Tweede Kamerlid J. Voogd (PvdA) vorige 
maand in een debat voor de Assemblée 
van de Raad van Europa te Straatsburg.

De positie van de Europese ambtenaar 
was het onderwerp van twee rapporten 
van de christelijk-historische Neder
landse senator mr. F. H. Piket en Britse 
conservatieve afgevaardigde John Page. In 
het rapport, dat wordt gezonden aan het 
Comité van ministers wordt voorgesteld 
uiteindelijk een vaste standaard op te 
stellen voor ,,Europese ambtenaren” , dus 
ambtenaren in dienst van verschillende 
Europese organisaties.
Deze ambtenaren moeten, aldus de twee 
rapporten, een betere garantie krijgen 
voor hun carrière, grotere bestaans
zekerheid, een grotere mogelijkheid tot

positieverbetering en een beter pensioen. 
De' Nederlandse afgevaardigde Voogd stel
de het stakingsrecht aan de orde omdat 
het rapport van de Brit Page uitgaat van 
de Europese conventie van de rechten 
van de mens en het Europees sociaal 
handvest.
Ook vroeg hij nadrukkelijk dat de staf- 
ambtenaren van de Raad van Europa 
zelf ook garanties kunnen krijgen voor 
hun vrijheid van meningsuiting. Hij zei 
over inlichtingen te beschikken dat amb
tenaren van hogerhand toestemming 
moesten krijgen voordat zij een artikel 
mochten publiceren.

Mr. Piket kon zijn rapport over de juri
dische aspecten van een statuut over de 
positie van de Europese ambtenaar niet 
zelf verdedigen omdat hij in Den Haag 
moest zijn bij de stemming over de 
,,Veronica-wet” .
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Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden

Het aantal aangiften motorrijtuigenbelas
ting is sinds de aankondiging van de 
benzinedistributie in vergelijking met 
overeenkomstige perioden in voorgaande 
jaren toegenomen. Per regio en met 
name wat de grensgebieden betreft zijner 
verschillen.
Van die toeneming was op jaarbasis be
rekend onder dezelfde omstandigheden 
als in 1973 een extra-opbrengst over 
1974 van ongeveer f30 miljoen te ver
wachten. Aldus heeft staatssecretaris Van 
Rooijen van financiën geantwoord op 
schriftelijke vragen van het Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholten (CHU). Het 
is voor de bewindsman moeilijk een lan
delijk fraudepercentage bij de motorrij
tuigenbelasting aan te geven, gezien de 
verschillen.

OVERBRUGGING

In antwoord op schriftelijke vragen van 
de christelijk-historische Tweede-Ka- 
merleden drs. G. van Leijenhorst en T. 
Tolman over de financiële steun aan 
het dagblad De Tijd heeft minister Van 
Doorn van CRM geantwoord dat het hier 
gaat om een overbruggingsmaatregel, om 
te voorkomen dat de verschijning van de 
krant zou worden gestaakt.
De kamerleden hadden gevraagd of er een 
principiële beslissing genomen was over 
subsidiëring van noodlijdende dagbladen. 
De bewindsman deelde mee, dat de 
principebeslissing nog niet gevallen is.

GEEN GEBRUIK

In een aantal gevallen hebben verant
woordelijke functionarissen van facul

teiten en hogescholen beperkte mede
werking verleend aan het onderzoek van 
het departement van onderwijs naar de 
betaling van college- en inschrijfgeld. 

fcAldus heeft staatssecretaris Klein van 
onderwijs geantwoord op schriftelijke vra
gen van de Tweede-Kamerleden drs. 
A. D. W. Tilanus en H. Wisselink (beiden 
CHU).
Ten aanzien van ambtenaren, die zich 
aan plichtsverzuim schuldig maken, kan 
disciplinair worden opgetreden door het 
tot aanstelling en ontslag van het betrok
ken personeelslid bevoegde gezag.
De bewindsman zag geen termen aan
wezig om van zijn bevoegdheden gebruik 
te maken ten aanzien van de betrokken 
personeelsleden van openbare universi- 
teiten en hogescholen.

LANDELIJKE REGELING

Minister Vorrink van volksgezondheid en 
milieuhygiëne is het met dr. R. J. H. 
Kruisinga, Tweede-Kamerlid voor de CHU 
eens, dat er een landelijke regeling voor 
waarschuwing en alarmering met betrek
king tot kerncentrales dient te komen. 
Aan zo’n regeling wordt door verschei
dene departementen gewerkt en verwacht 
wordt dat de werkzaamheden omstreeks 
één april aanstaande zullen zijn voltooid. 
Aldus blijkt uit het antwoord op schrif
telijk gestelde vragen.

VISSERIJ-BELANGEN

Het CHU-kamerlid drs. G. van Leijen
horst heeft bij de ministers Van der Stee 
van visserij en Van Doorn van CRM er 
op aangedrongen bij beoordeling van plan

nen tot herindeling van landbouwgronden 
mede rekening te houden met de belangen 
van de sportvisserij. Voorkomen moet 
worden dat deze visserij hinder onder
vindt van verlagingen van het waterpeil 
en van sterke slibbewegingen.

OVERLEG

,,De werking van het distributiesysteem 
heeft duidelijk bewezen dat men zo’n 
systeem slechts kan gebruiken indien 
ook in de nabuurlanden een soortgelijke 
maatregel wordt getroffen” . Dit is het 
standpunt van het Tweede-Kamerlid drs. 
D. F. van der Mei (CHU). Hij heeft 
schriftelijk gevraagd of minister Lubbers 
van economische zaken zijn standpunt 
deelt en wil weten of er overleg plaats 
vindt dan wel plaats zal vinden met de 
nabuurlanden om in voorkomende geval
len te komen tot een betere afstemming 
op elkaar van de betrokken maatregelen.

REKENING HOUDEN

Met collega’ s van de Tweede-Kamerfrac- 
ties van VVD, KVP en ARP' heeft drs. 
D. F. van der Mei (CHU) de ministers 
Gruijters van ruimtelijke ordening en 
Lubbers van economische zaken schrif
telijk gevraagd bij het beoordelen van de 
plannen van de NAM bij Emmen naar aard
gas te gaan boren, rekening te houden 
met het afwijzende standpunt van de ge
meenteraad van Emmen. Vorig jaar deelde 
minister Lubbers nog'mee, dat de borin
gen zouden doorgaan, maar daarna stemde 
de Emmer raad de plannen af.

H.L.

Bent u voor of tegen Den Uy\ ?
,,Ik ben vóór den Uyl en tegen Wiegel”  
,,Ik ben christen-democraat”
,,,ik ben tegen den Uyl en voor Wiegel’ 
,,Ik ben christen-democraat”
,,Wat is een christen-democraat?”
,,Ik ben christen-democraat”
,,Bestaat dat? Een christen-democraat?”  
,,Ik ben christen-democraat”

Bovenstaande stukjes dialoog zullen dezer 
dagen en in de komende maanden vaak 
te horen zijn op verkiezingscampagnes 
alom in den lande.

Bovenstaande stukjes dialoog confronte
ren velen onzer wederom met een we
reld vol onbegrip, een wereld van zwart
wit denken; het veld, waarin wij moeten 
ploegen is weerbarstig, de scharen van 
de ploeg vaak bot. Toch gaan wij op pad, 
toch wapenen wij ons met boeken vol 
informatie, met programma’s en lijstjes 
vol prioriteiten. Toch vinden wij steeds 
weer mensen bereid te spreken over het
geen hen politiek motiveert, over het
geen hen ook ten diepste beweegt.

Die innerlijke motivatie, die basis, van 
waaruit wij opereren, kan niet genoeg 
belicht worden. Het opnieuw hiervan ver
woorden kan ons helpen, niet alleen nu 
in de komende verkiezingstijd, maar ook 
in ons aller handelen daarna, in de be
sluiten die wij dan weer moeten nemen.

Waar gaat het om?
Het gaat om Christendom en politiek. 
Christenzijn betekent IN TOTAAL CHRIS- 
TENZIJN
Onderdeel van dat totaal CHRISTENZIJN 
is de mens in de politiek:
Christenzijn betekent ook CHRISTENZIJN 
IN DE POLITIEK?
Wat betekent een CHRISTENZIJN IN DE 
POLITIEK?
Dat betekent niets meer en niets minder 
dan dat men zijn christenzijn in etische 
zin en in de zin van politiek handelen 
voortdurend TOETST aan het Evangelie, 
aan hetgeen daarin als opdracht gegeven 
wordt.
Opdracht aan de mens t.o.v. zijn wereld 
en zijn naaste.
Die voortdurende toetsing brengt mee 
dat BOUWEN én BEWAREN 
dat ONDERHOUDEN én VERVULLEN 
dat GODS EVENBEELD én ZONDAAR 
dat ALLE VOLKEREN én de NAASTE

tot een voortdurende stellingname, ook 
politiek.

Die voortdurende toetsing brengt mee 
dat de christen, die ernst wil maken, 
moet maken, van zijn taak in politiek 
opzicht zich ONMOGELIJK voor eens 
en voor al kan vastleggen op een bepaal
de ideologie; een ideologie, die uitgaat 
van andere basisstellingen, van andere 
vooronderstellingen.
Dat betekent NIFT, dat hij die andere 
ideologi. verwerpt of zelfs verwerpen 
moet vanuit zijn benadering. Vele ele
menten uit een bepaalde ideologische be
nadering kunnen de zijne zijn; politiek 
handelen vanuit die opstelling kan zijn 
steun verwerven en behoort die dan ook te 
krijgen.

SAMEN MET ANDEREN

Het betekent ook, dat hij samen met 
anderen zijn politieke opdracht wil en 
moet vervullen. Anderen, die vaak als hij 
zich stoelen op zijn plicht tot toetsing, 
anderen, die hij vanuit dien hoofde daar
op kan aanspreken, daarop soms ook ter 
verantwoording kan roepen. Anderen die 
ook als zij zich niet stoelen op die 
plicht, toch de legitimiteit kunnen en 
willen erkennen van die toetsing, zich 
met die toetsing akkoord kunnen ver- 
lcl3.17Gn
Dat betekent essentieel CHRISTENZIJN 
IN DE POLITIEK.

Dat betekent ook de legitimiteit van de 
totstandkoming van een CDA, van een 
christen-democratische groepering.

Dat betekent ook de beantwoording van 
de vraag MET WELK RECHT?

Dat betekent ook de beantwoording van 
de vraag WAAROM NIET LIBERAAL, 
V/AAROM NIET SOCIALISTISCH?

Dat betekent NIET een afzetten tegen 
een liberale en/of socialistische poli
tiek. Dat betekent WEL de elementen 
daaruit toetsen aan hetgeen men zelf 
meent als christen-democraat tê  moe
ten doen. Dat betekent dus een NIET 
EENS EN VOOR AL kiezen voor hetgeen 
men LINKS of hetgeen men RECHTS 
noemt. Dat betekent een EIGEN KOERS, 
een EIGEN GEZICHT, een EIGEN PO
LITIEK.

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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begrippen zijn die de christen dwingen Die eigen koers, dat eigen gezicht, die

eigen politiek, dat geheel is een flexi
bel geheel, MOET EEN FLEXIBEL GE
HEEL zijn, een OPEN geheel ook.

OPEN in programmatisch opzicht. Voort
durende toetsing eist voortdurende bijstel
ling, positiekiezen als het moment daar 
is, handelen naar hetgeen dan en daar ge
elst mag en moet worden. Dat betekent 
wel GESLOTEN t.o.v. de basis-vooron- 
derstellingen, de handelingen vanuit de 
geschetste benadering, van waaruit de 
onveranderlijke basislijnen voortdurend 
meespelen.
OPEN ook in partijvorming. Een ieder 
die zich aangetrokken voelt door de po
litieke opstelling van dat moment, van 
de naaste toekomst en in de uitgezette 
beleidslijnen naar de toekomst, kan mee
werken. Dat betekent ook hier echter 
weer gesloten in het goed besef hóe 
men wat doet. Men werkt mede aan een 
beweging die zich het recht voorbehoudt 
heel haar beleid te blijven toetsen aan 
haar Evangelische verantwoording, te wer
ken langs de lijnen die daaruit voort
vloeien. Dat recht tot toetsing claimt zij, 
ook van hen die zelf die behoefte niet 
gevoelen.
Christen-democratische politiek is per 
saldo noch een liberale, noch een socialis
tische politiek.
Christen-democratische politiek is dat 
niet, omdat zij zich zou opstellen tegen
over een liberale of socialistische poli
tiek of net daar tussenin, maar omdat 
zij zich DAARNAAST,

DAARONDER,
DAARBOVEN
DAAROMHEEN, opstelt. Niet het 

midden tussen links en rechts maar een 
dimensie eromheen, er tussendoor, soms 
politiek-geografisch links, soms geogra
fisch rechts, soms moeilijk te definiëren.

MOEILIJK

Christen-democratische politiek tenslot
te is een van de moeilijkste opgaven om 
te volbrengen als christen. Het is een 
gebeuren met vallen en opstaan, het is 
soms een race tegen de klok van de 
tijd, het is een moeizaam gebeuren, vaak 
met blunders, soms met enkele hoogte
punten. Het is een proces dat zich af
speelt in het spanningsveld tussen IDEAAL 
en WERKELIJKHEID, een proces ook dat 
zich afspeelt in besef van eigen onmacht, 
van gevoel voor relativiteit, van gevoel 
voor eeuwigheid. Een proces, dat onbe
hagen en onbegrip met zich kan brengen.

Maar een proces dat doorgaat, een zaak 
die MOET doorgaan. Een christen kan en 
mag zich niet terugtrekken op de hoge 
eenzaamheid van zijn verticale relatie 
tot God en verder de wereld de wereld 
laten, de naaste de naaste. Een christen 
heeft ook een taak in de politiek. Ge
voed en met kracht vervuld vanuit zijn 
verticalisme dient hij zijn opdracht ho
rizontaal te vertalen. Allen die de chris
ten-democratische opstelling kiezen, wil
len noch künnen anders!
En allen, die nu vragen op welke beleids
lijnen men dan uitkomt, wijzen wij op 
de programmatische stukken, zoals die 
tot stand zijn gekomen en steeds weer 
tot stand zullen komen vanuit deze in
stelling. Die te vertalen in beleid is het
geen de christen-democratische partijen, 
vaak ieder voor zich op hun historisch 
gegroeide wijze, soms en steeds vaker 
samen, pogen te doen.

Steun van allen die weigeren zich in een 
zwart-wit stelling te laten duwen, steun 
van allen die bewust en volledig zich 
hiervoor in willen zetten, steun van al
len die harmonie betrachten waar moge
lijk, steun van allen die waar nodig 
het conflict niet schuwen, steun van allen 
die de essentie van christen-democrati
sche politiek weten te proeven en deze 
wensen te laten doordringen in heel het 
politiek handelen.

Den Haag, E. Sleijser-Tegelaar.

De kandidaten
lijst van de CHU
In de statenkring Dordrecht komt de CHU 
bij de statenverkiezingen met de vol
gende kandidatenlijst uit:
1. J. W. Sluimer, Hardinxveld-Giessen- 
dam; 2, A. Kaptein, Papendrecht; 3. F. 
Meijdam, Asperen; 4. J. van Bommel, 
Dordrecht; 5. R. C. de Bruijn, Sliedrecht; 
6. M. de Vaal, Gorinchera; 7. L. H. P. 
van Wijk, Meerkerk; 8. H. de Jong, 
nw. Lekkerland; 9. J. den Hartogh, Via- 
nen; 10. J. C. Kool, Oud-Alblas; 11. 
A. A. Schouten, Hogestein; 12. J. van 
Dieren, Lexmond; 13. P. Schenk, Al- 
blasserdam; 14. A. H. Veenvliet, Amei- 
de; 15. A. H. Stemerding, Molenaars
graaf; 16. J. P. Raap, Leerdam; 17. 
D. van Buuren, Leerbroek; 18. J. van 
der Meijden, Heukelum; 19. B. Duyn, 
Noordeloos; 20. C. de Kovel, Dubbel
dam (reserve 21 J, Gelauf, Meerkerk).
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Werkgroep KVP/ARP inzake abortus
CHU: kabinet moet leiding geven bif wetgeving op 
essentieel terrein overheidsverantwoordelijkheid

De Tweede-Kamerfracties van KVP en 
ARP hebben een werkgroep gevormd voor 
het voorbereiden van het initiatief-wets- 
ontwerp ter regeling van het abortus
vraagstuk. Aldus is vorige week bekend 
gemaakt in een communiqué van de se
cretariaten van de twee fracties.

Ten tijde van het kabinet-De Jong, op 
25 juni 1970, dienden de PvdA-Tweede- 
Kamerleden dr. J. H. Lamberts en dr.
H. J. Roethof een initiatief-wetsontwerp 
in, waarmee zij voorstelden de abortus 
geheel uit de sfeer van het Wetboek 
van Strafrecht te halen en alleen de vrouw 
verantwoordelijk te laten zijn voor de 
beslisssing. Dit wetsontwerp heeft in de 
achterliggende jaren de normale schril- 
telijke voorbereiding in de Tweede Ka
mer ondergaan.
De mondelinge behandeling vond evenwel 
niet plaats, omdat op 23 juni 1972, ten 
tijde van het kabinet-Biesheuvel, van re
geringswege een wetsontwerp over de 
regeling van de abortus werd ingediend. 
Dit wetsontwerp kreeg de naam wets
ontwerp Stuyt/Van Agt, naar de minis
ters drs. L. B. J. Stuyt van volksge
zondheid en mr. A. A. M. van Agt van 
justitie.
Dit wetsontwerp was gebaseerd op de 
bij de formatie van het kabinet-Bies
heuvel gemaakte afspraken: toepassing 
van abortus door onbevoegden straft)aar, 
de vrouw die abortus ondergaat is niet 
strafbaar, de medicus die de handeling 
verricht, handelt bevoegd, de behande
ling moet geschieden in een erkend zie
kenhuis en een multi-disciplinair team 
moet advies uitbrengen over de toepas
sing van de behandeling.

JARENLANGE DISCUSSIE

Beide wetsontwerpen waren een gevolg 
van de jarenlange gevoerde discussie 
over de vraag of en in hoeverre het 
toepassen van abortus provocatus - af
gezien van de . gevallen waarin de in
greep wordt verricht ten einde het le
ven van de vrouw te redden - toelaat
baar moet worden geacht.
Het wetsontwerp Stuyt/Van Agt kwam 
in de Tweede Kamer niet toe aan een 
schriftelijke voorbehandeling, omdat vrij 
spoedig na het indienen de kabinetsfor
matie uitbrak.
In de ,.schets van beleid voor 1973 en 
volgende jaren”  van KVP, ARP en CHU, 
een van de in de verkiezingtijd van na
jaar 1972 geproduceerde stukken werd 
in het hoofdstuk volksgezondheid de vol
gende passage opgenomen: ,,Abortus pro
vocatus blijft in beginsel alleen aanvaard
baar, wanneer naar medisch-sociale in
dicatie het lichamelijk of geestelijk wel
zijn van de vrouw ernstig wordt bedreigd; 
grote nadruk op het voorkomen van on
gewenste zwangerschap; een verantwoord 
gebruik van voorbehoedstechnieken en 
-methoden stimuleren, onder andere door 
intensievere voorlichting” .

BELANGRIJKE ROL

Het abortusvraagstuk speelde een belang
rijke rol tijdens de formatie na de Twee- 
de-Kamerverkiezingen van novemtiiu' 
1972, welke formatie uiteindelijk leidde 
tot de vorming van het kabinet-Den Uyl. 
In het program van de nieuwe regering 
kon een passage over deze kwestie niet 
ontbreken.
Kabinetsformateur mr. J, A. W. Burger 
concludeerde dat de progressieve par
tijen vasthielden aan het initiatief-Larli- 
berts/Roethof. maar dat de christen
democratische parti jen de voorkeur gaven 
aan het ontwerp-.Stuyt/Van Agt, ..Het is 
niet aannemelijk dat de standpunten te 
overbruggen zijn; hier zijn principiële 
stellingnamen aan de orde” , aldus mr. 
Burger in zijn conclusies van 19 febru
ari 1973. ,,Er moet dus een ander ar
rangement worden getroffen zodanig dat 
de christen-democraten uit hoofde van 
deze materie niet verhinderd worden een 
kabinet-Den Uyl te gedogen” .

Mr. Burger vervolgde zijn conclusies: 
,,Aangezien van een progressief kabinet 
de voortzetting van het wetsontwerp-Stuyt/ 
Van Agt niet kan worden verwacht, in
tegendeel wel de intrekking, zou dat moe
ten gebeuren in een zodanig arrangement 
met de christen-democraten, dat dezen 
dit wetsontwerp gelijktijdig als iriitiatief- 
ontwerp over kunnen nemen. Aldus zou 
de beslissing van deze kwestie genomen 
worden vanuit de keuze tussen twee wets

ontwerpen, die gelijktijdig behandeld wor
den” .

Bij het pré-constituerend beraad op 3 mei 
1973 van de kandidaat-ministers van PvdA, 
KVP, ARP, D’66 en PPR werd inzake 
de abortus-kwestie de volgende conclusie 
getrokken: ,,Voor abortus een arrange
ment, zie de conclusies van mr. Burger 
van 19 februari 1973, met dien verstande 
dat het kabinet het regeringsontwerp- 
Stuyt/Van Agt pas intrekt nadat de chris
ten-democraten een eigen initiatief-ont- 
werp hebben ingediend” .

ONJUIST

Tijdens het debat in de Tweede Kamer 
over de regeringsverklaring van het ka
binet-Den Uyl, op 28 mei 1973, reageerde 
de toenmalige christelijk-historische 
fractievoorzitter drs. A. D. W. Tilanus 
als volgt op deze conclusie van het pré- 
constituerend beraad:

,,Wij menen, dat de overheid ten aan
zien van de bescherming van het le
ven, ook van het ongeboren leven, een 
eigen verantwoordelijkheid en taak heeft. 
Wij menen, dat dat ten aanzien van de 
abortus op aanvaardbare wijze tot uit
drukking is gekomen in het wetsontwerp

Stuyt/Van Agt. Nu wil dit kabinet zich 
aan die verantwoordelijkheid onttrekken 
en geen eigen beleid voeren, In een 
passief beleid wordt de zaak overgela
ten aan initiatieven uit de Kamer. Wij 
achten het onjuist, dat het kabinet het 
wetsontwerp-Stuyt/Van Agt prijs geeft, 
ten eerste omdat wij menen, dat de 
overheid die verantwoordelijkheid niet 
mag prijs geven, maar ook omdat wij 
het niet in overeenstemming met een 
juist parlementair optreden achten bij 
een vorige kabinetsformatie met de VVD 
en DS’70 een bindende afspraak te ma
ken en dat nu ten opzichte van de linkse 
drie niet te doen.
De CHU meent, dat het kabinet leiding 
moet geven bij de wetgeving op een 
zo essentieel terrein van overheids-ver- 
antwoordelijkheid” . ,

Als gevolg van de toezeggingen van KVP 
en ARP tijdens de kabinetsformatie zijn 
deze fracties thans overgegaan tot de 
instelling van de werkgroep. De groep 
bestaat uit de Tweede-Kamerleden me
vrouw T. Gardeniers-Berendsen en dr. 
Th. E. E. van Schaik (beiden KVP) en 
mevrouw J. van Leeuwen en dr. C. Bier- 
tien (beiden ARP), en de Eerste-Kamer- 
leden mr. W. M. J. Rusell (KVP) en 
dr. J. H. Christiaanse (ARP).
In het communiqué over de instelling 
van de werkgroep werd gemeld, dat de

werkgroep zich zal baseren op het ge
meenschappelijk program van de chris- 
ten-democratieen, dat in dit artikel reeds 
geciteerd werd. De werkgroep zal zich 
doen begeleiden door een aantal externe 
deskundigen uit de christen-democrati- 
sche partijen en de wetenschappelijke 
instituten van die partijen, aldus het 
communiqué.

STANDPUNT ONGEWIJZIGD

Na het bekend worden van de instel
ling van de werkgroep heeft dr. R. J.
H. Kruisinga, voorzitter van de Tweede- 
Kamerfractie voor een reactie verwezen 
naar hetgeen drs. Tilanus tijdens het 
debat over de regeringsverklaring ge
zegd heeft en waarvan in dit artikel 
eveneens citaten gegeven werden. ,,Ons 
standpunt is ongewijzigd” , aldus dr. Krui
singa.

Desgevraagd deelde ons de Jhr. mr.
A. F. de Savornin Lohmanstichting mee, 
dat haar geen verzoek heeft bereikt - 
hetzij apart, hetzij in samenwerking met 
de wetenschappelijke instituten van ARP 
en KVP - om de werkzaamheden te 
begeleiden van de ingestelde fractie-werk- 
groep van ARP/KVP ter voorbereiding 
van een initiatief-wetsontwerp ter rege
ling van het abortusvraagstuk.

H. L.

De CHU en motie-Wiegel
Het stemgedrag van de CHU-Tweede 
Kamerfraktie bij de moties over het 
prijzendebat heeft enkele commentatoren 
opnieuw aanleiding gegeven de Unie op 
één hoop te vegen met de VVD. Ons 
inziens volkomen ten onrechte. Ook KVP- 
woordvoerder Van Amelsfoort heeft er 
in een interview voor de NOS op gewezen 
dat de christen-democratische frakties - 
met uitzondering van de motie-Wiegel - 
in het prijzendebat één lijn hebben ge
trokken.

De aanleiding van de motie-Wiegel was 
de volgende.
De Kamer aanvaardde met grote meer
derheid een motie-Schouten, waarin het 
kabinet werd verzocht het midden- en 
kleinbedrijf mt te zonderen van de voor
genomen verscherping van het prijsbeleid. 
Minister Lubbers zei hierop deze motie, 
op dit moment, niet onmiddellijk in zijn 
geheel te kunnen uitvoeren. Wiegel vroeg 
toen een interpellatie aan, die een kwar
tier later reeds werd gehouden.
Tijdens deze interpellatie diende de VVD- 
leider een motie in, waarin het kabinet 
werd gevraagd de uitvoering van de motie- 
Schouten opnieuw in beraad te nemen.

Deze motie, die met grote meerderheid 
werd verworpen, werd van diverse zijden 
bestempeld als politiek stuntwerk; ,,een 
wit voetje halen bij, de middenstands
organisaties”  en dergelijke.
Voor de CHU-hebben echter andere mo
tieven om deze motie te steunen een rol 
gespeeld. Mr. W. Schollen gaf tijdens 
het debat de volgende stemverklaring 
over de motie-Wiegel:

,,Ik heb zoeven bij mijn stemver
klaring al tot uitdrukking gebracht 
dat mijn fraktie het betreurt dat de 
minister geen volledige uitvoering 
kan geven aan de motie-Schouten; 
zeker geldt dit, nu deze in de Kamer 
met deze meerderheid is aanvaard. 
Het kabinet is een bijzonder kabinet. 
Het is geen parlementair kabinet 
in de normale betekenis van het woord. 
Het is een kabinet dat werkt met 
wisselende meerderheden. Van de 
zijde van het kabinet is bij herhaling 
in allerlei stukken en ook in deze 
Kamer betoogd, dat het moeten werken 
met wisselende meerderheden zijn 
invloed moet hebben, ook op de wijze 
van gedachtenwisseling met deze 
Kamer. Tegen deze achtergrond meen 
ik dat het feit van een aangenomen 
motie over deze zaak voor het kabinet 
aanleiding moet kunnen zijn, gevolg 
te geven aan het verzoek daarover 
wederom het oog te laten gaan.
Het is niet juist dat de minister 
deze motie wel uitvoert. De minister 
heeft andere woorden gebruikt en 
misschien vanuit zijn standpunt ook

moeten gebruiken. Duidelijk heeft,hij 
gesteld, dat hij de motie niet kah 
uitvoeren, zoals zij is aangenomen. 
Tegen die achtergrond acht mijn 
fraktie het redelijk dat het kabinet, 
juist ook in het licht van de bij
zondere positie tegenover de Kamer, 
zich alsnog over deze motie beraadt. 
Mijn fraktie zal de motie dan ook 
steunen.”

Het is opvallend dat aan deze argumen
tatie van Scholten door sommige commen- 
taarschrijvers vrijwel geen aandacht is 
besteed.

Wij hebben het al meer betoogd: De CHU 
heeft een eigen plaats tegenover dit ka
binet; een eigen verantwoordelijkheid en 
een eigen beleid. De CHU laat zich geen 
verbond met de VVD opdringen maar 
oordeelt zelfstandig.
Het is te betreuren dat sommige com
mentatoren kennelijk hun oordeel over 
de CHU reeds gevormd hebben zodra de 
uitslag van een stemming bekend is; zon
der aan de argumentatie aandacht te 
schenken.

H. van Spanning.

Activiteiten in Oost-Gelderland
In het Oost-Gelderse is de CHU in de 
periode voor de statenverkiezingen actief. 
De christelijk-historische statenkringen 
hebben een viertal verkiezingsavonden 
voorbereid.
* Op donderdagavond 21 februari vindt 
een bijeenkomst plaats te Doetinchem. 
Unievoorzitter mr. O. W. A. van Verschuer 
spreekt over ,,De ontwikkeling in Oost- 
Gelderland” .
* Op donderdagavond 7 maart wordt 
te Breedevoort/Miste een bijeenkomst 
gehouden. Het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid T. Tolman behandelt 
het onderwerp , ,Zelfstandigen in land

bouw en middenstand” .
* Op donderdagavond 14 maart is er 
een vergadering te Doesburg. Unievoor
zitter Van Verschuer behandelt: ,,Pro
blematiek van de kleine stedelijke kernen” .
* Op donderdag 21 maart wordt te 
Aalten een bijeenkomst belegd. Hier zijn 
de sprekers drs. R. J. H. Kruisinga. 
voorzitter van de fraktie van de CHU 
in de Tweede Kamer en W. Mateman, 
lid van provinciale staten van Gelderland 
voor de CHU.
Nader wordt bekend gemaakt in welke 
zalen de vergaderingen gehouden worden 
en op welk tijdstip ze aanvangen.

wereldbevolkingsjaar 1974
Ie d e r e  d a g  w o rd e n  o n g e v e e r  200.000 m e n s e n  m é é r  g e b o re n  d a n  e r  s te rv e n . D a t  w il 
z e g g e n  d a t e r  ie d e re  m a a n d  m e e r  d a n  ze s  m iljo e n  m e n s e n  o p  a a rd e  b ij k o m e n . In  h e t  
ja a r  1830 le e fd e n  e r  1 m ilja rd  m e n s e n  o p  a a rd e , in 1930 -  e e n  e e u w  la te r  dus  -  w a re n  e r  
2 m ilja rd  m e n s e n , in  1960 w a re n  e r  a l 3  m ilja rd  m e n s e n . In  h e t ja a r  2000 za l d it  a a n ta l 
ru im s c h o o ts  v e rd u b b e ld  z ijn . T e n z ij e r  v e ra n d e r in g  k o m t in h e t h u id ig e  g ro e ip e rc e n ta g e  
van  2 %  p e r  ja a r .
D e z e  e n o rm e  b e v o lk in g s e x p lo s ie  v o rm t e e n  e rn s tig e  b e d re ig in g  d o o r  d e  o n g e lijk e  
v e rh o u d in g  tu ss en  h e t a a n ta l m e n s e n  en  d e  h o e v e e lh e id  h u lp b ro n n e n . D e  o n v e rv a n g b a re  
b o d e m s c h a tte n  m o e te n  d o o r s te e d s  m e e r  m e n s e n  g e d e e ld  w o rd e n  en  w a t d e  n a tu u r  
a a n  p ro d u k te n  le v e r t  is o n to e re ik e n d  g e b le k e n . R e e d s  nu is e r  e e n  g ro o t v o e d s e lte k o r t  
v o o r e e n  g ro o t g e d e e lte  va n  d e  w e re ld b e v o lk in g . D e  p ro b le m e n  s tre k k e n  z ic h  o o k  u it 
o v e r  d e  v e rd e lin g  va n  h e t  g ro n d g e b ie d , h e t w a te r  en  d e  lu c h t.
N a a s t d e  n a u w e  s a m e n h a n g  tu s s e n  b e v o lk in g s g ro e i e n e rz ijd s , en  d e  v o e d s e lp ro d u k tie ,  
g ro n d s to ffe n c o n s u m p tie  e n  m ilie u b e h e e r  a n d e rz ijd s , s p e le n  b ij h e t b e v o lk in g s v ra a g s tu k  
e n k e le  a n d e re  fa k to re n  m e e , d ie  s p e c ia le  a a n d a c h t v e rd ie n e n . A a n d a c h t, d ie  u itg a a t  
n a a r  w e rk g e le g e n h e id , h u is v e s tin g , o n d e rw ijs , m ig ra t ie , u rb a n is a tie , o p b o u w  van  d e  
b e v o lk in g .
O m  nu d e z e  p ro b le m e n  h e e l d u id e lijk  o n d e r  o g e n  te  z ie n , is 1974 d o o r d e  V e re n ig d e  
N a t ie s  u itg e ro e p e n  to t  W E R E L D B E V O L K IN G S J A A R , o p d a t g e z a m e n lijk  ka n  w o rd e n  
g e z o c h t n a a r  e e n  o p lo s s in g  van  d it  v ra a g s tu k .
E r is e e n  s p e c ia a l s e c re ta r ia a t  o p g e z e t  o n d e r  le id in g  van  d e  M e x ic a a n  A n to n io  
C a r illo  F lo re s , om  d e  W e re ld b e v o lk in g s c o n fe re n t ie  v o o r te  b e re id e n  d ie  in a u g u stu s  
1974  te  B o e k a re s t za l p la a ts  v in d e n . ^
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Naar een beroepsleger in België ?
door H. Gualtherie van Weezel

Diverse gebeurtenissen hebben in Bel
gië de afgelopen tijd felle reacties op
geroepen in de vorm van protestmar
sen, stakingen, t.v. debatten en wat dies 
meer zij.

Het betreft hier afgezien van de tradi
tionele Vlaams-Waalse tegenstellingen 
onder meer bepaalde aspecten van het 
sociaal-economische beleid c.q. het ont
breken daarvan,, de abortus-problema
tiek en de z.g. legerhervormingsplannen 
van minster Van den Boeynants. In dit 
bestek wordt de aandacht speciaal ge
richt op de moeilijkheden rond de Bel
gische plannen het leger te herstructu
reren.

OORSPRONKELIJKE OPZET
Het oorspronkelijke defensieplan van 
de Belgische Christen,-Democratische mi
nister van landverdediging Van den Boey
nants, om het leger in Belgie drastisch 
te reorganiseren dateert van 1972. Of
schoon in zijn totaliteit aan dit plan 
enkele verdiensten niet ontzegd konden 
worden (bezuiniging, rationalisering, de
mocratisering en één dienstplicht per 
gezin), was vooral de voorgestelde aan
tasting van het recht op uitstel voor

velen een ernstige steen des aanstoots. 
Niettemin vormde juist deze afschaffing 
van uitstel een integrerend onderdeel 
van het plan.

Immers werd door enerzijds de bekorting 
van de duur van de dienstplicht, ander
zijds door de bekorting tot één zoon 
per gezin een extra personeelsbehoefte 
gecreëerd, waarin voorzien zou moeten 
worden indien Belgie aan zijn Navo ver
plichtingen zou willen blijven voldoen. 
Het massale protest jegens genoemde af
schaffing van uitstel deed minister Van 
den Boeynants tenslotte besluiten zijn 
plan drastisch te wijzigen.

NIEUW PLAN

Bij het nieuwe plan dat de Belgische 
minister van defensie onlangs in de mi
nisterraad ingediend heeft, valt de aan
dacht in de eerste plaats, op de voorge
stelde vermindering van de dienstplicht, 
die geleidelijk aan tot zes maanden te
ruggebracht zou moeten worden. Minder 
aandacht in de pers wordt echter be
steed aan de werkelijke opzet en be
doeling van het defensieplan.
Uitgangspunt is dat de kwestie van ver

korting van de dienstplicht bij toekom
stige kabinetsformaties een belangrijke 
rol zal blijven spelen. Verdere vermin
dering van de dienstplichtduur zou de 
door de Navo gewenste verplichtingen 
evenwel aantasten. Daarom wil het .plan 
om verdere afbrokkeling van de Belgi
sche Navo bijdrage te voorkomen over
schakelen op een beroepsleger, aange
vuld met kort verband vrijwilligers met 
daarnaast binnenlandse verdedigings- 
strijdkrachten gevormd door dienstplich
tigen, aan wie minder technische taken 
opgedragen zOuden moeten worden, waar
voor een kortere opleidingstijd van zes 
maanden zou kunnen volstaan.

ESSENTIELE VOORWAARDE

De essentiele voorwaarde van dit plan 
blijft dat de vermindering van de dienst
tijd eerst kan ingaan wanneer geleidelijk 
de vervanging door beroepspersoneel 
gerealiseerd wordt. Dit betekent dat de 
diensttijd slechts telkenmale proportio
neel verminderd zal kunnen worden naar
mate de parate NAVO-eenheden met vol
doende beroepskader uitgerust zullen wor
den.

Slaagt deze opzet niet of slechts gedeel
telijk dan dreigt een situatie te ontstaan 
waarin de diensttijd slechts tot 10 of 
9 maanden kan verkort worden en de 
parate NAVO-eenheden maar voor b.v. 
60 of 70 procent uit beroepselementen 
zouden kunnen bestaan.
Voorts doet zich naast kwesties zoals 
de rechtspositie van kort verband vrij
willigers en overgang na afloop van de 
diensttijd naar eventuele andere over- 
heidsbetrekkingen, zich onder .meer de 
vraag voor, wie één en ander betalen 
gaat.
Meer beroepspersoneel alsmede verho
ging van de sociale voorzieningen en sol
dij voor dienstplichtigen zouden tot een 
aanzienlijke verhoging van het defensie
budget kunnen leiden. Voegt men hier
aan nog toe de ook hier te lande tra
ditioneel lage waardering voor het mi
litaire bedrijf en de beduchtheid voor 
een ,,Staat in de Staat”  dan blijkt dui
delijk hoezeer dit stuk van het regerings
beleid in Belgie, dat naar alle waar
schijnlijkheid ook na de verkiezingen in 
maart a.s. door een nieuwe regering 
overgenomen zal worden, explosief ge
laden blijft.
Brussel H. van Weezel

P A R LE M E N TA R IA

Eerst duidelijk beeld ontwikkeling, dan selectieve investeringsregeling
De Eerste Kamer heeft in de afgelopen 
week een begin gemaakt met de open
bare behandeling van het reeds door de 
Tweede Kamer goedgekeurde wet over 
de selectieve investeringsregeling. De 
regering acht deze wet noodzakelijk om 
een instrument in handen te hebben voor 
het afremmen van vestigingen in het 
volle westen des lands. Het instrumenta
rium bestaat uit vergunningen en hef
fingen.

Tijdens de schriftelijke voorbereiding van 
de nu begonnen discussie tussen Eerste 
Kamer en regering - de ministers ant
woorden volgende week - stelde de chris- 
telijk-historische senaatsfractie de vraag 
of de wet nu wel in werking zou moeten 
treden, gezien de economische gevolgen 
van de oliecrisis. De ministers Lubbers 
van economische zaken en Gruijters van 
ruimtelijke ordening en staatssecretaris 
Van Rooijen van financiën deelden in 
hun antwoord op de vraag mee, dat met 
de inwerkingtreding gewacht wordt tot een 
duidelijker beeld kan worden verkregen 
van de toekomstige ontwikkeling van het 
westen des lands-.
Zolang bezorgdheid zou kunnen bestaan,

dat de selectieve afremming in de gege
ven omstandigheden een ongewenste druk 
op de werkgelegenheid zou kunnen uit
oefenen, zal uiteraard met de invoering 
dienen te worden gewacht. In dit licht 
meenden de bewindslieden de opmer
king van de CHU-fractie, dat zich gedu
rende de conjuncturele inzinkingen van 
de laatste jaren in de westelijke provin
cies een relatief sterkere stijging van 
de werkloosheid heeft voorgedaan dan 
bijvoorbeeld in het noorden des lands 
en in Zuid-Limburg, niet als uitgangs
punt te moeten nemen voor het ter zake 
te voeren beleid. Het gaat immers om 
het karakter van de werkloosheid en de 
vraag of het te voeren selectieve beleid 
inzake de investeringen juist comple
mentair zal kunnen zijn aan de mogelijk
heden van de arbeidsmarkt.
Niet de arbeidsmarkt maar de congestie 
is overigens eerste graadmeter voor het 
onderhavige vraagstuk.
Overigens zal, ook als de wet eenmaal 
in werking is getreden, de ontwikkeling 
in het westen voortdurend worden gevolgd, 
om als zich bedenkelijke symptomen 
mochten voordoen in te grijpen. Er kan 
in dit verband gewezen worden op de

mogelijkheid om zo nodig op korte ter
mijn bij algemene maatrègel van bestuur 
voor wijziging van het tarief van de hef
fing en/of van de z.g. vrije voet de druk 
van de heffing te verlichten. De hantering 
van het vergunningenstelsel kan uiteraard 
zonder meer worden aangepast, indien de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid een 
vermindering van de afremming wenselijk 
maakt.
Men moet bij dit alles - dit mede ter 
beantwoording van de opmerkingen over 
de werkgelegenheid in de grote weste
lijke steden en over de stijging van de 
werkloosheid in de westelijke pro
vincies - wel beseffen dat in zulke ont
wikkelingen vaak op korte termijn een 
keer ten goede kan komen. De ervaring 
in het verleden heeft dit aangetoond. Daar
om is het gewenst nu het instrument 
gereed te maken, om het beschikbaar te 
hebben als behoefte daaraan weer duide
lijk is.
Wat de vraag betreft van christelijk-his- 
torische- leden over een beleid in het ka
der van de voorgestelde regeling om 
bedrijven, welke een hoge toegevoegde 
waarde per werknemer voortbrengen, voor 
het land te behouden en zo mogelijk aan

te trekken; de bewindslieden deelden mee 
het liever wat algemener te stellen en 
constateerd, dat het stelsel bij voorkeur 
zo moet werken, dat de bedrijven die zich 
toch in het westen vestigen zulke zijn, 
die voor de versterking van onze econo
mische structuur veel aantrekkelijkheid 
hebben zonder tegelijk te veel bezwaren 
op -het punt van concentratie en arbeids
markt op te leveren. Bij de hantering van 
het vergunningenstelsel zal hierop uiter
aard worden gelet. Wat de heffingen aan
gaat, lijkt het aannemelijk dat een waarde- 
vol project indien het werkelijk gegronde 
redenen heeft om alleen het westen en niet 
een plaats in overig Nederland voor ves
tiging te kiezen, veelal ook wel de draag
kracht en de bereidheid zal hebben om 
het bedrag van de heffing op te brengen. 
Dit betreft dus het behouden van waarde- 
volle projecten voor ons land. Gegeven 
de opzet van de regeling lijkt het de be
windslieden niet wel mogelijk haar te ge
bruiken om zulke projecten speciaal aan 
te trekken. Zou dit laatste gewenst blijken, 
dan zullen daarvoor andere beleidsmaat
regelen genomen moeten worden.

H. L.

Nationale raad een gelukkige greep”

Tien jaar geleden stelde de toenmalige 
christelijk historische staatssecretaris 
van buitenlandse zaken dr. J. N. Th. 
Diepenhorst de nationale raad van ad
vies inzake hulpverlening aan minder- 
ontwikkelde landen in. Hij besloot hier
toe, omdat de regering er behoefte aan 
gevoelde om alle geledingen van het Ne
derlandse volk te betrekken bij de tot
standkoming van het overheidsbeleid met 
betrekking tot de ontwikkelingssamen
werking.

De nationale raad (bekend onder de 
afkorting NAR) js zodanig samengesteld, 
dat het geestelijke, economische en so
ciale leven van Nederland daarin ver
tegenwoordigd is. Het ledental bedraagt 
53.
In een vraaggesprek met de redactie 
van ,,Internationale Samenwerking” , het 
contactblad van ontwikkelingssamenwer
king (uitgave: directoraal-generaal Inter
nationale Samenwerking van het departe
ment van buitenlandse zaken) zei de huidige 
voorzitter van de raad, oud-Tweede-Ka- 
merlid prof. C. L. Patijn, dat er in de 
boezem van de raad wel verschil van me
ning kan bestaan over principiële zaken. De 
leden kunnen elkaar altijd op één punt 
vinden: het probleem van de onderont
wikkeling is immers groot en zal hoe dan 
ook tot een oplossing moeten komen.

WAARDEVOL

Prof. Patijn noemde de instelling van 
de raad een ,,gelukkige greep”  en for
muleerde deze mening als volgt:
,,De betekenis van de nationale advies
raad is vooral hierin gelegen, dat aanvul
lende kennis wordt ingebracht in het 
proces van beleidsvorming op het de
partement. De deskundigen in de raad 
weten dingen die men op het departement 
niet weet, zoals dat natuurlijk ook anders
om het geval is. Maar feit is, dat de 
raad informatie en gezichtspunten uit alle 
geledingen van de Nederlandse maat
schappij inbrengt en dat dit waardevol is 
voor de beleidsmensen.”

,,De leden van de nationale adviesraad 
zijn, bijna zonder uitzondering, voorstan
der van een stabiel ontwikkelingsbeleid 
dat niet is vervat in termen van ,,links” 
of ,,rechts” , zo zei prof. Patijn. Maar 
de raad heeft wél altijd aangedrongen 
op versterking van dat beleid en op uit
breiding van de'hulp: ,,Er is, ‘als het 
daarom gaat, nimmer een negatief ad
vies de deur uitgegaan” . Terugkomend 
op de paradoxen die zich in de prak
tijk van de ontwikkelingsinspanning voor
doen, merkt de voorzitter van de raad op, 
dat er wat het denken over de hulp betreft

nog een lange tijd van ,,aftasten”  voor 
ons ligt. Maar over één ding is hij dui
delijk: ,,We zijn allang af van de gemak
kelijke filosofie, verschaf ze kapitaal en 
know how en de rest gaat vanzelf. Dat 
blijkt onvoldoende. Dat hebben de er
varingen van de laatste jaren uitgewe
zen” . Prof. Patijn gaf toe ten aanzien 
van de toekomst van mondiale samen
werking wat sceptischer te zijn dan zijn 
voorganger, prof. dr. J. Tinbergen. ,,Die 
heeft een sterk stempel gezet op de eerste 
tijd van de raad en überhaupt op het ge
hele denken over internationale samen
werking. Tinbergen denkt sterk vanuit 
de eenheid van verantwoordelijkheid voor 
de gehele wereld, met daarbij zaken als 
een wereldbudget, verdeling van wereld- 
taken en dergelijke, alsof het mogelijk is 
dat mondiaal geordend door te voeren.

Naar mijn mening te optimistisch” . Prof. 
Patijn benadrukte dan, zélf het meeste heil 
te verwachten van een meerpragmatische 
aanpak. ,,De ontwikkelingslanden stellen 
zelf ontwikkelingplannen op, die aansluiten 
bij de eigen behoeften en de eigen opvattin
gen en situatie, waarna deze plannen wor
den doorgesproken met hulpconsortia, de 
Wereldbank of de EEG. Op die wijze kom 
je in de praktijk het verst” .

H. L.

Propaganda
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, t-n het bij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander”  blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

~ 1

Redaktie.
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KAN AFRIKA ZICHZELF VOEDEN ?
Afrika, een d u n b e v o lk t w ere lddee l m e t een
overw egend goed k lim a a t en
goede g ro n d , im p o rte e rt steeds m eer voedse l.
O nderstaande is een sa m e n va ttin g  van een a rtike l 
in he t blad ’A frican  D e ve lopm en t'.
H ierin  tra c h t de au teu r, Nigel H ese ltine , he t 
antw 'oord te v inden  op de v ra a g  o f A frika z ichze lf 
kan voeden.

Maar weinig landen in Afrika 
kunnen met hun eigen, vaak om
vangrijke hulpbronnen de binnen
landse voedselvoorziening op een 
constant peil houden. Naar buiten 
blijkt die alleen wanneer langdu
rige droogten o f  grote overstro
mingen tot noodsituaties leiden. 
Dan immers verschijnen er in de 
wereldpers afbeeldingen van kin
dertjes met gezwollen buikjes en 
van uitgeteerde koeien.
Landen als L̂ ibië, Gabon, Liberia 
of Mauritanië die olie o f  andere 
delfstoffen uitvoeren, behoeven 
zich niet al te veel zorgen te
maken over hun landbouwop- 
brengsten, zij beschikken over vol
doende inkomsten aan vreemde 
valuta om in het buitenland voed
sel te kunnen kopen.

Auteur Heseltine vraagt zich in 
zijn artikel af o f deze landen 
evenals de landen die het moeten 
hebben van regelmatige voedsel
hulp, blijvend künnen rekenen op 
de grote reserves aan voedings- 
granen - tarwe, mals, zelfs rijst ■ 
aanwezig in onder meer de Vere
nigde Staten, Canada en Australië. 
Hij beantwoordt deze vraag ont
kennend en wel vooral vanwege de 
grote aanvullende graanimporten 
die de USSR en andere Oostblok
landen regelmatig nodig hebben.

Alleen eigen behoefte

In grove lijnen zijn er, aldus 
Heseltine, in Afrika voor de agrari
sche produktie twee typen land- 
schap aan te wijzen:
® De savannegebieden (waartoe 

bijvoorbeeld de. tegenwoordig 
vanwege hongersnoden in het 
nieuws zijnde Sahelzöne be
hoort) met jaarlijks één of twee 
langdurige droge perioden.

• De tropische regenwouden, 
zonder duidelijk aan te geven 
droge seizoenen.

In beide omgevingstypen is de 
meest voorkomende agrarische 
produktie-methode nog steeds die 
van de ontginning van een stuk 
bos of andere woeste grond ten 
behoeve van de directe plaatselijke 
voedselbehoefte. Daarbij blijft 
nauwelijks iets over voor reserve 
of voor de verkoop buiten de 
naaste omgeving. Deze methode 
van landbouw waarmee men 
alleen in het eigen onderhoud 
voorziet, is niet alleen bijna niet 
beïnvloed door alle in de afge
lopen twintig jaar gedane po
gingen tot wijziging van de 
methoden, maar schijnt in vele 
gebieden zelfs achteruit te gaan.

Trek naar de steden
Ander werk, o f de hoop op werk, 
zuigt de mannelijke beroepsbevol
king weg van het platteland naar 
de steden of de mijnbouwcentra - 
in vele Afrikaanse steden neemt 
de bevolking toe met meer dan 10 
procent per jaar. De geldinkomens 
die voortvloeien uit de snel in 
omvang toenemende overheids

diensten, uit hulpprogramma’s en 
uit de plaatselijke industrie, oefe
nen een steeds meer opwaartse 
druk uit op de prijzen van de 
plaatselijk beschikbare voedsel
voorraden. Daarom worden de 
eerste tekorten en de sterke prijs
stijgingen vooral gevoeld in de 
Afrikaanse steden. Vaak moet één 
persoon in loondienst in zo’n stad 
wel tien familieleden onderhou
den, die veelal voorheen op boe
renbedrijven in éigen onderhoud 
voorzagen. In de Afrikaanse ste-

vermoedelijk eens in de drie jaar 
op grote schaal voedsel moeten 
importeren. Billijkheidshalve zij 
gezegd dat de Europese kolonisten 
in deze drie landen door gebruik 
van een geschikte technologie erin 
zijn geslaagd de produktie op een 
behoorlijk peil te handhaven. In 
1965 werd 80 procent van de 
consumptiebehoefte aan mais in 
2^mbia gedekt door ongeveer 300 
Europese boeren.
Het vraagstuk, hoe een voldoende

“ Heb je vandaag rijst gegeten? ” 
wanneer je van iemand wilt weten 
of hij goed gegeten heeft. Voor 
rijst is aanzienlijke verbetering van 
de bodem en vooral van de water
huishouding nodig. In 1971 is, 
aldus de FAO, de rijstproduktie in 
Afrika met 4 procent gestegen. 
Dit laatste vooral dankzij Egypte 
en Madagascar, landen die over 
langdurige ervaring met bevloei
ingswerken beschikken en sedert 
1950 grote bedragen in nieuwe 
bevloeiingswerken investeerden.

D e  la n d b o u w e r s  k'innen veelal uitsluitend in eigen behoefte voorzien. E r  blijft daarbij nauwelijks iets over voor 
reserve o f  voor verkoop.

den worden veel vaker gevallen 
van ernstige ondervoeding aange
troffen dan op het platteland, 
waar maden, slakken, ratten, 
vogeltjes, slangen, bladeren en 
wortelen - waarvan geen enkele 
voedingsdeskundige de voedsel- 
waarde in beschouwing neemt - 
voorhanden zijn.
Een ander ongunstig gevolg van 
het wegtrekken van het platteland 
van grote aantallen mensen uit de 
produktieve leeftijdsgroepen is 
vaak een vermindering van de toch 
al minimale overschotopbrengsten 
van voornoemde, hoofdzakelijk 
op het eigen onderhoud gerichte, 
landbouwmethoden.

De voornaamste basisvoedings
middelen in tropisch Afrika zijn 
mais en rijst, en daarnaast cassave 
en yams, waarvoor nooit produk- 
tiecijfers bekend zijn. Mais is zeer 
gevoelig voor schommelingen in 
de regenval en behoeft een zeer 
vruchtbare bodem. In de savanne
gebieden van Centraal en Oost- 
-Afrika, waar men niet op regel
matige regen kan rekenen, hebben 
landen als Zambia, Tanzania en 
Kenya dus een uitermate grillig 
peil van maisproduktie, zodat zij

binnenlandse maisproduktie te be 
reiken, is technisch dus eigenlijk al 
opgelost en de later optredende 
tekorten betekenen dat de thans 
onafhankelijke regeringen van 
deze landen geen manier hebben 
kunnen vinden om de juiste me
thoden duurzaam toe te passen. 
Sorghum en gierst behoeven min
der water dan mais en zijn het 
basisvoedsel in overwegend droge 
streken, zoals de Sahelzóne of 
rond de Kalahariwoestijn.
De hongersnood in West-Afrika 
van 1973, waaraan zo grote be
kendheid is gegeven, beihvloedt de 
sorghum en gierstproduktie. Een 
grootscheepse verbetering van de 
bodem en de waterhuishouding 
zou nodig zijn om deze streek 
vruchtbaar te maken en het is 
waarschijnlijk dat, evenals in ge
bieden met een soortgelijk klimaat 
in Australië en Zuid-Afrika, het 
grootste deel van het land alleen 
geschikt is voor e.xtensieve vee- en 
schapenteelt.

In de meeste Westafrikaanse lan
den is rijst als basisvoedsel steeds 
belangrijker geworden, vooral in 
de steden. In Monrovia vraagt men

Wat het laatstgenoemde land, de 
grootste rijstproducent van Afri
ka, betreft, moeten de officiële 
produktiecijfers voorzichtig wor
den gehanteerd. Als Madagascar 
werkelijk de opgegeven 1,7 mil
joen ton padie produceerde, met 
een nuttige opbrengst van 60 pro
cent o f 1,2 miljoen ton rijst, zou 
de geraamde bevolking van 7 mil
joen ongeveer 400 gram rijst per 
persoon per dag kunnen krijgen. 
Maar dat is duidelijk niet het 
geval. In vele gebieden in het 
zuiden en in de wouden aan de 
Oostkust wordt zelden rijst gege
ten en door de grote tekorten in 
1973 onstond er plotseling be
hoefte aan invoer, waarvan 20.000 
ton werd geleverd door China.

Het is thans al een heel slecht 
moment om een tekort aan rijst te 
hebben. De wereldhandel omvat 
zelden meer dan 6 procent van de 
wereldrijstproduktie, terwijl bij
voorbeeld van de wereldproduktie 
aan tarwe 40 procent aan de 
markt komt. De rijst-produceren- 
de landen verbruiken een groot 
deel van hun eigen rijst en de van 
oudsher exporterende vijf landen 
zoals Birma of Indo-China voeren

thans veel minder uit. In de 
grondstoffenrapporten van de 
FAO wordt gesteld dat “ . . .  de 
onevenwichtigheid op de wereld
markt voor rijst toeneemt. . .” .

Technisch wel mogelijk

Voor heel Afrika geldt, aldus 
Heseltine, dat - wil men de offi
ciële produktiecijfers werkelijk 
naar waarde schatten - het nodig is 
om met een geoefende en welwil
lende blik dwars door de betref
fende landen te trekken. Heseltine 
schrijft dat hij zo gelukkig was dit 
in de afgelopen jaren in een aantal 
landen te kunnen doen. Hier en 
daar zijn symptomen van techno
logische vooruitgang ■ machines en 
energie, kunstmest, insecticiden, 
zaaigoed - waar te nemen, maar 
deze zijn van weinig belang voor 
de grote massa kleine boeren, die 
vasthouden aan aloude methoden 
van ontginnen. Deze boeren 
hebben geen invloed op de vrucht
baarheid van de bodem die ze 
bebouwen, en dat is de eerste 
voorwaarde voor een regelmatige 
produktieve landbouw. Ook in 
Europa werd de landbouw pas 
produktief - en konden de steeds 
terugkerende hongersnoden ver
dwijnen - toen de boeren mest
stoffen leerden gebruiken en wis
selbouw gingen toepassen.

Er zijn enorme bedragen gespen
deerd aan wat officieel “ de land
bouw”  in Afrika wordt genoemd. 
In de meeste Afrikaanse hoofd
steden zijn de Ministeries van 
Landbouw gevestigd in gebouwen 
van vijf a zes verdiepingen. Boven
al hebben adviesbureaus en 
“ bureaux d’études”  honderden 
kubieke meters aan onderzoeks
rapporten en andere verslagen bij
eengebracht, terwijl ook de “ des
kundigen”  hun papieren bijdragen 
leverden in de vorm van duizen
den departementale dossiers. Het 
is misschien ook waar, zoals 
sommige wetenschapsmensen 
zeggen, dat ongeveer 60 procent 
van de fundamentele problemen 
van de tropische landbouw - 
bodemchemie, soorten gewassen, 
het bestrijden van ongedierte en 
plagen - door proefstations zijn 
opgelost.

Maar momenteel moeten de ont
wikkelde landen, die het grootste 
deel van deze buitenlandse hulp 
hebben verschaft, toch nog aldoor 
grotere hoeveelheden basisvoedsel 
leveren aan de Afrikaanse landen, 
om zo de ernstige en niet afne
mende tekorten te voorkomen. 
Heseltine concludeert dan ook 
dat, hoewel men reeds beschikt 
over onderzoeksresultaten en 
betere produktiemiddelen, er iets 
mis is gegaan bij het gebruik daar
van door de betrokken regeringen. 
Een groot deel van Afrika wordt 
in feite gevoed door enkele wes
terse landen en de ontwikkeling 
van Afrika wordt vertraagd door
dat onmisbare buitenlandse valuta 
aan de invoer van basisvoedsel 
worden besteed.
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Welzijn in het westen onder zware druk
Het welzijn in het westen van Nederland 
staat onder zware druk. In vergelijking 
met overig Nederland zijn er per 1000 
inwoners in het westen minder goede 
woningen, minder recreatie- en sport
mogelijkheden en ook minder sociaal- 
culturele centra.
Het westen heeft verder relatief weinig 
bejaardenvoorzieningen, wijkverpleeg - 
sters en gezinsverzorgsters. Het aantal 
bijstandontvangers is hoog.
Het meest opvallend is echter wel de 
uittocht van gezinnen, vanuit het westen 
naar andere landsdelen. Buitenlanders, 
Surinamers en Antillianen vestigen zich 
daarentegen juist in de randstad Holland. 
Deze gegevens zijn ontleend aan een dezer 
dagen gepubliceerd statistisch overzicht, 
getiteld; regionale doorlichting van Ne
derland. Het is een verkenning van ge
gevens ten behoeve van de beleidsvorming 
op maatschappelijk en cultureel gebied.

De bedoeling van deze publikatie, samen
gesteld door het stafbureau Statistiek van 
het ministerie van CRM, is het beleid 
een indruk te verschaffen van de regio
nale Spreiding van een aantal maatschap
pelijke verschijnselen en de regionale 
verdeling van maatschappelijke en cul
turele goederen.
De traditionele probleemgebieden - zoals 
Oost-Groningen en de Limburgse Mijn
streek - krijgen nog extra steun, maar 
er gaan steeds meer stemmen op, die 
aandacht vragen voor de stedelijke gebie
den in het westen. Nu is meestal de 
moeilijkheid dergelijke aanspraken met 
verantwoord cijfermateriaal te onder
steunen.
Deze publikatie biedt een selectie van 
gegevens op demografisch, economisch 
maatschappelijk en sociaal-cultureel ter
rein. Het materiaal blijft niet beperkt 
tot de recreatieve en sociaal-culturele 
voorzieningen zelf, maar bevat ook c ij
fers over de mate, waarin de voorzie
ningen door het publiek worden gebruikt. 
Met betrekking tot sommige voorzie
ningen moest worden volstaan met een 
momentopname, maar van andere konden 
tijdreeksen worden gepresenteerd.

Dze cijfers krijgen nog meer reliëf 
wanneer zij geplaatst worden tegen de 
achtergrond van economische, demo
grafische en maatschappelijke ontwik
kelingen in de betrokken gebieden. De 
volgende gebiedsindeling is gehanteerd 
Noord: Groningen, Friesland en Drenthe 
Oost: Overijssel en Gelderland; West 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland; Zuid
west: Zeeland; Zuid: Noord-Brabant en 
Limburg. Wanneer men het hier aange
boden materiaal overziet, komen min 
of meer expliciete verschillen tussen het 
westen en overig Nederland naar voren. 
Bij tal van cijferreeksen, waarvan de 
belangrijkste hier worden vermeld, staat 
het westen hetzij aan de kop, hetzij aan 
de staart.

GEGEVENS

De bevolkingsdichtheid is in het westen 
verreweg het grootst. Het geboortecijfer 
is er ’t laagst, maar de daling ervan is 
in het zuiden ’t sterkst. Bij de binnenland
se migratie boekt het westen stijgende 
vertrekoverschotten van in gezinsver
band migrerende personen, maar er is 
een vestigingsoverschot van alleenstaan
den. Deze ontwikkeling gaat gepaard met 
aanzienlijke buitenlandse vestigings
overschotten van Surinamers, Antillia
nen en vreemdelingen.

De toename van de bevolking van Ne
derland was in 1970 voor 28.4 procent 
toe te schrijven aan de buitenlandse mi- 
gratie-overschotten van bovengenoemde 
categorieën; voor het westen was dit 
percentage 40.3. Deze demografische ont
wikkeling heeft ook gevolgen voor de 
beroepenstructuur; er vertrekken em- 
ployé’ s uit de randstad, terwijl er zich 
(vooral buitenlandse) arbeiders vestigen.

Uit de economische gegevens blijkt dat het 
werkloosheidspercentage in het westen 
’t laagst is, al zijn de verschillen binnen 
het westen aanzienlijk. Het gemiddelde 
inkomen (overigens over het jaar 1965) 
per belastingplichtige is in het westen 
’t hoogst, namelijk f 8.978,-tegenf 8.407,- 
in Nederland. Kennelijk is de ,,rijkdom”  
echter ongelijk verdeeld, want het aantal 
bijstandsontvangenden is relatief in het 
westen hoog, namelijk 16.2 per 1000 
inwoners. Het gemiddelde voor Neder
land bedraagt 12.7. De cijfers in de grote 
steden zijn: Amsterdam 26.9; Rotterdam 
35.8; ’s-Gravenhage 21.5.

De huisvesting is in het westen kwanti
tatief en ook in zekere opzichten kwali
tatief minder. De woningvoorraad per 
1000 huishoudens ligt onder het gemid
delde; overigens is dit cijfer in het oos
ten nog lager. Er is een hoog percen
tage inwonende gezinnen; de woningen zijn 
gemiddeld oud en tellen minder vertrek
ken. Er is uiteraard veel hoogbouw en 
ook een relatief hoog huurniveau.

Een aantal maatschappelijke verschijn
selen komt het sterkst naar voren in het 
westen. Het aantal buitenechtelijk gebo
renen per 1000 levend geborenen was in 
1971 in Nederland 19.5; in het westen 
was het aantal 25.5.

Overigens daalt dit cijfer voor het gehele 
land. Het aantal echtscheidingen per
100.000 inwoners bedroeg in 1970 75.9 
in geheel Nederland; in het westen was 
dit aantal 103.7, terwijl het in de overige 
landsdelen ongeveer 50 was. In het wes
ten werden in 197127.5 misdrijven(vooral 
economische delicten) per 1000 inwoners 
ter kennis van de politie gebracht tegen
over landelijk 22,9. Het percentage niet 
opgeloste misdrijven bedroeg 68.0; lan

delijk 63.3. Op het terrein van het on
derwijs is de oude voorsprong van het 
westen nog waarneembaar. Men treft veel 
leerlingen aan bij het algemeen voortge
zet onderwijs, vooral in vergelijking met 
het beroepsonderwijs. Er is ook een 
hoog percentage leerlingen dat aan het' 
wetenschappelijk onderwijs deelneemt.

DOELMATIG

Naar de huidige inzichten is het voor 
een doelmatige gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening gewenst dat 
het zogenaamde eerste echelon (huisart
sen, wijkverpleegsters, maatschappelijk 
werkenden) goed is bezet. Het aantal huis
artsen per 10.000 inwoners blijkt in Zee
land en het noorden ’t hoogst te zijn; 
het zuiden blijft achter. West en oost 
behalen ongeveer het gemiddelde van 3.4 
huisartsen. Wel zijn de huisartsen in het 
westen gemiddeld vijf jaar ouder dan in 
het noorden. Het westen heeft relatief 
veel tandartsen; met name Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg blijven hier 
achter. Wijkverpleegsters zijn er in ’: 
westen relatief ’t minst, namelijk 2,5 
per 10.000 inwoners tegenover het lande
lijke gemiddelde van 2.7 en het hoge aan
tal in Zeeland van 3.4. Het noorden heeft 
veel gezinsverzorgsters en minder maat
schappelijk werkenden. Per 100.000 in
woners zijn er namelijk landelijk gemid
deld 209 personeelsleden van gezins- 
verzorgingsinstellingen en 12 van alge
meen maatschappelijk werk instellingen. 
Voor het noorden zijn de respectievelijke 
cijfers 324 en 9; het westen 186 en 12; 
Zeeland 252 en 13; zuiden 182 en 13 en 
voor het oosten 223 en 11.
De voorzieningen voor bejaarden ver
schillen per landsdeel van karakter. Be
jaardenwoningen en -helpsters zijn sterk 
oververtegenwoordigd in het noorden; het 
oosten en zuiden tellen relatief veel be
jaardenoorden.
In alle drie gevallen scoort het westen 
beneden het landelijk gemiddelde. Het aan
tal specialisten en ziekenhuisbedden per
10.000 inwoners is in het westen verre

weg ’t hoogst. Verder zijn er sterke 
regionale verschillen.

WEINIG

Over het voorzieningenniveau en het ge
bruik daarvan op het terrein van cultuur 
en recreatie zijn . weinig gegevens be
schikbaar. De voorzieningen zijn onder
verdeeld in een passieve en actieve sec
tor. De eerste groep omvat toneelvoor
stellingen, concerten, opera, ballet, musea 
en vermakelijkheidsinstellingen; bij de 
tweede groep betreffen de cijfers groen
voorzieningen, sociaal-culturele centra 
en sportaccommodaties. De indruk bestaat 
dat de passieve sector in het westen zich 
gunstig heeft ontwikkeld, terwijl de 
,,actieve recreatie”  achterblijft. Eén en 
ander moet worden gezien tegen de lan
delijke tendens dat deze laatste groep in 
belang toeneemt.
Het aantal toneelvoorstellingen vertoont 
een dalende tendens, terwijl de bezoe
kersaantallen duidelijk teruglopen. Hét 
westen neemt een toppositie in. Voor con
cert, opera en ballet is het beeld vóór 
de landsdelen meer verschillend. Het aan
tal musea is in het westen relatief ge
ringer, maar de bezoekersaantallen zijn 
groter dan in de andere gebieden.
Het bezoeken van manifestaties die vallen 
onder de vermakelijkheidsbelasting, voor
al van de bioscopen, neemt in het westen 
een belangrijke plaats in. Sportuitvoe- 
ringen worden behalve in het westen (96 
bezoeken per 100 inwoners in 1970) ook in 
Zeeland (33) en het oosten (95) minder 
dan gemiddeld (106) bijgewoond. Voor het 
noorden en het zuiden zijn de cijfers 
respectievelijk 185 en 108.
De actieve sector omvat groenvoorzie
ningen en recreatiegronden, sociaal-cul
turele centra en sportaccommodaties (vel
den en banen, overdekte sportaccommo
daties en zwembaden).
Zoals te verwachten zijn de groenvoor
zieningen zeer ongelijk verdeeld over 
Nederland. Hetzelfde geldt voor de so
ciaal-culturele centra en sportaccommo
daties.

Zo zijn de voorzieningen verdeeld

Neder Noord Oost West Zuid Zuid
land west

Groenvoorzieningen/recreatieterreinen 
in m* per inw., 1-1-1972 365 533 668 108 271 424

Gebruiksoppervlakte van sociaal-culturele 
centra in m^ 1.000 inw., 1969

Vloeroppervlakte van overdekte sport
accommodaties in m  ̂ per 1.000 inw..

110 139 106 104 134 110

1-1-1970 98 131 93 91 112 98

Sportvelden en -banen per 100.000 inw., 
1-1-1970 109 140 109 91 125 132

Zwembaden per 100.000 inw., 1-1-1970 5,8 9,4 7,2 4,2 8,5 5,6

Europa en het Atlantisch Bondgenootschap

Bij de vraag over de betekenis van de 
Europese integratie van het Atlantisch 
Bondgenootschap gaat het er niet in de 
eerste plaats om of bij het ontbreken van 
een werkelijke Europese eenheid het NAVO 
bondgenootschap wel kan functioneren, 
maar of in een dergelijke situatie een zo 
goed mogelijk functioneren van de NAVO 
mogelijk is. Of dit het geval zal zijn zal 
afhangen van de positie waarin de Europese 
landen zich bevinden. In de vijftiger jaren, 
vlak na de oprichting van het bondgenoot
schap, vertoonde Europa het beeld van een 
samenraapsel van staten met zwakke eco
nomieën. Onderling waren deze staten bo
vendien nog sterk verdeeld. Vanuit deze 
situatie kwam de roep naar een verenigd 
Europa, dat in de Europese Gemeenschap 
van Kolen en Staal zijn eerste verwerke
lijking vond. Tegen de achtergrond van de 
dreiging vanuit het Oosten en met het 
gevoel van onveiligheid dat daaruit voort
kwam werd de bescherming door de Ame
rikanen in Atlantisch verband als een 
noodzakelijkheid gevoeld en de overheer
sende positie van de Ver. Staten in dit 
bondgenootschap aanvaard, aldus een rap
port van een werkgroep van de Atlantische 
commissie in een rapport: Europa en het 
Atlantisch Bondgenootschap, waaraan 
medewerkten mr. C. A. Bos, J. Hoge- 
toorn, drs. G. M. Nederhorst en dr. G. 
van Soest.

De Europeanen wilden als gelijkwaardige 
bondgenoten spreken met de Amerikaanse 
partners. Voorzover dit de economische 
samenwerking met Amerika betreft, was 
dit reeel omdat een economische gemeen
schap als gesprekspartner aanwezig was. 
Het tegengestelde is echter het geval met 
het buitenlandse- en defensiebeleid. Hier 
is het economisch verenigde Europa een 
zwakke en onderling verdeelde gesprek
partner in het overleg met de V.S. die 
als staat als een politieke eenheid optreedt. 
De vraag is dan ook of een organisatie 
als het NAVO-bondgenootschap goed 
kan functioneren als in dit bondgenootschap 
de Amerikanen als grootste partner, pre
cies weten wat zij willen, terwijl daarte
genover de door economische banden met 
elkaar verbonden negen Europese partners 
door onderlinge politieke verdeeldheid niet 
in staat blijken voldoende tegenspel te 
leveren, aldus uit het rapport. De con
clusie die hieruit getrokken moet worden 
is, dat in de huidige situatie het bond
genootschap niet goed heeft gefunctioneerd 
en ook nooit goed functioneren zal zolang 
er niet ook aan Europese zijde een op
treden mogelijk is, waarbij Europa zich 
als een politieke eenheid manifesteert.

VERDEELDHEID

Het politiek gebalkaniseerde Europa van

nu speelt in het grote wereldgebeuren 
geen enkele rol. Door net doen alsof dit 
zo is - brengt zij - aan het optreden van 
de grote NAVO-partner, de Ver. Staten, 
schade toe, gelijk het eigenmachtig optre
den van de EEG-Ministerraad en de af
zonderlijke lidstaten inhëtMidden-Oosten 
conflict duidelijk bewezen heeft.
Door het onvermogen elkaar op het terrein 
de buitenlandse en defensie politiek te 
vinden is het Europa van de EEG, dat als 
economische gemeenschap een machts- 
faktor is, op het buitenlands terrein terug
gezakt tot een faktor in het krachtenspel, 
die niet meer meetelt en wordt het wereld
gebeuren beheerst door de twee groot
machten, de Ver. Staten en de Sowjet 
Unie. Iets te willen erkennen is een bewijs 
van realiteitszin. Door dit onvermogen 
van de EEG-partners in het Atlantisch 
Bondgenootschap dreigt ook de NAVO 
zelf lamgelegd te worden. Dit alles over
wegende is de werkgroep tot de conclu
sie gekomen, dat een Europese eenheid 
een eerste voorwaarde is voor het juist, 
beter gezegd het optimaal functioneren 
van het Atlantisch bondgenootschap, aldus 
het rapport.

DEFENSIE

Een gemeenschappelijk defensiebeleid van 
de Europese deelgenoten in het Atlantisch

bondgenootschap is een goede zaak, indien 
dit defensiebeleid ingepast wordt en onder
deel uitmaakt van het Atlantisch beleid.
Indien echter het gemeenschappelijk Euro
pees defensiebeleid erop gericht is een 
eigen leven te gaan leiden met het doel 
autonoom te kunnen opereren en er een 
Europese kernmacht ontstaat, welke, zoals 
de Franse kernmacht, los staat van het in 
Atlantisch verband bestaande kernwapen, 
dreigen er voor het Atlantisch bondge
nootschap grote gevaren. Het grootste 
praktische gevaar is misschien wel, de 
weerstanden die er bij de regeringen en 
parlementen zullen bestaan om de enorme 
kosten op te brengen voor de financie
ring van een eigen Europees kernwapen, 
naast de conventionele bewapening. Dit 
zal de Europese defensie-inspanning eer
der verzwakken, dan versterken. Daar
bij gaan we niet nader in op de vraag 
of hier van een schending van het non- 
proliferatieverdrag gesproken kan wor
den en over de spanningen welke in dit 
intergouvernementele orgaan zullen ont
staan rondom de vraag wie de hand aan 
de trekker van het Europese kernwapen 
zal hebben. De hierboven gegeven uit
eenzetting van de bezwaren tegen de door 
de Franse regering geinspireerde op in- 
terpuvernementele grondslag berustende 
politieke eenheid van W.Europa voeren tot 
de conclusie - dat deze vorm van poli-
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tieke eenheid zeker niet bevorderlijk, ja 
zelfs schadelijk zou zijn voor het At
lantisch bondgenootschap. De enige vorm, 
die tot versterking van dit bondgenoot
schap zou kunnen leiden is niet een in
tergouvernementele, maar een politiek 
geintegreerd Europa, dat aanvaardt, dat 
zijn defensie volledig is ingepast in At
lantisch verband, aldus het rapport.

POLITIEK

Over de vraag of een politiek geinte
greerd Europa in de naaste toekomst 
tot de mogelijkheden behoort kan men 
verschillend denken. Vast staat dat de 
totstandkoming van een Économisch Mo
netaire Unie volstrekt noodzakelijk is 
- wil het economisch leven van de ge
meenschap zonder storingen kunnen blij
ven functioneren. Maar een volledige eco
nomische en monetaire unie, zonder dat 
daarmede een politieke integratie ge
paard gaat is ondenkbaar. De totstandko
ming van een politiek geintegreerd Euro
pa is op haar beurt weer niet weg te 
denken van een met echte bevoegdhe
den toegerust Europees parlement. Daar
naast zal de zeer recente energiecri
sis en de daarmee verbonden milieu
problematiek en grondstoffenschaarste de 
regeringen wel eens kunnen dwingen ver
sneld deze richting uit te gaan.

CONCLUSIES VOOR DEFENSIE

Het geïntegreerde Europa zal zijn de
fensiebeleid dienen in te passen in het 
Atlantisch bondgenootschap. Tegen deze 
achtergrond valt de volgende samenvat
ting te geven:
1. De politieke integratie van West Euro

pa is een voorwaarde voor het goed 
functioneren van het Atlantisch bond
genootschap en zal leiden tot een ver
sterking daarvan;

2. De politieke eenheid van West Europa 
biedt'uiteindelijk de enige garantie om . 
de Europese belangen in de onder- 
handelingen tussen Oost en West met 
succes te behartigen. Politieke con
sultaties zün daarvoor slechts een 
ontoereikend surrogaat;

3. Zonder de politieke eenwording van 
West-Europa zal in het bondgenoot
schap met de Ver. Staten een aan
passing aan de veranderde politieke 
economische en militaire constellatie 
onvolledig blijven;

4. In een geintegreerd Europa levert een 
zelfstandige Europese kernmacht of 
een zelfstandig voortbestaan van de 
Franse en Engelse kernmacht grote • 
gevaren op voor het Atlantisch bond
genootschap;

5. De ontwikkeling in de wereld laat niet 
toe.de intensivering van desamenwer
king op defensiegebied uit te stellen 
tot de realisatie van de politieke een
heid van West Europa een feit is;

6. Inmiddels moet worden voortgegaan 
met:
a) taakverdeling binnen het Atlantisch 
Bondgenootschap;

Propaganda 
voor de
Statenverkiezingen

De kamer -c.q. statenkringen van de 
CHU verzorgen de propaganda ron
dom de statenverkiezingen.

Voor bestellingen van affiches en 
stickers kunt u daar terecht. Wij 
nemen aan dat de kiesverenigin
gen inmiddels al volledig geinfor- 
meerd zijn door de secretaris of 
propagandaleider van de betref
fende kamer- of statenkring.

Bent u niet op de hoogte belt u dan 
even het Uniebureau (070-244516) 
Te uwer informatie geven we nog 
even de prijzen en maten van de 
stickers en affiches:

Stickers, formaat 7,1 bij 10 cm 
f0,08 per stuk.

Affiches, formaat 80 hij 1.10 cm 
fl,10  per stuk; formaat 55 bij 76 
cm f0,70 per stuk; formaat 27,5 
bij 38 cm fO.50 per stuk.

(zie ook contactblad van 21 decem
ber 1973).

Uniebureau.

T M M è lP ^ L

b) samenwerking t.a.v. productie, lo
gistiek en opleiding;

7. De Eurogroep dient voorlopig als 
medium te worden gebruikt om te 
streven naar een gemeenschappelijke 
aanpak van het defensieprobleem.

V. D.

NOGMAALS:

De
kandidaat
stelling
Speciaal bestemd voor de secretaris
sen van de kiesverenigingen!

PROVINCIALE STATEN
Voor de op woensdag 27 maart te houden 
verkiezingen voor de staten is de datum 
voor de kandidaatsstelling dinsdag 12 fe
bruari. Tijdig klaarmaken van de formu
lieren en van te voren ter controle aan
bieden bij het hoofdstembureau is nodig.

GEMEENTERADEN
De kandidaatstelling voor de gemeente
raad is weliswaar op 16 april maar om 
een lijst te mogen indienen zult u tussen 
19 februari en 5 maart een verzoek tot 
registratie van de naam CHU moeten in
dienen op uw gemeentehuis. De nodige 
formulieren haalt u op het gemeentehuis.

Eén formulier (G 2-1) in te vullen door de 
voorzitter en secretaris van de Unie, 
vraagt u bij het Uniebureau aan. Daarbij 
dient u wel op te geven onder welke naam 
u uitkomt (CHU of PCC of CDA of CH- 
AR., enz.) Regelt u dit a.u.b. voor 20 
februari. Als er dan iets mis is heeft u 
nog de tijd om een en ander te herstellen.

VORMINGSCURSUS
IN SPR M K

Het vormingscentrum Kerk en Wereld, de Horst 1 in Driebergen, organiseert 
twee cursussen over de vraag:
Welke (machts)mogelijkheden heeft de burger in Nederland?
In deze cursussen willen we proberen te bepalen welke wegen en middelen 
er zijn om greep te krijgen op de konkrete, dagelijkse situatie van mensen 
die werken, wonen en rekreëren.
Door wie of waardoor wordt de situatie eigenlijk bepaald en hoe kun je daar 
als burger, die zich er betrokken bij voelt, ook werkelijk bij betrokken 
worden; anders gezegd waar liggen de beïnvloedingsmogelijkheden?
Wat houdt inspraak in en wat kan of moet inspraak en meebeslissen in de 
praktijk zijn?
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te 
benaderen is een simulatiespel, opgebouwd rondom hetkernbegrip,,inspraak” . 
Data: - donderdag, 28 februari 1974, 9.00-21.00 uur; (de leden van de 

vrouwenorganisaties zijn hiervoor speciaal uitgenodigd).
- vrijdag, 3 mei 1974 (20.30 uur begin) - zaterdag, 4 mei 1974 (19.30 

uur einde).
Cursusleider: Hans Schuman.
Maximum aantal deelnemers per cursus: 20.
Cursuskosten komen voor rekening van de CHU, reiskosten naar Kerk en 
Wereld v.v. zijn voor eigen rekening.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Hans Schuman, Kerk en 
Wereld, tel.: 03438-2241.

1
I

BON
Naam

Adres

Plaats

Telefoon

geeft u zich op als deelnemer voor de cursus in ,,Kerk en Wereld”  te 
Driebergen op:
- donderdag 28 februari 1974 (9.00-21.00 uur)*
- vrijdag 3 t/m  zaterdag 4 mei 1974 (20.30 uur begin - 19.30 uur einde)*

* S.'V.P. Doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze bon opsturen naar het Uniebureau, Wassenaarseweg 7, 
(tel. 070-244516).

Den Haag j

slz

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
A an leg  en onderhoud van

G EM EENSCHAPPELIJKE T U IN E N , PLANT
SO EN EN , PARKEN, S C H O O LT U IN E N  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

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

A A N N E M IN G S B E D R IJF

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

•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZW IJN D R EC H T  
M o le n v lie t 9 - Tel. -27034-24330
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M inister mr. W. F. de G aay Fortm an:

„Polarisatie een afschuwelijk kwaad”
,,De polarisatie is een afschuwelijk 
kwaad” . Dit heeft de anti-revolutionaire 
minister van binnenlandse zaken, mr. 
W. F. de Gaay Fortman, vorige week zater
dag gezegd op de te Utrecht gehouden 
jaarvergadering van de Vereniging van 
christelijk-historische leden van gemeen
te- en provinciebesturen. De bewindsman 
niet de enige, die over de polarisatie sprak. 
Ook de voorzitter van de vereniging, bur
gemeester J. Hoekstra van Nijkerk, de 
voorzitter van de CHU-fractie inde Twee
de Kamer, dr R. J. H. Kruisinga en de 
commissaris der koningin in Friesland 
mr. H. Rijpstra, lieten hun bezwaren tegen 
de polarisatie-gedachte horen.
Minister De Gaay Fortman ging met zijn 
opmerkingen over de polarisatie in op 
hetgeen dr. Kruisinga schreef in het 
christelijk-historisch weekblad ,,de 
Nederlander”  van vrijdag 8 februari 
jongstleden. ,,In ons kleine, dichtbevolkte 
land moeten we trachten samen te werken, 
waar mogelijk is. Het aanscherpen van 
tegenstellingen, het polariseren, leidt niet 
tot oplossingen. In moeilijke omstandig
heden geldt in het bijzonder, dat we voor 
een goed bestaan, eerlijk en gezamelijk 
moeten trachten een oplossing te vinden” , 
aldus dr. Kruisinga.
De bewindsman zei op de jaarvergadering 
van de gemeente-en provinciebestuurders 
te hopen, dat de polarisatieperiode spoe
dig achter de rug zal zijn. ,,Versterkt 
moeten worden de saamhorigheid en het 
respect voor de overtuiging van de ander. 
Dan wordt de opdracht van het Evangelie

Mr. W. F. de Gaay Fortman

vervuld” , aldus mr. De Gaay Fortman. 

ONDERMIJNING
Voorzitter Hoekstra had er in zijn ope
ningswoord op gewezen, dat de polarisatie 
bezit heeft genomen van de gemeentepoli
tiek. De verdraagzaamheid verdwijnt en het 
afbreken van tegenstanders wordt gebruikt, 
zei hij. Hij vond dat de ondermijning van 
de wettelijke democratieën niets anders 
inhoudt dan het doen prevaleren van anti
democratische en totalitaire beginselen. 
Dr. Kruisinga deed een beroep op de par
tijen, die de polarisatie in hun vaandel 
hebben geschreven, met die politiek te 
stoppen. ,,Door het aanscherpen van de 
tegenstellingen blijven oplossingen uit. 
Daardoor wordt een goed bestuur, waar
voor de CHU op de bres probeert te 
staan, belemmerd” .

De christelijk-historische fractievoorzit
ter vond dat in moeilijke tijden in het 
bijzonder geldt dat voor een goed bestaan 
eerlijk en gezamenlijk een oplossing ge
vonden moet worden.

IN DE BELANGSTELLING

Mr. Rijpstra belichtte de problematiek van 
de polarisatie vanuit de gezichtshoek van 
de collegevorming. ,,De wijze van samen
stelling van de colleges van gedeputeerden 
en van burgemeester en wethouders staat 
momenteel erg in de belangstelling. Ver
schillende politieke partijen hebben zich 
hiermee bezig gehouden en hun standpun
ten bepaald. Deze standpunten lopen nogal 
uiteen” , aldus mr. Rijpstra. Hij had hel 
zelf niet moeilijk met de keus. Uit volle 
overtuiging kiest hij voor een afspiege
lingscollege, omdat dit naar zijn mening 
het beste aansluit bij he? op democratische 
beginselen steunende systeem, zoals het 
in de wet is neergelegd.

De grondprincipes worden verloochend, 
als mensen een parallel menen te zien 
tussen raden/staten en parlement en tus
sen colleges en kabinet, aldus de commis
saris der koningin in Friesland. ,,Het 
resultaat zou kunnen zijn, dat de PvdA 
in de oppositie terecht komt in gemeenten, 
waar zij lange tijd wethouderszetels heeft 
bekleed. In een dagbladartikel schreef de 
secretaris van de sectie gemeente van 
het wetenschappelijk centrum van de PvdA 
dat dit hem niet als een ramp voorkwam

als het gebeurt omdat andere groepen 
het PvdA-program niet lusten” .

ONEENS

Mr. Rijpstra zei het met deze benadering 
geheel oneens te zijn. Hij zou het wel een 
ramp vinden wanneer bekwame bestuur
ders - tot welke partij zij ook mogen 
horen - buiten de colleges zouden worden 
gehouden vanwege tegenstellingen in de 
landelijke politiek, tegenstellingen die op 
gemeentelijk en provinciaal niveau toch 
niet tot een oplossing kunnen worden ge
bracht. De ervaring heeft mr. Rijpstra 
geleerd, dat er over belangrijke zaken, 
welke in een gemeente of provincie aan 
de orde zijn, meestal een grote mate van 
overeenstemming kan worden bereikt.
In die gevallen, waarin het anders mocht 
liggen, behoeft de breuklijn lang niet 
altijd samen te vallen met politieke 
scheidslijnen. Een heel duidelijk voorbeeld 
vond mr. Rijpstra in Amsterdam, waar 
bij de fractie van de PvdA diepgaande 
meningsverschillen ontstonden over het 
te voeren metro-beleid.
,,Naar mijn mening sluit de vorming van 
een afspiegelingscollege geenszins uit dat 
er een programma wordt vastgesteld en 
zo veel mogelijk tot ontwikkeling wordt 
gebracht, dat in brede kringen van de 
bevolking weerklank vindt. Afspiegelings
college en programcollege zouden dan 
als het ware gaan samenvallen” , aldus 
mr. Rijpstra.

H. L.

„Continuïteit en duidelijkheid 
ontbreken bij beleid kabinet"
,,Het kabinet heeft in de eerste negen 
maanden van zijn bestaan geen goede 
bijdrage geleverd aan het optimaal func
tioneren van de verhouding tussen over
heid en burgers” . Deze mening heeft dr. 
R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, uitge
sproken op de zaterdag jongstleden te 
Utrecht gehouden vergadering van christe
lijk historische gemeente- en provincie
bestuurders.
,,Indien een beleid wordt vastgesteld, dan 
moet duidelijk gemaakt worden waarom 
het gebeurt en op welke wijze het zal 
worden uitgevoerd. Daarbij moet voor
zichtigheid betracht worden, om voor een 
groot deel het bestaan van onbehagen te 
voorkomen” , aldus dr. Kruisinga. Hij vond 
dat momenteel bij het kabinetsbeleid de 
continuifeit en de duidelijkheid ontbre
ken.

VOORBEELDEN

De christelijke-historische fractievoor
zitter noemde de volgende voorbeelden:
1. Er komt distributie van benzine; enkele 

weken later wordt de distributie af
geschaft.

2. De minister-president gaf de schuld 
van veel onheil aan de multi-nationale 
ondernemingen; korte tijd later was 
niet veel onheil de schuld Van multi
nationals,

3. Eerst zei het kabinet, dat de invoe
ring van statiegeld voor auto’s nuttig is; 
thans is besloten geen statiegeld te hef
fen maar andere autobelastingen op te 
leggen,

4. Er kwam een motie-Terlouw bij het 
debat over de begroting van milieu
hygiëne en deze motie hield geen kritiek 
in op het kabinet, aldus de indieners, 
en het parlement begreep het niet;

later werd de motie uitgelegd als 
kritiek op het milieubeleid en het 
parlement begreep het wel, 
parlement begreep het wel,

5. De verklaring van de ministers van de 
Europese gemeenschap betekende geen 
wijziging van het beleid inzake het 
Midden-Oosten, zei minister Van der 
Stoel eerst; enige tijd later betekende 
zij wel wijziging van het beleid.

,,Deze voorbeelden” , aldus dr. Kruisinga, 
,,kunnen met vele andere worden aange
vuld, bijvoorbeeld in de sector van het 
prijsbeleid, de revaluatie en de over- 
heidstarieven” . De christelijke-histo
rische fractievoorzitter vond het voor de 
hand liggen, dat een zo duidelijk tekort 
aan een duidelijke lijn moet leiden tot 
afneming van het vertrouwen van de bur
gers in de overheid. Hij noemde dat een 
ernstige zaak, die ernstig betreurd moet 
worden.

BEDENKELIJK

Dr. Kruisinga zei voorts van mening te 
zijn dat op het enkele weken geleden te 
Breda gehouden verkiezingscongres van 
de P.v.d.A zich een bedenkelijke ont
wikkeling heeft voorgedaan. Dat congres 
sprak uit dat P.v.d.A.-gedeputeerden, 
-wethouders, -statenleden en -raadsleden 
hun zetel ter beschikking moeten stellen 
als zij het vertrouwen verliezen van frac
tie en partij, zich niet houden aan het 
eigen program of met de P.v.d.A. breken. 
Dat besluit is buitengewoon ongewenst 
voor een goede verhouding tussen kiezer 
en gekozene en voor het behoud van een 
goed vertrouwen tussen de overheid en een 
zo groot mogelijke groep van de bestuur
ders, aldus dr. Kruisinga.
Volgens de opvatting van de CHU worden 
volksvertegenwoordigers voor een vastge

Verheugend

Dr. R. J. H. Kruisinga

stelde periode gekozen. Zij» handelen bij 
de uitoefening van hun taak zonder last
geving en ruggespraak.
,,Door het besluit vanhet P.v.d.A-congres 
dreigt het gevaar, dat een kleine groep 
van partijbestuurders aan een veel grotere 
groep van kiezers, die met de partij als 
zodanig niets te maken hebben, via het 
partijrecht een raads- of statenlid tot af
treden dwingen en de wet gaan voor
schrijven. Dat zal een vertrouwens
crisis tussen kiezer en gekozene ver
oorzaken” , aldus dr. Kruisinga. ,,Die 
weg wil de CHU niet op” .

H.L.

,,De CHU ontvangt blijken van in
stemming uit het gehele land, nu 
zij een constructieve oppositie 
veert. Dat is verheugend.”

Tweede - Kamerlid T. Tolman 
(CHU) tijdens een spreekbeurt te 
Zwartsluis.

Politiek op de 
soepdag
Alrei en Greet Vos houden elke vrijdag 
van de maand in hun woning aan het 
Eiberplein 15 in Bergschenhoek (Zuid- 
Holland) ,,open huis” . Het is dan ,,soep
dag” , omdat de gehele dag de soep 
klaar staat.

Er is op de soepdag in huize Vos ge
legenheid voor spel, muziek en gesprek. 
De middelste soepdag van elk kwartaal 
wordt een activiteit met discussie ge
houden. De eerstvolgende discussie-bij- 
eenkomst is op vrijdagavond 22 februa-

Omdat Alrei Vos sterk bij de politiek 
betrokken is - hij is secretaris van de 
christelijk-historische kiesvereniging in 
zijn woonplaats - zal die komende bij
eenkomst in het teken staan van de 
raadsverkiezingen. Het onderwerp van 
de discussie is op 22 februari; ,,De 
taak van een wethouder en een raads
lid” .

Het ligt in de bedoeling dat inleidingen 
worden gehouden door de wethouder L. 
W. van Ardenne (CHU) en raadslid W.
H. Crielaard (ARP), beiden uit Berg
schenhoek.
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PARLEMENT ARIA

Minister Westerterp komt met reeks maatregelen voor vprireer
Minister Westerterp heeft tijdens de be
grotingsbehandeling van Verkeer en Wa
terstaat in de Tweede Kamer een aantal 
maatregelen aangekondigd op het terrein 
van het verkeersbeleid.

Op het departement zal een aparte direc- 
tie-verkeersveiligheid komen. Binnenkort 
wordt een wetsontwerp ingediend waarin 
periodieke keuring van auto’s verplicht 
wordt gesteld. Het wetsontwerp inzake 
invoering van statiegeld op auto’s, aan
gekondigd in de Troonrede, zal worden 
ingetrokken. Eind volgend jaar zal een 
plan voor het gehele personenvervoer 
worden ingediend. Verdergaande bezuini
ging in de wegenbouw werd door de 
bewindsman niet juist geacht. Speciale 
aandacht zal worden gegeven aan voorzie
ningen voor fietsers en voetgangers.

De CH-woordvoerder Tolman betoogde 
in zijn bijdrage aan het debat dat, zo 
er sprake moest zijn van enige afremming 
in de wegenbouw, dit een'tijdelijke zaak 
dient te zijn. De auto is onmisbaar, voor
al op het platteland. Bovendien spelen 
ook grote economische belangen een rol 
in de wegenaanleg. Spreker schaarde zich 
achter de motie van de provincie Gelder
land met betrekking tot Rijksweg 15.

Mocht in het Noorden het werkloosheids
cijfer zich ongunstig ontwikkelen dan dient 
een versnelde aanleg van wegen plaats 
te hebben. In dit verband wees hij op de 
vertraging bij de aanleg van de wegen 43 
en 47. Tolman vroeg voorts commentaar 
van de minister op de in de Overijsselse 
Staten met algemene stemmen aangenomen 
motie-Fokke, waarin verzet wordt aan

getekend tegen de voorgenomen sluiting 
van het N.S.-station Bergentheim.

OPENBAAR VERVOER.

Tolman betuigde zijn instemming met 
het intrekken van het voorstel om statie
geld op auto’ s te heffen. Dit slechte 
wetsontwerp moeten we zo snel mogelijk 
vergeten. De fotografische controle op 
de motorrijtuigenbelasting is zijns inziens 
een flop geworden. Hij informeerde welke 
maatregelen de minister op dit punt wil 
nemen.

Spreker herinnerde aan een uitspraak 
van oud minister Udink; ,,Het openbaar 
vervoer in zijn onderscheiden verschij
ningsvormen, bus, tram, metro, trein, 
dient zich aan het publiek als eenheid 
te presenteren. Een tarief- en biljet- 
ten-integratie is daartoe noodzakelijk. 
Hij informeerde in hoeverre de bewinds
man de suggesties op dit terrein van 
de PvdA-afgevaardigde Van der Doef over
nam.

PTT.

De CH-afgevaardigde vroeg aandacht voor 
de reeds lang slepende kwestie over de 
status van de PTT. De PTT-raad heeft 
er op gewezen dat ten gevolge van de 
huidige rechtsvorm de noodzakelijke in
vesteringen in gevaar komen. Wanneer 
kunnen we een herziening van de rechts
vorm tegemoet zien?

Zorgelijk noemde spreker het toenemend 
aantal wachtenden op een telefoonaanslui
ting. Het aa'ntal wachtenden is opgelopen

tot 150.000. Wij verwachten dat de be
windsman in zijn antwoord kan aangeven 
dat de situatie kan verbeteren. Wij achten 
deze ontwikkeling niet aanvaardbaar.

BINNENVAART.

Tolman wees er op dat reeds enige 
tijd het wetsontwerp inzake afschaffing 
van de evenredige vrachtverdeling bij de 
Kamer ligt. Sindsdien hebben zich in 
deze tak van het bedrijfsleven weer nieuwe 
ontwikkelingen voorgedaan. Hij vroeg hoe 
de staatssecretaris thans tegen deze 
materie aankijkt. Tevens informeerde hij 
wat de mening van de staatssecretaris 
is over het rapport inzake het struktuur- 
onderzoek in de binnenvaart.

Spreker beklemtoonde dat in Groningen 
een berg kritiek bestaat over de gang 
van zaken rond de Dollard. Waarom moet 
alles weer opnieuw overwogen worden.? 
Hij verwees naar een verklaring van de 
bekende bioloog dr. Fop I. Brouwer, die 
nog steeds voorstander is van verdere 
uitvoering van de reeds begonnen Dollard- 
werken, dat wil zeggen het Buitendijkse 
plan in ongewijzigde vorm. De CHU staat 
op het standpunt dat, alles nog eens 
overwegende, in het belang van de hele 
bevolking uitvoering van de werken onver
kort en onveranderd moet gebeuren. Gro
ningen heeft in deze zaak recht op een 
snel antwoord.

Tolman vroeg voorts aandacht voor de 
toenemende oeverbeschadiging door de 
zich snel uitbreidende watersport. In de 
praktijk is het bijzonder moeilijk de 
schade op de veroorzakers te verhalen.

Voor een adequate oplossing van dit pro
bleem zal de overheid het initiatief moeten 
nemen.

Spreker wees er op dat als gevolg van 
de werken aan het Betuwepand van bet 
Amsterdam-Rijnkanaal, grotere over- 
stromingsrisico’s bestaan voor de Over- 
en Neder Betuwe-polders. Hij vroeg de 
minister deze polderdistricten extra geld 
toe te wijzen voor de versterking van 
hun waterkering.

Wijzend op de spontane ,,Vikingen-aktie”  
van de gemeente Raalte voor het Over
ijssels kanaal, stelde de CH-woordvoerder 
dat hier belangrijke regionale belangen 
op het spel staan. Hij informeerde of 
de minister toezeggingen kan doen om 
aan deze wensen tegemoet te komen.

ZEEDEFENSIE.

Tolman toonde zich teleurgesteld over 
het feit dat de Kamer de toegezegde 
Stormnóta nog niet heeft ontvangen. Hij 
acht dit een ernstige tekortkoming. Hier
door wordt de indruk gewekt dat men 
weinig aandacht aan deze zaak schenkt 
nu de storm weer is geluwd. In het 
bijzonder vroeg hij aandacht voor het 
dijkvak Paesens-Wierum. Een doorbraak 
zou voor Friesland desastreuze gevolgen 
hebben. Meer dan 80% van de provincie 
zou worden overspeeld. Hij vroeg de 
bewindsman hierover volledige medede
lingen te doen, zodat de Kamer tot een 
nauwkeurige afweging van belangen kan 
komen.

H. van Spanning

PvdA en KVP slepen subsidie voor De Tijd, 

Trouw/Kwartet en Haagse Post er door
In een wat schimmig debat heeft de 
Tweede Kamer vorige week een motie 
van de KVP-afgevaardigde Van der San- 
den aangenomen, waardoor minister Van 
Doorn (crm) de mogelijkheid krijgt fi
nanciële steun te verlenen aan De Tijd, 
Trouw/Kwartet en het weekblad De Haag
se Post voordat het bedrijfsfonds voor de 
pers hier een uitspraak over zou moeten 
doen.
Aanvankelijk had Van der Sanden in een 
motie gevraagd de toegezegde subsidie 
aan De Tijd slechts voor een jaar te 
laten gelden en daarna een beslissing 
van het in te stellen Bedrijfsfonds voor 
de pers af te wachten. In zijn antwoord 
aan de Kamer maakte minister Van Doorn 
duidelijk dat hij alvorens het bedrijfs
fonds voor de pers zal gaan werken de 
mogelijkheid wenst te houden ook het 
dagblad Trouw/Kwartet en het weekblad 
Haagse Post financieel te steunen.
In een herziene motie zonderde Van der 
Sanden De Tijd en Trouw/Kwartet uit 
van het oordeel van het Bedrijfsfonds 
voor de pers. Zowel de minister als de 
socialist Roethof meenden dat ook het 
weekblad de Haagse Post onder deze 
uitzondering moest vallen. De Kamer 
verwierp een motie van de AR-woord- 
voerder J. N. Scholten, die de strekking 
had wel De Tijd en Trouw/Kwartet maar 
niet de Haagse Post onder de uitzonderin
gen te brengen.

NOTA SLUITSTUK?

Drs. G. van Leijenhorst, die namens de 
CHU het woord voerde in dit debat kwam 
tot een reeks kritische kanttekeningen bij 
het persbeleid van de minister. Er moet 
gediscussieerd worden over een beslis
sing ten aanzien van het dagblad De Tijd, 
voor drie jaar, zonder dat we de inhoud 
van de nog te verwachten nota Media
beleid kennen. Er wordt gesproken over 
incidentele- en overbruggingsmaatrege- 
len. Slaat de bewindsman soms een brug 
naar het beleid dat hij in de nota Media
beleid zal aankondigen?
Zijns inziens hebben we te maken met 
een maatregel die niet incidenteel is 
maar een wezenlijk element vormt van 
het mediabeleid dat minister van Doorn 
wil gaan voeren. Spreker had de indruk 
dat de bewindsman via een reeks inci
dentele maatregelen - ten aanzien van De 
Tijd, Trouw/Kwartet en de Haagse Post 
een zogenaamd incidenteel beleid op

bouwt waarvan de nota het sluitstuk zal 
vormen.
De CH-woordvoerder vroeg zich onder 
meer af of de limiet van 55.000 abonnees, 
die aan De Tijd gesteld is, ook in de toe
komst voor andere bladen zal gelden. 
Hij begreep ook niet waarom De Tijd 
gelijk voor drie jaar steun krijgt terwijl 
wordt verwacht dat het abonneebestand 
zich reeds dit jaar zal herstellen.

PLURIFORMITEIT

Van Leijenhorst plaatste voorts kantte
keningen bij het begrip ,,pluriformiteit”  
bij de media. Hoeveel bladen mag men 
uiteindelijk overhouden; mogen er ook 
nieuwe bijkomen. Uit een onderzoek aan 
de Vrije Universiteit is gebleken dat er 
een duidelijk verschil bestaat tussen de 
levensbeschouwelijke en politieke voor
keur bij de lezers van De Tijd enerzijds 
en de leden van de redaktiestaf ander
zijds. Als dit juist is, bestaat dan niet 
het gevaar dat in feite kleine groepen 
redaktieleden uitmaken welke behoeften 
er onder de lezers leven.

De CHU heeft zich steeds op het stand
punt gesteld dat kredietfaciliteiten aan 
een dagblad alleen verleend kunnen wor
den, wanneer dit dagblad daardoor eco
nomisch weer op de been kan worden ge
holpen. Dit is hier volgens spreker niet 
het geval; duidelijk zicht op herstel van 
de rentabiliteit lijkt niet aanwezig. Prin
cipieel onjuist acht Van Leijenhorst het 
ook wanneer ter wille van de behoud van 
de diversiteit een vaste subsidieband zou 
ontstaan tussen de overheid en één of 
meer persorganen. Daarmee is de gees
telijke onafhankelijkheid van de pers zijns 
inziens niet gediend.

Hij herinnerde tenslotte aan de reacties 
die de thans aangekondigde maatregelen 
bij andere bladen hebben teweeg gebracht. 
In dit verband noemde spreker Het Vrije 
Volk; NRC/Handelsblad, het Financieel 
Dagblad en de regionale bladen.

Deze steen in de vijver van het media
beleid beweegt niet alleen de plaats waar 
zij neerkomt; de rimpels breiden zich 
ook uit over het hele oppervlak. Als het

ie minister te doen is om een alles
omvattend mediabeleid moet hij goed we
ten, welke deining hij met deze maatregel 
veroorzaakt.

MOTIE

Van Leijenhorst diende tijdens dit de
bat een motie in, waarin hij vroeg de 
subsidie voor drie jaar aan De 'Tijd, om 
te zetten in een krediet voor één jaar, 
waarna het Bedrijfsfonds deze zaak na
der moest bezien. Deze motie werd ver
worpen. Voor stemden behalve dé CHU 
ook de ARP, VVD, DS ’70, SGP en GPV.

H. van Spanning.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Tuinders, die ten gevolge van de sterke 
stijging van de lichte-olieprijs in finan
ciële moeilijkheden dreigen te geraken 
kunnen - voor zover deze moeilijkheden 
niet op eigen kracht of via een krediet van 
een bank of borgstellingsfonds opgelost 
worden - een beroep doen op de rijks
groepsregeling zelfstandigen gebaseerd 
op de algemene bijstandswet. Aldus heeft 
minister Van der Stee van landbouw ge
antwoord op schriftelijke vragen van de 
christelijk-historische Tweede-Kamer- 
leden. T. Tolman en drs. D. F. van der 
Mei.
De regeling maakt het mogelijk finan
ciële bijstand te verkrijgen onder andere 
ter opheffing van liquiditeitstekorten. In 
overleg met staatsecretaris Meijer van 
CRM is een versnelde procedure tot stand 
gekomen waardoor een snelle afhandeling 
van de aanvragen verzekerd is.
De bewindsman wees in zijn antwoord over 
de moeilijkheden van de tuinders als ge
volg van de sterke prijsstijging van lich

te olie op de verlenging en verruiming 
van de omschakelingsregeling op aard
gas voor de glastuinbouw.

WERKBAAR

Staatssecretaris Klein van onderwijs 
is van oordeel dat de wijziging van enige 
leeropdrachten in de subfaculteit van de 
algemene politieke en sociale wetenschap
pen aan de Universiteit van Amsterdam een 
van de maatregelen is die nodig zijn om 
werkbare nieuwe verhoudingen 
te scheppen in die subfaculteit. Hij is het 
op dit punt eens met het college van be
stuur van de universiteit van Amsterdam 
en heeft de omstandigheden van dit spe
ciale geval in aanmerking genomen bij 
het vormen van zijn mening. Een en an
der heeft de staatssecretaris verklaard 
in antwoord op schriftelijke vragen van 
de Tweede-Kamerleden Ter Woorst(KVP) 
Vermaat (ARP) en Van Leijenhorst (CHU). 
Deze kamerleden hadden onder meer ge

wezen op de bezwaren van zes hoogleraren 
in de politicologie aan de universiteiten 
van Leiden, Nijmegen, de V.U.-Am
sterdam, Rotterdam en Groningen tegen 
genoemde regeling die het college van 
bestuur van de Universiteit van Amster
dam heeft aangekondigd in verband met de 
conflicten rondom de opleiding in de po
liticologie aan laatstgenoemde universi
teit.
Bij de totstandkoming van de wet univer
sitaire bestuurshervorming is voorzien 
dat de instelling van vakgroepen in een 
aantal gevallen zou kunnen leiden tot wij
ziging van leeropdrachten. Dat daarbij 
met zeer grote zorgvuldigheid te werk 
moet worden gegaan, mede ter voorko
ming van ernstige gevolgen is volgens de 
staatssecretaris vanzelfsprekend.
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Mr, Piket in senaat:

Kan behandeling van de SIR niet 

beter worden opgeschort ?

De vraag doet zich voor of de behandeling 
van het wetsontwerp inzake de selectieve 
investeringsregeling niet beter kan wor
den opgeschort totdat beter kan worden 
overzien of een vet als de onderhavige 
nog wel zin heeft.
Dit zei mr F. H. Piket vorige week in de 
Eerste Kamer bij de discussie over de 
selectieve investeringsregeling, de zo
genaamde SIR. Hij deed ook de suggestie 
om na aanneming van dit ontwerp nog te 
wachten met de inwerkingtreding, en hier
over overleg te plegen met de econo
mische commissie uit de Tweede- en 
eventueel ook de Eerste Kamer.

Piket vroeg minister Lubbers of hij 
verwachtte dat de grote internationale 
ondernemingen nog veel lust zullen heb
ben om in Nederland te investeren nu de 
minister-president op het congres van 
de PvdA heeft gezegd dat een diepgaand 
onderzoek nodig is naar de macht van de 
oliemaatschappijen en andere multinatio
nals.

HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN

De CH-woordvoerder stelde dat de SIR 
bezien moet worden tegen de achtergrond 
van de huidige economische omstandig
heden. In de afgelopen maanden is veel 
veranderd. Ook zonder de oliecrisis waren 
de economische vooruitzichten al zorg
wekkend. Het investeringsklimaat in ons 
land is niet gunstig. Stijging van diverse 
grondstoffenprijzen hebben de vooruit
zichten opnieuw drastisch gewijzigd.
Juist nu zal moeten worden onderkend 
dat een aantal faktoren bijzondere in
vloed hebben op ons economisch klimaat; 
met name de internationalisering van het 
bedrijfsleven; de schaalvergroting; de 
uitbreiding van de EEG en het vermin
deren van communicatiebelemmeringen 
in de EEG.
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Kamerleden vragen, 

bewindslieden antwoorden

DEURWAARDERS

De vereniging van gerechtsdeurwaarders 
heeft een jaar geleden een ontwerp gepu
bliceerd van een gerechtsdeurwaarders- 
wet. Tweede-Kamerleden van de fracties 
van KVP, VVD, D’66, PvdA, ARP, PPR,

■ DS’70 en CHU (H. Wisselink) hebben nu 
minister Van Agt van justitie schrifte
lijk gevraagd of hij in dat ontwerp aan
leiding ziet tot het bevorderen van wet
telijke regelingen.

VOETBALLEN

Momenteel zijn de beloningen voor de 
Nederlandse voetballers, die deelnemen 
aan de Wereldkampioenschappen, in het 
nieuws. Het christelijk-historischeTwee- 
de-Kamerlid mr. W. Scholten heeft daar
over schriftelijke vragen gesteld aan de 
ministers Boersma van sociale zaken 
en Van Doorn van CRM. Hij wil weten 
of de beloningen vallen onder het beslag 
van de machtigingswet. Als dit zo is wil 
het kamerlid weten welk beleid de beide 
bewindslieden op dit punt zullen voeren,

FRUITTELERS

Met collega’s van de fracties van KVP 
en ARP heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid T. Tolman minister 
Van der Stee van landbouw de inkomens
positie van de Nederlandse fruittelers 
onder de aandacht gebracht. Momenteel 
liggen de appelprijzen zeer laag.
De kamerleden willen niet alleen weten 
wat de gevolgen van die lage prijzen voor 
het inkomen van de fruittelers is.
Zij hebben ook gevraagd of verbeterin
gen te verwachten zijn van de desbetref
fende regelingen van de Europese ge
meenschap. Minister Van der Stee moet, 
aldus de kamerleden, de vinger aan de 
pols houden en in overleg met het be
drijfsleven maatregelen treffen om de 
in de knel rakende fruittelers tegemoet 
te komen.

H.L,

De nachtmerrie van de benzinedistributie 
heeft aldus Piket, aangetoond dat Neder
land niet los van de omringende landen 
bepaalde maatregelen kan treffen. We kun
nen niet meer uitsluitend volstaan met 
een stimuleringsbeleid of een beleid ge
richt op afremmen; nodig is een gericht 
spreidingsbeleid, uitgaande van het ge
geven dat Nederland een klein onder
deel is van het grote Europa.

ONDERZOEK

De selectieve investering zal daarom, 
aldus de CH-senator bezien moeten wor
den tegen de achtergrond van de vraag 
waarom en waardoor er congestiever- 
schijnselen in de Randstad zijn; welke 
factoren structurele problemen in en 
rondom de grote steden in het Westen 
veroorzaken; en waardoor de aangewe
zen groeikernen achterblijven.
De door de regering aangewezen groei
kernen liggen voor een deel in het gebied 
waarvoor de investeringsbeperking zal

gelden. Dit betekent een belemmering 
van de goede spreiding van de werkge
legenheid,
De fraktie is bezorgd over het feit dat 
bij inwerkingtreding van de SIR be
lemmeringen zullen gaan optreden voor 
de ten behoeve van het spreidingsbeleid 
moeizaam in samenwerking opgezette 
overloopbeleid; bijvoorbeeld voor de 
Noordvleugel van de Randstad, aldus P i
ket.
Naast de vraag betreffende de huidige 
economische situatie en het Europees 
perspectief rijst de vraag of gebieden 
die niet in de Randstad worden toegela
ten zich dan niet zullen vestigen hetzij 
in de perifere gebieden van de Rand
stad; hetzij in andere landen.
Het beleid moet echter gericht blijven op 
het leiden van de congestie in de Rand
stad naar het Noorden en Limburg, al
dus Piket.
De CH-senator betreurde het dat in dit 
wetsontwerp het accent is komen te lig
gen op het vergunningensysteem. De me
dedeling in de Troonrede dat dit wets- 
ontwerp wordt gezien als een eerste 
aanzet op de weg naar overheidstoet- 
sing van de investeringen is ook geen 
stimulans voor mijn fraktie om zon
der nadere uitleg van de minister met 
dit wetsontwerp in te stemmen.
Hij vroeg voorts nog eens een duide
lijke omschrijving te geven van wat 
precies onder het begrip congestie moet 
worden verstaan.
Wij wachten alvorens ons definitieve 
standpunt te bepalen hét antwoord van 
de minister af, aldus mr. F. H. Piket.

H. van Spanning.

„Polarisatie heeft bezit genomen 

van gemeentepolitiek”
,,De polarisatie heeft bezit genomen van 
de gemeentepolitiek. Daarbij verdwijnt 
de verdraagzaamheid en wordt het af
kraken van tegenstanders gebruikt” . Aldus 
heeft burgemeester J. Hoekstra van Nij- 
kerk als voorzitter van de vereniging 
van christelijk-historische leden van ge
meente- en provinciebesturen gezegd in 
zijn openingswoord op de vorige week 
zaterdag te Utrecht gehouden jaarverga
dering.

De heer Hoekstra besprak het actuele 
vraagstuk van de wijze van samenstelling 
van de colleges van gedeputeerde staten 
en van burgemeester en wethouders en 
uitte kritiek op het streven van de pro
gressieve partijen om te komén tot de 
vorming van program-colleges. ,,Het 
streven om ook op plaatselijk niveau 
deze partij-politieke idealen in de prak
tijk te brengen, verleent geen goede dien
sten aan de parlementaire democratie,”  
aldus de heer Hoekstra.

De Nederlandse gemeente wordt volgens 
de heer Hoekstra als gevolg van politieke 
verdeeldheid geconfronteerd met een 
nieuw links radicalisme. ,,De kans is niet 
gering, dat men naar dwangmiddelen 
grijpt om zijn doel te bereiken, waarbij 
de neiging bestaat niet alleen de tegen
standers, de christen-democratische par
tijen, maar ook gematigde medestanders 
uit te schakelen. De ondermijning van de 
wettelijke democratien houdt niet anders 
in dan het doen prevaleren van anti
democratische en totalitaire beginselen.

Als er program-colleges komen in de 
gemeenten worden bij voorbaat de par
tijen, die niet meedoen, buiten de wet
houderskamer gehouden. De heer Hoek
stra zei dat daaraan niet meegewerkt 
mag worden. Met afspiegelingscolleges 
zijn er betere waarborgen dat alle bur
gers bij het eigen lokale bestuur betrok
ken worden.

SCHERPE TEGENSTELLING

In zijn openingswoord wees de heer Hoek
stra er op, dat de laatste jaren op be
stuurlijk terrein tussen de politieke par
tijen een scherpe tegenstelling is ontstaan. 
Deze komt de bestuurbaarheid niet ten 
goede. ,,Helaas kan niet worden gesteld 
dat het streven naar welvaart en welzijn 
gedragen wordt door een verlangen naar 
sociale rechtvaardigheid op grond van het 
christelijk beginsel. De bestuurbaarheid 
van Nederland is niet gediend met het 
doen ontstaan en doen toenemen van span
ningen en tegenstellingen. De politieke 
verdeeldheid, gedemonstreerd in het par
lement, in de statenzaal en in de raads
zaal doet vele kiezers afzijdig blijven. 
Van enige betrokkenheid bij het openbaar 
bestuur is nagenoeg geen sprake m eer.”

ERGER

Erger nog vond burgemeester Hoekstra 
het, dat een deel van het Nederlandse 
volk zich afzet tegen alle onbehagen wat 
van binnenaf en van buitenaf op de kie
zers afkomt. ,,De tegenstellingen in ons 
volk worden stelselmatig gevoed en aan- 
gewakkerd. Men schreeuwt om demo
cratisering van onze samenleving, maar 
ondergraaft op hetzelfde ogenblik alle 
democratische waarden door politieke 
pressie uit te oefenen, waar dat ook maar 
mogelijk is .”
De heer Hoekstra constateerde dat bij 
meerdere politieke partijen de neiging 
bestaat de komende staten- en raads
verkiezingen te programmeren tegen de 
achtergrond van de landelijke politieke 
situatie. Daarbij zouden de zich progres
sief noemende partijen gaarne de con
fessionele centrumpartijen van de kaart 
willen vegen. ,,De verbeten aanvallen op 
de christen-democratische partijen spre
ken voor zichzelf.”

H. L.

Dreigende 
wolken boven 
Kampen
In Kampen, waar de positie van de werk
gelegenheid toch al niet sterk is, drei
gen nieuwe moeilijkheden te ontstaan. 
De Schokbeton wil namelijk gaan reor
ganiseren, omdat het aantal orders te
rugloopt. Zo ’n reorganisatie betekent in 
de meeste gevallen het afstoten van ar
beidskrachten.
De grote opdrachten voor deze industrie 
blijven door bezuinigingsmaatregelen van 
de overheid en de verminderende inves
teringen in het bedrijfsleven meer en 
meer achterwege. Het bedrijf heeft nog 
wel kleinere opdrachten, maar deze zijn 
nauwelijks winstgevend, omdat de ge
vormde modellen dan te weinig gebruikt 
kunnen worden.
De continuiteit laat dus te wensen over. 
Deze week zijn er door de directie 
besprekingen gevoerd met de vakbonden 
en met de ondernemingsraad.
De resultaten hiervan zijn op dit moment 
nog niet bekend. Er gaan geruchten over 
massa-ontslagen. Maar dat lijkt mij sterk 
overdreven. Schokbeton voert een goed 
personeelsbeleid, er is overleg en de 
burgemeester wordt van de ontwikkelin
gen op de hoogte gebracht.
Hopelijk valt het een en ander nog wat 
mee. Het bewijst echter hoe nodig het

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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Kameileden op 
verkiezingspad
In de komende weken gaan de christelijk- 
historische Tweede Kamerleden op ver- 
kiezingstoernee met het oog op de ver
kiezingen voor provinciale staten op 
woensdag 27 maart.
De volgende bijeenkomsten zijn thans 
bekend:
Vrijdag 22 februari: te Meppel T. Tol
man.
Dinsdag 26 februari: te ’ s-Gravendeel, 
H. Wisselink.
Donderdag 28 februari: te Aalsmeer, mr. 
W. Scholten.
Vrijdag 1 maart: te Nunspeet, drs. G. van 
Leijenhorst.
Maandag 4 maart: te Ermelo, drs. G. 
van Leijenhorst; te Emmen, drs. A. D. W. 
Tilanus.
Dinsdag 5 maart: te Woudenberg, T. Tol
man.
Donderdag 7 maart: te Loenen aan de 
Vecht, drs. G. van Leijenhorst; te Brede- 
voort (Geld.), T. Tolman.
Donderdag 14 maart: te Voorthuizen, drs.
G. van Leijenhorst.
Vrijdag 15 maart: te Meerkerk, drs. G. 
van Leijenhorst; te Amersfoort, dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Maandag 18 maart: te Almelo/Hengelo, 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Dinsdag 19 maart: te Wezep, dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Woensdag 20 maart: te Hoogeveen, dr. 
R. J. H. Kruisinga.
Donderdag 21 maart: te Aalten, dr. R. J. H. 
Kruisinga en W. H. Mateman.
Vrijdag 22 maart: te Dordrecht, dr. 
R. J. H. Kruisinga.
Zaterdag 23 maart: te Middelburg, dr. 
R. J. H. Kruisinga.
Maandag 25 maart: teKampen, dr. R. J.H. 
Kruisinga.
Dinsdag 26 maart: te Rijswijk (ZH), dr. 
R. J. H. Kruisinga.

is, dat van overheidswege N.W.Overijs
sel geholpen wordt.
Het aantal arbeidsplaatsen in de indus
trie is de laatste jaren steeds maar 
verminderd.
Compensatie in de dienstensector is na
genoeg achterwege gebleven.
Gelukkig is het, dat de afvloei vanuit 
de landbouw in het afgelopen jaar sterk 
verminderde, zodat niet hierdoor het 
overschot aan arbeidskrachten nog meer 
vergroot werd.

H. Wisselink
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Drs. G. van Leijenhorst over persdebat:

Er viel niets meer 
te veranderen
„In feite kon men het niet eens een debat 
noemen, het persdebat dat de Tweede Ka
mer hield over de steunmaatregel van 
minister Van Doorn voor het dagblad 
,,De Tijd” . Met deze woorden heeft het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. G. van Leijenhorst een terugblik ge
geven op dat debat, dat vorige week in 
de Tweede Kamer gehouden werd.
Minister Van Doorn van CRM besloot 
enkele weken geleden het dagblad ,,De 
Tijd”  financieel te steunen. Uit het be
drijfsfonds voor de pers krijgt het 
blad in 1974, 1975 en 1976 een bedrag 
van f 2 miljoen per jaar om het verlies 
te dekken, mits ook de uitgever VNU 
daarin bijdraagt en het abonnee-aantal 
van de krant boven de 55.000 blijft. 
,,De bewindsman was wel bereid de ka
mer aan te horen en van de bezwaren, 
die bij kamerleden leven, kennis te ne
men. Maar er viel niets meer te ver
anderen” , aldus drs. Van Leijenhorst 
op de vrijdag jongstleden gehouden ver
gadering van de statenkring Hoogeveen 
van de CHU. ,,Het debat had meer weg van

Drs. G. J. van Leyenhorst

een hoorzitting dan van een dialoog tussen 
regering en parlement” .

ZWAK

Volgens het kamerlid kan het antwoord

van minister Van Doorn aan de kamer 
als volgt worden samengevat: ,,Wat ik 
geschreven heb, dat heb ik geschreven” . 
Drs. Van Leijenhorst meende bovendien, 
dat de argumentatie van de minister 
zwak was. ,,Hoewel hij zich in de aan de 
kamer gezonden brief over het besluit 
steun te verlenen lyrisch uitliet over de 
noodzakelijke pluriformiteit van de pers, 
was hij niet in staat daarvan zelfs maar 
een globale definitie te geven. Het ging er 
blijkbaar om zonder meer een aantal 
noodlijdende kranten in het leven te hou
den. Als dat het uitgangspunt is, kun je 
daar altijd wel indrukwekkende en dure 
woorden bij vinden, zoals thans de woor
den pluriformiteit en diversiteit” .

CONSERVATIEF

Drs. Van Leijenhorst zei, dat bij de zich 
vooruitstrevend noemende partijen het er 
blijkbaar om gaat om niets anders dan 
het handhaven van de status-quo. ,,Kan 
het nog conservatiever?”  vroeg het ka
merlid.
Teleurstellend bij het persdebat was ook 
de inbreng van de zijde van de kamer, 
aldus drs. Van Leijenhorst. Hij diende 
een motie in om de schenking aan ,,De 
Tijd”  van driemaal f2  miljoen te ver
anderen in een kortlopende lening, met 
de bedoeling de steun aan het blad af
hankelijk te stellen van het herstel van 
de rentabiliteit. Deze motie kreeg wel de 
steun van de ARP, maar niet van de KVP. 
Een anti-revolutionaire motie om bij elke 
nieuwe aanvraag om steun eerst de Tweede 
Kamer in te schakelen, werd eerst mede- 
ondertekend door de KVP (en ook door de 
CHU). ,,Toen er gestemd moest worden

bleek dat de KVP de zijde van de PvdA 
gekozen had” , aldus drs. Van Leijen
horst. ,,Hierdoor kreeg minister Van 
Doorn het groene licht om wat betreft 
de steunverlening aan de pers maar hele
maal zijn eigen gang te gaan. Weliswaar 
komt er een bedrijfsfonds voor de pers, 
dat onafhankelijk van de bewindsman kan 
gaan functioneren, maar dit kan nog lang 
duren” .

Drs. Van Leijenhorst zei te menen, 
dat opnieuw de inspraak van kamer op 
een vitaal punt lamgelegd is, dank zij 
het verbond tussen de linkse drie par
tijen en de KVP. ,,De samenwerking tus
sen ARP, CHU en KVP heeft daardoor 
nieuwe'averij opgelopen” .
Aan het slot van zijn betoog zei het ka
merlid het te betreuren dat opnieuw de 
samenwerking tussen de drie christen
democratische partijen het op een prak
tisch punt een deuk gekregen heeft.

DIEPTEPUNT

Het CHU-Tweede-Kamerlid T. Tolman 
noemde vorige week vrijdag op een te 
Zwartsluis gehouden vergadering het 
persdebat een ,,dieptepunt”  van de parle
mentaire democratie. Minister Van Doorn 
die voortkomt uit een groep, die in
spraak zegt voor te staan - de PPR -, deelt 
aan de kamer mee, dat hij aan de inspraak 
van de kamer geen boodschap heeft. Blijk
baar is de leus van minister Van Doorn 
van de PPR: inspraak van iedereen, maar 
niet van een langs democratische wijze 
gekozen volksvertegenwoordiger” , aldus 
de heer Tolman.

H. L.

BRABANT LEEFBAAR:

De Statenverkiezingen in als CDA
Het christendemocratische ?iijpèl Noord- 
Brabant omvat KVP, ARP en CHU, en 
men presenteert zich met een programma 
voor provinciale staten.
De christendemocratische samenwerking, 
gebaseerd op gelijke uitgangspunten, heeft 
reeds in januari 1972 vorm gekregen in 
het optreden als één fractie in de Pro
vinciale Staten van Noord-Brabant.
Bij de komende verkiezingen krijgt deze 
eenheid verdere gestalte door het optreden 
met: één programma, één lijst en één 
fractie.
Deze eenheid in politiek optreden vindt 
zijn fundament in de gelijkheid van uit
gangspunten: saamhorigheid - gerechtig
heid - naastenliefde - dienstbaar zijn, 
als vertaling van het evangelie in de 
Christen-Democratische visie op mens 
en samenleving.
Dat vraagt een beleid, waarin de mens 
de mogelijkheid krijgt zich als creatief 
schepsel te ontplooien en in vrijheid en 

■ verantwoordelijkheid zichzelf te zijn.
Zo kan het welzijn van de mens worden 
gediend, de samenleving worden ver
nieuwd en meer menswaardig gemaakt, 
aldus de inleiding van het program ’74- 
’ 78.
Het christendemocratische appèl zet zich 
in voor alle bewoners van Brabant en 
is als zodanig een echte volkspartij: Het 
dienen van de belangen van ieder individu, 
van alle sociale en maatschappelijke groe
peringen, binnen een harmoniepatroon. 
Daarbij krijgen diegenen, die bij de ont
wikkelingen dreigen achter te geraken 
bijzondere zorg, aldus het Brabantse 
programma.
Het beleid, open, duidelijk en democra
tisch, richt zich in dit programma in 
het bijzonder op de Brabantse situaties 
en wil de wezenlijke samenhang der dingen 
onderkennen en zichtbaar maken.

COLLEGE-VORMING

Het christendemocratische appèl wil zijn 
programma uitvoeren in goede samen
werking met andere democratische par
tijen.
Het is dan ook van mening, dat een Col
lege van Gedeputeerde Staten in zijn op
treden een goede afspiegeling moet zijn 
van de beleidsinzichten die in de Staten 
bestaan.
Het is daarom nóodzakelijk bij de samen
stelling van het college van Gedeputeerde 
Staten te komen tot programmatische 
overeenstemming op hoofdpunten van be
leid. Op deze wijze zal het Dagelijks 
Bestuur van de Provincie een optimale af
spiegeling kunnen zijn van het algemeen 
Provinciaal Bestuur, de Provinciale Sta
ten, eist het programma voor CDA-Bra- 
bant.

ACTIES

Hoofdpunten van actie voor de komende 
vier jaren in de provincie Noord-Brabant 
zijn:

1. Verdere betrokkenheid van de burgers 
bij het bestuur;

2. Het werkgelegenheidsbeleid;
3. Versterkte aandacht voor het welzijn 

met prioriteit in de waardering voor 
het milieu;

4. Ruimtelijke ordeningsbeleid.

HET PROGRAMMA

Het programma omvat de hoofdstukken: 
Burger en Bestuur, Gewestvorming, In
terprovinciale en Internationale Samen
werking, Werkgelegenheidsbeleid, Mid
den- en kleinbedrijf. Land- en Tuinbouw, 
het Welzijnsbeleid, verdeeld in zorg voor 
het milieu, volksgezondheid en geestelijke 
volksgezondheid, cultuurbeleid, onder
wijsbeleid, sport- en recreatiebeleid, sa
menlevingsopbouw en bejaarden, jeugdi
gen en gehandicapten alsmede woonwagen
bewoners, buitenlandse werknemers e.d. 
Bij het ruimtelijke ordeningsbeleid komen 
veel punten ter sprake, welke wij gaarne 
hierna bespreken. Voorts bevat het pro
gramma een gedeelte over Verkeer en 
vervoer, en tenslotte een stuk over de 
financiering van het werk van provinciale 
staten.

RUIMTELIJKE ORDENING IN BRABANT

Op het terrein van de ruimtelijke orde
ning heeft het provinciaal bestuur belang
rijke taken: zelf - mede op grond van een 
kritische uitwerking van de nationale pla
nologie - streekplannen ontwerpen en vast
stellen en toezicht op de gemeentebesturen 
- via goedkeuring van de gemeentelijke 
bestemmingsplannen en van de wijzigingen, 
daarin.
Vanuit deze taak kan het provinciaal be
stuur een wezenlijke bijdrage leveren aan 
het welzijn van de Brabantse bevolking, 
immers het gaat om een goed gebruik 
van de Brabantse ruimte en daarmee om 
het leefmilieu van de Brabantse bevolking. 
Het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid 
moet daarom zo gunstig mogelijke voor
waarden scheppen voor het wonen, werken 
en recreeren en voor het behoud van een 
goed milieu in Brabant. Daarbij moet 
uitdrukkelijk rekening worden gehouden 
met de gewijzigde bevolkings-prognoses. 
Juist op het terrein van de ruimtelijke 
ordening zullen de inspraak-procedures 
blijvend aan de ontwikkelingen moeten 
worden aangepast.
Het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid 
dient zich daadwerkelijk te engageren met 
de moeilijkheden en behoeften op lokaal 
en regionaal niveau. Zijn eigen verant
woordelijkheid bewust, dient het provin
ciaal bestuurde resultaten van bestuurlijke 
aktiviteiten op lokaal en regionaal ni
veau in zijn beleid te betrekken en zo
veel mogelijk te honoreren.

SAMENWERKING

Het provinciaal bestuur dient ook ten aan
zien van het ruimtelijk ordeningsbeleid

samen te werken met aangrenzende pro
vincies, in eigen land en daarbuiten.
- In de periode 1974 - 1978 moeten één 

of meer streekplannen voor Midden- en 
Oost-Brabant worden vastgesteld. Te
vens moet een begin worden gemaakt 
met een herwaardering van het streek
plan voor West-Brabant.

- Waar nog nodig moeten facet-plannen 
worden ontworpen en vastgesteld voor 
onder meer waterwinningsgebieden, 
zandwinning, leidingstraten en wegen.

- Via de streekplannen en de facet-plan
nen en ook via de goedkeuring van 
gemeentelijke bestemmingsplannen en 
van de wijzigingen daarin moet de ver
snippering van de Brabantse bodem 
worden teruggedrongen.

- In de streekplannen moet een hiër
archie van kernen worden aangegeven: 
concentratie in de groei-kernen, be
perking van de groei van de kleine 
kernen.

- Eventueel vervangende maatregelen 
moeten getroffen worden om de leef
baarheid van de kleine kernen veilig 
te stellen. Actieve belangstelling van het 
provinciaal bestuur voor de - vaak 
aantrekkelijke - kleine kernen is nood
zakelijk: het dorp moet dorp kunnen 
blijven.

- Betere inrichting van de steden moet 
bevorderd worden: onder meer moet 
aan recreatiemogelijkheden in de om
geving van de woonwijken aandacht wor
den geschonken, speciale aandacht dient 
de ruimtelijke en architectonische 
vormgeving te krijgen, eentonige mas
saliteit moet worden tegengegaan.

- De problematiek van de grotere steden 
eist speciale zorg: maatregelen die het 
woonklimaat kunnen verbeteren, moeten 
worden bevorderd.

- Waar nodig zullen grenscorrecties ten 
behoeve van de steden tot stand gebracht 
moeten worden.

- In steden en dorpen moet het accent 
vallen op verscheidenheid, waardoor 
woonmilieu en woonplezier worden be
vorderd.

- Het provinciaal bestuur blijft in het ka
der van de goedkeuring van de gemeente
lijke bestemmingsplannen de wettelijke 
termijnen in acht nemen. De gemeente
lijke verantwoordeiijkheid dient zoveel 
mogelijk te worden gehonoreerd.

- In de streekplannen moet voldoende 
ruimte worden gereserveerd voor grote 
recreatiegebieden. Versnippering van 
recreatiegebieden moet worden tegen
gegaan.

- In de streekplannen dienen regionale 
industrie-terreinen aangewezen te wor
den.

- Voor een juiste planologie is noodzake
lijk: een centrale, gecoördineerde plan
ning en een voortdurend onderzoek, met 
de nadruk op sociale en culturele 
ontwikkelingen in de samenleving.
Ook nodig is een systematische ver
werking van gerealiseerde en' te reali
seren bestemmingsplannen (data-bank).

- Het provinciaal bestuur moet zorg dra
gen voor een ruime informatie over het 
te voeren beleid.

LANDSCHAPSBESCHERMING

Bij de landschapsbescherming gaat het 
allereerst om een verantwoord beheer van 
de schepping ten dienste van de mens. 
Uitbuiting van het landschap mag dan ook 
niet plaatsvinden. Brabant biedt nog steeds 
een fraai en gevarieerd landschap.
Dat moet zo blijven.

- In de streekplannen en facet-plannen 
zal de landschapsbescherming bijzon
dere aandacht moeten hebben.

- Het aankoopbeleid van voor de gemeen
schap belangrijke natuurgebieden moet 
nog geintensiveerd worden.

- Instandhouding van behoorlijke opper
vlakten van aaneengesloten open ge
bied, tussen de woonkernen, zowel voor 
de agrarische produktie als voor de 
rekreatie is noodzakelijk.

- Als het onvermijdelijk is, in het kader 
van een integraal landschapsbeleid, het 
agrarisch gebruik van gronden oneven
redig grote beperkingen op te leggen, 
dienen deze gronden te worden aange
kocht, danwel moet via het sluiten van 
beheers-overeenkomsten of andere vor
men van schadeloosstelling de direkt 
belanghebbende vanuit de gemeenschap 
tegemoet worden gekomen.

- Een plan voor autokerkhoven en een 
nota met eisen, waaraan deze moeten 
voldoen, moet worden opgesteld.

- Evenmin als deze autokerkhoven zullen 
ook de vuilstortplaatsen niet in het te 
beschermen landschap mogen door
dringen.
Een plan voor regionale of groot-ge- 
westelijke vuilverwerkingsbedrijven 
moet worden gemaakt en de realisering 
daarvan dient gestimuleerd te worden.

- De zandwinning - die noodzakelijk is - 
moet in het beleid ten aanzien van de 
landschapsbescherming en de recreatie 
geïntegreerd worden.

- Wettelijke maatregelen, waardoor - in
dien noodzakelijk - de zogenaamde 
schermbeplantingen kunnen worden af
gedwongen, moeten bevorderd worden.

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid in Brabant wil ook zeggen, 
leven in een schoon Brabant. Alle on
nodige, ontsierende elementen moeten 
worden voorkomen.
Het provinciaal bestuur zal daarom de 
provinciale verordening landschaps- 
schoon streng moeten toepassen en:

- goedkeuring moeten onthouden aan ge
meentelijke bestemmingsplannen, of 
wijzigingen daarin, die niet voldoende 
rekening houden met de eisen van mi
lieubescherming, zoals stankoverlast, 
geluidshinder, e.d.:

- scherp toezien op een juiste toepas
sing van de hinderwet door de ge
meentebesturen;

- preventieve maatregelen bevorderen, 
die de verontreiniging van water, lucht 
of bodem voorkomen en dieptelozingen 
verbieden, ontsierende wegreclame te
gengaan.

V. D.
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Ên 7980 50% meer artsen en specialisten

Wat doen we met het 
toenemend aantal artsen ?

In 1980 zal het aantal artsen en specialisten met 50% zijn 
toegenomen; er zal dan één arts zijn op elke 500 a 600 
inwoners, tegen ongeveer 1 op 800 nu.
In 1990 zal het aantal zelfs teruglopen tot 470 inwoners 
per arts. De samenhang tussen gezondheidszorg en 
medische opleidingen vormt het grote probleem waarvoor 
wij ons gesteld zien. Het wordt steeds duidelijker dat het 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van 
Onderwijs en Wetenschappen intensief moeten gaan 
samenwerken. Het is niet: óf het ene ministerie, óf het 
andere doet het, integendeel, er moeten meer samenwer
kingsverbanden komen. Dit zei prof. dr. A. Querido, hoog
leraar in de interne geneeskunde aan het Academisch 
Ziekenhuis te Leiden, tijdens een gesprek dat de redactie 
van „Uitleg” , het weekblad van het departement van 
Onderwijs en Wetenschappen, met hem had over het 
onlangs gereed gekomen memorandum van de werkgroep 
planning medisch wetenschappelijk onderwijs, waarvan hij 
voorzitter is.

PERSOONLIJKE OPDRACHT

De instelling van deze werkgroep was 
het gevolg van een persoonlijke opdracht 
aan prof. Querido van de toenmalige 
minister Veringa en de toenmalige staats
secretaris Kruisinga in 1969. Prof. Queri
do hierover: ,.Minister Veringa zag in
dertijd duidelijk dat het medisch weten
schappelijk onderwijs in al zijn vertak
kingen een buitengewone grote onderne
ming is, als je bedenkt dat de medische 
faculteiten ongeveer 40% van de totale 
kosten van de universiteiten uitmaken. De 
faculteiten leveren artsen en het grootste 
deel der specialisten af. Bovendien werken 
de medische faculteiten mee aan vele 
andere beroepsopleidingen, verzorgen na
scholing enz.
Er moest een groep komen, die zou gaan 
bestuderen hoe de onderwijseisen en dus 
ook de vaardigheidseisen in overeenstem
ming zijn te brengen met de ontwikkeling 
van de structuur in de gezondheidszorg. 
Allereerst werd een vóórstudie gemaakt, 
de resultaten daarvan zijn neergelegd 
in Memorandum 1, begin 1970. Pas daar
na, in 1971, werd de Werkgroep Planning 
Medisch Wetenschappelijk Onderwijs offi
cieel ingesteld, met als taak een plan- 
ningsmechanisme voor het medisch onder
wijs te ontwerpen. In juli 1971 verscheen 
Memorandum II, waarin een aantal as
pecten van de planning zijn uitgewerkt. 
Zo werden neutrale computerprogram
ma’s voor de kwantificering van de on
derwijstaak ontwikkeld. In Memorandum 
III, dat thans verschenen is, wordt in

gegaan op enkele aspecten van de samen
hang tussen de gezondheidszorgstructuur 
en het medisch wetenschappelijk onder
wijs, een samenhang zowel van kwanti-, 
tatieve als van kwalitatieve en organi
satorische aard.
Naast een bijdrage van prof. Querido over 
,,Mankrachtbepaling voor het academisch 
ziekenhuis” , wordt in Memorandum III 
door de andere leden van de werkgroep 
aandacht besteed aan: ,,De Nederlandse 
Artsenopleiding: Doelstelling en inrich
ting, en doeltreffendheid en doelmatig
heid” , door prof. dr. P. J. Thung uit 
Leiden, ,,Ontwikkelingen bij het praktisch 
klinisch onderwijs” , door prof. dr. H. A. 
Tiddens uit Utrecht, terwijl drs. J. Poor
ter het onderwerp ,,De verdere opleiding 
na het artsexamen en de ontwikkeling van 
het aantal artsen met een beroep”  voor 
zijn rekening nam.

NIET OP ZIJN BELOOP LATEN

Prof. Querido: ,,Dat hoofdstuk over het 
toenemend aantal artsen vind ik heel 
belangrijk. Je kunt wel veel mensen voor 
arts laten studeren -  even afgezien van de 
vraag of dat onderwijzersproces het kan 
verwerken - maar waar breng je ze later 
onder? Het is een bekend gegeven dat 
in het eerste en tweede jaar een bepaald 
percentage studenten afvalt, daarna blijft 
vrijwel iedereen studeren, We weten dus 
vrij nauwkeurig hoeveel artsen er in 
1980 zullen zijn, nl. 50% meer dan nu. 
Daar schrikken de meeste mensen van, 
ze veronderstellen dat dat veel geld gaat

Verkeersschout, nieuwe 
figuur bij rechtspraak
Bij de rechtspraak wordt de figuur ver
keersschout geïntroduceerd. Deze functie 
is bestemd voor niet-juristen, die bij 
de behandeling van verkeerszaken taken 
zullen uitoefenen, welke thans bij de kan
tongerechten worden vervuld door de of
ficier van justitie.

Het ligt in de bedoeling in september a.s. 
de eerste kandidaat-verkeersschouten in 
opleiding te nemen. Toegelaten tot de 
opleiding worden personen van tenminste 
23 jaar oud, die in het bezit zijn van een 
diploma voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs of hoger algemeen voortgezet 
onderwijs, dan wel een voldoende mate 
van vooropleiding hebben genoten.
Er hebben zich tot nu toe 130 personen 
tot het ministerie van justitie gewend om 
inlichtingen over de nieuwe functie. Voorts 
heeft zich een aantal leden van het perso
neel van de gerechten gemeld, van wie 
er 18 op grond van hun vooropleiding of 
door het met succes ondergaan van een 
onderzoek wat betreft hun opleidings
niveau voor toelating tot de selectie in 
aanmerking komen.

OPLEIDING

De opleiding van de verkeersschouten zal 
bestaan uit twee gedeelten. Het eerste 
gedeelte omvat zowel een theoretisch 
als een praktisch programma, waarvan 
onderdeel uitmaken het strafrecht, het 
strafprocesrecht, het burgelijk recht, ver
zekeringsrecht, verkeersrecht, de rech
telijke organisatie, verkeerskunde en 
auto- en motortechniek, alsmede het op
doen van praktische ervaring met be
trekking tot opsporing en vervolging van 
verkeersovertredingen. Op dit eerste ge
deelte sluit een tweede periode aan waar
in stages moeten worden gevolgd. In elk 
geval zullen de kandidaat-verkeers
schouten een jaar bij de griffie van een 
rechtbank of een kantongerecht ervaring 
moeten opdoen.
Indien kandidaten kunnen worden aange
trokken, die door hun kennis en ervaring 
reeds op de nieuwe functie zijn voorbe
reid, zal voor hen de opleiding kunnen 
worden verkort. De normale duur van de 
opleiding wordt op vier tot vijf jaar ge
schat.

kosten. Inderdaad, ze hebben gelijk. Vooral 
als je het op zijn beloop laat, en niet 
probeert een duidelijk plan te ontwikke
len, waar die artsen en specialisten de 
komende zes jaar moeten worden onder
gebracht. In welk verband moeten ze 
werken? Waar nu één specialist werkt, 
zijn er daar wellicht twee of zelfs drie 
nodig? Gaat het aantal artsen dat later 
huisarts wordt wel naar de juiste sectoren 
toe? Dat zijn zo een aantal vragen die we 
opgeworpen hebben in Memo III.

De werkgroep heeft geprobeerd duidelijk 
te maken dat ook daarom ordening binnen 
de gezondheidszorg urgent is. Zoals men 
weet wordt zeer binnenkort een structuur
nota over de gezondheidszorg van staats
secretaris Hendriks verwacht.
De gedachten over die geweldige poot 
van wat het onderwijs er in pompt, en de 
visie die het Ministerie van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne heeft op het 
integreren van die zaken, zijn nog niet 
duidelijk.
De werkgroep stelt zich in Memo III in 
vragende vorm op, geeft dus geen ant
woorden; we geven de feiten, en daar zal 
van departementszijde een antwoord op 
moeten komen in verband met hun ver
dere beleidsontwikkeling” .

NIET NAAR ONTWIKKELINGSLANDEN

Volgens prof. Querido is er maar één 
zaak waarover de werkgroep een waar
deoordeel over uitspreekt, n.1. over de 
gedachte dat het probleem van een te
veel aan artsen gezien kan worden als 
een toekomstige bijdrage voor de ont
wikkelingslanden. De werkgroep ziet dit 
niet zitten. In het verleden heeft de prac- 
tijk geleerd dat de mensen die goed op
geleid zijn voor Westerse geneeskunde 
naar Canada, Noord-Amerika, Nieuw- 
Zeeland en Australië gaan, maar niet 
naar ontwikkelingslanden, De opleiding 
voor de ontwikkelingslanden is naar de 
mening van prof. Querido óok een heel 
andere. Die landen kunnen geen Westerse 
geneeskunde betalen, omdat zij per hoofd 
van de bevolking maar één dollar per 
jaar voor hun totale gezondheidszorg kun
nen uitgeven, tegen andere landen enkele 
honderden dollars. ,,Daar moet dus een 
ander soort geneeskunde worden bedreven, 
daarom hebben we gezegd; denk niet dat 
werken in ontwikkelingslanden dat pro
bleem oplost. Het is een kostbare op
leiding, en dus zie ik niet in waarom Ne
derland voor rijke andere landen moet 
opleiden.”

VIERENTWINTIGUURSDIENSTEN

Naar zijn mening kunnen we er gewoon 
niet onderuit dat er in 1980 50% meer 
artsen en specialisten zijn, maar hij 
voegt er aan toe, daar behoeven we he
lemaal niet treurig om te zijn. Landen 
die kwantitatief plannen, zoals Engeland 
en Zweden, wijzen er op, dat in de toe
komst de artsen ongeveer 45 uur per 
week zullen werken. Een plaats van een 
arts of specialist zal dan anderhalve 
mankracht vereisen, ter vervulling van 
ook de 24-uurs-en weekenddiensten, en 
de vervanging tijdens vakanties en ziek
te. Die landen richten inderdaad hun 
ontwikkeling op 1 arts op 500 a 600 in
woners. Het feit dat er in 1980 zo’n 
sterke toename zal zijn, geeft ons de 
mogelijkheid, aldus prof. Querido, tot 
een behoorlijke structurering te komen. 
Maar dan moeten we wel die structure
ring duidelijk voor ogen zien.

KOMT ER EEN MEMORANDUM IV

,,Er is heel veel werk aan de winkel voor 
de naaste toekomst. Het onderzoek naar 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
medische opleiding wordt voortgezet. De 
werkgroep heeft in Memo II een poging ge
daan taak en functie van het academisch 
ziekenhuis te analyseren. Op grond daar
van is in Memo III aangegeven hoe men 
de taak van het academisch ziekenhuis in 
de gezondheidszorg kan kwantificeren. Als 
je dat n.1. kunt, dankanje zeggen: daarvoor 
zijn zoveel artsen en specialisten nodig, 
uitgedrukt in maneenheden, en die moeten 
worden afgetrokken van de faculteitsacti- 
viteiten om te kunnen bekijken of de fa
culteiten genoeg mankracht hebben om 
het omvangrijke onderwijs (aanstudenten, 
specialisten, nascholing, enz.) en on
derzoek te doen. In Memo III hebben we 
daarvoor een bepaalde techniek ontwik
keld. We zijn begonnen met een inven
tarisatie van de reeds aanwezige gegevens

teneinde de ,,produktie”  voor de gezond
heidszorg van de academische ziekenhui
zen te meten. Dat onderzoek moet ge
woon als eerstvolgende stap worden on
dernomen, omdat, wanneer we dit niet 
doen, we geen zicht krijgen op de man
kracht en op de activiteiten die facul
teiten kunnen verwerken om onderwijs 
en onderzoek te doen. Dat moeten we dui
delijk zichtbaar maken” .

ERVARINGEN MET PATIËNTEN

Prof Querido wijst vervolgens op nog een 
ander probleem, nl. de noodzaak dat 
toekomstige artsen en specialisten vol
doende ervaring met patiënten moeten 
kunnen krijgen. Hoewel het academisch 
ziekenhuis naar zijn mening het hoofd
kwartier van de medische faculteiten blijft, 
moet er voldoende gelegenheid bestaan 
zich te bekwamen in de andere sectoren 
van activiteiten van de gezondheidszorg. 
,,In de eerste plaats moet er een duide
lijke personeelsplanning komen in de ge
zondheidszorg voor alle niveaus, dus voor 
artsen, specialisten, verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten enz. Vervolgens moet 
men kijken waaraan die mensen moeten 
voldoen, om zo effectief en efficiënt moge
lijk in die gezondheidszorg te kunnen wer
ken. En tenslotte moet men zich afvragen 
hoe men de behoefte aan mankracht op de 
verschillende niveaus, in overeenstem
ming brengt met de opleidingen en de 
mogelijkheid voor opleiding in voorzie
ningen van de gezondheidszorg vindt en 
hoe je die twee systemen structureel over
leg kan laten plegen, en bestuurlijk struc
tureel kan maken. Dat laatste is n.1. zo 
nodig omdat je vaardigheden in de ge
zondheidszorg niet droog kunt leren in 
een collegebank. Er is een optimaal aan
tal patiëntencontacten nodig tijdens de 
opleiding. Wanneer de zaak niet goed in 
elkaar grijpt ben je nergens” . Hij merkte 
in dat verband op, dat tegenwoordig niet 
meer met vaste gegevens kan worden ge
werkt. Kon je vroeger nog zeggen: zo
veel artsen studeren af, zoveel procent 
gaat bijvoorbeeld naar de chirurgie, nu is 
dat niet meer mogelijk. De chirurgische 
opleidingen zitten vol, zodat de artsen 
moeten uitwijken naar andere opleidingen. 
Zo krijg je volgens prof. Querido een 
volkomen vertrokken beeld van waar die 
mensen terechtkomen.

BLINDEDARMOPERATIES NIET VOOR 
HET GRIJPEN

,,En nu kom je in een heel ingewikkelde 
materie terecht. Want men vergeet dat 
het aantal artsen dat een land kan produ
ceren en dat zinvol kan werken grenzen 
heeft. Stel dat je verlangt dat een chi
rurg bij voorbeeld honderd blindedarmope
raties moet hebben verricht voordat 
hij definitief zijn erkenning krijgt.Nu kan 
je moeilijk een onbeperkt aantal blinde
darmoperaties opvoeren. Je hebt daar
door maar beperkte mogelijkheden om 
een chirurg op te leiden. Stel dat je er 
een aantal hebt opgeleid, en dat ze in 
zelfstandige posities terechtkomen. Neem 
verder aan dat zo ’n chirurg om zijn vaar
digheid te behouden tenminste dertig blin
dedarmoperaties per jaar moet verrich
ten. Dan stuit je ook daar weer op de 
onmogelijkheid het aantal operaties op te 
voeren. Met andere woorden: er is een 
limiet aan de kant van de vaardigheids- 
kwestie, zowel in opleiding als in zin
vol gaan werken in de gezondheidssec
tor. Wij noemen dat het verkrijgen en 
handhaven van minimum vaardigheden. 
Het een en ander is natuurlijk in tegen
spraak met de opvatting, dat iedereen 
die arts wil worden maar moet kunnen 
gaan studeren en na zijn artsexamen 
ook maar vrij een of andere opleiding 
kan gaan volgen. Als werkgroep kunnen 
we daarin geen standpunt bepalen, maar 
we kunnen er wel op wijzen dat er gren
zen zijn aan het aantal mensen dat je 
voldoende vaardigheden kunt bijbrengen, 
en dat naderhand die vaardigheden zin- 
vol kan uitvoeren en onderhouden. Daar 
zal dus ook van regeringszijde een uit
spraak over moeten komen” , aldus prof. 
Querido.

GEZONDHEIDSZORG IN DE TOEKOMST 
EEN STUK DUURDER

Tot slot wees hij op een financieel pro
bleem. Het ligt vanzelfsprekend niet op 
de weg van de werkgroep een uitspraak 
te doen over de uitgaven in de gezond
heidszorg. Zij kan niet zeggen: daaraan 
moet niet meer dan zoveel worden uit
gegeven. Volgens hem moet men echter 
wel bedenken dat de gezondheidszorg veel 
duurder wordt, als in 1980 het aantal 
artsen en specialisten zo sterk is toe
genomen en niet duidelijk is hoe ze 
zullen worden ingepast. ,,Men zal een 
beleid moeten gaan ontwikkelen om deze 
mensen zo nuttig mogelijk in te passen 
in de gezondheidszorg. Dat is de reden 
waarom de werkgroep op grond van de 
kwantitatieve analyses geen aanbevelingen 
doet, maar de vragen heeft blootgelegd. 
En nogmaals, daarop zullen antwoorden 
móeten komen” , aldus prof. Querido.
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Europese Unie van 
Christen-Democraten

Het bestuur van de Europese Unie van 
Christen Democraten vergaderde dezer 
dagen in Luxemburg. De bijeenkomst 
viel samen met het 50-jarig bestaan 
van de Christelijk Sociale Partij in Lu
xemburg. T e r ' gelegenheid van dat be
staan hield deze partij dan ook een stu
diebijeenkomst, waar o.a. minister-pre- 
sident Werner en de voorzitter van de 
EUCD, Kai-Uwe von Hassel, het woord 
voerden.

Het bestuur hield zich o.a. bezig met de 
Oost-West-problematiek, waarbij de lei
der van de Nederlandse delegatie drs. 
W. K. N. Schmelzer, tevens voorzitter 
van de Oost-West-commissie van de

EUCD, een uiteenzetting gaf omtrent een 
rapport in wording van deze commissie 
en tevens mededeelde, dat de verschij
ning binnenkort tegemoet kan worden 
gezien.

De Belgische senator Alfres Bertrand 
deed mededelingen omtrent een ontwerp- 
rapport m.b.t. de verdere ontwikkeling 
van de Europese Gemeenschap tot een 
politieke unie van een commissie uit 
het Europees parlement. Van die gelegen
heid maakte hij tevens gebruik om kri
tiek te uiten op de gang van zaken ten 
aanzien van de samenwerking in het 
Europees parlement tussen de christen
democratische en de conservatieve frac

tie. Het gecreëerde overlegorgaan tussen 
beide fracties functioneert naar zijn me
ning niet. De samenwerking heeft naar 
zijn oordeel ook tot gevolg dat onnodig 
verwijdering ten opzichte van de socia
listen ontstaat.
Zijn standpunt werd niet door allen ge
deeld; er ontstond als gevolg van zijn 
uiteenzetting dan ook een levendige dis
cussie, die door de voorzitter van de 
christendemocratische fractie de heer 
Lucker, bekwaam in goede banen werd 
geleid.

De vergadering hièld zich o.a. bezig 
met de voorbereiding van de bijeenkomst 
van het bestuur van de wereldunie op 
21 en 25 januari te Rome.
Ter vergadering iverden twee onderse
cretarissen benoemd van de EUCD, te 
weten dr. K. J. Hahn te Rome, ook 
thans reeds ondersecretaris; en dr. Bon 
te Bonn. In priricipe werd besloten tot 
de instelling van een programbureau te 
Brussel, terwijl tevens afspraken werden 
gemaakt over de instelling van diverse 
werkgroepen. \
Van Nederlandse zijde werd aan de b ij
eenkomst deelgenomen door D. Corporaal
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(ARP), C. Kleisterlee (KVP) secretaris 
van de Nederlandse equipe ds. A. Olie- 
mans (CHU), drs. W. K. N. Schmelzer 
(KVP), voorzitter van de Nederlandse 
equipe.

PARTICIPATIE BETEKENT
GEMEENSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
Door jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van 
Blokland, burgemeester van Amstelveen, 
lid Europese gemeentenconferentie.

Het is niet eenvoudig tot een werkelijke 
participatie te komen. Lang niet iedereen 
staat te trappelen om te participeren 
in de beleidsvorming. Dit geldt zowel 
voor het beleid van de gemeente als de 
provincie of het rijk. Er bestaat de nei
ging zich passief op te stellen. Er zijn 
zoveel zaken, hobby’ s enz. die de aan
dacht vragen, dat het openbaar bestuur 
er bij inschiet. Uitingen als het bestuur 
loopt vanzelf wel, het raakt mij toch niet 
of ze doen maar, ze gaan toch hun gang, 
geven een mogelijke zienswijze van de 
burger aan. Een benadering die trouwens 
ook bij gemeentebesturen wordt aange
troffen, vooral wanneer door een hoger 
lichaam ongemotiveerd wordt doorgegaan 
op een ingeslagen weg, die door een be
trokken gemeentebestuur als heilloos 
wordt gezien.

De hierboven geschetste benadering bergt 
gevaren in zich. Het bestuur mag niet 
worden overgelaten aan zichzelf. Het kan 
dan trouwens niet goed meer functioneren. 
Zonder de burger kan het bestuur niet 
meer democratisch werken. Democratisch 
bestuur houdt in werken met en aan de 
samenleving. In een ingewikkelde maat
schappij - en daar leven we in - is 
participatie een moeilijk en moeizaam 
proces. Participatie bevorderen betekent 
zich bezig houden met mogelijkheden 
scheppen, zichtbaar maken van mogelijk
heden en mogelijkheden tot meedoen door 
betrokkenen zelf laten creëren. Er is bij 
participatie van een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid sprake. Een verant
woordelijkheid die zowel op de schouders 
ligt van de bestuurder als van de burger.

Propaganda
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, in het b ij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander”  blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

Redaktie.

Wat hoofdbrekens mag het de betrokkenen 
best kosten. Participatie is een complex 
vraagstuk en vereist veel denkwerk en 
experimenten, er zal geleerd moeten wor
den. Het speelt op en in tal van gebieden. 
Op de negende zitting van de Europese 
Gemeentenconferentie te Straatsburg stond 
de participatie centraal. Hët ging om deel
neming van de burger, van het lokaal 
bestuur en van de regio’ s in de regionale 
planning van Europa. De rapporteur was 
de Italiaan Gianfranco Martini. Het door 
hem gehanteerde begrip ,,regionale plan
ning”  moet ruim worden opgevat. Het om
vat mede de sociaal-economischeplanning.

VEELHEID

Het rapport bevat een veelheid van ge
dachten. De rapporteur heeft zich niet 
beperkt tot de problematiek die wordt 
aangegeven door de titel van zijn rapport. 
Hij formuleert ook voorstellen van een 
betere relatie tussen de Gemeentencon
ferentie en het Comité van Ministers en 
de Raadgevende Vergadering van de Raad 
van Europa enerzijds en de Europese 
Gemeenschap anderzijds.
Op de conferentie heb ik het rapport ver
geleken met een vliegtuig-moederschip 
vol met vliegtuigen van verschillende 
nationaliteit. Daarbij valt te denken aan 
het overzicht van de situatie in de ver
schillende landep. Net als vliegtuigen 
nemen de gedachten van de rapporteur 
een hoge vlucht. De problematiek wordt 
op een hoog abstractieniveau behandeld. 
Dit houdt in dat een politicus het rapport 
wellicht meer houvast vindt bieden dan 
een op de praktijk gerichte bestuurder. 
Bij een opzetten van regionale planning 
is de politieke wil primair van belang. 
Daarnaast is aandacht voor het onder
werp zelf dringend gewenst. Naast de wil 
moet immers aan de weg, die moet wor
den ingeslagen en de wijze waarop, wor
den gedacht.

Het sterk bevorderen van regionale plan
ning betekent meer dan een schaalvergro
ting in territoriale zin. Planning op re 
gionaal niveau en daarbij een mogelijke 
overschrijding van nationale grenzen be
tekent een sterk accent op dat niveau 
bij het besluitvormingsproces inzake het 
ontwikkelingsbeleid. Dit houdt onvermij
delijk een bepaalde centralisatie in.

Planning op regionaal niveau betekent een 
zekere machtsconcentratie en houdt het 
gevaar in van een toenemende technocra
tische gang van zaken en daarmede een 
toeneming in afstand van het plaatselijke 
bestuur en de burger. Het is dé opgave 
om in het besluitvormingsproces de ge
meenten en de burgers in te passen en ze 
werkelijk te laten participeren. Voor de 
democratisering en de interesse in het 
regionaal beleid en daarmede in een zaak 
die voor de ontwikkeling van Europa en 
het inzicht in de samenhang van groot 
belang is, is het van levensbelang het 
besluitvormingsproces zo te doen ver
lopen, dat vanuit de gemeenten en door 
de burgers van het begin af aan invloed 
kan worden uitgeoefend. Een invloed die 
meer moet omvatten dan de mogelijkheid 
op regionaal niveau vertegenwoordigers

te kiezen. Er moet hierbij worden ge
dacht aan hét ontwikkelen van beïnvloe- 
dingstechnieken. Er dient een duidelijke en 
tijdige mogelijkheid van participatie te 
zijn. In dit verband zou het belangwekkend 
zijn, wanneer een grotere bekendheid 
van studies en experimenten ten aanzien 
van participatie op gemeentelijk en regio
naal niveau werd gegeven. Bij de door 
Martini bepleite opzet van structuren kan 
deze wetenschap en ervaring van belang 
zijn. Als goed voorbeeld van een derge
lijke informatieverstrekking kan ik de 
verschenen culturele reeks noemen. Ik 
doel hierbij op de nota’ s vanhet ,,Gommit- 
tee for out of school Education and Cul- 
tural Development”  van de Council for 
Cultural Cooperation. Een dergelijke pu- 
blikatiereeks op het gebied van de par
ticipatie zou een schat van informatie kun
nen geven. In ons land is gedacht iets 
dergelijks op te zetten. Het Nederlands 
instituut voor maatschappelijke opbouw 
had zelfs reeds een verzoek vanuit het 
ministerie van cultuur, recreatie en maat
schappelijk werk. Door de bezuiniging 
werd deze opdracht weer ingetrokken.

VOORSTEL

Op de conferentie is een voorstel gedaan 
een reeks als zoëven aangeduid op te 
zetten.
Indien de beïnvloedingstechnieken niet 
worden ontwikkeld en dus geen werkelijke 
participatie mogelijk is, dan werkt de re
gionale planning als een boemerang. De 
interesse van de lokale bestuurders en 
de burgers zal dan afnemen. Passiviteit 
op het grondvlak is dodelijk voor een 
regionale policy binnen Europa. Hierbij 
past de vraag of participatie niet alleen

dan kan slagen, wanneer naast de moge
lijkheid van beïnvloedingstechnieken de 
bulder veel informatie krijgt en geleerd 
heeft deze te verwerken. Democratische 
vaardigheden zijn niet vanzelf aanwezig. 
Participatie op gang brengen vereist dat 
een democratische vorming heeft plaats
gevonden. Deze vorming zal krachtig moe
ten worden gestimuleerd. Hoe de rappor
teur concreet denkt de wenselijke en nood
zakelijke participatie vanuit het grond
vlak te ontwikkelen, is niet in het rapport 
te vinden. Een operationalisering van het 
participatieproces ontbreekt. Het opera
tioneel maken is een democratisch belang 
van de eerste orde. Martini vestigt er de 
aandacht op dat de gemeentenconferentie 
niet frequent vergadert. Des te noodza
kelijker is  dan een concreet programma. 
Structuren kunnen niet worden ontwikkeld 
zonder dat de lijnen waarlangs het par
ticipatieproces zich dient te ontwikkelen, 
zijn uitgezet. De zaak is te belangrijk 
om op zijn beloop te laten. De leden van 
de conferentie zouden hun politieke rol 
veronachtzamen, wanneer ze anders han
delden. Een politieke rol zonder parti
cipatie is funest voor de democratie 
in Europa. Mitsdien moet deze rol ver
antwoord worden vervuld. Met het lezen 
van het rapport en het daarmede ont
vangen van een impuls om de partici
patie op het grondvlak te concreüseren, 
is de positieve werking van deze uit
gave aangeduid. Het is uitermate be
langrijk dat tussen de Europese Gemeen
tenconferentie en het grondvlak een wis
selwerking bestaat. Moge de uitgave ook 
in deze zin inspirerend werken.

(Overgenomen uit: ,,De Europese ge
meente” ).

Kamerkring Zeeland zet zich in 

voor statenverkiezingen

Een goede en gedegen aanpak vindt men 
in Zeeland, waar het gaat om de ver
kiezingen voor provinciale staten. Een 
compleet gestencild draaiboek van elf 
foliovel getypt geeft een indruk van de 
uitvoerige voorbereidingen, waarmee men 
weliswaar met drie lijsten ARP, CHU en 
KVP uitkomt, maar toch de nodige een
heid aanbrengt via verkiezingsprogram 
en waar mogelijk gezamenlijke activitei
ten.

Via in het draaiboek genoemde adressen 
van secretariaten worden de collectief 
bij het uniebureau bestelde affiches ver
spreid en een aantal folders is voor 
Zeeland als provincie centraal vervaar
digd, waaronder een aantal van ca. 100.000 
voor huis-aan-huis verspreiding via coör
dinators tussen ARP, CHU en KVP.

ADVERTENTIES.

Nauwkeurig ging men na in welke dag
en streekbladen, in welk formaat en met 
welke frequentie, en op welke data de 
plaatsing van de advertenties het meest 
gunstig zou zijn. Daarbij vermeldt het 
draaiboek een budget, volgens sommigen
de basis van alle activiteiten...............
In verband hiermede is ook sprake van 
een minimale advertentiedichtheid, haalt 
men die niet, dan moet deze activiteit 
in zijn geheel worden vergeten.

OVERIGE ACTIVITEITEN.

Het draaiboek geeft aanwijzingen voor 
het opstellen van een sprekerslijst, waarop 
tenminste de kandidaten moeten staan. 
Deze lijst wordt door een speciale coör
dinator bijgehouden en geboekt. In verband 
met de omstandigheid dat het inschakelen 
van nationaal bekende politici de tegen
stellingen zou verscherpen wordt in het 
draaiboek/plan geadviseerd dit alleen in 
eigen kring te doen en niet in bijeen
komsten ,,naar buiten” . Elke statenkring 
moet minstens één bijeenkomst beleggen 
waarop lijsttrekker en partijvoorzitter 
en regionale kandidaat kunnen spreken. 
Ook geeft het draaiboek aanwijzingen voor 
het benaderen van de pers, het bevat 
een voorstel voor een directmail naar 
de leden met een hoeveelheid propaganda
materiaal, en tenslotte besluit het draai
boek met een totale begroting, waarin 
affiches, stickers, folders, bezorging van 
de folders, stencilkosten vanprogamma’s, 
advertenties in de Zeeuwse bladen, vreven 
regionale vergaderingen, 1000 persoon
lijke brieven, administratiekosten e.d. 
zijn opgenomen. Uitgaande van de stelling 
dat daarbij de CHU éénderde deel van 
de gezamenlijke kosten in CDA-verband 
gaat bijdragen, komt deze begroting voor 
de kamerkring Zeeland van de CHU op 
f7100,-- een bedrag waarvoor men nog 
gedeeltelijk met de pet rond moet.

van Dijk.
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Rapport arbeidsmarkt zeehavengebieden naar parlement
Het eindrapport „De ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt in zeehavengebieden tot 
1930”  is thans aan de leden van het 
parlement aangeboden. Het rapport is 
de vrucht van een intensieve studie door 
een aantal deskundigen, samengebracht 
in een subcommissie van de Commissie 
Z eehavenover leg.
Voor wat betreft de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt in het recente verleden 
in de zeehavengebieden komt als con
clusie naar voren, dat waar spanning 
op de arbeidsmarkt heerst, deze waar
schijnlijk in aanzienlijke mate wordt ver
oorzaakt door een steeds aanhoudende 
vraag naar werknemers in hoger ge
kwalificeerde functies, zoals men die 
vooral in de dienstensector kan aantref
fen.
Aan deze vraag kan echter gezien de 
voortdurende verhoging van het oplei
dingsniveau betrekkelijk eenvoudig wor
den voldaan.
De spanning zou daarom vooral tot ui
ting komen in de meer ambachtelijke 
beroepen die steeds minder in de be
langstelling komen te staan. Deze con
clusie wordt gesteund door de consta
tering, dat industrietakken met relatief 
hoogwaardige arbeid, zoals bijvoorbeeld 
de chemische nijverheid, een toenemend 
beslag wisten te leggen op arbeid (ook 
in de gebieden met een gespannen ar
beidsmarkt).
Daarentegen bestond er vrijwel perma
nent een grote openstaande vraag bij 
de sector scheepsbouw, die niet in werk
gelegenheid toenam. In deze sector is 
het arbeidsbestand bezig te ,,vergrijzen” , 
terwijl er veel buitenlandse arbeidskrach
ten te werk worden gesteld.
Voorts is gebleken dat de groei van de 
werkgelegenheid in de zeehavengebieden 
tezamen achter blijft bij de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in Nederland 
als geheel.
In ' de zeehavengebieden tezamen neemt 
de werkgelegenheid tot 1990 met ruim 
10 procent toe, terwijl in geheel Ne
derland een toeneming van ongeveer 18 
procent wordt verwacht.
Daarbij vertonen het Noordzeekanaal- 
en Nieuwe Waterweggebied een groei 
beneden het landelijk gemiddelde, ter
wijl de andere zeehavengebieden een daar

boven uitgaande groei vertonen. Hierin 
komt een tendens tot spreiding van de 
werkgelegenheid in de met zeehaven ver
bonden aktiviteiten tot uiting,

ALTERNATIEVEN

Voor wat de ontwikkeling van de arbeids
markt in zeehavengebieden tot 1990 be
treft, werden verschillende alternatieven 
uitgewerkt, o.m. op basis van verschil
len in de beschikbaarheid van zeehaven
areaal, de ontwikkeling van zeehaven
industrieën en overwegingen inzake het 
nationale investeringsklimaat en milieu- 
beheersing. Tevens werd berekend hoe 
de alternatieve ontwikkelingen verlopen, 
indien een optimaal gebruik van het be
leidsinstrumentarium wordt gemaakt.
Als meest extreme alternatieven werden 
in het rapport uitgewerkt ,,stopzetting 
van de groei”  en ,,realisatie van alle 
zeehavenprojekten” , hetgeen respektie- 
velijk neerkomt op gelijk blijvende werk
gelegenheid en verdrievoudiging van de 
werkgelegenheid.
Ten aanzien van de arbeidsmarktsitua- 
tie in de onderscheiden zeehavengebie
den merkt het rapport o.m. op dat:

- voor midden-Zeeland, Zeeuws-Vlaan- 
deren en het Eemsmondgebied maat
regelen ter stimulering van de mi
gratie nodig zouden zijn, om een ver
sterkte groei der zeehavenindustrieen 
mogelijk te maken;

- voor west-Brabant biedt de ruime ar
beidsmarkt de mogelijkheid een ver
sterkte economische ontwikkeling te 
verwerken;

- voor het Nieuwe Waterweggebied wordt 
gewezen op een licht overschot aan 
arbeid. Deze enigszins onverwachte 
ontwikkeling kan o.m. worden verklaard 
door de geringe vraag naar arbeid in 
bedrijfstakken als zeescheepvaart, bin
nenvaart en scheepsbouw en ook door 
de verwachting dat de overslag in de 
haven minder arbeidsintensief zal wor
den.
De verwachte ontspanning zal echter 
beslist niet optreden als de werving 
van buitenlandse werknemers in de 
nabije toekomst zou worden stopge
zet;

De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

CHU ja, CDA neen ? ?
In ,,De Nederlander”  van 14 december 
schrijft het bestuur van de Kiesvereni
ging Huizen in ,,Zo denk ik er over” , 
onder bovenvermelde kop o.a. het volgende: 
„W ij zien het CDA niet zitten op princi
piële en programmatische gronden. Wij 
vinden het beginselprogramma te weinig 
pincipieel, o.a. omdat bepaalde punten voor 
meer dan één uitleg vatbaar zijn, andere te 
vaag omschreven, zodat men er alle kan
ten mee op kan. Het werkprogramma ver
toont duidelijk een signatuur links van het 
midden” .
Hierop inhakend en daarbij in de eerste 
plaats ingaand op het bezwaar tegen het 
beginselprogramma; inderdaad, voor al
lerlei uitleg vatbaar, vaag, men kan er 
alle kanten mee op.
Goed, maar laten we iets dieper graven. 
Wat heeft als grondslag gediend voor het 
beginselprogramma? De Heilige Schrift, 
of, zo men wil, de bijbel of het evangelie. 
Voor die bijbel, om ons nu maar aan dat 
woord te houden, geldt hetzelfde bezwaar 
als voor het beginselprogramma van het 
CDA. Het klinkt wat cru, maar als men 
het nuchter bekijkt, moet men toegeven 
dat ook in de bijbel bepaalde punten voor 
meer dan één uitleg vatbaar zijn, andere 
te vaag omschreven, zodat men er alle 
kanten mee uit kan. Voorbeeld? Als die 
Bijbel maar voor één uitleg vatbaar zou 
zijn, hoe is het dan mogelijk dat in ons 
land zo’n tachtig verschillende kerkge
nootschappen zijn, die allemaal de bijbel 
hanteren?
Nog een voorbeeld: de huidige energie-

- voor het Noordzeekanaalgebied wordt 
gesteld dat tegenover een relatief ge
ringe groei van het arbeidsaanbod een 
in elk geval (in potentie) vrij grote 
vraagontwikkeling staat met name ten 
gevolge van een voortzetting van de 
groei van de dienstensector al is die 
ook minder dan de landelijke groei.

ONDERSCHEID

Bij de keuze van het te voeren beleid 
moet volgens het rapport onderscheid 
worden gemaakt tussen jonge en oude 
zeehavengebieden.
In de jonge zeehavengebieden kan men 
over het algemeen een overschot aan 
arbeid verwachten. Als men hier kiest 
voor een versterkte ontwikkeling van 
zeehavenindustrieen, ontstaat na enige 
tijd een spanning op de arbeidsmarkt, 
zoals de berekeningen uitwijzen. Men 
zou dan maatregelen moeten nemen op 
het gebied van woningbouw, migratie, 
omscholingsstimulansen e.d. om de ar
beidsmarkt voldoende flexibel te houden. 
Dit heeft een ingrijpende wijziging van de 
economische en ruimtelijke struktuurvan 
het desbetreffende gebied tot gevolg. Het 
alternatief is echter het voortdurend weg
trekken van de merendeels jongere be
roepsbevolking, wat eveneens ongunstige 
consequenties heeft.

In de' oudere zeehavengebieden daaren
tegen is het keuzeprobleem veel gecom
pliceerder. In een tot overspanning nei
gende arbeidsmarkt moet het beleid met 
betrekking tot de ontwikkeling van zee
havenindustrieën erop zijn gericht te 
waken tegen het oproepen van extra 
inflatoire spanningen, nog afgezien van 
bezwarén op het gebied van congestie- 
verschijnselen en milieubelasting.
Maar zou men in deze gebieden daarom 
kiezen voor een sterkere afremming van 
de groei van zeehavenindustrieen dan 
bestaat de kans dat in de toekomst so
ciale spanningen optreden omdat geen 
passende vervangende werkgelegenheid 
wordt geboden voor de arbeiders, die 
uit de oudere industriële bedrijven moeten 
afvloeien.
De publikatie van het onderhavige rap
port is enkele maanden opgeschort, om
dat het kabinet de Commissie Zeehaven- 
bverleg heeft verzocht een korte toelich

ting bij de publikatie van het rapport te 
voegen over de bruikbaarheid van de con
clusies en het geboden beleidsinstrumen
tarium in de situatie die is ontstaan door 
de olieschaarste. Ook voor deze situatie, 
aldus de toelichting van de commissie 
biedt het rapport een instrumentarium, 
dat met vrucht kan worden gehanteerd.

Propaganda 
voor de
Statenverkiezingen

De kamer -c.q. statenkringen van de 
CHU verzorgen de propaganda ron
dom de statenverkiezingen.

Voor bestellingen van affiches en 
stickers m n t u daar terecht. Wij 
nemen aan dat de kiesverenigin
gen inmiddels al volledig geinfor- 
meerd zijn door de secretaris of 
propagandaleider van de betref- 
.fende kamer- of statenkring.

‘ Bent u niet op de hoogte belt u dan 
even het Uniebureau (070-244516) 
Te uwer informatie geven we nog 
even de prijzen en maten van de 
stickers en affiches:

Stickers, formaat 7,1 bij 10 cm 
f 0,08 per stuk.

Affiches, formaat 80 bij 1.10 cm 
f 1;10 per stuk; formaat 55 bij 76 
cm f 0,70 per stuk; formaat 27,5 
bij 38 cm f 0,50 per stuk.

(zie ook contactblad van 21 decem
ber 1973).

L
Uniebureau.

crisis wordt door sommigen van uiterst 
rechts als een straf van God gezien. 
Denk aan dat SGP-statenlid uit Utrecht. 
Diezelfde crisis wordt door sommige 
uiterst linksen, als een zegen van God 
gezien. Die SGP-er kan best een gelovig 
christen zijn die uit innerlijke overtui
ging spreekt, die linkse kan ook een 
gelovig christen zijn en uit innerlijke over
tuiging spreken.

ONMOGELIJK

Deze voorbeelden zijn met vele aan te 
vullen en stellen ons voor de vraag: 
Hoe kan men aan de hand van de bijbel, 
die soms vaag is, een beginselprogram
ma samenstellen dat voor alle kiezers in 
alle opzichten klaar, helder en duidelijk 
is? Dat is absoluut onmogelijk! Ik kan me 
goed voorstellen dat tegenover een kies
vereniging als Huizen, die bang is dat bij 
een CDA alles veel te ,,links”  zal wor
den, er kiesverenigingen zijn die vinden 
dat alles veel te ,,rechts”  wordt. En 
beide kunnen putten (en terecht) uit de 
bijbel. Beide bezondigen zich eraan de 
bijbel te veel te ontleden terwijl te wei
nig rekening wordt gehouden met dat 
grote gebod dat niet voor tweërlei uitleg 
vatbaar is: ,,Heb u naasten lief als Uzelf” . 
Als we van die stelling uitgaan, is meer 
resultaat te verwachten dan wanneer we ons 
met allerlei spitsvondige inlegkunde be
zighouden.

H. van Eek, Bennekom

INSPRAAK
Het vormingscentrum Kerk en Wereld; de Horst 1 in Driebergen, organiseert 
twee cursussen over de vraag:
Welke (machts)mogelijkheden heeft de burger in Nederland?
In deze cursussen willen we proberen te. bepalen welke wegen en middelen 
er zijn om greep te krijgen op de konkrete, dagelijkse situatie van mensen 
die werken, wonen en rekreëren.
Door wie of waardoor wordt de situatie eigenlijk bepaald en hoe kun je daar 
als burger, die zich er betrokken bij voelt, ook werkelijk bij betrokken 
worden; anders gezegd waar liggen de beïnvloedingsmogelijkheden?
Wat houdt inspraak in en wat kan of moet inspraak en meebeslissen inde 
praktijk zijn?
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te 
benaderen is een simulatiespel, opgebouwd rondom het kernbegrip,,inspraak” . 
Data: - donderdag, 28 februari 1974, 9.00-21.00 uur; (de leden van de 

vrouwenorganisaties zijn hiervoor speciaal uitgenodigd).
- vrijdag, 3 mei 1974 (20.30 uur begin) - zaterdag, 4 mei 1974 (19.30 

uur einde).
Cursusleider: Hans Schuman. '
Maximum aantal deelnemers per cursus: 20.
Cursuskosten komen voor rekening van de CHU, reiskosten naar Kerk en 
Wereld v.v. zijn voor eigen rekening.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Hans Schuman, Kerk en 
Wereld, tel.: 03438-2241.

BON
Naam

Adres

Plaats

Telefoon

geeft u zich op als deelnemer voor de cursus in ,,Kerk en Wereld”  te 
Driebergen op:
- donderdag 28 februari 1974 (9.00-21.00 uur)’*'
- vrijdag 3 t/m  zaterdag 4 mei 1974 (20.30 uur begin - 19.30 uur einde)’*' 

’*' S.V.P. Doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze bon opsturen naar het Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag 
(tel. 070-244516).
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Met diepe verslagenheid geeft het bestuur der C.H. Kies
vereniging te Hoogeveen kennis van het plotseling heen
gaan van haar zeer gewaardeerde secretaris, de heer

J.G.JULLENS

op de leeftijd van 57 jaar.

Zijn grote accuratesse en toewijding zullen wij in dank
baarheid blijven gedenken.

Namens het bestuur: 
A. Buing-Fennema 
presidente 
A. Logt-Jalving 
2de secretaresse

Hoogeveen, 6 februari 1974.

TUINAANLEG

BINDER aV. - RHOON
A an leg  en onderhoud van

G EM EENSCHAPPELIJKE T U IN E N , PLANT
SO ENEN, PARKEN, S C H O O LT U IN E N  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

VAN DE BUNT-, 
RIJNSBUROER 

■ N.v.
iK  mengvoeders granen -k  bloem en meel 
k  kunstmeststoffen k  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 " Telefoon 2342 ■ Nijkerk

V oor LOO DGIETERS-, G A S , S A N ITA IR E- EN 
LEIW ERKEN

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

GEBR. BEKKER N.V.
KELDERS 27 - LEEUW ARDEN  
TELEFOON 05100 -2 08 41

A A N N E M IN G S B E D R IJF

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

VERBOUW
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-27034-24330

A A N N EM ER SB ED R IJF

B.V. RADIX & VEERMAN
O ud eland sw eg  30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

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

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VA R K EN O O R D SEW EG  470  
RO TTER D A M -24 - T e le foon  190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  co n ta in ers

adverteer in
„de nederlander”

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS- 
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
C allen b ach s traa t 1 

NIJKERK  
Tel. 03494-1661

b o u w b e d r ij f

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
'02150-11189-16777 
HILVERSUM

ONZE LAATSTE BONTMAN
TELS, BONTHOEDEN, KRA- 
WATTES, COLLIERS KUNT U 
NU KOPEN VER BENEDEN 
DE NORMALE WAARDE!! Bijv. 
van f 575,- nu tegeef slechts 
f 225,-; bijv. van f 985,- nu 
tegeef slechts t 450,-, enz. Zo 
goedkoop kocht u nooit 'n 
bontmantel! Zie de etalages 
en u zult zeggen: dat is haast 
voor niets. 3 jr. garantie. 
Kredietservice zeer soepel 
mogelijk. Dit kan alléén: De 
grootste en goedkoopste bont- 
zaak van Nederland:
DE BONTKONING,Hoogstraat 
97, Rotterdam-C., tel. 010- 
117.117. Groot parkeerterrein 
voor de zaak. Vrijdagsavonds 
tot 9 uur geopend. Hooghuis- 
straat 3 (straat schuin t /o  
Hema), Eindhoven-C., tel. 040- 
61100. Vrijdagsavonds tot 9 
uur koopavond. Voorstreek 71, 
Leeuwarden-C., tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Als extra 
service gratis reizen voor u, 
daar bij koop reisgeld voor 2 
personen (ook benzine auto) 
wordt terugbetaald.

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en -eerste klas 
vafkens- en rundvlees in uw toonbank van:

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

B elt U eens voor o ffe rte  of p ro e fb es te llin g
T ele foon  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7 lijnen)

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. K V .

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

politieke partijen, demokfatisering, 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, milieubeheer. ..

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscuisus

12 schrifteiijks lessen + documentatie voor 9 . 5 0

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

WERELD OP HANDEN, een cuisus 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, vergaderteöhniek, 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, Le iden, te le fo o n  (0 17 10 ) 46803
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Het motto voor de verkiezingen 1974....

- Voor iedereen een menselijk beleid 
gebaseerd op Christelijke naastenliefde
door mr. 0. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU

Er is alle reden ons ook voor raden- en 
statenverkiezingen 1974 af te vragen wat 
de essentie van onze boodschap voor de 
kiezers is. Waar leggen we de accenten 
op - wat zijn de begrippen waarmee wij 
werken.
Als we deze vraag willen beantwoorden, 
moeten we eerst proberen er achter te 
komen waar de problemen bij de mensen 
liggen. Ik geloof, dat er geen diepzinnige, 
sociologische onderzoekingen voor nodig 
zijn om te zeggen, dat één van de grootste 
problemen bij de mensen is, dat men zich 
bedreigd en onzeker voelt.
Deze bedreiging en onzekerheid vloeit 
niet alleen voort uit een zich niet her
kennen in een nationaal beleid. Is de 
regering-Den Uyl nog wel voor de kleine 
zelfstandigen en zal een andere regering 
nog wel voor de arbeiders zijn? Zeker, 
de polarisatie geeft aanleiding tot dit 
soort vragen en daardoor ook tot frustra
ties. De kracht van ons uitgangspunt is 
dat wij ons Nationaal, Provinciaal en 
Gemeentelijk voor iedereen willen in
zetten. Het voordeel van de lokale demo
cratie is daarbij, dat men kan fungeren 
voor de burger als tussenstation - naar 
het Rijk - en met eigen taken proberen 
de burger te helpen.
De afstand van bestuurder naar bestuurden 
is niet in de eerste plaats een kwestie 
van schaal, van oppervlakte en aantallen 
mensen, maar van de mentaliteit van de

bestuurders. Is hij bereid zich voor ieder
een in te zetten en waarom en hoe? 
Uit het voorgaande volgt, dat wij in de 
besturen van provincie en gemeente ver
tegenwoordigd willen zijn zo wij worden 
gekozen. Wij wijzen een bestuurscollege 
samenstelling af, waarbij men niet uitgaat 
van de gedachte, dat het noodzakelijk is, 
dat in het lokale bestuur men zich kan 
herkennen. Men wil met probleem X naar 
zijn geestverwant toe kunnen om hem 
daarover raad te vragen. Men verwacht 
ook, dat hij anderen ontvangt voor hun 
problemen. Uiteraard sluit dit niet uit, 
dat een college een programma uitvoert. 
Het is juist, dat wij daarop nu meer accent 
leggen dan in het verleden. Maar een pro
gramma als doel om partijen uit te slui
ten. Om tegenstelling op te wekken en aan 
te scherpen, wijzen wij af voor ieder
een...........!
Het gaat in de eerste plaats om de mens 
en zijn mentaliteit!

NOG DUIDELIJKER

Het tweede gedeelte van ons motto legt 
nog duidelijker de relatie naar onze 
achtergronden.
Besturen van provincie en gemeente is 
niet moeilijk als men daarbij uitgaat van 
goede doelstellingen en vaste regels. Men 
komt er dan toe om elke aanvrage voor

vergunningen en medewerking af te wegen 
tegenover deze vaste lijn. Zodra men 
afwijkt wordt het ,,neen” .
In toenemende mate krijgt men dan te 
maken met de confrontatie - als men 
daar oog voor heeft - van inviduele men
selijke problematiek ten opzichte van 
vastgelegde regels (algemeen belang).
De roep naar de ombudsman - de ver
twijfeling van veel burgers - het ontstaan 
van extreme organisaties is niet zo maar 
ontstaan. Moeten en kunnen we daar wat 
aan doen? Moeten algemene regels ter 
zijde gesteld of helemaal niet meer op
gesteld worden? Dat brengt dan grote 
onzekerheid met zich mee, die ook frus
trerend kan gaan werken.
Het is een goede zaak, dat een bestuur 
zijn beleid neerlegt in plannen en regels 
en deze dan ter discussie stelt voor ze 
worden vastgesteld (inspraak!).
Ik dacht, dat een menselijk beleid met 
zich moest brengen, dat men niet al te 
gemakkelijk individuele belangen terzijde 
stelt vanwege strijdigheid met algemene 
belangen.
Een nadere weging van die belangen kan 
niet altijd maar wel eens tot andere 
beslissingen leiden. Is het niet de angst 
van elke bestuurder met de achtergrond 
van de Christelijke naastenliefde, dat 
hij aan een dergelijke benadering niet 
meer toekomt? Het automatisme, het 
besturen op afstand, het gebrek aan de

intentie om je in te willen zetten voor 
iedereen - zij mogen ons nimmer ver
weten worden.
Juist het lokale en regionale bestuur 
moeten dit menselijke beleid dicht bij 
de burger voeren en in elk gesprek en 
elke beslissing laten doorklinken, dat 
persoonlijke belangen hen raken en bezig 
houden.

NATIONAAL

Richten wij onze blik weer nationaal. 
Velen voelen zich ongelukkig en bevreesd 
voor het beleid van het kabinet-Den Uyl. 
Waar leidt dit toe? Gaat de polarisatie 
verder? Wat is het alternatief?

Juist nu zouden de Christen-Democraten 
moeten kunnen bogen op een gemeen-, 
schappelijk beleid, een eigen weg, welke 
niet is die van het kabinet-Den Uyl. Het 
heeft geen zin om te verdoezelen, dat 
dit niet zo is. De kracht van de CHU is 
niet gelegen in een eigen optrekken, maar 
provinciaal, gemeentelijk en nationaal met 
KVP en ARP begaan van de Christen- 
Democratische weg. Dat geldt ook voor 
de KVP en ARP.
We zullen dan wel bereid zijn daaruit 
onze konsekwenties te trekken -dekonse- 
kwentie van één duidelijke politieke lijn, 
gebaseerd op één uitgangspunt. Dat be
tekent afstand nemen van diegenen, die 
de totstandkoming van die lijn in de weg 
staan. Dit betekent dat wij ook bij staten
en radenverkiezingen moeten kunnen wij
zen op het perspectief van de Christen- 
Democratische partijvorming.

Provinciaal en gemeentelijk richten wij 
ons op de uitdaging, die de verkiezingen 
voor ons betekenen. Wij kunnen wijzen 
op datgene, wat onze mensen in raden 
en staten deden. Wij kunnen provinciaal 
en gemeentelijk wijzen op één uitgangs
punt en één doel. De grootste waarborg, 
die wij de kiezers kunnen voorhouden, 
is dat zij het recht hebben, gelet op ons 
motto, heel veel van de gekozenen te eisen.

Van Verschuer.

Staten- en Raadsverkiezingen dit jaar van zeer groot belang

Ingrijpende besluiten zullen 
bij en na deze verkiezingen
worden genomen door dr. R. J. H. Kruisinga

Op een bijzonder gelukkig tijdstip werd 
de jaarvergadering van de CHU-provincie- 
en gemeentebestuurders in Utrecht ge
houden.
Het is wenselijk, dat in zo ruim moge
lijke kring in onze CHU van het op deze 
vergadering besprokene wordt kennis ge
nomen.
Een vijftal onderwerpen wil ik vandaag 
met name noemen:
* De verhouding van het beperkt program- 

college (PvdA, PPR en D ’66) tot het 
samenwerkingscollege met een program 
of het afspiegelingscollege (CHU).

* De positie en de toekomst van de Eer
ste Kamer.

* De verhouding kiezer-gekozene.
* De plaats en de toekomst van de pro

vincie.
* De noodzaak tot decentralisatie en de 

betekenis van de kleine leefgemeen
schappen in de samenleving.

PROGRAMCOLLEGE - 
SAMENWERKINGSCOLLEGE

Mr. H. Rijpstra sprak over de college- 
vorming behartenswaardige woorden:

,,Voor mijzelf heb ik het met de keus 
niet moeilijk. Ik kies uit volle over
tuiging voor een afspigelingscollege, 
omdat dit naar mijn mening het beste 
aansluit bij het op democratische 
beginselen steunende bestuurssys

teem, zoals dat in de Gemeentewet 
is neergelegd.
Degenen, die een afspiegelingscollege 
afwijzen en zich voorstanders be
tonen van een programcollege willen 
nog wel eens wijzen op de parallel, 
die zij menen te zien tussen gemeen
teraad en parlement en tussen co l
lege van b. en w. en Kabinet.
Door het zo te stellen verloochent 
men naar mijn mening de grondprin
cipes van ons gemeenterecht,”  aldus 
Rijpstra, en verder citeerde deze: 
,,Het resultaat zou kunnen zijn, dat 
de PvdA in de oppositie terecht komt 
in gemeenten, waarin zij lange tijd 
wethouderszetels heeft bekleed. Dat 
is geen ramp als dat gebeurt, omdat 
andere groepen ons programma (of 
belangrijke onderdelen daarvan) niet 
lusten,”  aldus de secretaris van de 
sectie Gemeente en Provincie van de 
Wiadi Beekman Stichting in een dag
bladartikel *).
,,Ik ben het met deze benadering 
geheel oneens.”  stelde mr. Rijpstra. 
,,Ik zou het wèl een ramp vinden wan
neer bekwame bestuurders - tot welke 
politieke partij zij ook mogen horen - 
buiten de colleges van burgemeester 
en wethouders zouden worden gehou
den vanwege tegenstellingen in de 
landelijke politiek, tegenstellingen, 
die op gemeentelijk niveau toch niet 
tot een oplossing kunnen worden ge

bracht, zo zij zich daar al mochten 
openbaren.
Mijn ervaring in het gemeentebestuur 
heeft me geleerd, dat er over de be
langrijkste zaken, die er in een ge
meente aan de orde zijn, meestal 
een grote mate van overeenstemming 
kan worden bereikt.
In die gevallen, waarin het anders 
mocht liggen, hoeft de breuklijn lang 
niet altijd samen te vallen met poli
tieke scheidslijnen. Een heel duide
lijk voorbeeld daarvan vinden we in 
Amsterdam, waar binnen (de fractie 
van) de PvdA diepgaande meningsver
schillen zijn - of althans zijn geweest - 
over het te voeren beleid inzake de 
metro.
Naar mijn mening sluit de vorming 
van een afspiegelingscollege geens
zins uit, dat er een programma wordt 
vastgesteld - en zoveel mogelijk tot 
ontwikkeling gebracht - dat in brede 
kringen van de bevolking weerklank 
vindt,”  aldus mr. Rijpstra.

JUIST UITGANGSPUNT

Het uitgangspunt van mr. Rijpstra lijkt 
volstrekt juist. Voorop moet staan een zo 
breed mogelijke deelname van de bevolking 
aan het bestuur. Dat overleg moet niet op 
afspraken van partijbestuurders vooraf 
berusten. Het overleg moet na de verkie
zingen worden gevoerd. Pas dan kan im
mers van inspraak van de kiezers worden 
gesproken.
Voorts mag geen partij worden buitenge
sloten. Welk democratisch recht kan er 
aangevoerd worden om een deel van de 
kiezers buiten te sluiten?
Waar mogelijk moet dat overleg tot een 
program leiden.
Als men wat daar uitkomt ook een pro
gramcollege wil noemen, dan ben ik daar
mee akkoord. Maar het is wel heel iets 
anders dan wat anderen ermee bedoelen. 
Daarin moeten we geen onduidelijkheid

laten bestaan. Via naamsverwarring moe
ten we niet in de politieke mist van de 
onduidelijkheid terechtkomen. Daar houdt 
de kiezer niet van. Ik zou de colleges 
die uit ons voorstel volgen liever samen- 
werkingscolleges of afspiegelingscolleges 
met een program willen noemen.
We moeten precies zeggen wat we willen. 
Met onze opzet wordt niemand van het 
bestuur uitgesloten.
Op die manier wordt ook actief tegenweer 
gegeven tegen de voortschrijdende pola
risatie. Dat is erg gewenst in de huidige 
omstandigheden.
Terecht waarschuwde voorzitter Hoekstra 
tegen het opdringen van de polarisatie 
in de provinciebesturen en in de gemeente
besturen.

,,De politieke verdeeldheid, gedemon
streerd in het parlement en in de 
staten en de raadszaal doet vele kie
zers afzijdig blijven.
Men schreeuwt om democratisering, 
maar ondergraaft op hetzelfde ogen
blik alle democratische waarden door 
politieke pressie uit te oefenen waar 
dat mogelijk is. De komende raads
verkiezingen zullen het machtsstreven 
van de zich noemende progressieve 
partijen duidelijk doen blijken.
De tot dusver meestal in gemeen over
leg gekozen afspiegelingscolleges zul
len hun plaats naar hun wens moeten 
inruimen voor programcolleges” , al
dus Hoekstra.

Men behoeft geen profeet te zijn om gelet 
op wat zich binnen de partijen afspeelt en 
gelet ook op de partijprogramma’s te voor
spellen, dat over deze zaak met name voor 
en na de aanstaande verkiezingen scherp 
gestreden zal worden.
Het heeft geen zin als een struisvogel de 
kop in het zand te steken.
Dit is één zaak waar het straks over zal 
gaan!

Vervolg op pagina 3
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VERKIEZINGSACriVITEITEN
Nu de kandidatenstelling voor de verkie
zingen van provinciale staten op woensdag 
27 maart achter de rug is, worden alom 
in het land de propaganda-activiteiten 
voorbereid.

VERKIEZINGSTOERNEE

Kamerleden en oud-kamerleden zijn in 
de komende weken veel op pad om spreek
beurten te vervullen. De lijst is als volgt;

Donderdag 21 februari, Linschoten: mej. 
mr. E. A. Haars;

Vrijdag 22 februari, Enschede: H. Wisse- 
link;

Vrijdag 22 februari, Meppel: T. Tolman; 
Dinsdag 26 februari, ’s-Gravendeel; H. 

Wisselink;
Woensdag 27 ifebruari, Amersfoort: mej. 

mr. E. A. Haars;
Donderdag 28 februari, Aalsmeer: mr. 

W. Scholten;
Donderdag 28 februari, Oudekerk aan de 

Amstel: mej. mr. E. A. Haars; 
Vrijdag 1 maart, Heino: H. Wisselink; 
Vrijdag 1 maart, Nunspeet: drs. G. van 

Leijenhorst;
Maandag 4 maart, Gouda: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Maandag 4 maart, Emmen: drs. A. D. W. 

Tilanus;
Dinsdag 5 maart. Woudenberg: T. Tol

man;
Donderdag 7 maart, Bredevoort: T. Tol

man;
Donderdag 7 maart, Loenen aan de Vecht: 

drs. G. van Leijenhorst;
Vrijdag 8 maart, Schiedam: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Vrijdag 8 maart, Wijhe: H. Wisselink; 
Maandag 11 maart, Rijswijk (ZH): dr. 

R. J. H. Kruisinga;
Maandag 11 maart, Ochten; drs. A. D. W. 

Tilanus;
Dinsdag 12 maart. Meerkerk: drs. G. 

van Leijenhorst;
Vrijdag 15 maart, Amersfoort; dr. R. J. 

H. Kruisinga;

Donderdag 14 maart, Voorthuizen: drs.
G. van Leijenhorst;

Vrijdag 15 maart. Kampen; H. Wisselink; 
Maandag 18 maart, Harmelen: mej. mr.

E. A. Haars;
Maandag 18 maart, Koudum: drs. A. D. 

W. Tilanus;
Maandag 18 maart, Hengelo (Ov.): dr. 

R. J. H. Kruisinga;
Dinsdag 19 maart, Wezep: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Dinsdag 19 maart, Breukelen: mej. mr. 

E. A. Haars;
Dinsdag 19 maart, Deventer; H. Wisse

link;
Woensdag 20 maart, Hoogeveen: dr. R.

J. H. Kruisinga;
Donderdag 21 maart, Aalten: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Donderdag 21 maart, Zeist; mej. mr. 

E. A. Haars;
Donderdag 21 maart, ’ s-Gravenzande: T. 

Tolman;
Vrijdag 22 maart, Dordrecht: dr. R. J.

H. Kruisinga;
Vrijdag 22 maart, Zwolle: H. Wisselink; 
Zaterdag 23 maart, Middelburg: dr. R.

J. H. Kruisinga;
Maandag 25 maart. Kampen; dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Maandag 25 maart, Steenwijk: H. Wisse

link;

STATENKRING DELFT

De Statenkring Delft organiseert de vol
gende vijf propaganda-bijeenkomsten;

Vrijdag 8maartteSchiedam-Kethel, spre
ker: dr. R. J. H. Kruisinga;
Woensdag 13 maart te Maasland, spre
ker: dr. N. Buysert;
Vrijdag 15 maart te Delft, spreker: drs. 
D. F. van der Mei;
Donderdag 21 maart te ’ s-Gravenzande, 
spreker: T. Tolman;
Maandag 25 maart te Rijswijk: spreker: 
mr. H. K. J. Beernink.

Op deze bijeenkomsten zal tevens het 
woord worden gevoerd door de heer J. C. 
van der Eijk, lijsttrekker voor de Staten
kring Delft.

Op de zaterdag voorafgaande aan de ver
kiezingsdatum zal in het gebied van de 
Statenkring een dubbeldeksbus met ge
luidsinstallatie rondrijden. Belangstellen
den zullen in deze bus kennis kunnen 
maken met een aantal kandidaten van de 
CHU. Propagandamateriaal is in ruime 
mate voorhanden.

IJMOND

De in CDA-verband samenwerkende par
tijen in de IJmond, t.w. de ARP, CHU 
en KVP kies ver enigingen/afdelingen van 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk, beleg
gen in het raam van de komende provin
ciale staten- en gemeenteraadsverkie
zingen een grote verkiezingsbijeenkomst 
op dinsdagavond 12 maart om 8 uur in 
de Jansheeren, Kerkweg, Heemskerk. 
Sprekers zijn mr. W. Aantjes, fraktie- 
voorzitter ARP Tweede Kamer, prof. 
dr. J. W. van Hulst, fraktievoorzitter CHU 
Tweede Kamer en mr. F. H. J. J. An- 
driessen, fraktievoorzitter KVP Tweede 
Kamer.

OVERIJSSEL

De provinciale propaganda-commissie in 
Overijssel heeft grote plannen. De reeks 
van geplande regionale en plaatselijke 
vergaderingen wordt besloten met een 
provinciale acte de présence, vermoede
lijk op zaterdag 23 maart, de zaterdag 
voor de verkiezingen. Alle kandidaten 
zullen zich dan aan de kiezers presen
teren.
Er komt in Overijssel een provinciale 
verkiezingskrant, waarin toelichting ge
geven wordt op het verkiezingsprogram. 
Verwacht wordt dat de christelijk-histo-

rische kiesverenigingen vooral in de 
steden en grote dorpen met deze krant 
propaganda zullen maken.

STATENKRING DORDRECHT

MET HET OOG OP DE A.S. STATEN
VERKIEZINGEN ORGANISEERT HET 
BESTUUR VAN DE STATENKRING 
DORDRECHT EEN VIJFTAL VERKIE
ZINGSBIJEENKOMSTEN:

Dinsdag 12 maart a.s. Meerkerk: Drs.
G. van Leijenhorst
Maandag 18 maart Alblasserdam: Mr.
H. K. J. Beernink
Donderdag 21 maart Ameide: Mr. H. K.
J. Beernink
Vrijdag 22 maart Dordrecht: Dr. R. J. 
H. Kruisinga
Maandag 25 maart Leerdam; De heer 
T. Tolman

STATENKRING GOUDA

De kiesvereniging Zevenhuizen die niet 
veel activiteiten meer ontplooide, gaat 
met het oog op de a.s. Staten- en Ge
meenteraadsverkiezingen de handen weer 
eens flink uit de mouwen steken.

Ter inleiding van de activiteiten van het 
nieuwe bestuur wordt er op maandag 
25 februari a.s. in de Chr. Nat. School 
,,De Eendracht”  te Zevenhuizen een pro- 
paganda-bijeenkomst gehouden. Aanvang
20.00 uur. Spreker: Mr. H. K. J. Beer
nink.

Het bestuur van de Statenkring Gouda 
belegt op maandag 4 maart a.s. een 
verkiezingsbijeenkomst voor de gehele 
Statenkring. Vergaderplaats is gebouw 
,,Het Anker” , Emmastraat 49 Gouda. 
Aanvang 19.45 uur. Spreker: de fractie
voorzitter van de CHU in de Tweede- 
Kamer: Dr. R. J. H. Kruisinga.

Nog even onze 
schouders er onder!
Secretarissen, leden.
Heeft u de ledenwerffolder van de CHU 
al gezien? Nog steeds komen de aan
meldingen binnen. Het is blijkbaar nu 
de tijd om leden te werven.
Vraag de folder even aan en ga er mee 
aan het werk, want het is mogelijk om 
leden te werven.
Zij die drie of meer leden hebben aan
gebracht sinds de start van deze actie, 
prijken op de ranglijst die u hieronder 
aantreft. Op kop gaat de heer Dijkhui
zen die in Kesteren het presteerde om 
na vele bezoekjes en telefonische ge
sprekken een kiesvereniging op te rich
ten. De nummer twee die vorige maand 
nog bovenaan stond zal het hier zeker 
niet bij laten zitten.
Het wordt spannend, want het blijkt nu 
dat meer leden de ,,werfkunst”  verstaan 
en met vier, vijf nieuwe leden tegelijk 
aankomen.

1. J. van Dijkhuizen, Kesteren 18 leden
2. J. Sonneveld, Honselersdijk 16 leden
3. H. van Vliet-van Diemen,

Woerden 7 leden
4. P. Crum-Okkens, De Meern 6 leden
5. A. G. van Gorkum, Ermelo 6 leden
6. A. B. J. Heuver, Den Ham 6 leden

7. J. Hooijer, Zuidwolde 6 leden
8. D. J. Sikkema, Aduard 6 leden
9. C. van Veen, Vinkeveen 6 leden
10. J. J. Eijffius, Amerongen, 5 leden
11. M. van Zwol, Elim 5 leden
12. J. G. Ligtenberg, Nieuw-

Vennep 4 leden
13. J. D. Nederlof, Rhoon 4 leden
14. A. in ’t Veld, Rotterdam 4 leden
15. C. Visser, Marken 4 leden
16. C. Bos Jzn, Nieuw-Vennep 3 leden
17. A. H. Boschloo, Warnsveld 3 leden
18. H. Eversdijk, Heinkenszand 3 leden
19. A. Hellinga, Dokkum 3 leden
20. G. Krist, Wageningen 3 leden
21. A. J. Oosterlee, Valkenburg 3 leden
22. G. H. Stokvis, Den Ham 3 leden
23. A. de Visser, Den Oever 3 leden
24. A. R. R. Vos, Bergschenhoek 3 leden
25. S. Wassenaar, IJlst 3 leden
26. H. Wijnja, Kampen 3 leden
27. H. IJssel, Zierikzee 3 leden

Op gevaar af vervelend te worden moeten 
we nog wel enkele kiesverenigingen noe
men waar het bestuur en/of de leden 
gezamenlijk aan het werk zijn gegaan 
en waarvan de resultaten binnen komen: 
Midwolde-Oostwold (50 nieuwe leden), 
’ s-Heer Arendskerke (12), Dell (8), 01de-

Propaganda voor de
Statenverkiezingen

Hebben de kiesverenigingen al reclame
materiaal besteld voor de a.s. staten
verkiezingen? U weet hoe belangrijk het

De verzorging van de propaganda ligt 
bij de staten- c.q. kamerkringen. We 
nemen aan dat u inmiddels volledig ge
ïnformeerd bent door de secretaris of 
propagandaleider van de betreffende kring. 
Bestelt u vooral vroegtijdig.

Bent. u nog niet op de hoogte, belt u 
dan even het Uniebureau (070-244516).

Te uwer informatie geven we nog even 
de prijzen en maten van stickers en af
fiches:

stickers, formaat 7.1 bij 10 cm f8 ,- -  
de honderd.

affiches, formaat 83 bij 118 cm fl,10  
per stuk.
affiches, formaat 42 bij 59 cm f0,70 
per stuk.
affiches, formaat 30 bij 42 cm f0,50 
per stuk.

markt (8), Damwoude (6), Apeldoorn- 
Centrum (6) en verder nog;
Almelo, Meerkerk, Marken, Mijdrecht, 
Ede, Linschoten, Tholen, Oudewater, 
Gaasterland, Hasselt, Heteren, Schiedam, 
Loenen a/d Vecht, Bergen op Zoom, 
Maarn en vele anderen.
Dit alles verklaart dat de actie tot nu 
toe met bijna 450 nieuwe leden de Unie 
heeft versterkt.
Niets dan goed hierover.
Doet u ook mee.
Het is zo eenvoudig: oranje kaartje even 
afgeven bij uw kennis die nog geen lid 
is en dan ...................

Belangrijke
data

Heden: u moet naar het gemeentehuis 
om de naam CHU te registre
ren. Anders kunt u niet mee-, 
doen aan de gemeenteraads
verkiezing.

5 maart: de laatste dag om bovenge
noemde registratie te verzor
gen.

13 maart: uiterste datum om verzoek
in te dienen voor stemmen 
bij volmacht voor staten.

22 maart: laatste dag om : persoonlijk 
op het gemeentehuis samen 
met degene die uw stem mag 
uitbrengen de volmacht te re
gelen voor de Statenverkiezing.

27 maart: verkiezingen provinciale sta
ten.

6 april: unieraadsvergadering.
16 april: kandidaatstelling verkiezingen

gemeenteraad.
15 mei: uiterste datum om verzoek

in te dienen voor stemmen 
bij volmacht gemeenteraad.

18 mei: algemene vergadering, Apel
doorn, Orpheus.

24 mei: laatste dag om persoonlijk
op het gemeentehuis samen 
met degene die uw stem mag 
uitbrengen, de volmacht voor 
de gemeenteraadsverkiezing te 
regelen.

29 mei: verkiezingen gemeenteraad.

NOGMAALS:

De
kandidaat
stelling

Speciaal bestemd voor de secretarissen 
van de kiesverenigingen!

De kandidaatstelling voor de gemeente
raad is op 16 april maar om een lijst 
te mogen indienen zult u tussen 19 fe
bruari en 5 maart een verzoek tot re
gistratie van de naam CHU moeten in
dienen op uw gemeentehuis. De nodige 
formulieren haalt u op het gemeentehuis.

Eén formulier (G 2-1) in te vullen door 
de voorzitter en secretaris van de Unie, 
vraagt u bij het Uniebureau aan. Daarbij 
dient u wel op te geven onder welke 
naam u uitkomt (CHU of PCC of CDA 
of CH-AR., enz.) Regelt u dit a.u.b. voor 
20 februari. Als er dan iets mis is 
heeft u nog de tijd om een en ander 
te herstellen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Siaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Abortus-wetgeving
door drs. A. D. W. Tilanus, lid Tweede Kamer

Nu men uit de pers de indruk zou kunnen 
krijgen, dat de abortus-wetgeving een 
nieuwe kloof tussen KVP en ARP ener
zijds en CHU anderzijds zou vormen, is 
het goed de ontwikkeling van deze zaak 
nog eens op een rijtje te zetten.
Tijdens de informatie-Steenkamp in het 
voorjaar 1971, waaruit het kabinet-Bies- 
heuvel is ontstaan, bleek behoefte aan 
een abortus-paragraaf in het regeerak
koord. De binding van KVP, ARP, CHU, 
VVD en DS’ 70 aan dat akkoord zou de 
aanvaarding van een wetsontwerp verze
keren, dat daarop gebaseerd was.
Mr. A. Geurtsen (VVD), dr. C. Boertien 
(ARP), dr. Th. E. E. van Schaik (KVP) 
en drs. A. D. W. Tilanus (CHU) redi
geerden de abortus-paragraaf voor de 
heer Steenkamp. DS’70 had er geen be
hoefte aan mee te doen, maar zou zich 
wel aan het akkoord houden.
Helaas heeft het lang, te lang geduurd, 
voordat de ministers Stuyt en Van Agt 
(beiden KVP) het wetsontwerp indienden. 
Daardoor is het niet mogelijk geweest, 
dit vóór de val van het kabinet-Biesheu- 
vel te behandelen. Inmiddels lag er al 
een wetsontwerp als initiatief van de PvdA- 
kamerleden Lamberts en Roethof. De 
Kamer besloot het initiatief-ontwerp en 
het regerings-ontwerp tegelijk te behan
delen. Duidelijk was, dat het ontwerp- 
Stuyt-Van Agt, zij het wellicht geamen
deerd, de meerderheid zou behalen.

WEER TER SPRAKE

Tijdens de informatie-Ruppert in decem
ber 1972 kwam het onderwerp weer ter 
sprake. Het bleek, dat de fractievoorzit
ters van VVD en DS’70, de heren Wiegel 
(VVD) en Berger (DS’70) bereid waren 
hun fracties aan te bevelen het akkoord- 
Steenkamp op dit punt en het wetsont
werp Stuyt-Van Agt te steunen, als dat 
voor de christen-democratische fracties 
een essentieel punt voor het bereiken 
van overeenstemming zou zijn.
Nadat eerst voor DS’70 en daarna voor 
de VVD een einde kwam aan de forma- 
tie-besprekingen, was het duidelijk, dat 
'een meerderheid voor het ontwerp Stuyt- 
Van Agt niet meer te verkrijgen zou 
zijn. Vele leden van die fracties voel
den eigenlijk meer voor de vrijheid van 
waren nu vrij om eigen gevoel te 
het ontwerp Lamberts-Roethof. En zij 
waren nu vrij om eigen gevoelen te 
volgen.
In het vervolg van de kabinets-formatie 
kwam het onderwerp weer ter sprake.

nl. in de conclusies van de heer Burger 
van 19 februari 1973. In een paragraaf 
getiteld ,,Bescherming van het leven”  
stelt hij in punt 20:

,, Aangezien van een progressief kabi
net de voortzetting van het wetsont
werp Stuyt-Van Agt niet kan worden 
verwacht, integendeel wel de intrek
king, zou dat moeten gebeuren in 
zodanig arrangement met de christen
democraten, dat dezen dit wetsont
werp gelijktijdig als initiatief-ont
werp over kunnen nemen. Aldus zou 
de beslissing van deze kwestie geno
men worden vanuit de keuze tussen 
twee initiatief-ontwerpen.”

Door de CHU-fractie is tegen dit punt 
van de conclusies van Burger bezwaar 
aangetekend. Toch werd in het werkdo
cument van de inmiddels opgetreden in
formateurs Van Agt (KVP) en Albeda 
(ARP) dit punt van Burger overgenomen. 

,,Met dien verstande, dat het Ka
binet het regeringsontwerp pas in
trekt, nadat de Christen-Democra- 
ten een eigen initiatief-ontwerp heb
ben ingediend” .

Weer werd onzerzijds bezwaar gemaakt. 
Tevens heb ik toen de fractievoorzitters 
van KVP en ARP medegedeeld, dat zij 
konden verwachten, dat onze fractie aan 
de opstelling van een initiatief-ontwerp 
niet zou kunnen meedoen.
Tenslotte is de formule van de heren 
Burger-van Agt-Albeda overgenomen in 
de conclusies van de bespreking van 
de kandidaat-bewindslieden onder leiding 
van de formateurs Burger en Ruppert op 
3 mei 1973, het zgn. preconstituerend 
beraad.

BEZWAREN

Onze bezwaren tegen deze gang van zaken 
waren van principiële, politiek-ethische 
en praktisch-politieke aard.
a. Principieel vinden wij, dat de over

heid ten aanzien van de bescherming 
van het leven, ook van het ongeboren 
leven, een eigen verantwoordelijkheid 
en taak heeft. Bij de Regeringsverkla
ring op 28 mei 1973 heb ik in de 
Kamer gezegd, dat het Kabinet zich 
aan die verantwoordelijkheid wil ont
trekken en geen eigen beleid wil voe
ren. Wij achtten dat onjuist, omdat de 
overheid die verantwoordelijkheid niet 
mag prijs geven en overlaten aan ini
tiatieven uit de Kamer.

b. Politiek-ethisch vonden wij het niet 
in overeenstemming met een juist par

lementair optreden om bij een vorige 
formatie 'V'VD en DS’70 te binden aan 
een afspraak en dat nu met de linkse 
drie niet te doen. Bovendien vonden wij 
het politiek-ethisch niet aanvaardbaar, 
dat minister 'Van Agt gedwongen werd 
zijn eigen wetsontwerp, waar wij het 
in grote lijn mee eens waren, te ver
loochenen en in te trekken. Eventueel 
zou hij ook nog zelfs het ontwerp 
Lamberts-Roethof moeten contrasig-

c. Het praktisch-politieke bezwaar is, 
dat in feite de christen-democratische 
visie op het abortus-vraagstuk is prijs 
gegeven en geen rol meer speelt. 
Daarvoor is geen meerderheid in de 
Kamer meer te verkrijgen, nu W D  
en DS’70 vrij zijn en er geen afspraak 
is gemaakt bij de formatie van het 
Kabinet-Den Uyl.
Alleen de Eerste Kamer kan het ont- 
werp-Lamberts/Roethof, dat in de 
Tweede Kamer zal worden aanvaard, 
nog verwerpen.

VERPLICHT
Ingevolge het aanvaarden van de conclu
sies van het preconstituerend beraad en 
het medewerken aan de totstandkoming van 
het Kabinet-Den Uyl, zijn de fracties 
van KVP en ARP nu verplicht een ini
tiatief wetsontwerp voor te bereiden en 
in te dienen. De fractie-voorzitters en 
het voorlopig CDA-bestuur hebben aan de 
CHU-fractie gevraagd hieraan mede te 
werken.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, 
dat de CHU-fractie die vraag ontken
nend moest beantwoorden. Dat behoefde 
voor KVP en ARP geen verrassing te 
zijn. Het betekent dan ook geen nieuwe 
kloof, zoals wordt gesuggereerd.
De oplossing van het abortus-vraagstuk 
in de wetgeving wordt door KVP, ARP 
en CHU vanuit dezelfde achtergrond be
naderd. Daarover is geen verschil van 
inzicht gebleken. In de werkgroep van 
KVP en ARP zitten twee leden, de heren 
Boertien en Van Schaik, die ook aan het 
akkoord-Steenkaihp hebben meegewerkt. 
Het lijkt dus zeer goed mogelijk - en 
wij zouden dat toejuichen - dat er een 
initiatief-ontwerp komt, dat de instem
ming van de CHU-fractie kan hebben. 
Om dat nog te bevorderen, heeft onze 
fractie op 31 oktober 1973 aan de KVP- 
en ARP-fraeties medegedeeld, dat wij 
weliswaar onze bezwaren tegen de bij 
de formatie vastgelegde procedure hand
haven, maar dat wij wel bereid zijn in 
materiele zin op een of andere wijze mee 
te werken aan de voorbereiding van het 
wetsontwerp. Over de mogelijkheden om 
aan die bereidheid praktische gestalte 
te geven, zal nog overleg plaatsvinden. 
Mogelijk kan dat door advies uit te brengen 
over een concept, dat door de werkgroep 
van KVP en ARP is opgesteld.
De werkgroep van KVP en ARP is nu

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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geformeerd. In Trouw van 31 januari 
1974 is dat aanleiding tot woorden als 
,,nieuwe splijtzwam” , ,,ernstig incident”  
en ,,tweesprong” . De Volkskrant schrijft, 
dat in de KVP niet al te zwaar wordt ge
tild aan de opstelling van de zusterpartij 
en dat de CHU in elk geval bij de voor
bereiding om advies zal worden gevraagd. 
Het is duidelijk, dat Trouw er naast zat 
en dat de Volkskrant het bij het rechte 
eind had.

A. D. W. Tilanus

Vervolg van pagina 1

Ingrijpende besluiten

MOET HET KABINET VAN EEN OF VAN 
TWEE KAMERS TEGENSPEL KRIJGEN?

Een tweede politiek belangrijk punt in het 
kader van de staten- en raadsverkiezingen 
is:
Het gaat bij deze verkiezingen ook om het 
voortbestaan van de Eerste Kamer!
Als Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en als Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat heb ik veel ervaring opgedaan 
met de Eerste Kamer.
De discussies in de Eerste Kamer dragen 
als regel een meer fundamenteel karakter 
dan in de Tweede Kamer. In de Tweede 
Kamer worden ze meer door de politieke 
situatie van de dag beheerst. De beraad
slagingen in de Eerste Kamer zijn voor de 
voortgang van de wetgeving van veel 
belang.
In bestuurlijke maatregelen moeten wetten 
hun vorm krijgen. Daartoe krijgt de wet
gever juist in de Eerste Kamer belangrijke 
aanwijzingen. Veelal meer dan in de 
Tweede Kamer.
Vanuit die visie heb ik de beraadslagingen 
in de Eerste Kamer voor de beleidsvor
ming van de regering als van het aller
grootste belang ervaren.
Ook bij internationale vergelijking komt 
men dan tot de gevolgtrekking dat een 
tweekamerstelsel een positieve bijdrage 
aan de besluitvorming levert.
Misschien kan men de vraag stellen of de 
plaatselijke aspecten, waar onze Eerste 
Kamer in feite op gebaseerd is, wat meer 
in de aandacht kan komen bij onze Senaat. 
Persoonlijk ben ik van oordeel, dat die 
plaatselijke vraagstukken meer aandacht 
verdienen.

Het voortbestaan van de Eerste Kamer 
is in elk geval van het grootste belang. 
De voorzitter van de Eerste Kamerfractie 
van de CHU zal daarover ongetwijfeld 
ook gaarne nog eens zijn licht willen laten 
schijnen. Degenen, die verkozen zullen 
worden in de Eerste Kamer van de zijde 
van de PvdA, PPR en D ’66 zullen op basis 
van hun program ook in de Eerste Kamer 
opheffing van deze Eerste Kamer moeten 
nastreven. Een ieder, die zijn stem uit
brengt bij de statenverkiezingen, moet dat 
wel bedenken.
Het zijn immers de provinciale staten, 
welke juist die Eerste Kamer kiezen.

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEEN 
ZETBAAS VAN ENKELE PARTIJ
BESTUURDERS

Het derde belangrijke onderwerp is de 
verhouding kiezer-gekozene tot het partij
bestuur. Dit is van uitzonderlijk belang 
voor een werkelijk goed functionerende 
democratie.
Gelet op de komende verkiezingscampagne 
was het van veel belang, dat hierover inde 
kring van provincie- en gemeentebestuur
ders werd gesproken. Ook hierin moeten 
wij duidelijk zijn.
Van Haersma Buma wees terecht op de be
tekenis van het verkiezingsprogram voor 
de volksvertegenwoordiger. Volstrekt 
juist. Maar onze volksvertegenwoordigers 
leggen een eed af.
Zij zweren te zullen stemmen zonder last
geving of ruggespraak.
De gekozene is geen zetbaas van de partij; 
hij is volksvertegenwoordiger.

Partijen stellen lijsten samen. Maar in die 
partijen is slechts een zeer klein deel van 
de Nederlandse kiezers georganiseerd. 
Het contact tussen kiezer en gekozene moet 
na de verkiezingen open blijven. Daar mag 
geen partijorganisatie zich tussen schui
ven.
Op het laatste congres van de PvdA heeft 
zich in dit opzicht een naar mijn mening 
bedenkelijke ontwikkeling voorgedaan. Dit 
congres heeft een resolutie over een demo
cratisch functionerend bestuur aange
nomen, welke resolutie besluit met:

Indien onze gekozen dagelijkse be
stuurders het vertrouwen van de frac
tie en de lokale partij-organisaties 
verliezen, treden zij af. Raads- en 
Statenleden uit onze partij, die breken 
met de PvdA stellen hun zetels ter 
beschikking. Gedragen onze raads- 
en statenleden zich niet overeenkom
stig het gemeentelijke of provinciale 
program, waarop zij gekozen zijn, dan 
verliezen zij daardoor het vertrouwen 
van hun plaatselijke partij-organisa
ties en dienen zij hun zetels ter be
schikking te stellen. Aldus de PvdA- 
resolutie.

Volgens onze Nederlandse wetgeving wor
den volksvertegenwoordigers echter voor 
een vastgestelde periode gekozen. Volgens 
de wet handelen zij bij de uitoefening van 
hun taak zonder lastgeving en ruggespraak. 
Nu kan het best zijn, dat men die wette
lijke bepaling onjuist acht.
In dat geval moet men dan een procedure 
tot wetsverandering aanhangig maken. Men 
moet niet in afwijking van de wet, partij- 
bepalingen vaststellen.
Voor een goede verhouding van kiezer/ 
gekozene is die ontwikkeling slecht. Zij is 
ook ongewenst voor het behoud van een 
goed vertrouwen tussen de overheid en een 
zo groot mogelijke groep van de be
stuurden.
Een kleine groep van partijbestuurders 
zou op die manier aan een veel grotere 
groep van kiezers, die met de partij als 
zodanig niets te maken hebben via hun

partijrecht, waarmee zij een raads- of 
statenlid tot aftreden kunnen dwingen, 
de wet gaan voorschrijven.
Dat een kleine groep partijbestuurders op 
die manier de wet kan gaan voorschrijven 
achten wij erg ongewenst! Dit zou de 
vertrouwenscrisis tussen kiezer en ge
kozene, die toch al bestaat, verder ver
sterken.
Die weg wil de CHU niet op. Daarin moe
ten wij heel erg duidelijk zijn.
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten en van het college van B. en W. 
lid van de Partij van de Arbeid zullen 
moeten werken onder deze hypotheek van 
deze resolutie van het laatste congres 
van de Partij van de Arbeid Dat leidt 
nu al, zoals te Groningen, tot wijziging 
in de lijstsamenstelling van de Partij van 
de Arbeid.
Natuurlijk mag in de komende verkiezings
strijd deze zaak niet onbesproken blijven. 
Ze is voor de gang van zaken na deze 
Staten- en deze Raadsverkiezingen voor 
het beleid in de Staten en in de Raden 
daarvoor van veel te veel belang.

STATEN- EN RAADSVERKIEZINGEN 
DIT JAAR BELANGRIJK

Hét bovenstaande moge voor u nog een 
extra aansporing zijn voor de aanstaande 
verkiezingen.
Die zijn belangrijker dan velen denken: 
Waarden die de CHU altijd als belangrijk 
heeft beschouwd zijn aan de orde. Daarom 
moeten we ons allemaal persoonlijk en 
gezamenlijk inspannen om van deze ver
kiezingen een succes te maken.

Helaas laat de ruimte in De Nederlander 
vandaag niet toe in te gaan op overige 
belangrijke discussiepunten in de ver
gadering van CHU-provincie- en gemeen
tebestuurders. Op die punten hoop ik in het 
volgende ledencontactblad terug te komen.

♦) N.R.C. Handelsblad 9-7-1973.
(R. J. H. Kruisinga)
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FILOSOFIE EN PRAKTIJK

Reactie op Trouw
De schrijver van de rubriek „Vandaag”  
in Trouw heeft zich in een commentaar 
getiteld „Filosofie en Praktijk” , d.d. 
13 februari, verbaasd over een uitspraak 
van Tilanus op een JOVD-congres in 
Arnhem.
De commentator citeert Trouw van 11 
februari. Hij stelt dat Tilanus zijn ge
hoor vermaakte door nog eens de beloften 
voor te lezen, die de ,,linkse drie” , 
daags voor de verkiezingen per adverten
tie deden. Men moet, aldus de CH-politicus, 
de verkiezingsbeloften van alle partijen 
wantrouwen en vooral letten op de filosofie 
van de betrokken partijen.

De commentator kan een eind met Tilanus 
meegaan. Hij vraagt zich echter af of 
het eerlijk is dat men zich anderhalf 
jaar na de verkiezingen vermaakt over 
beloften van de ..linkse drie”  vóór de 
verkiezingen. Ook betwijfelt hij of men 
zich van de programs maar niets moet 
aantrekken en alleen op de filosofie van 
een partij kan letten.
Het conflikt in het Midden-Oosten en de 
nasleep hiervan heeft van dit kabinet wel 
iets anders gevraagd dan allereerst te 
denken aan eigen toezeggingen. Is er niet

zoiets als een compromis.? Men kan 
bovendien letten op de handelwijze van 
partijen. Hoe handelt en beslist men in 
concrete gevallen? Daar letten de ver
standige kiezers evenzeer op, aldus de 
schrijver van ,,Vandaag” .

We kunnen op onze beurt, een eind met 
de commentator van Trouw meegaan. 
Natuurlijk heeft de situatie in het Midden- 
Oosten en de nasleep hiervan veel ver
anderd. Natuurlijk is er zoiets als een 
politiek compromis. Natuurlijk moet men 
letten op het gedrag van de partijen. 
Wat echter overeind blijft staan, is het 
feit dat de ,,linkse drie”  daags voor de 
verkiezingen de kiezers concrete beloften 
hebben gedaan die - zo ze al uitvoerbaar 
waren - uitsluitend konden worden ver
wezenlijkt met het, in de advertentie, 
voorgestelde schaduwkabinet van PvdA, 
PPR en D’66. De kiezers zijn een dag 
voor de verkiezingen aangespoord op een 
van deze partijen te stemmen om dit 
,,schaduwkabinet”  aan het bewindtebren
gen ter realisering van enkele nauwkeurig 
omschreven punten, binnen drie maanden. 
Sterker nog: Den Uyl heeft kort na de 
verkiezingen in een tv-uitzending deze be

loften herhaald. Nota bene, terwijl de 
minister die op defensie het budget al 
meteen met 300 miljoen gulden zou ver
lagen, nog niet bekend was.
Een mogelijk of noodzakelijk compromis 
met de christendemocratische partijen 
werd in de advertentie op geen enkele 
wijze aangekondigd.

Zijn com_promissen nodig? Vanzelfspre
kend! De CHU heeft dit zowel voor als 
na de verkiezingen steeds onderstreept. 
De CHU heeft zich tijdens de formatie 
steeds verzet tegen de gefixeerdheid en 
onaantastbaarheid van ,,Keerpunt”  en de 
door de ,,linkse drie”  gedicteerde zetel
verdeling.
Letten op de daden? Vanzelfsprekend! 
Maar dan past het geen enkele partij 
om de verkiezingen in te gaan met beloften, 
die geen compromis dulden. In het gepre
senteerde schaduwkabinet - een duidelijke 
politieke daad - werd geen enkele reke
ning gehouden met de mogelijke komst 
van christendemocratische bewindslieden. 
Een aantal per advertentie gepresenteerde 
kandidaat-ministers is bovendien stilzwij - 
gend van het toneel verdwenen (Van Mier-

lo, mevrouw Goudsmit, mevrouwRood-De 
Boer en Oele).

De CHU heeft van begin af aan gewaar
schuwd tegen de gevolgen van het werken 
met vastliggende akkoorden en schaduw
kabinetten. Tot het allerlaatste moment 
is de CHU tijdens de formatie tot redelijk 
overleg, c.q. een redelijk compromis 
bereid geweest. Maar juist de CHU werd 
daarom een ,,notoir onwillig blok aan 
het been” .
Uit deze verwikkelingen heeft Tilanus de 
enig juiste conclusie getrokken. In de 
politiek, met name in de verkiezingstijd, 
kan men geen beloften doen, die niet 
te realiseren zijn.
Een program dient daarmee rekening te 
houden. Wanneer echter onvoorziene om
standigheden - hetzij een verkiezingsuit
slag, hetzij de gebeurtenissen in het 
Midden-Oosten - herziening van een pro
gram noodzakelijk maken, ligt het houvast 
voor de kiezers primair in de filosofie, 
op basis waarvan een partij of groep 
van partijen, hun beleid voeren.
In ons land hebben we daarbij te maken 
met drie duidelijk aanwezige hoofdstro
mingen: het socialisme, het liberalisme 
en de christen-democratie. De plaats 
van de CHU is daarbij voor ieder die 
haar daden volgt, genoegzaam te her
kennen. De CHU wenst tegen het beleid 
van dit kabinet een constructieve opposi
tie te voeren; steun waar mogelijk, kritiek 
waar nodig. Daarnaast blijft de CHU 
zich, op grond van haar politieke filosofie, 
inzetten om samen met KVP en ARP de 
christendemocratie in ons land gestalte 
te geven. Onbegrijpelijk of verbazingwek
kend is de opmerking van Tilanus, waar
aan de schrijver van,,Vandaag”  refereert, 
dus werkelijk niet.

H. van Spanning

De petitie van de AVNM
door H. Wisselink, lid Tweede Kamer

De Algemene Vereniging Nederlands Mi
litairen (AVNM) houdt momenteel een 
petitie over het onderhoud van het mate
rieel ten behoeve van onze krijgsmacht. 
Dit achten wij een goede zaak, omdat 
door de activiteiten van de Vereniging 
Voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) de 
goede naam van ons leger sterk wordt aan
getast. De VVDM heeft zich niet ontwikkeld, 
zoals wij dit graag gezien zouden hebben. 
Het is blijkbaar moeilijk om een werkelijk 
representatief bestuur te laten kiezen door 
de leden van een vereniging, waarvan men 
slechts gedurende een korte periode lid 
kan zijn, nl. zolang men zijn dienstplicht 
vervult. De gang van zaken heeft tot nu 
toe maar heel weinig meer te maken 
met democratie. Steeds zagen kwaadwil
lende elementen kansen om een bestuur 
naar voren te schuiven, dat zich ontpopte 
als pressiegroep. Het mikpunt is nu weer 
de marine.

WELDADIG

Het doet weldadig aan dat er dienst
plichtigen geweest zijn, die de moed 
hadden daarom een alternatieve vereni
ging op te richten. Deze vereniging werkt 
op geheel andere wijze en stelt zich 
constructief op.
In bovenvermelde petitie wordt gesteld, 
dat in januari jongstleden minister Vrede- 
ling van defensie aangekondigd heeft, dat

Reacties van CHU-fractie 
inzake pensioenvoorziening 
ambtenaren
Naar aanleiding van de publikatie in ,,Het 
Orgaan”  van 24 januari 1974 over de 
opmerkingen welke onze fractiegenoot, 
de heer T. Tolman, op een spreekbeurt 
te Nijland heeft gemaakt over het vraag
stuk van de welvaartvaste pensioenen 
van ambtenaren, brengen wij het vol
gende onder uw aandacht.

De CHU-Tweede Kamerfractie ziet geen 
reden, in afwijking van vroeger inge
nomen standpunten, een herziening van 
de ambtenarenpensioenregeling te beplei
ten, in die zin, dat het welvaartsvaste 
karakter daaraan wordt ontnomen. Dit 
laat onverlet het recht van individuele 
leden van deze fractie hun visie te ge
ven op het vraagstuk, dat de oudedags
voorziening van ambtenaren en die van 
het bedrijfsleven gemiddeld op dit mo
ment nog ver uiteenlopen.

Mr. W. Scholten en H. Wisselink,
leden CHU-Tweede-Kamer-fractie

hij 40 miljoen gaat bezuinigen op onder
houd van materieel.

PETITIE

De tekst luidt aldus: ,, Jullie hebben 
daar dagelijks mee te maken. Jullie weten 
zelf wel hoe je voertuig ervoor staat. 
Bij sommigen is het zo, dat bezuinigingen 
ervoor zullen zorgen, dat hun voertuigen 
permanent aan de kant komen te staan. 
Nou daargelaten of dat nou prettig is of 
niet.
Is het terecht dat wordt bezuinigd op 
onderhoud van toch al verouderd mate
rieel?
Wij hebben de minister al verschillende 
malen gewezen op de lage stand van 
onderhoud van vooral eeil- en drietonners.' 
Bij Big Ferro was het al zo, dat reser- 
vewagens moesten worden ingezet, omdat 
de eigenlijke voertuigen niet geschikt 
waren voor de tocht naar Duitsland.
Wij vinden het te gek om los te lopen, 
dat de zaak op deze manier nog verder 
wordt verziekt.
Wij willen de minister nogmaals met 
z ’n neus drukken op de echte toestand 
van zijn voertuigenpark.
Jullie hebben wekelijks onderhoud van 
materieel. Je weet dus zelf wel het 
beste of verdere bezinning daarop ver
standig is. Wij willen door middel van de 
vragen, die hieronder staan, de minister 
en zijn staatssecretaris Stemerdink pro
beren er toe te bewegen, dat hij de voor
gestelde bezuinigingen laat varen. Over 
twee weken dienen wij bij de minister 
een petitie in.
Hieronder staan een paar vragen, die 
van belang zijn voor die petitie. Vul ze 
in. Ook als de uitslagen niet zijn, zoals 
we zelf denken, dus wanneer het alle
maal best in orde is.
Stuur dit op naar AVNM, postbus 15068 
in Utrecht. Doe het snel!
Vraag 1.
Vind jij, dat geregeld onderhoud van 
voertuigen bij jou op de kazerne nood
zakelijk is ? Ja/nee.
Vraag 2.
Vind jij, dat het leger met minder geld 
afkan voor onderhoud? Ja/nee.
Vraag 3.
Denk je, dat minder onderhoud aan voer
tuigen gevaar voor de bestuurder en 
zijn passagiers kan opleveren? Ja/nee. 
Vraag 4.
Ik ben voor/tegen bezuinigingen op het 
onderhoud van militaire voertuigen” .
Tot zover de petitie.

OFFERS

De defensie is van de grote pijlers van 
ons veiligheidsbeleid. Deze vereniging 
van dienstplichtigen wil ons erop wijzen, 
dat ons volk zich hiervoor offers moet

getroosten. Deze vereniging begrijpt, dat 
wij onze verplichtingen in de Nato moeten 
nakomen door een inbreng van kwalita
tief hoogwaardige eenheden, uitgerust met 
modern en goed materieel.
De VVDM gaat helaas meer en meer 
in de richting van het befaamde gebroken 
geweertje van de 30er jaren met de 
leuze: ,,Geen man en geen cent” .

Zolang wij met elkaar van mening zijn, 
dat er een leger nodig is, zullen wij 
het zo goed mogelijk moeten uitrusten. 
Onze jongens hebben er recht op met 
goede gereedschappen hun taak te kunnen 
vervullen omwille van hun eigen veilig
heid.

H. Wisselink

Kanttekeningen bij het 
kamerdebat over verkeer 
en waterstaat
De behandeling van de begroting van 
verkeer en waterstaat door de Tweede 
Kamer komt dit jaar bepaald niet tot 
zijn recht.
In de eerste plaats vindt de behandeling 
te veel verbrokkeld plaats - over een 
periode van drie weken - en daarbij nog 
onderbroken door afhandeling korte 
wetsontwerpen en het stellen van mon
delinge vragen.
Maar dat is niet het enige probleem. 
Een late begrotingsbehandeling heeft 
door de vele gebeurtenissen na het schrij
ven van de toelichting op de begroting 
een verouderd karakter.
Er zijn nu al veel zaken de revue ge
passeerd, waarvan de minister nog niet 
droomde bij het schrijven van zijn toe
lichting. Denk maar aan de olieboycot; 
wel benzinedistributie, géén distributie; 
geweldige stormloop op openbaar vervoer, 
een stormloop die uitbleef. Kortom een 
aantal zaken, die ons allen hevig hebben 
geinteresseerd.
Het begrotingsdebat vond plaats terwijl een 
aantal belangrijke beslissingen nog ge
nomen moeten worden. Daarom moesten 
deze uitermate belangrijke zaken nu bui
ten de discussie blijven. In elk geval 
kon minister Westerterp geen antwoord 
geven op de gestelde vragen. Ik noem 
een drietal:
a. de Oosterschelde: een dezer dagen 
zal de commissie-Klaasesz rapporteren;
b. de tweede nationale luchthaven; 
ook hier valt binnenkort nieuws te ver
wachten (commissie Zeegers) en

• c. de Dollard: een tragedie bp beleids
niveau, waarvan binnenkort de knoop 
doorgehakt wordt.
Hoe verleidelijk ook, ik zal deze drie 
punten laten rusten. Wel hoop ik op het 
gewenste moment commentaar te geven.

WEGEN

Uit de beantwoording van de minister valt 
duidelijk op te maken dat het kabinet heeft 
gekozen voor krachtige bevordering van 
het openbaar vervoer. Dat is ook geen ver
rassing. Dit heeft wel gevolgen voor de 
wegaanleg in de toekomst.
Een stabilisatie rondom een bedrag van

door T. Tolman, lid Tweede Kamer

700 miljoen gulden betekent een duidelijke 
temporisering in de wegaanleg. Wij zullen 
toezien, dat vooral de economische belan
gen van nationale en regionale aard hier 
niet in gedrang komen.
Met name valt te denken aan het Oosten 
van het land met de bekende E 8-verbin- 
ding met Twente en Rijksweg 15 in Gel
derland. Ditzelfde geldt overigens ook voor 
het Noorden. Er zijn vertragingen bij de 
rijkswegen 37 en 43 resp. Meppel- Hooge- 
veen en Afsluitdijk-Groningen.

PTT

Een apart maar wel belangrijk hoofdstuk 
is de PTT. Dat is een machtig bedrijf met 
zo’n 70.000 werknemers. Het is duidelijk 
dat loonstijgingen in deze arbeidsintensie
ve sector hard aankomen. De lezers heb
ben dat ook in de postzegelprijs wel ont
dekt.
Een probleem blijft nog steeds boven de 
markt hangen nl. de status van het be
drijf. Iedereen schijnt het eens te zijn 
met iedereen, dat de huidige status niet 
ideaal is voor het optimaal functioneren 
met name voor de financiering. Dat is 
juist. Ook een brief van de PTT-raad. 
onderstreept dit nogmaals. Een ander 
onderdeel moet ook nog genoemd wor
den, nl. de telefonie. Hier is sprake van 
een ongunstige ontwikkeling. Het aantal 
wachtenden op aansluiting neemt weer 
toe. Verondersteld wordt ultimo 1974 tot 
150.000. Dat is een snelle stijging. Wij 
achten dat niet aanvaardbaar. Wij begrij
pen het beleid niet. Iedere particuliere 
onderneming zal ervoor zorgen, dat met 
name de meest renderende bedrijfstakken 
zich kunnen ontplooien. Helaas schijnt dat 
hier niet te gelden. Sinds jaar en dag zijn 
er forse verliezen bij de post - nu f90 
miljoen - en winsten bij de telefonie - nu 
f251 miljoen.
Hier kan geinvesteerd worden met kans op 
een snel rendement. Bovendien past het 
in deze tijd. Wij willen graag met elkaar 
praten. Overvolle wegen en stampvolle 
treinen. Welnu, hebt U al gebeld? Minister, 
maak het dan ook mogelijk!

T. Tolman.
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Vragen en antwoorden
Op de spreekbeurten, die door de 
leden van de Tweede Kamerfractie 
vervuld worden, komen dikwijls de
zelfde vragen naar voren. Het is 
daarom dienstig enkele ervan in 
het leden-contactblad ,,de Neder
lander”  van de CHU te bespreken. 
1. Waarom hebben de confessione

le ministers van het kabinet-Den 
Uyl niet voorkomen, dat de ze
genbede uit de troonrede werd 
weggelaten?

In de eerste plaats weten wij na
tuurlijk niet welke discussie hier
omtrent in de ministerraad is ge
voerd en welk standpunt de betref
fende bewindslieden hebben inge
nomen.
In de tweede plaats is door de chris
telijk historische fractievoorzitter 
dr Kruisinga bij de algemene poli

tieke beschouwingen duidelijk naar 
voren gebracht, dat de CHU de ze
genbede niet als een soort franje 
beschouwt, doch haar van fundamen
tele betekenis acht.
De CHU vindt het een stuk geeste
lijke verarming, dat het kabinet 
gemeend heeft met deze in wezen 
goede traditie te breken.
2. Waarom heeft de AR-fractie de 

motie-Scholten over de verster
king van de politie niet gesteund?

Volgens de heer Schakel, die na
mens de ARP sprak was deze frac
tie van mening, dat de regering niet 
in gebreke was.
3. Waarom steunde de CHU-fractie 

de motie-Wiegel, toen de minis
ter de motie-Schouteri over de de
tailhandel niet van zins was uit te 
voeren?

De motie-Schouten wilde de detail
handel van de voorgenomen ver
scherping van het prijsbeleid uit
sluiten. Deze moüe werd door de 
Kamer aanvaard. De minister gaf 
te kennen de motie niet te willen 
uitvoeren, zoals de indieners be
oogden. Daarop diende de heer 
Wiegel een motie in om alsnog 
de moUe-Schouten in het kabinet 
te bespreken. De CHU-fractie vond 
dat het stemmen voor de motie- 
Schouten, die mede door de CHU 
was ingediend, vanzelfsprekend met 
zich meebracht, dat ook gestemd 
werd voor een motie waarin het ka
binet verzocht werd de motie-Schou
ten nog eens te willen overwegen. 
4. Waarom wil de regering de kleine 

dorpen en kernen niet leefbaar 
houden en moeten zij bevroren 
worden?

De christelijk-historische fractie 
is van mening, dat in het kader 
van het ruimtelijk beleid een vol
komen vrije vestiging in de be

trokken kernen niet meer moge
lijk is, maar dat er voor de eigen 
bevolking voldoende gelegenheid 
moet worden geboden in hun eigen 
woonplaats te gaan wonen.
De fractie is van mening, dat met 
name de kleine leefgemeenschap
pen in onze samenleving niet weg
gedrukt mogen worden, maar in 
het kader van het grote geheel 
een wezenlijke plaats moeten be
houden.
5. Waarom heeft de KVP het amen- 
dement-van Amelsfoort inzake net 
niet verhogen van de vermogensbe
lasting voor de eerste f 300.000, 
ingetrokken?
Minister Duisenberg verklaarde, dat 
hij hiermede niet akkoord kon gaan, 
omdat de verhoging van de vermo
gensbelasting het troetelkind van 
dit kabinet was en tevens moest die
nen voor de nivellering van inkomens 
en vermogens.
De KVP wilde toen het erop aan 
kwam hiervoor geen kabinetskrisis 
riskeren.

Een progressief programcollege in Zuid-Hoiiand ?
Zaterdag 2 februari j.1. werd ’s middags 
om 1 uur via de radio-nieuwsdienst be
kend gemaakt, dat in Zuid-Holland PvdA, 
D’66, PPR, PSP en KVP in principe 
overeenstemming hadden bereikt over de 
vorming van een progressief program
college van gedeputeerde staten. Na dit 
radiobericht, uittreksel uit de rede van 
drs. Goudzwaard, voorzitter van de PvdA 
in Zuid-Holland, ’s morgens in Rotter
dam op het regionaal congres van zijn 
partij gehouden, heeft dat weekeinde de 
telefoon bij ondergetekende en velen van 
zijn medebestuursleden - ook uit de ARP 
- niet stil gestaan. Wat is hier van waar? 
Van wie is dit bericht afkomstig? Wil 
men AR en CH buiten sluiten?
Bij informatie bleek, dat de KVP inder
daad een uitnodiging had ontvangen voor 
een oriënterend gesprek op 29 januari j.1. 
ARP en CHU waren niet uitgenodigd. 
De PvdA heeft deze oriëntatie blijkbaar 
als bindend beschouwd, althans zo naar 
buiten gebracht. Het heeft weinig zin 
meer om alle persberichten en commen
taren - ook van landelijke politici -, 
welke sindsdien zijn verschenen, te her
halen.
Een feit is, dat na 15 september, toen in 
Rotterdam tijdens een gemeenschappelijke 
vergadering van de provinciale besturen 
van ARP en CHU en KVP door de afwij
zende houding van de CH-statenkringen 
Delft en Dordrecht de CDA-lijst de mist 
inging, de drie partijen elk huns weegs 
gingen. Naderhand hebben ARP en CHU 
elkaar nog kunnen vinden op een gemeen-

De CHU en de 
coilegevorming
,,In de kringen van de CHU is het advies 
gegeven na de verkiezingen voor de pro
vinciale staten en voor de gemeenteraden 
te trachten te komen tot een progamma, 
via overleg, waarbij géén partij wordt 
uitgesloten” . Dit heeft de christelijk- 
historische fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, gezegd 
op de dezer dagen gehouden jaarverga
dering 1974 van de Vereniging van chris
telijk-historische leden van gemeente
en provinciebesturen.
Dr. Kruisinga bracht het actuele onder
werp van de vorming van de colleges 
van gedeputeerde staten en van burge
meester en wethouders ter sprake. Hij 
herinnerde er aan, dat de PvdA zich 
uitsprak voor het vormen van beperkte 
program colleges met afspraken vooraf. 
,,Vanuit onze kringen is een ander advies 
gegeven” , aldus dr. Kruisinga.
Het uitgangspunt om na de verkiezingen 
met zoveel mogelijk partijen te over
leggen over een programma geeft een zo 
breed mogelijke vertegenwoordiging van 
de bevolking in het dagelijks bestuur 
van provincie en van gemeente, in casu 
de colleges van gedeputeerden en van
b. en w. ,,Het maakt tegelijk een goed 
program mogelijk zonder voor de ver
kiezingen deskundige vertegenwoordigers 
van bepaalde partijen uit te sluiten” , 
zei dr. Kruisinga. ,,Dit lijkt een veel 
beter uitgangspunt. Met onze opzet wordt 
niemand van het bestuur uitgesloten en 
daarmee wordt ook actief tegenweer ge
geven tegen een voortschrijdende polari
satie” .

H. L.

schappelijk verkiezingsprogram en in 
lijstverbinding. De KVP stond alleen en 
ging haar eigen weg. Met de voorzitter 
van het provinciaal bestuur van de KVP 
heb ik deze ontwikkeling in hoge mate 
betreurd. Het CDA komt zó ernstig in 
gevaar.
De KVP van haar kant heeft geëist, dat 
ook ARP en CHU bij deze ,,oriënterende”  
programbesprekingen vooraf zouden wor
den betrokken, maar art. 4 van ons pro
gram laat dit niet toe. Naar het zich 
laat aanzien heeft ook de KVP - ver
moedelijk mede onder druk van hoger
hand - zich weer van deze voorlopige 
overeenkomst gédistantieerd.

VERKLARING

Voor alle duidelijkheid en ten einde elk 
misverstand uit te sluiten hebben ARP 
en CHU op 12 februari onderstaand pers
bericht uitgegeven. Naar aanleiding van 
de vele persberichten en commentaren,

die de afgelopen weken verschenen zijn 
over de vorming van een progressief 
programcollege door de linkse partijen 
en de KVP in Zuid-Holland, stellen de 
provinciale besturen van ARP en CHU, 
die in de publiciteit steeds werden ge
noemd, er prijs op het volgende te ver
klaren:
1. ARP en CHU zijn van mening, dat na 

de verkiezingen een college van ge
deputeerde staten moet worden ge
vormd op basis van een beleidspro- 
gram in hoofdzaken.

2. ARP en CHU gaan de aanstaande ver
kiezingen in met een eigen, gemeen
schappelijk program, gebaseerd op 
een eigen visie op de samenleving. 
Zij willen duidelijk het oordeel van 
de kiezers óf voor de PvdA óf voor 
de VVD of voor de Christen Democra
tische gedachte.

3. Het spreekt uiteraard vanzelf, dat zij 
niet bereid zijn hun eigen program 
in te wisselen voor een nu reeds

vast te stellen beleidsprogram.
4. Na de verkiezingen - als de kiezers 

gesproken hebben - zullen de nieuw 
gekozen fracties over een beieids- 
program moeten gaan onderhandelen, 
waarbij de dan ontstane krachtsver
houdingen in sterke mate bepalend 
zullen zijn voor de resultaten. Voor 
onze eigen fracties is uiteraard 
het eigen program richtsnoer en uit
gangspunt.
Van deze onderhandelingen mogen niet 
bij voorbaat belangrijke groeperingen 
in de samenleving worden uitgesloten.

5. Het college van gedeputeerden dient 
gevormd te worden uit die fracties, 
die overeenstemming hebben bereikt 
over het beleidsprogram.

Wm C. de Kruyf, voorzitter pro
vinciaal bestuur CHU in 
Zuid-Holland.

O O K  BIJ STATENVERKIEZINGEN:

Stemmen bij volmacht - elders stemmen

Ook bij de verkiezingen voor provinciale 
staten op woensdag 27 maart aanstaande 
zal het mogelijk zijn om bij volmacht 
te stemmen of elders de stem uit te 
brengen.
Stemmen bij volmacht. - Wanneer een 
kiezer weet of vermoedt, dat hij niet in 
de gelegenheid is op woensdag 27 maart 
zelf zijn stem uit te brengen - bijvoor
beeld wegens ziekte, ouderdom, verblijf 
buiten de eigen provincie - kan hij als 
volmachtgever iemand anders aanwijzen 
om voor zich bij volmacht te laten stem
men. Als gemachtigde mag worden aan
gewezen de echtgenoot of echtgenote, een 
bloed- of aanverwant in de vierde graad 
(kinderen, kleinkinderen, achterklein
kinderen, achter - achterkleinkinderen,
ouders, grootouders, overgrootouders, 
bet-overgrootouders, broers, zusters 
zwagers, schoonzusters, ooms, tantes, 
neven, nichten, achterneven en achter
nichten), de echtgenoot van een' schoon
zuster en de echtgenote van een zwager, 
of een der huisgenoten van de vpimacht- 
gever.
De aanvrage om bij volmacht te mogen 
stemmen dient te geschieden op een for
mulier, dat gratis verkrijgbaar is op 
het stadhuis, het raadhuis of de gemeen
tesecretarie. Veel secretarissen van kies
verenigingen beschikken ook over for
mulieren.
Het ingevulde formulier moet uiterlijk 
woensdag 13 maart aanstaande zijn inge
leverd.
Een tweede mogelijkheid om bij volmacht 
te stemmen is de volgende: tot uiterlijk 
22 maart aanstaande gaat de kiezer, die 
bij volmacht wil stemmen, persoonlijk 
naar de gemeentesecretarie, vergezeld 
door de kiezer die als gemachtigde wil 
optreden. Deze gemachtigde mag een wil
lekeurige kiezer zijn behoeft geen fami
lielid of huisgenoot te zijn.
Schippers, vissers en zeevarenden mogen 
ook een willekeurige kiezer vragen als 
gemachtigde op te treden.
Elders stemmen. Bij de statenverkiezing 
is het mogelijk elders in de eigen provin

cie te stemmen. De aanvrage daartoe 
moet geschieden op een kosteloos ter 
gemeentesecretaris verkrijgbaar formu
lier, uiterlijk op woensdag 13 maart aan
staande.

Inlichtingen over het stemmen bij vol
macht en het elders stemmen: Uniebureau, 
Wassenaarseweg 7, Den Haag, telefoon 
070-244516.

Van de penningmeester
In ons contactblad van 25 januari 1974 
heb ik in een artikel, twee dingen door 
elkaar gegooid, n.1. de financiële actie 
van de ARP en de verslechterende con
tributie afdracht bij de CHU.
Bovendien heb ik van insiders op m ’n 
kop gekregen omdat de actie voor het 
verkiezingsfonds van de CHU in 1973 
zeker zo goed was als die van de ARP. 
Ik kreeg het volgende te horen:

,,Ledental bij de start van de AR- 
actie: 75.000.
Respons na drie weken (de eerste 
drie weken van een actie zijn de 
voornaamste) : 15.000 leden 
f 175.966,91 of gemiddeld per lid 
fll ,7 3 .

CHU Verkiezingsactie 1973:

Verzonden acceptgirokaarten:
25.000 stuks.
Respons: 6147 leden of 24.3 pro
cent.
Ontvangen bedrag: f 126.393,- of 
gemiddeld ongeveer f20,56 per lid” .

Ja, daar zit je dan. Eindelijk ben je 
zo ver dat je  de anti’s ten voorbeeld 
wil stellen en dan wordt je dat meteen 
overtuigend uit handen geslagen . . . .

Ach ja, ik weet het ook wel: Er gaat 
niets boven de CHU!
Daarom durf ik wederom een beroep

te doen op al mijn collegae-penningmees- 
ters van de kiesverenigingen: 
int u nu eens wat eerder de contributie! 
En stuur ze dan a.u.b. ook door aan mij. 
U weet: giro 169900 t.n.v. de penning
meester CHU, Den Haag.
Rondom de kandidaatstelling van Provin
ciale Staten is er veel binnen gekomen 
maar doe het wat regelmatiger en eerder. 
Het vraagt zo enorm veel tijd en het 
kost zoveel geld! De PTT wordt ook 
steeds maar duurder ondanks het feit 
dat Den Uyl heeft gezegd dat de over- 
heidstarieven in de hand moeten worden 
gehouden.
Nou ja, zegt U, Den Uyl zegt zo veel. 
Dat is ook zo. Maar we weten nu in ieder 
geval dat er niets van uitkomt. Alles 
wordt duurder. Daarom: draag versneld 
Uw contributie af. Dan zeg ik; WEL- 
BEDANKT.

Teneinde ieder misverstand te voorkomen 
moge ik de penningmeesters dringend 
verzoeken de contributie spoedig af te 
dragen op gironummer 169900.
Giften dienen uitsluitend te worden over
gemaakt op ons onvolprezen instituut, 
het Unie Werkfonds te Den Haag, giro
nummer 45015. Een fonds van onschat
bare waarde en zeker zo goed als alle 
anti’s bij elkaar . . .  De goeden uiteraard 
uitgesloten!
Met vriendelijke groet

A. J. Kaland,
penningmeester.
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Het gaat thans om het 
voortbestaan van Europa

De ernstige crisis waarin Europa ver
keert heeft uiteraard ook zijn invloed 
gehad op de februari vergadering van het 
Europese Parlement. Voorzitter Berk- 
houwer zei bij de opening van de zitting 
onder meer, dat de Gemeenschap op dit 
moment geschokt wordt door een bij
zonder ernstige crisis; ongetwijfeld één 
van de hevigste die zij ooit heeft gekend. 
Wanneer de gemeenschapszin niet langer 
de grondslag vormt van alle werkzaam
heden en plaats maakt voor zuiver natio
nale standpunten, dan kan het Europese 
bouwwerk in gevaar komen. Dit bouwwerk 
berust uitsluitend op een gemeenschappe
lijke wil. Daarom kan geen Europa bestaan 
wanneer de Lid-Staten niet werkelijk door 
de wil daartoe bezield zijn. Het gaat 
thans om het voortbestaan van Europa. 
Dezelfde ongerustheid klonk door in de 
rede waarmede de christen-democra- 
tische vice-voorzitter van de Commissie 
,,Scarascia Mugnozza”  (voorzitter Ortoli 
was op dat moment in Washington voor de 
energieconferentie) het progamma van 
werkzaamheden van de Commissie voor 
1974 (een soort ,,troonrede”  dus) bij

het parlement indiendé. Ook hij sprak 
van een crisissituatie, maar voegde daar
aan onmiddellijk toe, dat de Commissie 
vastbesloten is zich niet te laten mee
slepen door de golf van ontmoediging 
en verbittering die de opeenhoping van 
nieuwe problemen vergezelt. Het jaar 
1973 had het jaar moeten zijn van aan
passing aan de uitbreiding van de Ge
meenschap (met o.m. Engeland en Dene
marken). In feite werd het een jaar van 
hevige beroering en abrupte ommekeer. 
De energiecrisis heeft Europa op vitale 
punten getroffen. Een ding is zeker in 
deze periode van verwarring: de Europese 
economie moet als één geheel worden 
beschouwd. Geen enkele geïsoleerde actie 
kan succes hebben als buurlanden een 
afwijkend beleid voeren.
De huidige moeilijkheden mogen niet doen 
vergeten welk een diepe betekenis de 
totstandbrenging van Europa heeft.
Het doel is voor alles de mens; de 
mens in zijn werkgelegenheid, werkom
standigheden, levensstandaard en levens
omstandigheden. Tussen de gemakkelijke 
weg van verdeeldheid en de moeilijke

weg van eenheid heeft de Commissie 
haar koers bepaalt. Over deze belang
rijke verklaring heeft het parlement later 
in de week uitvoerig gedebatteerd. Daar
bij heeft de voorzitter van de Christen
democratische fraktie ,,Lucker”  even
eens zijn grote zorg uitgesproken over 
de huidige situatie. De huidige crisis 
aldus Lucker, gaat alle vorige in oorzaak 
en gevolgen teboven. Hij deed een drin
gend beroep, niet alleen op de regeringen 
van de lid-staten, maar ook op de Euro
pese politieke partijen om de handen in 
een te slaan en de huidige impasse te 
doorbreken. Ik sluit dit onderdeel af 
met een citaat van de voorzitter van 
de Commissie-Ortoli, die donderdag 14 
februari rechtstreeks vanuit de energie
conferentie in Washinton in het Parle
ment verslag kwam doen: ,,We moeten 
geloven aan wat we doen” .

FUSIES

De Commissie heeft een verordening op
gesteld om tot een grotere controle te 
komen van concentraties (fusies) van on
dernemingen.

Het parlement is in overgrote meerder
heid met dit voorstel akkoord gegaan, 
nadat zij een groot aantal amendementen 
van de Engelse conservatieven en de 
Franse Gaullisten om de gevraagde be
voegdheden te beperken had afgewezen. 
Hoewel het fusieverschijnsel enerzijds 
een positieve factor vooral van de ge
meenschappelijke markt - en dus ook 
als een gunstige ontwikkeling kan worden 
beschouwd - kan het anderzijds ook na
delige effecten hebben. Ik denk daarbij 
onder meer aan de gevolgen voor de 
werkgelegenheid en de concurrentiever
houdingen. Daarom is het juist dat aan 
de Commissie bevoegdheden worden ge
geven om controle, zelfs voorafgaande 
controle, op concentraties uit te oefenen. 
Aan de hand van de omzetcijfers van de 
desbetreffende onderneming wordt in 
eerste instantie beoordeeld of een onder
zoek naar de fusie noodzakelijk is.

LANDBOUWPRIJZEN

Tot diep in de nacht van woensdag op 
donderdag 13/14 februari heeft het parle
ment gedebatteerd over het voorstel van 
de Commissie inzake de landbouwprijzen 
van het verkoopseizoen 1974/1975. 
Algemeen overheerste de opvatting dat

deze prijsvoorstellen niet voldoende ver 
gaan. Het parlement constateerde dat aan 
het voorstel statistische gegevens ten 
grondslag liggen over een periode die 
in november 1973 was afgesloten. Dit 
brengt mede, dat bij dit voorstel nog geen 
rekening is gehouden met de zeer sterke 
kostenstijging als gevolg van de aardolie- 
crisis. Het is daarom niet zeker dat de 
voorgestelde prijsverhogingen toereikend 
zullen zijn om het inkomen van de land
bouwbevolking in 1974 te waarborgen. Het 
parlement had bovendien kritiek op de 
(lange) periode van vier jaar waarvan 
de Commissie uitgaat voor de vergelij
king van de inkomens in de landbouw 
met die van vergelijkbare beroepen bui
ten de landbouw. Een en ander bracht 
de meerderheid van het parlement tot 
het verzoek aan de Commissie de thans 
voorgestelde verhoging van de prijzen 
(gemiddeld plus 7%) substantieel verder 
te verhogen. Voor de meeste Italianen 
ging een en ander nog niet ver genoeg. 
Bovendien hadden zij overwegend bezwaar 
tegen de voorstellen inzake olijfolie. Zij 
stemden, samen met de Franse Gaullisten 
en een aantal Duitse socialisten (voor wie 
de voorstellen van de Commissie te ver 
gingen) tegen de gehele resolutie.. Maar 
een meerderheid van het parlement ging 
wel akkoord en voorkwam op deze manier 
een herhaling van de situatie van vorig 
jaar, toen het parlement onmachtig bleek 
een advies over de landbouwprijzen uit 
te brengen.

Uit de aangenomen resolutie noem ik 
nog twee punten die ook voor de Neder
landse verhoudingen van belang zijn.

1. Wat de zuivel betreft heeft het parle
ment de Commissie aanbevolen een 
rechtstreeks verband te leggen tussen 
de hoogte van de interventieprijs en de 
overschotten aan boter.

2. Wat de akkerbouwprodukten betreft 
is het parlement van oordeel dat de 
richt-prijs voor zachte tarwe verhoogd 
moet worden met het gemiddelde van 
de prijsverhogingen van de andere gra
nen, doch de interventieprijs met een 
geringer percentage.

Samenvattend kan naar mijn oordeel wor
den geconcludeerd, dat dit advies van 
het Europees Parlement ook voor de 
Nederlandse landbouw belangrijke posi
tieve punten bevat.

India, het land van Mahatma Gandhi
door mevrouw C. H. Evenhuis-van Essen

INDIA, HET LAND VAN MAHATMA 
GANDHI en het land waar in einde 1973 
het driejaarlijkse congres van de Inter
national Alliance of Woraen gehouden werd. 
De sterke persoonlijkheid van Gandhi leeft 
nog steeds onder het volk, zowel bij de 
minister als bij de taxichauffeur die ons

door New Delhi reed. Hij is zoals men 
daar zegt ,,de Vader van de Natie” .

Ik ondervond dat zeer duidelijk bij het 
congres dat ik als landelijk voorzitster 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrouwenbelangen meemaakte. Hij heeft

De president van India, Shri V. V. Giri en mevrouw C. H. Evenhuis-van Essen, 
voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen.

voor de bewustwording van de mens veel 
gedaan.
,,Laat de vrouwen het nooit betreuren, of 
zichzelf verachten dat zij niet als mannen 
geboren zijn. Er bestaat evenveel rede 
voor een man te wensen dat hij geboren 
ware als vrouw, als voor een vrouw het 
omgekeerde. Maar de wens is vruchte
loos. Laten wij gelukkig zijn met het 
geslacht waarmee wij geboren zijn en 
onze plicht doen tot welke de natuur ons 
bestemd heeft, aldus Mahatma Gandhi.

Het thema van het congres dat te New 
Delhi gehouden werd, was ,,Partnership 
for Progress” .
Een onderwerp met vele facetten. Partner
ship thuis, partnership in de gemeenschap 
en partnership in de internationale samen
leving. Een congres waaraan 26 landen 
deelnemen en afgevaardigden sturen, en 
waar bovendien vertegenwoordigsters van 
de I.A.W. bij o.a. de Verenigde Naties, én 
vrouwen van andere internationaal georga
niseerde verenigingen deelnemen, is 
uiteraard boeiend en zeer de moeite waard. 
Dat bleek al bij de opening van het con
gres door mevrouw Indira Gandhi. Het 
onderwerp ,,Partnership for Progress”  
werd door mevrouw Gandhi benaderd van
uit de wereld van vandaag. Partnership 
niet in de enge zin van man-vrouw-land, 
maar in een wereld waarin het ,,Part
nership”  naar haar idee de enige over
levingskans is. Hierbij kwam ook de hui
dige politieke situatie aan de orde waar
bij o.a. de energiecrisis duidelijk naar 
voren kwam. Interessant waren o.a. de 
punten dat:

,,ondanks alle computers, data en regis
tratiesystemen, grote internationale con
flicten nooit geheel kunnen worden voor
zien.”
,,dat bij politiek-militaire confrontaties 
niet alleen de hoofdpersonen worden ge
troffen maar in gelijke mate de toe
schouwers.”
Naarmate wij het leven ingewikkelder 
maken, schijnen de geringste belemme
ringen in staat te zijn het evenwicht te 
verstoren, zoals bijvoorbeeld een gier 
een machtig vliegtuig tot stilstand kan

brengen; zulke voorbeelden komen in India 
veelvuldig voor.

.VIEEWERKEN

Mevrouw Gandhi wil graag meewerken aan 
de bewustwording van zowel de vrouw als 
de man. Om te komen tot de zo hoogge
roemde gelijkwaardigheid zal de mentali
teit van man en vrouw moeten veranderen. 
Mijn indruk is dat men in India zelf niet 
zo hard loopt voor de emancipatie om de 
eenvoudige reden dat er voorlopig nog 
grotere probelemen zijn, die om een op
lossing vragen. Het veranderen van een 
mentaliteit is per slot in geen enkel land 
eenvoudig, ook niet in Nederland.

VOORBEELDEN

Enige voorbeelden uit het dagelijks leven 
in India wil ik u niet onthouden.
Of ik de manager van het hotel sprak, een 
hooggeplaatst functionaris, de roomboy of 
de vrouw van een minister. . . .  de huwe
lijken worden gearrangeerd door de ouders 
en men vindt het volkomen juist.

De ouders hebben het beste met de kinde
ren voor. Toen ik de vrije keuze die hier 
als normaal ervaren wordt, ter sprake 
bracht, kwam er een fel verzet en men 
weet de onevenwichtigheid van de jeugd 
mede aan deze vrijheid. De winkelier die 
ons enkele souvenirs verkocht bleek zeer 
geïnteresseerd te zijn in deze problema
tiek. Hij vertelde ons dat hij een bijzonder 
geëmancipeerd mens was en ook zijn vrouw 
alle kansen gaf. . . .  edoch. . . .  hij hield niet 
van lippenstift, dus had zijn vrouw op hun 
huwelijksdag de laatste maal haar lippen 
gestift. . . .
Desondanks wordt het woord ,,emancipa
tie”  bij praktisch iedere vrouw waarmee 
wij contact hadden, hoog in het vaandel 
gedragen. Daartegenover staat weer dat 
het lang niet altijd duidelijk is wat men 
onder dit magische woord verstaat.
Een, in haar ogen zeer geëmancipeerde 
vrouw, vond het bijvoorbeeld vanzelf
sprekend op de zondag de haren van haar 
man en zonen te wassen. Nu is er niets 
op tegen om de haren van man en zonen
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te wassen, maar zodra dit als een nor
male verplichting of zelfs als een voor
recht, gezien wordt, zou ik er toch wel 
tweemaal over denken.

Uiteraard spreekt de cultuur een hartig 
woordje mee en liggen de wensen en eisen 
op een geheel ander vlak dan bij ons. 
Wat de gelijke betaling voor gelijke ar
beid betreft, ligt dat al even moeilijk als 
hier. De vrouwelijke stratenmakers ver
dienen twee rupi, de mannelijke collega’s 
3% rupi per dag (1 rupi = 34 cent). 
Opvallend is het wel dat er stratenmaak
sters bestaan maar in het hotel uitslui
tend mannelijke bedienden, uitgezonderd 
de toiletjuffrouw.

NIEUWE PLICHTEN

De inleiding van Karin Ahrland, Zweden, 
,,Partnership in the Home” , was in die 
zin belangrijk dat zij concludeerde dat 
de vrouw door de gelijke rechten en 
plichten vaak nieuwe plichten krijgt, om
dat de oude plichten, namelijk opvoeden 
en verzorging van het gezin, blijven. 
De man dus zal, naar haar mening, meer 
mee moeten werken aan de opvoeding en 
verzorging van het gezin. Toen zij trouw
de, meende haar man zeer geëmancipeerd 
te zijn door op te merken dat hij haar 
mogelijkheden en kansen ten volle steunen 
zou, maar toen zij antwoordde dat zij 
ongetwijfeld hetzelfde van plan was ten 
aanzien van hem, was hij volkomen ver
baasd over deze reaktie. Blijkbaar vond 
hij zijn eigen tolerantie voldoende.
De bijdrage vanuit Israël werd voorge
lezen. Hierin werd de aandacht geves
tigd op de mogelijke tegenstelling ,,huis

houding, gezin - carrière” . Zij meende 
dat in Israël de vrouw niet alleen goede 
moeders en huisvrouwen zijn maar ook 
creatieve enbelangstellende mensen, wer
kende in een maatschappij waarin zij ook 
de andere helft van de plichten en rechten 
op zich kunnen nemen.
Eén van de juridische moeilijkheden is dat 
het werk van de vrouw sterk wisselt 
en dat de sociale verzekeringen niet 
flexibel genoeg opgevangen kunnen wor
den.

In Israël ontvangt de moeder een geboorte- 
toelage op voorwaarde dat de geboorte in 
een ziekenhuis plaatsvindt. De werkende 
vrouw ontvangt 6-12 weken verlof en ont
vangt 75 procent van haar salaris van de 
sociale verzekering, vrij van inkomsten
belasting. De wet heeft vastgesteld dat een 
vrouw in deze situatie niet ontslagen mag 
worden.

Vele discussies vonden plaats en tot mijn 
grote verbazing en genoegen noemde de 
Indiase afgevaardigde de Politieke Scho
lingscursussen die in Nederland georgani
seerd worden.

DRINGEND BEROEP

Gelukkig had ik zelf ook de gelegenheid om 
niet alleen op de Politieke en Burger- 
schapscursussen te wijzen, maar ook een 
dringend beroep te doen op de aanwezigen 
bij het parlement, werkgevers en vakbon
den op aan te dringen de ,,werkclassifi- 
catie”  van mannen en vrouwen te bezien. 
Hoe kan men spreken van gelijk loon voor 
gelijkwaardige arbeid wanneer er velé be
roepen die door vrouwen verricht worden.

nog niet vergeleken zijn met beroepen die 
door mannen verricht worden.
Wie bepaalt wat gelijkwaardig is en hoe 
weten wij of er sprake is van gelijke be
taling?
Annelise Truninger, Zwitserland, behan
delde de ,,Partners sociaal en econo
misch” . De belangrijkste wijzigingen zou
den behoren te zijn: ,,verandering tradi
tionele verhouding man-vrouw in sociaal 
en economisch opzicht naar een relatie 
die aan de vrouw een zelfstandiger rol 
toebedeelt” , meer onderwijs-, vormings- 
en ontplooiingskansen voor de vrouw; 
andere verdeling van werktijden in het 
beroepsleven, zodat desgewenst ende man 
en de vrouw de tijd kunnen verdelen over 
de zorg voor het huishouden en de vervul
ling van een taak buitenshuis; samengaan 
economische en sociale planning.

Lang niet alle ervaringen en belevenissen 
kan ik u vertellen want dan blijft er nau
welijks plaats over voor de andere artike
len in De Nederlander. Wel wil ik met na
druk zeggen dat er hard gewerkt is, elke 
dag van negen uur ’s morgens tot vier uur 
’s middags. Natuurlijk waren er de nodige 
recepties en ,,buffet dinners”  maar ook 
die werden benut om van gedachten te wis
selen en de problemen uit te diepen. 
Na het congres bezochten wij Acra, de 
Taj Mahal, Jaipur, de rosé stad. Amber, 
waar ik per olifant, naar de prachtige 
Maharadja-paleizen reed. Ik wil mijn 
ervaringen beëindigen met de woorden 
die de president van India, sprak; de 
hersenen van de vrouwen moeten mede in 
dienst gesteld worden van de samenleving. 
De vrouwen moeten meer ingeschakeld

worden bij het politieke en maatschappe
lijke leven. Alleen door het benutten van 
alle bekwaamheden van mannen en vrou
wen zullen ook de grote problemen wel
licht met succes kunnen worden aangepakt.

C. H. Evenhuis-van Essen

Propaganda
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, in het bij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander”  blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

Redaktie.
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goedkoop kocht u nooit ’n 
bontmantel! Zie de etalages 
en u zult zeggen: dat is haast 
voor niets. 3 jr. garantie. 
Kredietservice zeer soepel 
mogeiijk. Dit kan alléén: De 
grootste en goedkoopste bont- 
zaak van Nederland:
DE BONTKONING, Hoogstraat 
97, Rotterdam-C., tel. 010- 
117.117. Groot parkeerterrein 
voor de zaak. Vrijdagsavonds 
tot 9 uur geopend. Hooghuis- 
straat 3 (straat schuin t /o  
Hema), Eindhoven-C., tel. 040- 
61100. Vrijdagsavonds tot 9 
uur koopavond. Voorstreek 71, 
Leeuwarden-C., tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Als extra 
service gratis reizen voor u, 
daar bij koop reisgeld voor 2 
personen (ook benzine auto) 
wordt terugbetaald.
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Dr. R. J. H. Kruisinga wil gehele land 
NIET met gewesten bedekken
Dr. R. J. H. Kruisinga, de voorzitter 
van de christelijk-historische Tweede- 
Kamerfractie is in principe voor de vor
ming van gewesten in Nederland. Hij 
meent evenwel, dat degewestvormingzich 
niet over bet gehele land moet uitstrek
ken.
Wat de provincie Friesland betreft is dr. 
Kruisinga van mening, dat deze provincie 
niet als één of meer gewesten mag opgaan 
in een grotere bestuurlijke eenheid. Fries
land moet - ongeacht bestuurlijke her
vormingen - gezien de culturele en histo
rische identiteit als provincie blijven be
staan, aldus de CHU-fractievoorzitter in 
zijn antwoord op enquête-vragen, welke 
hem gesteld werden door de hoofdredac
tie van de Leeuwarder Courant.
Het dagblad houdt momenteel een enquête 
onder kamerleden om aan de weet te ko
men, met het oog op de komende staten
verkiezingen, hoe gedacht wordt over de 
gewestvorming in het algemeen en de toe
komst van de provincie Friesland in het 
bijzonder.

BEGINSEL

In een toelichting op zijn antwoorden 
schreef dr. Kruisinga aan de hoofdre
dactie van de Leeuwarder Courant, dat

de CHU in beginsel voorstander is van 
gewestvorming in die landsdelen, waar 
daaraan een duidelijke behoefte bestaat. 
Daarbij denkt de CHU bijvoorbeeld aan het 
gewest Rijnmond en het gewest Eind
hoven. Maar de CHU is voorshands niet 
van oordeel dat de gewestvorming zich 
over het gehele land zou dienen uit te 
strekken.

Aan de nadelen van het creëren van een 
vierde bestuurslaag moet volgens dr. 
Kruisinga daarbij in het bijzonder worden 
gedacht. Dit kan namelijk de besluit
vorming belangrijk vertragen, de admi
nistratieve procedures nodeloos ingewik
keld maken en de afstand tussen bestuur
der en bestuurde vergroten.
,,Het resultaat zou kunnen zijn het cre- 
eren van nieuwe instituten, die ongewenst 
zijn en het bestuur nodeloos ingewikkeld 
en duur maken. Daartegen zullen wij ons 
verzetten,”  aldus de fractievoorzitter van 
de CHU. ,,Wij zijn voorstander van een. 
herverdeling van taken tussen rijk, pro
vincie en gemeenten. Waar mogelijk moet 
decentralisatie van bevoegdheden worden 
nagestreefd.
In het verleden is in dit verband aan de 
positie van de provincie veel te weinig 
aandacht gegeven.”

Dr. R. J. H. Kruisinga.

DELEGEREN

Het moet zeer wel mogelijk zijn een aan
tal wettelijke bevoegdheden aan de pro
vincie te delegeren, die tot nu toe buiten 
haar bevoegdheid lag, aldus dr. Kruisinga. 
Er zijn een aantal bevoegdheden aan te 
wijzen, waarvoor de provincie bij uitstek 
de geschikte bestuurlijke eenheid vormt. 
Op het terrein van de milieuhygiëne en

de volksgezondheid zijn in een nieuw 
wettelijk kader een aantal bevoegdheden 
nadrukkelijk bij de provincie geplaatst. 
Te denken valt hierbij aan: De Wet Zie
kenhuisvoorzieningen; het voorontwerp 
van Wet Gezondheidsvoorzieningen; de 
Wet Ambulance Vervoer; de Wet Lucht
verontreiniging; de Wet Waterverontrei
niging; het Voorontwerp van Wet Bodem
verontreiniging; de Wijziging van de Wa
terleidingwet en de Wijziging van de Wa
renwet.
In de toekomst zou ook bij andere on
derwerpen van staatszorg ook aan een 
dergelijke herverdeling van bevoegdhe
den aandacht dienen te worden gegeven. 
De CHU is op dit ogenblik derhalve eer
der voor een versterking van de positie 
van de provincie dan voor een verzwak
king daarvan.

Ten aanzien van de provinciegrenzen zijn 
aldus dr. Kruisinga in zijn toelichting, 
wellicht kleine correcties die om redenen 
van efficiency noodzakelijk zijn, denkbaar 
maar die noodzakelijkheid van eventuele 
kleine correcties moet dan wel duide
lijk worden aangetoond, waarbij aan cul
turele, historische en sociale aspecten 
grote aandacht dient te worden geschon
ken en deze aspecten niet ondergeschikt 
dienen te worden gemaakt aan al dan niet 
vermeende argumenten van financieel- 
economische efficiency.

H. L.

KVP-bestuur wil dit jaar beslissing over één CDA-lijst
Het partijbestuur van de KVP en de unie
raad van de CHU denken niet gelijk over 
de verdere gang van zaken wat betreft 
bet Christen-Democratisch Appèl CDA. 
Deze conclusie mag getrokken worden, 
nu het KVP-bestuur een verklaring heeft 
gepubliceerd wat betreft de resolutie, 
welke de partijraden van KVP en ARP 
en de Unieraad van de CHU op zaterdag 15 
december van het vorig jaar in afzonder
lijke vergaderingen in het Doelencomplex 
te Rotterdam met meerderheid van stem
men aannamen.
Het partijbestuur van de KVP gaat er van 
uit, dat de parlementaire situatie in de 
loop van dit'jaar 1974 het besluit om bij 
de eerstvolgende Tweede-Kamerverkie- 
zingen met één CDA-lijst uit te komen 
zal rechtvaardigen. De Unieraad van de 
CHU meent evenwel, dat de beslissing 
over zo’n lijst genomen moet worden 
tegen de achtergrond van de parlemen
tair politieke situatie vóór de eventu
ele verkiezingen voor de Tweede Kamer.

FEDERATIEF KARAKTER

Het partijbestuur vande KVP heeft erkend, 
dat het Christen Democratisch Appèl (CDA) 
een federatief karakter heeft. Het bena
drukte evenwel, dat het de doelstelling 
van de KVP blijft om samen met ARP 
en CHU één nieuwe politieke partij te 
realiseren, conform de gezamenlijke 
resoluties van 13 juni en 15 december 
vorig jaar.
Aldus blijkt uit de verklaring van het 
KVP-partijbestuur, gepubliceerd in het

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

februari/maart-nummer van het KVP- 
blad ,,Politiek nieuws” .

Op zaterdag 15 december jongstleden 
namen de partijraden van KVP en 
ARP en de Unieraad in afzonderlijke 
vergaderingen een resolutie aan over 
de verdere samenwerking van de drie 
christen-democratische partijen. De 
grondslag voor deze uitspraak was 
vorig jaar op zaterdag 13 juni gelegd. 
Het aanvaarden van de resolutie door 
de partijraden van KVP en ARP 
en de Unieraad van de CHU ging op 
de afzonderlijke vergaderingen ge
paard met het aannemen van een of 
meer resoluties. De partijraad van 
de KVP droeg het partijbestuur van 
deze partij op een oordeel over de 
resoluties uit te spreken.

LETTERLIJKE TEKST

De letterlijke conclusies van het KVP- 
partijbestuur luiden;
1. Het partijbestuur van de KVP heeft 
gezien de opdracht van dc partijraad 
een oordeel gevormd over de moties 
(resolutiea) die door de partijraden van 
KVP en ARP en de Unieraad van de CHU 
zijn aangenomen naast de resolutie inzake 
de samenwerking, zoals die door het be
stuursorgaan was voorgelegd en door het 
partijbestuur van de KVP positief aan de 
partijraad was aanbevolen.
2. Het partijbestuur van de KVP is ver
heugd over het feit, dat de ontwerp
statuten van het bestuurorgaan door de 
partijraden en de Unieraad met zo ruime 
meerderheid is aanvaard.
3. Het partijbestuur van de KVP rekent 
op een uitvoering van de resolutie con
form de daarin genoemde data. Het par
tijbestuur hoopt en vertrouwt er op dat 
CDA-organen in werking treden zodra 
zulks door reglementen/statuten mogelijk 
is.
4. Het partijbestuur van de KVP erkent 
dat het thans opgerichte CDA voorals
nog een federatief karakter heeft, zoals 
gesteld in de motie welke is aangenomen 
door de partijraad van de ARP. Het par
tijbestuur hecht eraan te benadrukken 
dat onze doelstelling is en blijft om samen 
één nieuwe politieke partij te realise
ren, conform de gezamenlijke resoluties 
van 13 juni en 15 december 1973.
5. Met betrekking tot de resolutie door de 
Unieraad van de CHU aangenomen, heeft 
het partijbestuur van de KVP zich als 
volgt uitgesproken: Het partijbestuur van

de KVP wenst vast te houden aan hetgeen 
in de resolutie over de ene kandidaten
lijst is opgenomen, namelijk dat in het 
najaar van 1974 de daartoe statutair be
voegde organen van de drie partijen die
nen te beslissen over de voorstellen van 
het bestuur inzake de lijst casu quo de 
lijsten. Het partijbestuur van de KVP 
gaat er daarbij van uit dat de parlemen
taire situatie in de loop van 1974 dan 
een besluit om gezamenlijk met één CDA- 
lijst uit te komen, zal rechtvaardigen. 
Aldus de conclusie van het partijbestuur 
van de KVP welke conclusie besloot met; 
,,Verheugend is de betoonde eensgezind
heid van de partijen bij de debatten rond 
de Machtigingswet. Het partijbestuur van 
de KVP doet nogmaals een beroep op de 
fracties van de Tweede en Eerste Ka
mer om politiek eensgezind op te tre
den zodat de beslissing in 1974 geloof
waardig genomen kan worden” .

CHU-RESOLUTIE

Het partijbestuur van de KVP sprak in zijn 
conclusies over een CHU-resolutie van 
zaterdag 15 december jongstleden. Deze 
resolutie luidde; ,,De Unieraad aan
vaardt de resolutie zoals voorgesteld 
door het CDA-orgaan met dien verstan
de, dat de beslissing door de bevoegde 
Unie-organen of tot één lijst, danwel 
lijstverbinding, of gescheiden optrek
ken moet worden genomen tegen de acn- 
tergrond van de feitelijke parlementair 
politieke situatie voor de eventuele ver
kiezingen voor de Tweede Kamer en 
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 betrokken” .

H.L.

CHU verslaat P .v .dA  
in radio-schaakwedstrijd
Onlangs nam de V.P.R.0. het initiatief 
om een radio-schaakpartij te laten spelen 
tussen een lid van een der regerings
partijen en een lid van de oppositie. 
In de Tweede Kamer was de socialist 
drs. Giebels (38) bereid om het van 
achter het schaakbord voor de regering 
op te nemen.
Hie V.P.R.0. had enige moeite om bij de 
oppositie een tegenstander te vinden. Het 
feit dat Giebels als een goed schaker 
bekend staat, is hier aan wellicht niet 
vreemd; hij nam in januari j.1. nog deel 
aan een der amateurgroepen van het 
Hoogoventoernooi, won de eerste prijs 
en won bovendien de beslissingspartij 
tegen de kampioen van een gelijkwaardige 
groep.
De C.H.U.-fraktie der Tweede Kamer 
herinnerde zich dat prof. Van Hulst 
schaakte, zodat de V.P.R.0. bij hem 
aanklopte; deze accepteerde de uitnodi
ging.
Op vrijdag 22 februari maaktede V.P.R.0. 
’s middags om 5 uur bekend, dat de 
wedstrijd om 6 uur zou beginnen.
De zetten zouden de komende uren via de 
radio doorgegeven worden, terwijl de

spelers zelf commentaar zouden leveren 
c?) de stand. De luisteraars konden op 
deze manier de gehele partij volgen. 
De strijd had een bijzonder boeiend ver
loop. Van Hulst ging onmiddellijk tegen 
de Siciliaanse verdediging in het offensief, 
probeerde na 20 zetten de strijd te for
ceren, hetgeen niet dadelijk gelukte. 
Giebels wist zich voorlopig aan de greep 
te ontworstelen. In de zeer moeilijke 
complicaties die toen ontstonden, raakte 
hij echter de draad kwijt, verloor twee 
pionnen en overschreed bovendien de toe- 
gestane bedenktijd.
De socialist toonde zich een goed ver
liezer door als eerste Van Hulst te com
plimenteren. Ook in het radio-commentaar 
dat hij na afloop van de partij gaf, bleef 
hij uiterst sportief.
In de V.P.R.0.-studio was men door deze 
uitslag kennelijk enigszins verrast, want 
bij een ,,progressieve”  omroepvereniging 
behoort een ,,progressieve”  partij te 
winnen. Maar men toonde zich ook hier 
goede verliezers.
Zou de uitslag van deze schaakpartij iets 
te maken hebben met de uitslag van de 
komende verkiezingen? ? ?
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Kanttekeningen bij de begrotingsbehandeiing financiën door mr. W. Schollen, lid Tweede Kamer

Eén van de laatste begroUngshoofstukken 
die de Tweede Kamer in zijn sterk verlate 
begrotingsmarathon heeft behandeld was 
die van het departement van Financiën. 
Het ging daarbij uiteraard niet meer 
primair om de in de zo ver van 1973 
opgestelde memorie van toelichting.

Nieuwe beleidsdoelstellingen en nieuwe 
ontwikkelingen vroegen de aandacht. Drie 
onderwerpen kwamen daarbij duidelijk 
als debatbepalend naar voren: de komende 
belastingverlaging ter stimulering van 
de bestedingen en de resultaten van een 
onderzoek naar de financiering al of niet 
met zwart geld van pleziervaartuigen. 
Als derde gesprekspunt kreeg de fiscale 
positie van de werkende gehuwde vrouw 
bijzondere aandacht.

WERKENDE GEHUWDE VROUW

Om met het laatste te beginnen. Met ingang 
van 1973 is die fiscale positie drastisch 
gewijzigd. De arbeidsinkomsten van de 
gehuwde werkende vrouw worden niet 
langer meer opgeteld bij die van haar 
man. Haar arbeidsinkomsten veroorzaken 
dus niet langer een progressienadeel bij 
de man; hij betaalt omdat zijn vrouw 
werkt niet meer belasting, zoals vroeger 
wel het geval was. Deze verzelfstandiging 
van de gehuwde vrouw op fiscaal terrein 
was ook technisch bezien een ingrijpende 
operatie. Ik wist toen ik medio 1972 het 
wetsontwerp bij de Kamer indiende dat 
het niet reeds voor alle gevallen een be
vredigende oplossing bracht. Maar voor 
verreweg de meeste gevallen was het 
voorstel wel een duidelijke verbetering. 
Eén van de groepen van gevallen waarvoor 
een nadere uitwerking noodzakelijk bleek 
was die, waarbij de vrouw kostwinster is

en de man niet of belangrijk minder ver
dient dan de vrouw. Ook voor deze ge
vallen bevatte de wet al een regeling, 
maar in de praktijk van de laatste ander
half jaar is echter gebleken dat deze 
regeling niet voldoende ruim was. De 
Kamer heeft nu van verschillende zijden 
gevraagd om een uitbreiding. De nieuwe 
staatssecretaris van Financiën Van Rooyen 
heeft toegezegd vóór 1 juni zijn standpunt 
te zullen bepalen en de belastingdienst in 
een aanschrijving nadere instructies te 
zullen geven. Naar mijn oordeel zal hij 
op langere termijn zeker met een wets
ontwerp moeten komen. Wanneer dan een 
volledige zg. rolswisseling mogelijk zal 
blijken - in 1972 ben ik daar zuiver 
technisch op stukgelopen - dan zullen vele 
van de huidige problemen opgelost zijn.

ZWART GELD

Minister Duisenberg maakte tijdens de 
begrotingsbehandeling enige resultaten 
bekend van een onderzoek dat de belas
tingdienst heeft ingesteld naar fiscale 
fraude in relatie tot de financiering van 
pleziervaartuigen. Uit een steekproef van 
1000 gevallen was gebleken dat in 
34 procent van die gevallen de financiering 
van deze luxe gebruiksartikelen was ge
beurd met fiscaal zwart geld. Uiteraard 
trokken deze mededelingen ook in de 
publiciteit grote aandacht. Zij werpen 
ook belangrijke vragen op. Is de fiscale 
moraliteit in ons land inderdaad zo slecht 
geworden als deze cijfers suggereren?

Gaat de fiscus door in de toekomst via 
de lijn van deze bestedingsvormen en 
via andere wegen (verzamelen van mun
ten, postzegels en schilderijen; het ma
ken van dure buitenlandse reizen etc.)

de fiscale ontduiking te bestrijden? Minis
ter Duisenberg liet er geen twijfel over 
bestaan dat hij - in het licht van de door 
het kabinet Biesheuvel in gang gezette 
verscherping van de fiscale controle - vast 
van plan is er hard tegen aan te gaan.

Ik heb van de kant van de CH-fractie ge
steld dat wij fiscale fraude, zoals iedere 
fraude, sterk veroordelen en dat wij een 
fiscaal belled waarbij getracht wordt ieder
een overeenkomstig zijn wettelijke ver
plichtingen te doen betalen volledig zullen 
steunen. Maar ik heb er ook aan toege
voegd, dat ik iets belangrijks in het betoog 
van de Minister had gemist, namelijk het 
op geen enkele wijze aandacht schenken 
aan de oorzaken van de kennelijk gestegen 
fiscale fraude en gedaalde fiscale morali
teit.

Voorgangers van deze Minister hebber er 
bij herhaling en met nadruk op gewezen 
dat de belastingdruk in Nederland zeer 
hoog is geworden en dat met name de 
druk van de loon- en inkomstenbelasting 
in ons land ver uitsteekt boven die in ons 
omringende landen. Deze hoge belasting
druk verklaart mogelijk niet alles; maar 
zij kan anderzijds ook niet volledig worden 
verwaarloosd zoals Duisenberg deed. Het 
was jammer dat deze Minister het ook 
bij de replieken niet over zijn tong kon 
krijgen dat de belastingdruk in ons land 
inderdaad tot grote hoogte is gestegen 
en dat deze ontwikkeling iets of mogelijk 
zelfs veel te maken heeft met het ver
schijnsel belastingfraude, dat hij - te
recht - bestrijdt.

BELASTINGVERLAGING

Tegen de achtergrond van deze berichten 
over gestegen fiscale fraude is het een 
goed bericht dat het kabinet-Den Uyl een 
belastingvérlaging per 1 juli overweegt.

Een belastingverlaging waarmede een sti
mulering van de bestedingen wordt beoogd 
en welke daardoor mede een positieve 
invloed kan hebben op de werkgelegenheid 
in ons land.
Namens de fractie heb ik mij positief 
opgesteld tegenover deze plannen tot ver
laging van de fiscale druk. Wij denken 
daarbij in het bijzonder aan de loon- en 
inkomstenbelasting, maar niet uitsluitend. 
Zo zullen wij iedere poging steunen om 
het per 1 januari 1974 op 8 pro mille 
vastgestelde tarief van de vermogensbe
lasting weer te verlagen, met name voor 
de kleinere vermogens. Maar wij denken 
bijvoorbeeld ook aan herinvoering van de 
investeringsaftrek voor machines, een 
fiscale aftrek die op dit moment geschorst 
is. De VVD heeft - zonder de laatste ge
gevens over de ontwikkeling van onze 
nationale economie zoals die door het 
centraal planbureau worden opgesteld te 
kennen - reeds een plan op tafel gelegd 
voor een belastingverlaging van 1,3 mil
jard gulden. Wij steunen als CHU-fractie 
dat plan niet. In de eerste plaats omdat 
wij het niet verantwoord achten thans 
reeds over de omvang van de belasting
verlaging een definitieve uitspraak te 
doen. In de tweede plaats omdat de VVD- 
fractie die dit plan per 1 april of uiterlijk 
1 mei wil uitvoeren, zich kennelijk onvol
doende heeft gerealiseerd dat dit technisch 
een onhaalbare kaart is. Bovendien zou 
met dit tijdschema de inspraak van de 
Staten-Generaal helemaal in de verdruk
king komen. Het kabinet-Den Uyl zal er 
al moeite genoeg mee hebben om tijdig 
een wetsontwerp bij de Staten-Generaal 
in te dienen. Ik heb Minister Duisenberg 
er met nadruk voor gewaarschuwd niet 
te tornen aan het recht van amendement 
van de Tweede Kamer. Er mag geen 
situatie ontstaan dat de persen al draaien, 
maar de Tweede Kamer nog moet be- 
slissèn.

PARLEMENTARIA

CHU-fractie tegen verzorging Radionieuwsdienst door NOS
Vorige week, tijdens de eindstem

mingen over de begroting-1974 van 
het departement van cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk, heeft de 
Tweede Kamer met meerderheid van 
stemmen twee moties aangenomen, in
gediend door de liberaal K. van Dijk. 
Doorbet aannemen van de eerste motie 
sprak de kamer uit, dat de radio
nieuwsdienst van het ANP niet mag 
overgaan naar de NOS, maar blijvend 
door het ANP, het Algemeen Neder
lands Persbureau verzorgd moet wor
den. De tweede motie bevatte de uit
spraak, dat de NOS niet zelfstandig 
actualiteitenrubrieken en achtergrond- 
commentaren mag verzorgen.
De fractie van de CHU behoorde tot 
de fracties, welke voor beide moties 
stemden.

Bij de behandeling van de CRM-begro
ting hadden de Tweede-Kamerfracties 
van KVP, ARP en CHU de taken ver
deeld. Het christelijk-historische 
kamerlid drs. Van Leijenhorst sprak 
met name over de harmonisatie van 
het welzijnsbeleid en de welzijnswet- 
geving, ,,het meest centrale en funda
mentele thema bij deze begrotings
behandeling” .

,,Er is 20 jaar vrije groei mogeiijk 
geweest. Nu is het tijd om te wieden 
en te structureren. In het veld wordt 
de samenwerking steeds gefrustreerd 
en doorkruist door een vergaande com
partimentering van de werksoorten. 
Die compartimentering vindt zijn oor
sprong in de verschillende departe
mentale indelingen, in de verschillen
de organisatievormen en de verschil
lende financieringsmethoden” , aldus 
drs. Van Leijenhorst. Hij noemde een 
voorbeeld: De uiterst moeizame gang 
van sociaal-psychiatrische diensten, 
jeugdadviesbureaus, medisch- opvoed
kundige bureaus en bureaus voor 
levens- en gezinsvragen tot een ge- 
integreerd regionaal centrum voor de 
geestelijke volksgezondheid is hieraan 
te wijten.
Drs. Van Leijenhorst zei blij te zijn 
dat het kabinet hieraan eindelijk iets 
wil gaan doen. ,,Het is trouwens 
de hoofdrede van bestaan van de wel- 
zijnsraad uit de ministerraad” .

IN STRIJD

Nog steeds ziet het kamerlid helaas 
activiteiten, die in strijd zijn met de 
harmonisatiegedachte. Drie voorbeel
den:
1. De staatssecretaris van volksge

zondheid stelt een commissie- 
Festen in, die rapport uitbrengt 
over de verbetering van organi
satie en structuur van de gezond
heidszorg.
Tegelijkertijd stelt de minister van 
CRM de ,,beraadsgroep harmoni
satie welzijnsbeleid en welzijns- 
wetgeving”  in.
Bestaat er nu niet weer hét ge
vaar, dat iedere groep tot een eigen 
stuurmechanisme komt en de kans 
tot harmonisatie wordt gemist?

2. Op grond van de rapporten van deze 
groepen zal iedere bewindsman zijn 
eigen nota aan de kamer zenden. 
Mag erop gerekènd ■ worden, dat 
daarvóór ieder rapport en iedere 
nota terdege in de Welzijnsraad 
zal worden besproken?
Het moet bij de nota van deze minis
ter niet om knelpunten gaan.

3. Zowel door de centrale raad voor 
de volksgezondheid als door de 
nationale raad voor maatschappe
lijk welzijn zijn rapporten gemaakt 
over de regionalisatie.
Waarom moest dat nu? Het is toch 
logisch, dat de maatschappelijke 
gezondheidszorg en de maatschap
pelijke dienstverlening op elkaar 
aansluiten?

Wil de minister als coördinerende fi
guur zorgen, dat deze rapporten uit
monden in een gemeenschappelijke vi
sie van de welzijnsraad van het kabinet? 
Of moet ook hier weer de kans op har
monisatie worden gemist? Aldus drs. 
Van Leijenhorst.
Het CHU-kamerlid zei voorts, dat een 
voortdurende toetsing, evaluatie, advi
sering en stimulering moeten plaats
vinden. Daarvoor zijn twee dingen 
nodig:
1. De minister moet zijn coördineren

de taak in de welzijnsraad maxima
liseren en zijn collega’s totharmo- 
nisatiebereidheid aanzetten.

2. Er moet een klein permanent co l
lege komen, rechtstreeks verbonden 
aan de welzijnsraad van het kabinet, 
adviserend over de harmonisatie 
van welzijnsbeleid en weizijnswet- 
geving, ook pseudo-wetgeving.

WEDUWNAARS

Drs. Van Leijenhorst sprak kort over 
de problematiek van de weduwnaars. 
,,Er ligt een rapport van de Gezins
raad met aanbevelingen, die naar onze 
mening billijk en noodzakelijk zijn. 
Wij krijgen al een paar jaar noodsig
nalen uit deze groep. Wie met deze 
mensen spreekt komt onder de indruk 
van de schrijnende problematiek. Vol
gens onze inlichtingen wordt door de 
departementen steeds de boot afgehou
den. Dat mag niet” . Het kamerlid 
wilde graag concreet horen, wat minis
ter Van Doorn met de aanbevelingen 
van het rapport gaat doen.

VERHEUGD
In het kort sprak drs. Van Leijen
horst over het belang van het Monu- 
mentenjaar 1975 en zei het verheu
gend te vinden, dat onder het kabinet- 
Biesheuvel een samenwerking tussen 
de departementen van CRM en volks
huisvesting tot stand is gekomen. ,,Wij 
vinden het een goede zaak, dat stads
sanering en de zorg voor het monument 
hand in hand gaan. Wij gaan er tevens 
van uit, dat het esthetische element 
niet door het technische wordt over
woekerd” .
Wat het natuurbehoud betreft wees drs 
Van Leijenhorst er op, dat de aftake
ling van grote delen van het Neder
landse landschap nog steeds doorgaat. 
Overal in het land ziet men nog prach
tige houtwallen en het oog sierende 
boomgroepen verdwijnen, terwijl ieder 
weldenkend mens beseft welke schade 
daarmee wordt aangericht. ,,Het is 
gebleken, dat in de desbetreffende 
gemeenten in zeer veel gevallen geen 
bestemmingsplannen bestaan, zodat 
prachtige stukken land van natuur
historische waarde tot vogelvrij ge
bied zijn verklaard” .
Het CHU-kamerlid sprak ook over de 
problemen, waar talloze Nederlanders 
thans mee te kampen hebben. Hij be

doelde die groep, welke vaak vele 
jaren methunvrijetijds-behuizing heeft 
kunnen genieten van de rust, die de stad 
hen ontzegde, maar die nu plotseling 
een soort ultimatum krijgen hun bedoe
ning af te breken c.q. te verwijderen. 
,, Wij hebben natuurlijk oog voor de edele 
motieven, zoals natuurbehoud, die hier 
een rol spelen. Anderzijds worden vele 
mensen hierdoor gedupeerd, temeer, 
dat hier toch ook - zij het niet altijd 
officieel - van een verkregen recht 
gesproken kan worden.”
Evenals vorig jaar pleitte drs. Leijen
horst voor de snelle totstandkoming 
van de reeds lang beloofde facilitei
tenwet, waarin de rechtspositie van de 
Zuid-Molukkers duidelijk wordt gere
geld. Hier is haast bij, gelet ook op de 
problemen, die zich voordoen, bijvoor
beeld bij het aanvragen van visa, voor 
familiebezoek enzovoort.

VERONTRUST

Drs. Van Leijenhorst ging ook in op de 
mogelijke vertoning in Nederland vande 
Deense film, zogenaamd handelend over 
het liefdesleven van Jezus (Christus) en 
de vertoning van de zo betitelde Kerst- 
show van de VPRO op 27 december jl. 
,,Uit de talloze reacties enbrieven, die 
minister Van Doorn ontvangen heeft, 
weet hij hoe ernstig honderdduizenden 
mensen in Nederland hierdoor veront
rust en gekwetst worden. Als volks
vertegenwoordiger achten wij het onze 
plicht om de gevoelens, die er dienaan
gaande in het land leven, ook op deze 
plaats kenbaar te maken.
De minister heeft op de schriftelijke 
vragen van de drie KVP-collega’s ter
zake van dezgn. Barend Servetshow ge
antwoord, dat art. 10 van de Omroepwet 
hier niet moest worden toegepast.
De Omroepwet geeft een bepaalde taak 
aan de minister. Voor de uitoefening 
van die taak zal de minister bepaalde 
normen hanteren, die moeten passen 
in het totale kabinetsbeleid. Mijn sim
pele vraag is nu; wil de minister - die 
een vooraanstaand lid van de PPR en 
pen overtuigd rooms-katholiek is - 
nu eens uiteenzetten, welke normen hij 
hanteert bij de toepassing van de des
betreffende artikelen in de-Omroep
wet?”  aldus drs. Van Leijenhorst.
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Drs. J. de Koning nieuwe ARP-voorzitter

Drs. J. de Koning is door de Anti-Re- 
volutionaire kiesverenigingen gekozen tot 
nieuwe voorzitter van de ARP. Nadat de 
partijraad van 15 december 1973 het 
dubbeltal drs. J. de Koning/prof. mr. 
P. J. Boukema had vastgesteld, kregen 
de kiesverenigingen gelegenheid via een 
schriftelijke stemming een keus te ma
ken. Aan de stemming is deelgenomen 
door 551 kiesverenigingen. Drs. De Koning 
kreeg in totaal 1160 punten, terwijl prof. 
mr. P. J. Boukema 92 punten kreeg. 
Drs. De Koning, die vanaf 11 mei 1973 
het voorzitterschap van de ARP waar
nam, vanwege de benoeming van dr. A. 
Veerman tot staatssecretaris van onder
wijs, is thans definitief tot voorzitter 
gekozen.
Drs. De Koning (47) was wetenschappe
lijk ambtenaar aan het instituut voor 
sociale wetenschappen van de VU te Am
sterdam en algemeen-secretaris van de 
Nederlandse Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond. Hij is nOg voorzitter van de 
onderwijscommissie van de CBTB en van 
een dergelijke commissie van het Land
bouwschap.
De nieuwe voorzitter van de ARP was 
lid van de Eerste Kamer van 1969 tot 1971 
en is sinds 1971 lid van de Tweede Kamer. 
Ook is hij lid van het Europees parlement.

CDA

Aan een interview van de redactie van 
het ARP-weekblad ,,Nederlandse Ge
dachten”  met drs. De Koning is het vol
gende ontleend:

Vraag; ,,Hoe staat u tegenover de chris- 
ten-demokratische samenwerking? Hoe 
waardeert u de stand van zaken m.b.t. 
het CDA? Welke zijn volgens u de fun
damentele uitdagingen voor een dergelijke 
christen-demokratische politiek?”

Antwoord dr. De Koning; ,,Ik heb altijd 
de noodzaak van een nauwe samenwerking 
op dit punt bepleit. Evenzo dat het CDA 
een duidelijk instrument moet zijn van 
christelijke politiek.
Wanneer dit laatste niet goed doorklinkt 
zal het CDA onze partijleden niet weten 
te boeien. Een nauwe samenwerking is 
dan onmogelijk. Ik ben voorstander van 
een nauwer samengaan om de christen
democratische politiek voldoende invloed 
en vooral inhoud te geven. Ik realiseer 
me goed, dat het CDA nog geruime tijd 
nodig heeft om zich op overtuigende wijze 
waar te maken. Het is een lange weg tot 
een integratie te komen.
Het CDA moet zich niet slechts als poli
tieke, maar vooral ook als bezielde een
heid waarmaken. Een eenheid, waarin 
men de christelijke idealen, zoals aanwe
zig in de drie partijen op een aanspreek
bare manier zal kunnen herkennen. Als 
dit lukt, dan geloof ik dat de weerstan
den bij bepaalde groeperingen te over
winnen zijn. Dan zal het CDA op nieuwe 
groepen kiezers aantrekkingskracht kun
nen uitoefenen. Trouwens ook op oudere 
nu nog teleurgestelde kiezers.
Wat betreft de uitdagingen voor de chris
ten-demokratische politiek:
Een belangrijke uitdaging voor de ko
mende jaren is m'.i.: het zodanig omgaan 
met de overheidsmacht dat men deze niet 
zal ervaren als een onaanspreekbare buro- 
kratie, of als een overheid die zo nadruk
kelijk aanwezig is dat de mensen geen ont
plooiingskansen krijgen. Het gaat om een 
overheid ,,u ten goede” .

Dat is de eigenlijke norm voor overheids
optreden, zoals de bijbel die laat zien. 
Als christen-demokraten moeten we po
gen deze norm gestalte te geven.
Een tweede uitdaging lijkt me: bezieling 
en interesse te wekken voor politiek. En 
zodanig, dat mensen daartoe bereid zijn 
een bijdrage te leveren, in de vorm van 
ideeen en aktiviteiten.
Het belangrijkste is misschien wel dat de 
christen-demokraten het besef levend hou
den, dat het gaat om een positiekeuze in 
de wezenlijke vragen van het leven. Mijn 
indruk is dat die de afgelopen 10 a 20 jaar 
in de Nederlandse politiek wel aan de 
orde waren, maar onvoldoende als funda
menteel zijn onderkend.
Het draaide in deze periode vaak om een 
sociaal-economisch beleid ad hoe, dat 
vaak weinig inspirerend werkte op de bur
ger. De politiek wordt dan een kwestie van 
deskundigen, van georganiseerde groepen 
onderling. De christen-demokraten moe
ten trachten een gevoeligheid te ontwik
kelen voor de uitdagingen die ons in de 
nabije toekomst te wachten staan.
De grootste verleiding voor christen- 
demokratische partijen is mijns inziens 
op te gaan in de aandacht voor de alle
daagse dingen, zonder een besef te ont
wikkelen voor de vragen van de toe
komst” .

De denkfout van Aantjes 1
AR-fraktieleider Aantjes heeft op 
de jongste vergadering van AR- 
Gemeente- en Provinciebestuurders 
de positie van de ARP tegenover 
het kabinet-Den Uyl toegelicht. 
Iedere partij heeft genoeg aan zijn 
eigen problemen. Op de essenüe 
van zijn betoog willen we hier niet 
uitvoerig ingaan. Wel moeten we 
opnieuw constateren dat Aantjes 
meent Kruisinga verwijten te moe
ten maken over de opstelling van 

' de CHU. De AR-fraktieleider sprak 
onder meer over een denkfout van 
Kruisinga wanneer hij het kabinet- 
den Uyl als een,,Keerpunt-kabinet”  
ziet.

De jongste formatie heeft ten aanzien 
van de opstelling tegenover dit kabi
net de wegen van KVP, ARP en CHU 
naar wij hopen tijdelijk - uit elkaar 
doen gaan. Overigens ligt hier een 
breed scala van gevoelens. Het is 
niet zo dat KVP en ARP als één 
man achter dit kabinet staan. Het is 
evenmin zo dat de CHU elkebeleids- 
daad van dit kabinet negatief kwali
ficeert. De afgelopen maanden is 
bewezen dat in de Kamer nog op 
veel terreinen met succes kan 
worden samengewerkt tussen KVP, 
ARP en CHU. En ook heeft de oppo
sitie van de CHU zich steeds dui
delijk onderscheiden van de VVD- 
opstelling.
Het is daarom teleurstellend dat 
Aantjes van tijd tot tijd -het nodig 
oordeelt om de CHU te kapittelen.

Ook in hot recente verleden is dit 
enige malen gebeurd. We willen 
herinneren aan Aantjes’ uitlatingen 
over Tilanus, kort na de regerings
verklaring in De Tijd van vier 
juni j .1.; voorts aanzijn opmerkingen 
naar aanleiding van het verschijnen 
van de Troonrede en het commen
taar van de Unieraad; (o.m. in Trouw 
van 25 september j.1.) en tenslotte 
aan zijn opmerkingen over de CHU 
na de algemene beschouwingen in 
een interview in het Algemeen Dag
blad van drie oktober j.1.
De jongste uitlatingen van Aantjes 
zijn temeer betreurenswaardig als 
men ze ziet in het licht van de 
partijpolitieke ontwikkeling. Er is 
een dertiende juni eh een vijftiende 
december geweest. Bovendien heeft 
onlangs 71% van de AR-kiesvereni- 
gingen zich positief uitgesproken 
over het CDA. Maar juist na zo ’n 
resultaat meent Aantjes, aan het 
begin van de campagne voor de 
Statenverkiezingen, opnieuw Krui
singa te'moeten bekritiseren.
De huidige parlementaire opstel
ling van de drie christen-démocra- 
tische partners maakt de zaak toch 
al niet eenvoudig. Daarom zou men 
er goed aan doen de problemen 
niet gecompliceerder te maken. Men 
mag toch op zijn minst van de 
politieke leiders yerwachten dat ze 
niet nodeloos irritatie verwekken. 
Daarmee is de gemeenschappelijke 
zaak niet gediend.

H. van Spanning

WEEFFOUT

Vraag; Hoe waardeert u de stand van za
ken met betrekking tot de samenwerking 
der regeringspartijen en het kabinet- 
Den Uyl?
Antwoord dr. De Koning; „In deze periode 
zal de verhouding tussen ARP en kabinet 
altijd aan een zekere spanning onderhevig 
blijven vanwege ,,de weeffout”  bij de 
kabinetsformatie. Niettemin zullen wij het 
regeringsbeleid loyaal op zijn kwaliteiten 
beoordelen.
Voor ons is  het belangrijkste kriterium 
of het kabinet erin slaagt een evenwich
tig beleid te voeren; of het onder alle 
omstandigheden zonder vooroordeel so
ciale rechtvaardigheid zal betrachten. 
Tevens zal de ARP scherp letten op de 
bijdrage van dit kabinet aan de vraagstuk
ken van vrede en veiligheid en aan die van 
ontwikkelingssamenwerking.
Daarbij irriteert het wel eens dat thans 
de VVD evenals vroeger de PvdA de re 
latief kleine Nederlandse problemen on
evenredig opblaast en daaraan zelfs de 
ontwikkelingshulp wil opofferen. Ik zou 
het zeer betreuren als deze partij, uit 
elektorale overwegingen, een positie kiest, 
die het dragen van regeringsverantwoor
delijkheid voor de toekomst moeilijk of 
onmogelijk zou maken.
Het is mijns inziens zeer belangrijk voor 
de Nederlandse demokratie dat geen 
enkele groepering zich zelf uitschakelt 
of laat uitschakelen voor het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid ’ ’ .

GOEDE UITSLAG

Vraag; Kunt u in dit verband een enkele 
opmerking maken over de komende Sta
tenverkiezingen?
Antwoord dr. De Koning; ,,We moeten bij 
de Statenverkiezingen proberen over te 
brengen wat ons bezielt. Belangrijk is dat 
we op elk nivo, provinciaal en plaatse
lijk, een polarisatie afwijzende positie 
innemen. Als christen-demokraten moe
ten we voorkomen, dat de kiezers slechts 
een keuze hebben uit twee tegenpolen. 
Op grond van onze positie in de Neder
landse..politiek, maar vooral vanwege on
ze ideele benadering van de demokratie, 
dienen wij de gemeenschappelijke verant
woordelijkheid te beklemtonen. Dit is 
een aktueel punt bij de kollegevorming. 
Wil men alle groeperingen, ieder met hun 
eigen accenten, bij het regionale bestuur 
betrekken, of slechts één of enkele groe
peringen? Wij geloven, dat dit laatste 
niet goed is en dat dit ook niet hoeft, 
omdat de praktijk bewijst dat de diverse 
politieke groeperingen wel degelijk een 
gemeenschappelijke basis kunnen vinden 
voor het besturen van gemeente of pro
vincie.
Vooral vanwege die benadering hoop ik op 
een goede uitslag voor de christen-demo
kratische partijen” .
Aldus de nieuwe voorzitter van de ARP in 
,,Nederlandse gedachten” .

H. L.

Een confessionele lijst 

in Stadskanaal

Nadat in 1973 de eerste gesprekken over 
een samenwerking tussen de raadsfrac
ties ARP, CHU en KVP al waren ge
voerd, hebben de drie grote confessi
onele partijen in Stadskanaal nu besloten 
met één lijst uit te komen voor de raads
verkiezingen.

Dit samenwerkingsverband tussen de drie 
confessionele partijen heeft tot stand kun
nen komen omdat aan hun handelen de
zelfde levensbeschouwelijke instelling ten 
grondslag ligt. Als één van de voordelen 
van deze samenwerking wordt de moge
lijkheid genoemd om nu tot een betere 
taakverdeling en specialisatie te kunnen 
komen.

Ook is men tegemoet gekomen aan de 
wensen van de jonge kiezers door het 
plaatsen op een verkiesbare plaats van 
een aantal jongeren. Daarnaast zijn ook 
oude bekende namen terug te vinden. De 
raadsfractie hoopt men met een tweetal 
dames te kunnen verbreden. Door de 
samenwerking zal men niet zover gaan 
dat er één partij wordt gevormd. Wel 
zal intensiever contact met de raads
fractie worden onderhouden. De drie con
fessionele partijen hebben bewust niet 
gekozen voor een verzamelnaam, als 
Christen Democratisch Appèl. Dit onder 
meer om de herkenbaarheid bij de oudere 
kiezers niet te verliezen.

(overgenomen uit; ,,De Kanaalstreek” )

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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Propagandam ateriaal 
van CHU
Voor het maken vati 'propaganda 
voor de statenverkiezingen zijn 
stickers en affiches beschikbaar. 
Inlichtingen daarover verstrekt het 
Uniebureau, Wassenaarseweg 7 te 
Den Haag, telefoon 070-244516.

De prijzen en maten van de stickers 
en affiches zijn:

stickers, formaat 7.1 bij 10 cm 
f8 ,- -  de honderd

affiches, formaat 83 bij 118 cm 
fl,10  perstuk 

affiches, formaat 42 bij 59 cm 
f0,70 per stuk 

affiches, formaat 30 bij ■ 42 cm 
f0,50 per stuk

Kiesverenigingen ARP stemmen in 
met CDA-resolutie
De anti-revolutionaire kiesverenigingen 
zijn met tweederde meerderheid akkoord 
gegaan met de voorstellen, vervat in de 
resolutie van de partijraad van de ARP 
van 15 december 1973 over het CDA. 
In de resolutie wordt uitgesproken, dat er 
verdere stappen gezet kunnen worden op 
het pad van de samenwerking tussen ARP, 
CHU en KVP.
De kiesverenigingen hadden gelegenheid 
een stembiljet met ,,ja”  of ,,nee”  in te 
leveren. Van die mogelijkheid hebben 527 
kiesverenigingen gebruik gemaakt, een 
aantal dat niet veel lager ligt dan bij stem
mingen over kandidatenlijsten voor 
Tweede-Kamerverkiezingen.

Voor het bepalen van de uitslag zijn de 
punten geteld, die elk stembiljet bevatte. 
Een kiesvereniging krijgt namelijk een 
aantal punten toegewezen, dat gebaseerd is 
op het ledental.
De einduitslag was als volgt: 
ja - 861 punten (71 procent) en 
nee - 350 punten (29 procent).

Hieruit mag geconcludeerd worden, dat 
meer dan tweederde van het aantal punten 
in de categorie ,,ja”  terecht is gekomen, 
daardoor hebben de kiesverenigingen hun 
instemming betuigd met de resolutie van 
de partijraad.

Van de 527 kiesverenigingen, die aan de 
stemming deelnamen, kozen er 357 voor 
,,ja ” , 166 voor ,,nee” , 4 stemden ,,blan
co ” , terwijl één ongeldig biljet binnen
kwam.
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VERKIEZINGSACTIVITEITEN CHU
De verkiezingsaktiviteiten van de CHU zijn 
in de komende weken weer veelomvattend, 
zeker wat betreft de verkiezingsvergade
ringen.

TOURNEE KAMERLEDEN

De spreekbeurten van de kamerleden en 
een enkel oud-kamerlid zijn:

Donderdag 28 februari, Aalsmeer; mr.W. 
Scholten;

Donderdag 28 februari. Ouderkerk aan de 
Arastel: mej. mr. E. A. Haars; 

Vrijdag 1 maart, Nunspeet: drs. G. van 
Leijenhorst;

Vrijdag 1 maart, Heino; H. Wisselink; 
Maandag 4 maart, Gouda: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Maandag 4 maart, Emmen: drs. A. D. W. 

Tilanus;
Dinsdag 5 maart. Woudenberg: T. Tolman; 
Donderdag 7 maart, Bredevoort; T. Tol

man;
Donderdag 7 maart, Loenen/Vecht; drs.

G. van Leijenhorst;
Vrijdag 8 maart, Schiedam: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Vrijdag 8 maart, Overschie: mr. W. 

Scholten;
Vrijdag 8 maart, Wijhe; H. Wisselink; 
Maandag 11 maart, Rijswijk ZH; dr. R. J.

H. Kruisinga;
Maandag 11 maart, Ochten: drs. A, D. W. 

Tilanus;
Dinsdag 12 maart. Meerkerk; drs. G. van 

Leijenhorst;
Dinsdag 12 maart. Beekbergen: dr. R. J. 

H. Kruisinga;
Woensdag 13 maart, Maasland: ir. N. 

Buysert;
Donderdag 14 maart. Voorthuizen; drs.G. 

van Leijenhorst;
Vrijdag 15 maart, Amersfoort; dr. R. J. H. 

Kruisinga;.
Vrijdag 15 maart. Delft: drs. D. F. van 

der Mei;
Vrijdag 15 maart. Kampen; H. Wisselink; 
Maandag 18 maart, Hengelo Ov.: dr. R. J. 

H. Kruisinga;
Maandag 18 maart, Harmelen: mej. mr. 

E. A. Haars;
Maandag 18 maart, Alblasserdam: mr. H. 

K. J. Beernink;
Maandag 18 maart, Koudum: drs. A.D.W. 

Tilanus;
Dinsdag 19 maart, Wezep: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Dinsdag 19 maart, Breukelen; mej. mr. 

E. A. Haars;
Dinsdag 19 maart, Deventer: H. Wisselink; 
Woensdag 20 maart, Hoogeveen; dr. R. 

J. H. Kruisinga;
Donderdag 21 maart, Aalten: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Donderdag 21 maart, Zeist: mej, mr. 

E. A. Haars;
Donderdag 21 maart, Ameide: mr. H.K. J. 

Beernink;
Donderdag 21 maart, ’s Gravenzande: 

T. Tolman;
Vrijdag 22 maart, Dordrecht; dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Vrijdag 22 maart, Dalfsen; H. Wisselink; 
Zaterdag 23 maart, Middelburg: dr. R. J. 

H. Kruisinga;
Maandag 25 maart. Kampen: dr. R. J. H. 

Kruisinga;
Maandag 25 maart, Steenwijk: H. Wisse

link;
Maandag 25 maart, Rijswijk ZH: mr. 

H. K. J. Beernink;
Maandag 25 maart. Leerdam: T. Tolman; 
Dinsdag 26 maart, Dirksland: dr. R. J. H. 

Kruisinga.

FRIESLAND

Ter ondersteuning van de verkiezings
aktiviteiten in Friesland heeft het CDA- 
Friesland een reeks vergaderingen be
legd, en wel op woensdag 6 maart in 
,,De Doele”  aan de Nieuwmarkt te Bols- 
ward, op donderdag 7 maart in Het Post
huis aan het Fok te Heerenveen, op don
derdag 7 maart te Buitenpost of te 
Bergum, op dinsdag 12 maart in Het 
Anker aan de J. Frankensingel te Ooster- 
wolde, op donderdag 14 maart in gebouw 
Irene aan de Bogermanstraat te Balk, op 
vrijdag 15 maart in gebouw Irene aan de 
Lange West te Drachten, op maandag 
18 maart in de Rank aan de Kerkstraat 
te Wolvega, op dinsdag 19 maart te 
Surhuisterveen, op woensdag 20 maart in 
de korenbeurs aan het Noord teFraneker, 
op vrijdag 22 maart in de zalen Van der 
Wal aan het Kleinzand te Sneek, op vrij
dag 22 maart in de ontmoetingskerk aan 
de Scansburg te Gorredijk, op vrijdag 22 
maart te Dokkum en op maandag 25 maart 
in gebouw Irene aan de Nieuweburen te 
Leeuwarden.
In Boisward en Franeker spreken de 
heren Westendorp (KVP), Houtsma (CHU) 
en De Geus (ARP), te Heerenveen, Ooster- 
wolde. Drachten, Wolvega en Gorredijk 
voeren het woord de heren Kok (ARP), 
Oldenhof (KVP) en Leicht (CHU), te Bui
tenpost of Bergum en te Surhuisterveen

spreken de heren Rankema (ARP), Sijts- 
ma (CHU) en Mulder (KVP), te Balk en 
Sneek wordt het woord gevoerd door 
mevrouw De Graaff-Nauta (CHU) en de 
heren Van der Markt (ARP) en Westen
dorp (KVP) en te Leeuwarden spreken 
mevrouw Andela (KVP) ende herenEringa 
(CHU) en Wybenga (ARP).
Alle bijeenkomsten vangen om acht uur des 
avonds aan.

STATENKRING DORDRECHT

De statenkring Dordrecht van de CHU 
belegt de volgende vijf verkiezingsbij
eenkomsten:
dinsdag 12 maart te Meerkerk, spreker 
Tweede-Kamerlid dr. G. van Leijenhorst, 
maandag 18 maart te Alblasserdam, spre
ker oud-minister mr. H. K. J. Beer
nink,
donderdag 21 maart te Ameide, spreker 
oud-minister mr. H. K. J. Beernink, 
vrijdag 22 maart te Dordrecht, spreker 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga, 
maandag 25 maart te Leerdam, spreker 
Tweede-Kamerlid T. Tolman.

STATENKRING GOUDA

Het bestuur van de statenkring Gouda 
belegt op maandag 4 maart een verkie
zingsbijeenkomst voor de gehele staten
kring. Vergaderplaats is gebouw ,,Het 
Anker” , Emmastraat 49, Gouda. Aanvang 
19.45 uur. Spreker is de fractievoorzitter 
van de CHU in de Tweede Kamer dr. 
R. J. H. Kruisinga.

IJMOND

De samenwerkende kiesverenigingen/af- 
delingen van KVP, ARP en CHU te Vel- 
sen, Beverwijk en Heemskerk beleggen 
een grote verkiezingsbijeenkomst op dins
dag 12 maart om 8 uur in de Jans- 
heeren aan de Kerkweg te Heemskerk. 
Sprekers zijn mr. W. Aantjes, voorzit
ter van de AR-fractie in de Tweede 
Kamer, prof. dr. J. W. van Hulst, voor
zitter van de CHU-fractie in de Eerste 
Kamer en mr. F. H. J. J. Andriessen, 
voorzitter van de KVP-fractie in de Twee
de Kamer.

SCHERPENZEEL - RENSWOUDE - 
WOUDENBERG

De christelijk-historische kiesverenigin
gen te Renswoude, Scherpenzeel en Wou
denberg beleggen op dinsdag 5 maart 
een verkiezingsbijeenkomst in hotel-ca- 
fé-restaurant Schimmel aan de Stations
weg 243 te Woudenberg. Het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid T. Tolman 
spreekt over het onderwerp ,,De CHU 
juist nu uw vertrouwen waard” . Na de 
pauze zal een forum bestaande uit de 
heren Tolman, D. Rebel, statenlid van 
Gelderland en H. Haanschoten, staten
lid van Utrecht, vragen beantwoorden.

VERKIE ZINGSACTIVIT EIT EN

Overal in den lande zendt men De Ne
derlander informatiemateriaal toe, waar
uit deze rubriek wordt opgebouwd. Het 
ware goed nog eens van de zijde van de 
redactie te attenderen op de leuze ,,CHU- 
recht door zee” , welke gebruikt wordt 
daar waar de CHU afzonderlijk opereert.

OVERIJSSEL

De provincie Overijssel kent zeven sta
tenkringen welke alle zelf de verantwoor
ding dragen in samenwerking met de 
provinciale propagandacommissie en 
plaatselijke commissies voor de verkie
zingspropaganda. De voorzitter van de 
provinciale propaganda-commissie is S. 
van de Belt, Grenslaan 6, Schelle/Zwolle 
tel. 05200-12413.

Dezer dagen wordt een verkiezingskrant 
uitgegeven met artikelen van de frac
tieleden en foto’s der kandidaten.
Deze krant wordt verspreid bij scholen, 
inrichtingen, tehuizen en door de leden 
onder kennissen, buren en familie.

BORSELE (ZLD)

De CHU-raadsfractie heeft een gesten
cilde informatiebrochure in het kader 
van de provinciale en gemeentelijke ver
kiezingen onder alle inwoners van Bor- 
sele verspreid. De brochure doet sym
pathiek aan, maar men zou niet zo ver 
moeten doortypen naar onderen, de tekst 
loopt ’t papier soms- af. In de brochure 
vindt men een algemene beschouwing voor 
de raad van Borsele van de heer Evers- 
dijk. Waarom daar boven staat ,,embargo 
tot het moment van uitspreken”  is mij 
een groot raadsel. Waarschijnlijk heeft 
dit op de originele rede gestaan en is 
het nu meegetypt? Een embargo kan moei
lijk voor de bevolking van Borsele gel
den: dat zou niet recht door zee(uw) 
zijn!

De brochure behandelt verder geheel in 
de rede van Eversdijk vervat - het be
grotingstekort, de scholen, de sport, re
creatie, wegsituatie, openbaar vervoer, 
de PZEM, industrie en milieu, rampen
plan t.a.v. de kernenergie, benoeming 
gemeentewerklieden, jeugdbeleid en o.a. 
brandweer, en eindigt met een toepasse
lijk citaat uit Hebr. 12.

V .  D.

Stemmen bij volmacht 
of elders stemmen
Wanneer een kiezer weet of ook maar ver
moedt, dat hij niet in de gelegenheid zal 
zijn op de verkiezingsdag voor de Pro
vinciale Statenverkiezingen - woensdag 
27 maart 1974 - zelf naar de stembus 
te gaan, bijvoorbeeld wegens ziekte, 
ouderdom of afwezigheid en ook niet 
in een andere gemeente in Nederland zelf 
aan de stemming deelnemen, kan hij 
(als volmachtgever) iemand anders als 
gemachtigde aanwijzen om voor zich bij 
volmacht te laten stemmen.

Formulieren voor indiening van een ver
zoek om bij volmacht te mogen stemmen 
zijn kosteloos ter gemeentesecretarie ver
krijgbaar.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Indiening van het ingevulde formulier 
uiterlijk op de veertiende dag voor die 
van de stemming, dus uiterlijk op woens
dag 13 maart 1974 bij de secretarie 
van de gemeente, waar de kiezer op de 
dag van de kandidaatstelling (dinsdag 12 
februari 1974) in het kiezers register voor
komt.

Nodig is een formulier model K4-l,datop 
de gemeentesecretarie of bij uw kies
vereniging kosteloos verkrijgbaar is.
Als gemachtigde mag u aanwijzen:
-de echtgenoot of echtgenote;

-een bloed- of aanverwant tot en met de 
vierde graad (kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, achterachterklein- 
kinderen);

-ouders, grootouders, overgrootouders, 
bet-overgrootouders, broers) zusters, 
zwagers, schoonzusters, ooms, tantes, ne
ven, nichten, achterneven, achternichten; 
(zie schema);

-de echtgenoot van een schoonzuster en 
de echtgenoot van een zwager;

-een der huisgenoten van de volraacht- 
gever, d.w.z. iemand die blijkens het 
kiezersregister hetzelfde adres heeft als 
de volmachtgever.

Alle genoemde personen kunnen voor ie
mand bij volmacht stemmen, ook wanneer 
zij niet in dezelfde gemeente wonen als 
die van de volmachtgever. Een gemach
tigde dient namelijk op de dag der kan
didaatstelling (dinsdag 12 februari 1974) 
ingeschreven te zijn in ,,een”  kiezers
register.
(Voor schippers, vissers en zeevaren
den mag iedere willekeurige kiezer bij 
volmacht stemmen. Nodig is dan een 
formulier model K4-2.)

Vetvolg op pag. 5

Wie mogen voor mij stemmen bijvoimacht?
1® b lo e d v e r w a n te n  I e  t /m  4 e  g ra a d  

< ^bet -o ve rg ro o to u d e rs

^overg ro o to uders

\

a a n v e rw a n te n  1e t /m  4 e  g r a a d  

b e t -o v e rg ro o to u d e rs p

(van zijde echtg.) / ^

overgrootouders j  

(van zijde echtg.)

grootouders
(van zijde echtg.)€/

/

schoonouders

ooms ) (-h hun e c h y  

tantes  ̂ genoten) \

p  broers 
zusters

' q '  ^  oorr
, 'p^ t

ooms }  (van zijde 
tantes  ̂ echtg.)

neven en /  (kinderen van ooms en 
O  nichten )  tantes van zijde echtg.)-

e c h tg e n o ( o ) t ( e V O

(kinderen van ƒ  (-t- hun echtgenoten, \

ooms of tantes) dus zwagers en schoonzusters)-

/neven /  met oom-/tante-relot(e
nichten ) (+  hun echtgenoten)

'achterneven en -nichten 
(van broers- of zuslerszijde)

schoonzusters 
y zwagers

(van zijde 
echtg.)
- f hun echtgenoten

kinderen (+  hun echtgenoten)

O  kleinkinderen ( - f  hun echtgenoten)

O  achterkleinkinderen (-h hun echtgenoten)

O  achter-achterkleinkinderen

neven / (van zijde 
^nichten \ echtg.)

achterneven en -nichten 

^  (van schoonzusters- of 

zwagerszijde)

2 '  h u is g e n o te n

D e  s c h r if te li jk e  v e r z o e k e n  m o e te n  u ite r l i jk  o p  d e  v e e r t ie n d e  d a g  v o o r  

'd ie  d e r  s te m m in g  z ijn  in g e d ie n d  (d u s  u ite r l i jk  v o o r  d e  S ta te n v e r k ie 

z in g e n  o p  1 3  m a a r t  1 9 7 4 ; v o o r  d e  G e m e e n te ra a d s v e r k ie z in g e n  u i le r 

li jk  o p  1 5  m e i 1 9 7 4 ).

3  ° Z ij d ie  g e e n  b lo e d - ,  a a n v e rw a n t  o f  h u is g e n o o t  z ijn .  in d ie n  d e  vol
m achtgever en de gemachtigde  z ic h  tezamen persoonlijk  te r  g e 

meentesecretarie  m e ld e n .  D e  v o lm a c h tg e v e r  e n  a e  g e m a c h tiijs ie  t ie 

n e n  b e id e n  in  h e t k ie z e r s r e g is te r  te  z ijn  o p g e n o m e n  v a n  d e  g e 

m e e n te  w a a r  z ij z ic h  te r  s e c re ta r ie  m e ld e n .  Z ij k u n n e n  z ic h  v a n a f de 

d a g  d e r  * k a n d id a a ts te l! in g  ( S ta te n v e rk ie z in g e n  1 2  fe b ru a r i 1 9 7 4 , G e - 

neenteraadsverkiezingen 16 april 1974} tot uiteriijk op öe vi/fde d a g  

v o o r  d e  S ta te n v e rk ie z in g e n  e n  u ite r l i jk  o p  2 4  m e i 1 9 7 4  v o o r  d e  

G e m e e n te ra a d s v e rk ie z in g e n )

Overgenomen uit „Nederlandse Gedachten” van de ARP
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VERKIEZINGEN IN BELGIE door Hans van Weezel

Terwijl de Belgische minister van buiten
landse zaken en eerste Vlaming op deze 
post Van Elslander, Europa oproept „een 
nieuwe start” te maken, vestigen de ver
kiezingen in maart opnieuw de aandacht 
op de binnenlandse moeilijkheden in een 
land dat met Italië het record aan rege- 
ringscrises breekt.
Een na de verkiezingen te vormen regering 
zal, op een voor de Belgische staat uiterst 
belangrijk moment, in feite voor dezelfde 
problematiek als haar voorgangers staan. 
De vraag is, welke vorm aan het nieuwe 
België gegeven zal worden, een federatie
ve dan wel een regionale. Dit kabinet dat 
wel eens als de laatste in een reeks 
overgangskabinetten naar een in partij 
politiek veranderd en staatkundig geregio
naliseerd België zou kunnen gaan optre
den, zal in ieder geval de in de grondwet 
van 1970 vastgestelde nieuwe staatskun
dige struktuur dienen af te ronden.

GRONDWET

Volgens deze grondwet - waarover in 
,,De Nederlander”  reeds uitvoerig ge
schreven werd - zal België drie (Vlaan
deren, Wallonië, Brussel) gewesten om
vatten. Bij wet zullen voor deze gewesten 
z.g. gewestraden opgericht worden. Deze 
gewestelijke democratisch gekozen orga
nen kunnen in principe met alle niet aan het 
centrale gezag voorbehouden bevoegd
heden worden belast, met uitzondering van 
die welke op taal en cultuuraangelegen- 
heden betrekking hebben, waarvoor reeds 
cultuurraden bestaan. Over de vraag, welke 
bevoegdheden nu precies aan deze gewest
raden gegeven moeten worden, blijft even
wel zowel tussen de traditionele rege
ringspartijen (christen-democraten, soci
alisten en liberalen) als tussenunitarische 
en federalistische stromingen binnen die 
partijen zelf onenigheid bestaan. Dit impli
ceert, dat wetsontwerpen terzake het par
lement nog niet hebben kunnen passeren, 
omdat de regering hiervoor moet kunnen 
rekenen op een tweederde meerderheid. 
In dit verband mag van een mogelijke 
bijdrage van de z.g. taalpartijen evenmin 
veel verwacht worden. Deze groeperingen 
staan namelijk door middel van de aan de 
gewestraden toe te bedelen bevoegdheden 
veeleer een federalisering in plaats van 
een regionalisatie voor, hetgeen vooral 
de Vlaamse socialisten en de Waalse 
christen-democraten te ver gaat, daar 
deze groeperingen in hun regio in een 
minderheidspositie zouden geraken, wan
neer er een federaal regime zou ontstaan. 
De stemmenwinst na de vorige ver
kiezingen van met name de Vlaamse 
taalpartij ,,De Volksunie”  betekent even
wel dat de Vlaamse christen-democraten 
met betrekking tot de kwestie van de 
gewestvorming op hun tellen moeten 
passen en dat de ruimte voor het doen van 
concessies op dit gebied nog verder is 
geslonken. Omgekeerd geldt hetzelfde voor

Vervolg van pag. 4 
(Stemmen bij volmacht)
2. Uiterlijk op de vijfde dag voor die 
der stemming dus uiterlijk op vrijdag 
22 maart 1974 vervoegt de kiezer, die bij 
volmacht voor zichwil laten stemmen, zich 
persoonlijk ter secretarie van de ge
meente, waar hij op de dag van de kan
didaatstelling (dinsdag 12 februari 1974) 
in het kiezersregister voorkomt, verge
zeld van de kiezer, die bereid is als 
gevolmachtigde op te treden. Die kiezer- 
gemachtigde moet in hetzelfde kiezers
register zijn opgenomen als de volmacht- 
gever.
Het mag dus een willekeurige kiezer 
zijn, er behoeft geen familieband te zijn 
(dus buurman, collega e.d.).

ELDERS STEMMEN

Het verzoek om bij volmacht te stemmen 
wordt slechts toegestaan wanneer men niet 
zelf in de eigen gemeente of in een andere 
gemeente kan stemmen.
Het verzoek om elders te stemmen wordt 
alleen toegestaan, wanneer de andere 
gemeente gelegen is in dezelfde provincie 
als de gemeente waar hij of zij op de dag 
der kandidaatstelling (12 februari 1974) 
in het kiezersregister is opgenomèn.
Het verzoek moet worden gedaan via een 
eveneens kosteloos ter gemeentesecre
tarie verkrijgbaar formulier model J-4, 
eveneens uiterlijk op woensdag 13 maart 
1974 ter secretarie in te leveren. Nadere 
informatie kunt u krijgen op de gemeente
secretarie, maar natuurlijk ook bij het 
bestuur van uw eigen kiesvereniging en 
uiteraard ook op het Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag, telefoon 070- 
244516. Ook al mocht dit alles voor uzelf 
niet van belang zijn, wilt u dan toch aan 
deze mogelijkheden de grootst mogelijke 
bekendheid geven?
Elke stem telt bij het vaststellen van de 
verkiezingsuitslag voor elke partij.

de partijen, die in Frans-Belgie stemmen 
hebben moeten afstaan aan de militante 
taalpartijen, die daar successen boekten.

FEDERALISME OF REGIONALISATIE

Zal met het oog hierop het Belgische 
electoraat, dat tot nu toe een opmerke
lijke stabiliteit vertoonde, werkelijk tot 
een herverdeling van de kaarten komen? 
Zullen de sociale spanningen tot een 
concentratie tussen de klassen leiden en 
de regionale verschillen op de achtergrond 
dringen? Of zullen zij die versterken via 
een bevestiging van de huidige drang naar 
een socialistisch georiënteerd nationalis
tisch Wallonië en een even nationalistisch 
maar christen-democratisch Vlaanderen? 
Of zullen ze het streven in beide kampen 
versterken om in een federale struktuur

tot een modus vivendi te komen? Allen 
vragen, waar nog niemand het antwoord op 
weet.
In ieder geval zijn na de verkiezingen 
ingrijpende en interessante verschui
vingen in de tot op heden nogal schema
tisch verlopen politieke verhoudingen te 
verwachten. Met name de verwachting, 
dat de socialisten voor een oppositiekuur 
zullen kiezen, teneinde zich na de,,oprui
ming”  van de na-oorlogse ,,oude garde”  
van gematigde elementen te kunnen voor
bereiden op een radicalere politiek, schijnt 
alles bij de komende kabinetsformaüe 
mogelijk te kunnen maken. In ieder geval 
zal, wil het land niet verder uiteenvallen, 
een door christen-democraten geïnspi
reerd, zelfbewust, welvarend en eerder 
op Nederland gericht Vlaanderen tot een 
vergelijk - of dit nu federaal, semi-

federaal of regionaal is - moeten komen 
met een doctrinair socialistisch en eco
nomisch achtergebleven meer op Frank
rijk georienteerd Wallonië. Voor Brussel 
zou dan een oplossing a la Washington
D.C. gevonden moeten worden.

Of de hierboven geschetste op til zijnde 
verandering langzaam dan wel snel of 
explosief zal gaan plaatsvinden, kan de 
toekomst slechts leren.
De Belgische geschiedenis suggereert 
evenwel het eerste alternatief, want diep 
in hun hart geven Vlamingen en Walen, 
vaak in tegenstelling tot hun bovenburen, 
de voorkeur aan voorspoed en veiligheid 
boven risico ’s en experimenten.

Brussel H. Gualthérie van Weezel.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Staatssecretaris Hendriks van volksge
zondheid acht het niet in het belang van 
patiënten, die in Dennendal zijn opge
nomen, dat een aantal personeelsle
den bewust polariserend optreedt en al
dus het eigen standpunt doet prevaleren 
boven de dringend noodzakelijke rust 
in het huis. De staatssecretaris acht
te het ook niet juist dat personeelsleden 
van een zwakzinnigeninrichting in strijd 
met rechtmatig genomen bestuursbeslui
ten feitelijk de macht in een paviljoen in 
handen willen nemen. Aldus blijkt uit het 
antwoord, dat de bewindsman gegeven heeft 
op schriftelijke vragen van het christe- 
lijk-historische Tweede-Kamerlid drs. 
A. D. W. Tilanus.
In zijn antwoord op de vragen, wat de 
staatssecretaris gaat doen om tot een 
oplossing in het conflict-Dennendal 
te komen, is herinnerd aan de instel
ling van de commissie van advies, de 
commissie-Langmeijer. De staatsse
cretaris zei aan te nemen dat het 
bestuur van de Willem Arntzhoeve bij 
zijn besluitvorming rekening met de ad
viezen van de commissie zal houden.

ERNSTIG

,,De regering betreurt in ernstige mate 
de recente gebeurtenissen rond de per
soon van de schrijver Solzjenitsyn en 
met name het feit, dat betrokkene van 
zijn staatsburgerschap vervallen is ver
klaard en onder dwang zijn land heeft 
moeten verlaten” . Aldus heeft minister 
Van der Stoel van buitenlandse zaken 
gezegd in zijn antwoord op schriftelijke 
vragen van twaalf fractievoorzitters in 
de Tweede Kamer, onder wie dr. R. J. H. 
Kruisinga (CHU).
Hoewel de universele verklaring van de 
rechten van de mens ontneming van na

tionaliteit niet in alle gevallen uitsluit, 
geeft de omstandigheid dat de beslis
sing van het presidium van de opperste 
Sovjet van de USSR duidelijk lijkt geno
men in reactie op het gebruik van de 
heer Solzjenitsyn heeft gemaakt van het 
in artikel 19 van de universele verkla
ring verankerde recht op vrijheid van 
mening en meningsuiting de regering aan
leiding tot de verklaring, dat de uitwij
zing in strijd was met de verklaring, al
dus het antwoord.
De regering heeft haar opvatting op on
dubbelzinnige wijze ter kennis gebracht 
van de regering van de Sovjet-Unie. Zij 
wees er daarbij op, dat maatregelen als 
die tegen de schrijver het voor ontspan
ning in Europa noodzakelijke klimaat kun
nen schaden.
Premier Den Uyl antwoordde bevesti
gend op de vraag van de christelijk- 
historische fractievoorzitter prof.- dr.
J. W. van Hulst (Eerste Kamer) dat 
Nederland bereid is Solzjenitsyn mee te 
delen dat ook hij en zijn gezin zich in 
Nederland kunnen vestigen, indien hij 
daartoe de wens te kennen geeft. Van 
een dergelijke wens is evenwel niets 
bekend, aldus de premier.

GEEN NOODSITUATIE

In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van ARP, KVP,
PvdA, VVD, PPR, DS’70 en CHU (drs.
G. van Leijenhorst) heeft minister Van 
Kemenade van onderwijs een inzicht ge
geven in het aantal vakatures bij het 
lager onderwijs en het buitengewoon la
ger onderwijs in het westen van het land. 
Hoewel de personeelssituatie moeilijk is, 
kan naar het oordeel van de bewindsman 
niet gesproken worden van een noodsi
tuatie. Het is de minister niet mogelijk

algemene maatregelen te treffen, waar
door op korte termijn voldoende be
voegde onderwijzers beschikbaar ko
men om, met name in het Rijnmond
gebied, de personeelssituatie te verbe
teren. Hij is evenwel bereid om in overleg 
met de betrokken gemeente- en school
besturen in die gevallen, waarin aan 
scholen ernstige personeelsproblemen 
aanwezig zijn, ieder constructief voor
stel tot oplossing van de problemen posi
tief te benaderen.

GEEN B.T.W.!
Het christelijk - historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Schollen heeft staats
secretaris Van Rooijen van financiën ge
vraagd of het waar is dat over het be
drag dat ter dekking van de uitgaven 
in verband met de Nederlandse deel
neming in de ontwikkeling van een met 
natrium gekoelde snelle kweekreactor van 
gebruikers van elektriciteit wordt ge
heven, ook omzetbelasting (btw) ver
schuldigd is. Als dit zo is, moet naar 
de mening van het kamerlid deze be
lastingheffing over een door de overheid 
ingestelde doelheffing voortaan achter
wege laten.
Het Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der 
Mei (CHU) vroeg minister Lubbers van 
economische zaken naar bijzonderheden 
over een verdrag inzake economische 
samenwerking tussen Frankrijk en Iran. 
,,Ervan uitgaande dat ook de rege
ring van mening is dat dit bilaterisme 
om meer dan één reden een ongewenste 
situatie schept, kan de bewindsman dan 
meedelen of er over dit soort verdra
gen in het kader van de Europese gemeen
schap consultatie zal plaatsvinden?”  aldus 
drs. Van der Mei.

H.L.

A a n g e n o m e n  e n  v e rw o rp e n  m o tie s
Het Tweede-Kamerdebat over de begrotin
gen-1974 van het departement van verkeer 
en waterstaat en van de PTT heeft een onge
kende reeks moties opgeleverd.
Met slechts de stemmen van de fracties 
van ARP, PPR en PSP tegen nam de kamer 
de volgende, door het christelijk-histo- 
rische kamerlid T. Tolman ingediende 
motie aan:

,,De kamer,
gehoord de beraadslaging over de begro
ting van verkeer en waterstaat; 
overwegende, dat naar optimale veiligheid 
van de bevolking gestreefd moet worden; 
overwegende, dat bescherming van kusten 
en stranden daarbij essentieel is; 
verzoekt de regering in haar beleid hier
aan hogere prioriteit toe te kennen, 
en gaat over tot de orde van de dag” .

De kamer verwierp een tweede, door het 
kamerlid Tolman ingediende motie, en wel 
de volgende:

,,De kamer,
gehoord de beraadslagingen over de PTT; 
constaterende, dat het aantal wachtenden 
op een telefoonaansluiting sterk toeneemt; 
overwegende, dat deze sector financieel 
een renderend onderdeel is van het PTT- 
bedrijf;
van oordeel, dat ernaar gestreefd moet 
worden het aantal wachtenden zoveel mo
gelijk te beperken;
verzoekt de regering op korte termijn 
haar beleid metterdaad te richten op 
beperking van het aantal wachtenden, 
en gaat over tot de orde van de dag” .

De voorstemmende fracties waren CHU, 
GPV, SGP, RKPN, D’66, BP, DS’70, CPN 
en VVD.

De kamer nam voorts aan twee moties, 
welke mede de handtekening van het CHU- 
lid Tolman droegen. De eerste motie, 
ingediend door het D’66-lid, Beekman, 
luidde:

,,De kamer,
gehoord de beraadslagingen over de be
groting van verkeer en waterstaat; 
overwegende:
a. dat het Overijssels kanaal tussen Raalte 
en Deventer van belang is voor de aan het 
kanaal gevestigde industrieën en dus voor 
de werkgelegenheid en de ontwikkeling van 
het gebied rond Raalte;
b. dat verdere dichtslibbing van het kanaal 
ongetwijfeld op korte termijn zal leiden 
tot aanleg van nieuwe wegen of verbreding 
van bestaande;
van mening, dat genoemd kanaal van 
belangrijke infrastructurele betekenis is 
voor Raalte;
verzoekt de regering na te gaan op welke 
wijze het Overijssels kanaal bevaarbaar 

'kan worden gemaakt voor schepen tot 300 
ton,
en gaat over tot de orde van de dag” .

Voor deze motie stemden D’66, PPR, 
CPN, PSP, VVD, BP, RKPN, GPV, CHU 
en KVP.
De tweede motie, ingediend door ir. Cor- 
nelissen (KVP) had de volgende inhoud:

,,De kamer,
instemmend met het streven van de rege
ring om de genormeerde tekorten van het 
openbaar vervoer in de gemeenten met 
een eigen openbaar vervoerbedrijf vanaf 
1976 geheel voor Rijksrekening te nemen 
en ook de tekorten over de jaren 1974 
en 1975 bij wijze van uitzondering onder 
bepaalde voorwaarden over te nemen.

overwegende, dat in gemeenten zonder 
eigen openbaar vervoerbedrijf eveneens 
openbaar vervoerbedrijven aanzienlijke 
tekorten hebben;
verzoekt de regering deze gemeenten met 
betrekking tot de tekorten van dat open
baar vervoer vanaf 1 januari 1975 op 
dezelfde wijze te behandelen als de ge
meenten met een eigen openbaarvervoer
bedrijf,
en gaat over tot de orde van de dag” .

Tegen deze motie stemden VVD, ARP, 
BP en SGP.

H. L.

N.PJ.C.R. geeft informatie 
Provinciale Staten
Het Politiek JongerenKontakt(N.P.J.C.R.) 
geeft een brochure uit om te voorzien in de 
behoeften aan informatie, welke door de 
actualiteit van de Statenverkiezingen naar 
voren komt.
In de brochure is aangegeven welke de 
dubbelrol is die P.S. in bestuurlijk en 
politieke struktuur spelen. Er wordt in
gegaan op de belangrijkste beleidsaspecten 
en bevoegdheden van P.S. Tenslotte is 
een kort overzicht opgenomen over de 
meningsvorming en de stand van zaken 
rond de problematiek van de Gewest
vorming.
De brochure kan worden besteld door 
overboeking van fl,60  op giro 75.84.86 
t.n.v. N.P.J.C.R., NZ-Voorburgwal 92, 
Amsterdam, onder vermelding van 
„I.P .S .”

V. D.
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CH tijdschrift over problemen provincie, gemeente en grote stad
Het dezer dagen verschenen februari
nummer van het „Christelijk Historisch 
Tijdschrift”  besteedt uitvoerig aandacht 
aan de problemen van de provincies, de 
kleine gemeenten, de randgemeenten en de 
grote steden. Juist met het oog op de 
komende verkiezingen: voor provinciale 
staten op woensdag 27 maart en voor de 
gemeenteraden op woensdag 29 mei, zijn 
de bijdragen van belang.
Jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein, lid 
van de Eerste Kamer en van provinciale 
staten van Utrecht en oud-gedeputeerde 
van deze provincie, schrijft over ,,De 
plaats en de betekenis van de provincie in 
het bestuur” , G. W. Baris, burgemeester 
van Hummelo en Keppel over ,,De proble
matiek van de kleine gemeenten” , jhr. drs. 
P. C. A. Beelaerts van Blokland, burge
meester van Amstelveen over ,,De pro
blematiek van de randgemeenten”  en B. 
Bol, wethouder van Den Haag over ,,De 
problematiek van de grote steden” .

STORMACHTIG

,,De stormachtige ontwikkeling in de pro
vinciale activiteiten bestaat voor een deel 
in het inhalen van een achterstand” , aldus 
jhr. De Geer. ,,Die ontwikkeling wordt in 
de hand gewerkt door de ons opgelegde 
noodzaak tal van vraagstukken over een 
groter territoir dan dat van de gemeente 
tot een oplossing te brengen. Daarbij 
komt, dat de rijkswetgever de angst voor 
het provincialisme heeft afgelegd en zich 
bewust is geworden van de bestuurlijke 
mogelijkheden, waar de provincies over 
beschikken. In de laatste jaren zijn tal 
van wetten tot stand gekomen waarin de 
zorg voor de uitwerking en de uitvoering

aan de besturen van de provincies zijn 
toevertrouwd. Het is in het bijzonder de 
heer Kruisinga (CHU-fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer) geweest, die als staats
secretaris van volksgezondheid in dezen 
baanbrekende initiatieven heeft genomen’ ’ . 
Jhr. De Geer behandelt in zijn artikel zes 
groepen van provinciale activiteiten: het 
geven van regels in provinciale verorde
ningen, het op eigen initiatief op zich 
nemen van taken, het ter uitvoering van 
wettelijke voorschriften verrichten van 
taken, het uitoefenen van controle op 
andere bestuursorganen, het coördineren 
en stimuleren van andere bestuursorganen 
en van maatschappelijke organisaties, en 
de administratieve rechtspraak.
,,De provinciebesturen zijn het waard” , 
aldus het slot van het artikel van jhr. De 
Geer, ,,dat wij onze beste mensen erin 
brengen, die bereid en in staat zijn van 
hun kennis en inzicht en van hun tijd iets 
beschikbaar te stellen van het veelzijdig 
algemeen belang, dat op het provinciaal 
erf wordt gediend” .

STERK

Burgemeester Baris wijst in zijn artikel 
over de kleine gemeenten erop, dat debe- 
stuursproblematiek van de Nederlandse 
gemeenten in het algemeen ten aanzien 
van een groot aantal taken identiek zal' 
zijn. Daarnaast zijn er evenwel bestuur
lijke vraagstukken, die zich in het bij
zonder in de kleine gemeenten voordoen. 
De heer Baris stemt in met de constate
ring dat er voldoende sterke, gemeente
lijke eenheden nodig zijn voor de vorming 
van hechte en sterke gewesten. Herindeling 
is volgens hem niet los te zien van de

gewestelijke ontwikkeling. ,,De grootte en 
de schaal van een gemeente moeten afge
stemd zijn op haar taak in regionaal 
verband” .
In het bijzonder staat burgemeester Baris 
stil bij de volgende problemen: ruimtelijke 
ontwikkeling, landbouw en milieu, de toe
passing van de hinderwet en de zorg voor 
de historische bouwwerken. Uitvoerig pleit 
de schrijver voor het handhaven van een 
goed leefklimaat in de kleine kernen. Ten 
behoeve van een verantwoord kernenbeleid 
acht hij het wenselijk, dat een aantal 
kriteria van een redelijk voorzieningen- 
peil in een kern, gelieerd aan een inwoner
tal, wordt opgesteld.

EIGEN FUNCTIE

Burgemeester Beelaerts van Blokland 
zegt, dat de randgemeente binnen het 
nationale kader van het ruimtelijk beleid 
en binnen de regio haar functie heeft te 
vervullen. Hij noemt als specifieke pro
blemen:
- sterke gemeenten, die berekend zijn 

voor haar taak, zijn gewenst; wat de 
randgemeenten betreft, voor hen past 
geen uitzondering,

- door hun ligging hebben randgemeen
ten de kans zich te ontwikkelen; door 
hun ligging in een stadsgewest bestaat 
er ook een soort verplichting,

- de randgemeenten kunnen een nog 
sterkere functie vervullen dan in het 
verleden nu er immers steeds meer 
op aangedrongen wordt de verkeers- 
mobiliteit te verminderen,

- het verdient aanbeveling de groei als 
het ware te doseren.

- elke gemeente heeft graag een eigen 
karakter; dit vraagt stedebouwkundige 
inventiviteit.

REDT DE STEDEN
Wethouder Bol behandelt met name het 
probleem van de stadsvernieuwing. ,,Het 
zal verstandig zijn bewoners, eigenaren, 
beleggers en allerlei wijkorganisaties bij 
de reconstructie van buurten en wijken zo 
direkt mogelijk te betrekken. Het gaat 
daarbij niet slechts om sanering, maar 
wellicht nog meer om verbetering van wijk 
en buurt en van de honderdduizenden 
woningen, die in geen enkel opzicht meer 
voldoen aan de eisen van deze tijd. Hier
voor zullen straks gecoördineerde organi
saties moeten worden ingezet om zodanige 
wettelijke, financiële en procedurele 
kaders te scheppen, dat eindelijk eens 
een voortvarend beleid kan worden g e - . 
voerd. Dit vraagt de hoogste prioriteit, 
alsmede een goede coördinatie van de 
activiteiten van alle belanghebbenden, en 
derhalve een waarlijk nationaal beleid. 
Dan kunnen op korte termijn de meest 
dringende verbeteringen worden gereali
seerd en op wat langere termijn met de 
nodige overleg-structuren coördinatie en 
communicatie structurele oplossingen 
worden verkregen. Dan redden we onze 
steden” , aldus de heer Bol.

H. L.

Het ,,Christelijk Historisch Tijd
schrift”  is een uitgave van de Loh- 
manstichting, het wetenschappelijk 
centrum van de CHU. Abonnement 
f 10,00 per jaar. Proefnummers bij 
de administratie, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, telefoon 070-246791.

CNV stelt zich onafhankelijk op tegenover Kabinet Den Uyl
Wij leven snel en de ontwikkelingen volgen 
elkaar in hoog tempo op. Dit gevoel 
dringt zich gemakkelijk aan ons op als 
we nagaan wat zich sinds het najaar 
van 1973 op sociaal-economisch terrein 
in ons land heeft voltrokken. In september 
werd de gulden gerevalueerd als middel 
in de strijd tegen de inflatie. De miljoe
nennota mikte op een beperking van de 
prijsstijging tot 6 procent en van de loon
kostenstijging tot 10 procent. Het arbeids
voorwaardenbeleid van de vakbeweging 
werd daarop afgestemd. Daaruit bleek 
ook onze bereidheid om daarwerkelijk 
bij te dragen aan de inflatiebestrijding. 
Al spoedig werd duidelijk dat het erg 
moeilijk zou zijn die streefcijfers te 
handhaven. De prijsontwikkeling van eind 
1973 gaf geen reden tot optimisme.

Het economisch toekomstbeeld onderging 
een drastische wijziging als gevolg van de 
oliecrisis. Beperking van de olieproduktie 
alsmede een olieboycot plus een sterke 
stijging van de prijs voor ruwe olie gaven 
een somber perspectief. De regering vroeg 
en kreeg grote bevoegdheden om regelend 
te kunnen optreden op het gebied van de 
inkomens en de prijzen. Alles bij elkaar 
genomen zag het er nogal somber uit.

VEEL VERANDERD

Intussen is er al weer veel veranderd. 
De werkgelegenheid wordt niet langer 
bedreigd door een verminderde olie-aan- 
voer. Verwacht wordt dat de nationale 
economie in plaats van te verslechteren 
in 1974 enige groei te zien zal geyen. 
De prijsstijging zal wellicht iets minder 
hoog zijn dan een paar maanden geleden 
werd aangenomen. De benzinedistributie 
werd ingevoerd maar ook spoedig weer 
opgeheven. Bij deze snel wisselende om
standigheden hebben we waarschijnlijk 
allemaal de neiging om gewoon verder 
te leven. Alsof er niets meer aan de hand 
zou zijn.
Maar dat moet dan op een misverstaan 
van de situatie berusten. Daardoor dreigt 
de winst van de oliecrisis verloren te 
gaan. Ik heb daarbij niet het oog op 
eventuele financiële voordelen die de situ
atie de oliemaatschappijen heeft opge
leverd. Dat is natuurlijk wel een belang
rijk aspect, maar niet het voornaamste. 
Waarom het met name gaat is het besef 
dat plotseling bij velen ontstond van de 
beperktheid en eindigheid van grondstof
fen. Het besef ook dat er veel verspilling 
van energie plaatsvindt en dat daardoor 
het milieu extra wordt uitgebuit en ver
ontreinigd. Ik vind het grote winst dat de 
oliecrisis duidelijk heeft gemaakt dat 
we met minder toe kuniien zonder te 
versoberen. Ieder heeft dat kunnen zien 
en ervaren.
Het zal evenwel nog moeten blijken of 
we de les van de dreigende energie- 
schaarste goed hebben geleerd. Schaarste 
aan olie eri andere grondstoffen of niet, 
verspilling daarvan moet getracht worden

te voorkomen. Ook een verkeerd gebruik 
daarvan dat leidt tot milieubederf moeten 
we tegengaan. Dat behoort tot de verant
woordelijkheid van de mens, aan wie 
de Schepper beschikkingsmacht heeft ge
geven over mogelijkheden en middelen, 
tot ontplooiing en welzijn van de samen
leving.

AANPASSEN

Het spreekt voor mij vanzelf dat bij 
wijziging van de economische ontwikkeling 
en vooruitzichten het beleid en de bevoegd
heden van de regering moeten worden 
aangepast. Ik gebruik hier bewust het 
woord aanpassen omdat de machtigings
wet het karakter draagt van een noodwet 
met een beperkte geldigheidsduur. Deze 
wet beoogde en bedoelt niet een fundamen
teel ander. beleid mogelijk te maken. 
Wanneer nu de omstandigheden eerder 
dan voorzien was in positieve zin ge
wijzigd zijn, moeten we zo snel mogelijk 
terug naar normale verhoudingen en dient 
de overheid niet langer of op beperkter 
schaal van de machtigingswet gebruik 
te maken. In welke mate de economische 
vooruitzichten gewijzigd zijn is op dit 
moment moeilijk te beoordelen. Ramingen 
die enige houvast geven zijn nog niet 
voorhanden. Het wachten is op nieuwe 
cijfers van het Centraal Plan Bureau, 
dat voor de niet eenvoudige opgave staat 
gegevens te verstrekken van zodanige 
kwaliteit dat zij mede basis kunnen zijn 
voor het verdere beleid. De bedoelde 
ramingen mogen evenwel niet lang meer 
uitblijven aangezien er spoedig meer 
klaarheid dient te komen omtrent de 
huidige situatie. Dit is met name ook 
van belang met het oog op het door de 
vakbeweging te voeren arbeidsvoorwaar
denbeleid. De werknemers hebben be
paalde verwachtingen na de gewijzigde 
omstandigheden en zij verlangen terecht 
spoedig te weten waar zij aan toe zijn. 
Intussen heeft de regering al enkele maat
regelen aangekondigd waarmee zij haar 
beleid aan de veranderde omstandigheden 
wil aanpassen. De ,,rem ”  op de extra- 
uitgaven van 750 miljoen gulden voor 
bestrijding van de nog steeds stijgende 
werkloosheid wordt losgelaten. Ruim de 
helft daarvan, namelijk 355 miljoen, zal 
versneld worden uitgegeven. Er wordt 
overwogen om de investering van het 
bedrijfsleven te bevorderen en om de 
stagnerende koopkracht van de bevolking 
wat te vergroten, teneinde de werkge
legenheid te verbeteren.
Hoe dit precies zal worden uitgewerkt 
is nog niet bekend. De regering denkt 
onder meer aan belastingverlaging en 
aan een mogelijke herinvoering van de 
investeringsaftrek. De belastingverlaging 
zou vooral de laagst betaalden ten goede 
komen.

BLIJVENDE WERKGELEGENHEID

Zolang er geen concrete plannen op tafel

liggen kan ik alleen zeggen dat de richting 
waarin de regering de oplossing zoekt, 
ons wel aanspreekt. Maar ik moet daar 
meteen aan toevoegen datde rechtstreekse 
maatregelen tot bestrijding van de werk
loosheid zoveel mogelijk op structurele 
verbetering van de werkgelegenheid moet 
worden gericht. Het gaat er niet in de 

eerste plaats om mensen tijdelijk aan 
werk te helpen. Het hoofddoel moet zijn 
blijvende werkgelegenheid te scheppen. 
Ook zullen zoveel mogelijk mensen, die 
nu geen passend werk kunnen vinden, 
door bij- of omscholing moeten worden 
geholpen weer aan de slag te komen. 
Ook steun aan bedrijven, die tijdelijk in 
moeilijkheden verkeren, kan een goed 
middel zijn om werkgelegenheid te redden 
die anders verloren zou gaan.
Het opnieuw invoeren van investerings
aftrek kan van nut zijn. Maar dan moet 
wel vaststaan dat die aftrek wordt ver
leend voor investeringen die de werk
gelegenheid vergroten of versterken - en 
niet verkleinen, zoals bijvoorbeeld ge
beurt door investeringen in machines 
die op grote schaal mankracht vervangen. 
Ook de vergroting van koopkracht door 
middel van belastingverlaging kan nuttig 
zijn. Het uitgangspunt, dat die verlaging 
vooral de laagst betaalden ten goede 
moet komen, spreekt ons aan. Dat sluit 
aan bij ons standpunt dat de meest kwets
bare groepen extra moeten worden be
schermd. Belastingverlaging kan het mo
gelijk maken de lonen iets minder te 
laten stijgen dan anders nodig zou zijn. 
Voorbands lijkt ons een speciaal daarop 
gerichte verlaging van de loon- en in
komstenbelasting wenselijker dan bijvoor
beeld een wiebeltaxverlaging over de hele 
linie, die het rijk al snel zoveel zou 
gaan kosten dat allerlei dringende over
heidsvoorzieningen in gevaar komen of 
moeten worden afgekapt. Overigens moe
ten we eerst de uitwerking en de omvang 
van de maatregelen afwachten voordat 
we een definitief oordeel geven.

CONSTRUCTIEF KRITISCH

Uit het voorgaande kan worden afgeleid 
dat wij het beleid van de regering con
structief kritisch volgen en zullen trach
ten te beïnvloeden. Er is geen aanleiding 
om anders van de christelijke vakbeweging 
te verwachten.
Regering en vakbeweging hebben ieder 
een eigen verantwoordelijkheid. Door deze 
opvatting wil het CNV zich laten leiden 
ongeacht de politieke samenstelling van 
een kabinet. Daarom stelt het CNV zich, 
evenals bij vorige kabinetten, onafhanke
lijk op met betrekking tot het kabinet- 
den Uyl.
Gelet op de doelstellingen van het kabinet 
leven er bij ons wel bepaalde verwach
tingen. Daaronder bevinden zich immers 
doelstellingen die overeenkomst vertonen 
met doelstellingen van de vakbeweging.

DOOR J. LANSER, VOORZITTER CNV

Maar dat is voor ons geen reden om 
min of meer als beschermer van het 
kabinet op te treden. Wij hebben niet 
alleen te maken met doelstellingen maar 
vooraT met een daadwerkelijk beleid. En 
dat willen we zo eerlijk en zakelijk moge
lijk beoordelen. Niemand behoeft het dan 
ook vreemd of ,,opzienbarend”  te vinden 
wanneer wij kritiek hebben op het huidige 
kabinet. Dat wil niet zeggen dat wij bij 
voorbaat uit zijn op kritiek, maar het 
is voor ons ook niet zo dat wat die 
kabinet doet per definitie goed is. Zo 
zal onder andere moeten blijken of het 
kabinet een betere verdeling van kennis, 
inkomen en macht wil bevorderen op een 
manier die aansluit bij onze opvattingen.

Ik spreek daarover geen twijfel uit, maar 
wil slechts onze onafhankelijkheid en eigen 
verantwoordelijkheid als CNV ten opzichte 
van het kabinet merkeren. Intussen heb 
ik er veel waardering voor dat het 
kabinet-den Uyl van meet af aan naar 
een goed contact met de vakbeweging 
heeft gestreefd zoals dat ook door het 
daaraan voorafgaande kabinet-Biesheuvel 
is gedaan.

(Ontleend aan een rede van CNV-voor
zitter J. Lanser, op 21 februari j.1. 
gehouden te Drachten.)

Propaganda
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, in het bij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander”  blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

RedaktieJ
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O N G ER U STH EID  BIJ EUROPESE 
CHRISTEN-DEM O CRATEN
Het politiek comité van de christen
democratische groep in het Europese 
parlement heeft, tijdens een eind vorige 
week te Brussel gehouden vergadering, 
uiting gegeven aan de ongerustheid over 
de huidige crisis, welke Europa dreigt 
te verlammen. ,,Aangedrongen is op 
nieuwe initiatieven om die crisis te boven 
te komen” , aldus is verklaard in een na 
afloop van de vergadering uitgegeven com
muniqué.
Het politiek comité stond onder voorzitter
schap van de Westduitser Kai-Uwe von 
Hassel. De aanwezige Nederlanders waren 
staatssecretaris Kooijraans van buiten
landse zaken, oud-minister Schmelzer en 
de kamerledenKleisterlee, VanderSanden 
en Scholten.

De regeringen van de EEG zetten hun 
geloofwaardigheid op het spel als ze er 
niet in slagen de oprichting van de 
Europese Unie voor 1980 te verwezen
lijken. Alleen een rechtstreeks gekozen 
Europees parlement met uitgebreide be
voegdheden is in staat de direkte betrok
kenheid van de volken van Europa bij de 
oprichting van Europa te garanderen” , zo 
werd in het communiqué gezegd. ,,De 
christen-democraten doen een beroep op 
de politieke krachten in Europa pressie 
uit te oefenen op de regeringen van de lid
staten om verwezenlijking van de Europese 
Unie te bespoedigen” .

H. L.

Samenwerking tussen CDA en Westduitse CDU
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) 
wil op korte termijn tot samenwerking 
komen met de Westduitse partij CDU. 
Na de verkiezingen in België wil men ook 
gaan samenwerken met de Belgische CVP'. 
Dit is gebleken uit een gesprek in het Lim
burgse Born tussen een aantal Eerste- en 
Tweede-Kamerleden van de KVP en afge
vaardigden in de Bondsdag en de Landstag 
Nordrhein-Westfalen van de CDU.
Uit het gesprek kwam naar voren dat 
samenwerking tussen politieke afvaardi

gingen van CDA en CDU dringend gewenst 
is, aldus een communiqué van het CDA. 
Dit overleg moet geïnstitutionaliseerd 
worden, waarbij bezien zal worden op 
welke wijze de samenwerking doorpartij- 
organisatie en politieke vertegenwoordi
gers verkregen kan worden. Op een bij
eenkomst, die op korte termijn gehouden 
zou moeten worden, zullen door CDA en 
CDU grens-vraagstukken besproken moe
ten worden als pendel en verkeer, hoger 
onderwijs en een aantal andere zaken.

G roen van Prinsterer en  P. L, Tak

Twee biografieën als voorbeeld 
van een verschillende aanpak
Het schrijven van een biografie, roept, 
afhankelijk van de persoon waarvan een 
beeld wordt gegeven, diverse vragen 
op. De biograaf staat voor de moeilijke 
taak leven en werk van zijn hoofdper
soon optimaal recht te doen. Iedere bio
grafie is daarom voor auteur en lezer 
in zekere zin een avontuur. Illustra
tief voor de problematiek van een bio
graaf is de verschijning van twee boeken 
waarop wij hier de aandacht willen ves
tigen. ,,Groen van Prinsterer; staats
man en profeet” , van mr. H. W. J. 
Mulder en ,,Pieter Bodewijk Tak; jour
nalist en politicus”  van de hand van 
dr. G. W. Borrie.

Beide beschreven personen tonen in hun 
levensloop voor de biograaf bijzondere 
problemen. De veelzijdige en paradoxale 
Groen is uiterst moeilijk ,,grijpbaar” . 
,,Geen partij heeft hem ooit geheel tot 
de hare kunnen rekenen; zelfs de anti 
revolutionaire niet” , schreef L. W. G. 
Scholten reeds vóór de oorlog.
P. L. Tak roept voor een biografie vragen 
van geheel andere aard op.
Evenals Groen ten aanzien van de ARP, 
is P. L. Tak als sociaal democraat moei
lijk voor 100 procent bij de SDAP in 
zijn tijd in te passen. Bij hem is het 
echter niet-zoals bij Groen-de lange duur 
van een veelzijdige politieke carrière, 
maar een korte door zijn, menselijker
wijs te vroege dood, afgebroken poli
tieke loopbaan, die een biograaf voor 
veel vragen stelt.
Beide auteurs kiezen voor een verschil
lende benadering. Mulder tracht de be
tekenis van Groen in een relatief korte, 
zeer strak opgezette , studie weer te 
geven. De Borrie komt tot een uitvoerig 
gedocumenteerd werk, waarin aan alle 
facetten van Taks arbeid aandacht wordt 
besteed.

GROEN

Uit het boek van Mulder blijkt een grote 
kennis van Groens werk. De auteur wijst 
in zijn inleiding op de enorme veelzijdig
heid van zijn hoofdpersoon. Hij kiest 
voor een strakke opzet, waarbij hij en
kele hoofdlijnen uitwerkt. Daarbij wordt 
vooropgesteld Groens uitspraak: ,,Een 
staatsman niet; een Evangeliebelijder” . 
Tussen de aanvang , over de jeugd van 
Groen en het slot over Groens laatste 
levensjaren treffen we hoofdstukken over 
,,Groens overgang naar het Réveil” ;
,,Groens strijd in Kerk en staat”  en 
,,Groen en de oecumene” .
In het deel over Groens politieke arbeid 
(Kerk en staat) wordt het accent gelegd 
op de schoolstrijd. Noodgedwongen moet 
dit leiden tot overaccentuering van en

kele onderwerpen. De rol van Groens 
geestverwant en tegenspeler Van Brugghen 
komt onvoldoende tot zijn recht. ■ , 
Groens discussie met Thorbecke over de 
Provincie- en Gemeentewet wordt vrij
wel niet genoemd. Een op zichzelf in
teressant thema, waarbij de discussie 
tussen Groen als man van het Reveil 
en de Lutherse Thorbecke centraal wordt 
gesteld wordt in mijn ogen - in casu de 
ogen van een niet-theoloog- te sterk door
getrokken, in de overige hoofdstukken. 
Voor een hernieuwde kennisname van 
Groens denkbeelden is dit boek een nut
tige bijdrage. Maar het roept veel vragen 
op. Met alle waardering voor het werk 
van Mulder moet toch worden gezegd dat 
het twijfelachtig is of op dit moment, 
één persoon in staat moet worden geacht 
de veelzijdigheid en vaak eenzame strijd 
van Groen in zijn tijd, in een biografie vast 
te leggen.

P. L. TAK

De Borrie - die zijn dissertatie wijdde aan 
een andere markante SDAP’er, namelijk
F. M. Wibaut - laat in zijn biografie over 
Tak een geheel andere aanpak zien dan mr. 
Mulder doet ten aanzien van Groen.
De Borrie beschrijft in zijn boek Leven en 
Werk van Tak uitvoerig; hij biedt de lezer 
ook veel documentatie.

Tak, geboren in 1848, treedt eerst in 1898 
toe tot de SDAP. Voordien was hij lid ge
weest van de Liberale Unie ende groepyan 
Radicalen, waaruit in 1901 de Vrijzinnig 
Democratische Bond zou ontstaan.

In de jaren van 1902 tot zijn dood in 1907 
was Tak, na Troelstra de belangrijkste 
man in de SDAP. Hij was onder meer partij - 
voorzitter en hoofdredakteur van het 
sociaal-democratische dagblad Het Volk. 
In deze jaren woedde in de SDAP het con
flict met de Marxistische vleugel. Het 
hoogtepunt van deze strijd werd na de dood 
van Tak bereikt, toen de groep Van 
Ravesteijn-Wijnkoop c.s. zich afscheidde; 
en later de communistische partij vormde.

Typerend voor Tak is de ondertitel van 
deze biografie; ,,Journalist en politicus” . 
Tak is primair journalist geweest. Voor 
zijn komst bij Het Volk werkte hij bij De 
Middelburgsche Courant; het radicaal- 
liberale blad ,,De Amsterdammer”  en 
,,De Nieuwe Gids”  van Kloos.
Zelf leidde hij het bekende maandblad 
,,De Kroniek” .

Zijn journalistieke arbeid gaf Tak een 
sterk beschouwende, abstraherende be
nadering van de politiek. Hij werd in de 
SDAP vooral gewaardeerd om zijn even

wichtig, bezonnen oordeel. Het is niet op
vallend dat Tak in de praktische politiek 
vooral op de voorgrond trad als raadslid 
(Amsterdam) en Statenlid (Noord-Holland). 
De korte periode van zijn Kamerlidmaat
schap werd geen succes.

Door zijn afkomst en politieke ontwikke
ling was Tak in zijn tijd geen doorsnee 
SDAP-man en zeker geen Marxist. De 
positie van Tak is treffend weergegeven 
door de bekende tekenaar Jan Veth. De 
auteur vermeldt deze uitspraak op het 
schutblad van zijn biografie. Zij luidt: 
,,Tak is een gentleman, ook al draagt hij 
een roode broek” .
Wij stelden reeds dat de problematiek 
bij Tak vooral ligt in de korte duur van 
zijn politieke carrière. Zijn persoonlijk
heid maakte hem in een periode van heftige 
strijd, in de SDAP, tot een bindende figuur. 
Hier blijft de vraag of Tak - zo hij nog 
had geleefd - na de scheuring van 19Ó9 - 
eveneens een leidende rol had kunnen 
spelen.

Wij wezen in de aanvang van dit artikel 
op de eigen problematiek en de eigen aan
pak van de auteurs bij de hier vermelde 
biografieën.
Beide boeken roepen geheel verschillende 
vragen op.

H. van Spanning

Mr. H. W. J. Mulder; ,,Groen van 
Prinsterer; staatsman en profeet” ; 
uitgave T. Wever, Franeker, paper
back, 140 blz.; prijs f 12,50.

Dr. G. W. Borrie: ,,Pieter Lodewijk 
Tak; journalist en politicus” ; uitgave 
Van Gorcum en Comp. B.V., Assen; 
serie Sociaal Historische Studiën; 
320 blz.; prijs f49,00.

Nogmaals: de kandidaatstelling

Speciaal bestemd voor de secretarissen 
van de kiesverenigingen!

De kandidaatstelling voor de gemeente
raad is op 16 april, maar om een lijst te 
mogen indienen zult u voor 5 maart een 
verzoek tot registratie van de naam CHU 
moeten indienen op uw gemeentehuis. De 
nodige formulieren haalt u op het ge
meentehuis.

Eén formulier (G 2-1) in te vullen doorde 
voorzitter en secretaris van de Unie, 
vraagt u bij het Uniebüreau aan. Daarbij 
dient u wel op te geven onder welke naam 
u uitkomt (CHU of PCC of CDA of CH-AR 
enzovoort).

Problemen rond appels
(van onze landbouwmedewerker)

In Frankrijk was vorig jaar op 1 april 
15.700 ha appelboomgaard gerooid, in 
Nederland 5.200 ha. Klachten van Neder
landse fruittelers dat zij door veel te 
rooien wèl hebben bijgedragen aan de 
oplossing voor het Europese fruitpro- 
bleem en dat de Fransen dat niet hebben 
gedaan, berusten dan ook volgens Brus
selse deskundigen niet op juiste gege
vens. De Fransen hebben wel degelijk 
fruitbomen gerooid, zoals fruittelers dat 
hebben gedaan in alle landen van de 
Europese gemeenschap. De premie, die 
de Europese Commissie daarvoor had 
uitgeloofd, was bedoeld als een stimu
lans om de fruitproduktie te beperken. 
Dat is ook gedeeltelijk gelukt. Men moet 
er niet aan denken, hoe groot het appel- 
overschot dit jaar zou zijn geweest als er 
niet gerooid was.

Toch zijn er appels te veel. In Nederland 
alleen al zijn tot eind januari 5.300 
ton appels uit de markt genomen. Maar 
deze situatie doet zich in bijna alle 
Europese gemeenschaps landen voor. Al
leen in Engeland is de toestand minder 
dramatisch. Alom in de Europese ge
meenschap heeft men appels uit de markt 
moeten nemen, overal zijn de prijzen 
gedaald, overal zit men nog met grote 
voorraden. Dat is ten dele het gevolg 
van de cyclische beweging in de fruit
sector, een beweging die lijkt op het 
verschijnsel dat men in de varkenssec
tor kent: als de prijzen in een bepaald 
jaar redelijk zijn, rekent men daar voor 
een volgens jaar ook op, zodat men meer 
gaat produceren. Het resultaat is dan 
echter een prijsval, die dit jaar des 
te groter werd door het groeizame weer. 
Het is niet zo verwonderlijk, dat het voor
al Franse appels zijn, die de Europese 
markt overstromen, want deze appels 
zijn goed en goedkoop. En we hebben 
nu eenmaal een vrije Europese markt. 
Binnenkort komen de appels van het Zui
delijk halfrond - Australië, Zuid-Afrika, 
Argentinië - en. wat moet er dan met 
de oude voorraden Gplden Delicious ge
beuren?

Europese fruittelers willen echter van hun 
voorraden af. Zij hebben de Europese 
commissie gevraagd, de invoer uit het 
Zuidelijk halfrond te verbieden. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat er tegen 
die invoer maatregelen worden genomen, 
maar zo ’n beslissing heeft een grote 
handelspolitieke betekenis, en of zij in 
het belang van de consument is, is een 
tweede vraag.

Zo denk ik 
er over

GEWESTEN JA EN NEE

Ga over tot opheffing van de grote stads
gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag e.d. Stel in deze steden wijk
raden in met gemeentelijke bevoegdheden 
(maak er evt. gemeenten van). Maak van 
het vroegere stadsbestuur een gewest- 
bestuur.

Ziehier een oplossing, waarbij de ver
vreemding tussen burger en bestuur 
kleiner moet worden en waarbij veel 
onvrede van thans kan uitblijven, 
’t Blijkt veelal, dat ook financieel de 
kleinste gemeenten er het beste vóór 
staan; eigenlijk begrijpelijk. Genoemde 
bestuursvorm zal daarom, mede door 
de vele factoren die hierin een rol spe
len, ook financieel tot betere resultaten 
kunnen leiden. Maar vooral, de zaken 
kunnen dan weer wat menselijker worden.

Gewesten zullen volgens ons ministerie 
achterwege kunnen blijven op plaatsen 
waar daar geen vraag naar is, zo werd 
zaterdag 9 febr. op de CHU bijeenkomst 
verteld; een mening die ik graag onder-

De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

steun. Vreemd was echter wel, dat woens
dag 13 februari in de krant een schets was 
te vinden van de evt. toekomstige gewes
ten, zoals het ministerie zich dat denkt. 
De ,,zaterdagse”  visie, in combinatie 
'met bovenstaande suggestie, zou ik graag 
aanbevelen.

ing. H. Venema, Utrecht.
TE VAAG?

In de Nederlander van 14 februari schrijft 
H. van Eek uit Bennekom in ,,Zo denk 
ik erover”  o.a. over de uitleg van de 
bijbel.
De bijbel is volgens hem voor meer dan 
een uitleg vatbaar zo zelfs dat als ge
volg daarvan b.v. een tachtigtal kerk
genootschappen in Nederland zijn.
Bedoelt Van Eek hiermee dat de bijbel 
onduidelijk zou zijn over de weg die de 
kerken hebben te gaan en dat de kerken 
dientengevolge niet voldoende duidelijk 
geinstrueerd zijn en het daarom steeds 
oneens zijn?
Hoe kan de vraag van de verdeeldheid 
van de kerken, teruggeworpen worden

Ven/olg op pag. 8
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Vervolg van pag. 7

op het woord van God in casu op de God 
van het woord. Moeten we hier niet 
uit afleiden dat wij nog steeds de schuld 
op God afschuiven waarmee Adam in 
het paradijs reeds is begonnen?
Ligt hierin niet tevens de oorzaak van 
de kerkelijke verdeeldheid nl. de hoog
moed ook tegen de naaste.
Hoe kan Van Eek gewag maken van het 
gebod onze naaste lief te hebben als 
onszelf terwijl hij impliciet schrijft dat 
God door de vaagheid van Zijn woord 
toch ook medeschuldig is aan de ver
deeldheid van de kerken.
Zijh hiermee niet de lijnen getekend 
waarbinnen een betere maatschappij tot 
stand zou kunnen komen?
Alleen door te knielen voor het Kruis 
van Christus die de vervulling is van 
Gods liefde kunnen wij aan de gerech
tigheid op aarde gestalte geven.
Wij zullen tot de erkenning moeten ko
men dat onze gebrokenheid tegenover 
God de diepe oorzaak is van de verdeeld
heid in onze kerken. Dat wij in onze 
wil tot zelfhandhaving het vaak oneens 
en zo ontrouw zijn.
Dit in tegenstelling tot hetgeen Paulus 
schrijft, 1 Corinthe 1;9 nl. dat God ge
trouw is door wien gij geroepen zijt 
tot de gemeenschap van Zijn Zoon Je
zus Christus.

Wageningen B. van der Velden

WIE STEMT (NOG) C.H.U.?

Jaren terug was aan de hand van de le
denaantallen weliswaar niet bij benade
ring na te gaan wie C.H.U. stemde, doch 
het was een trouw korps kiezeressen en 
kiezers.
Gelukkig bestaat dit korps ook nog in 
1974. Tot het korps trad tot nu toe een 
beduidend aantal nieuwe leden toe, waar
uit mag worden geconcludeerd dat de Unie 
ook nu nog voor velen een politiek onder
komen betekent, waarin men zich het 
beste thuisvoelt.
Velen zijn beu van de wijze waarop de 
huidige regering met alles en nog wat en

in allerlei kringen omsolt en willen daar
om een duidelijk halt toeroepen.
Toch is er nog een groot deel van de kie
zers dat zich bij hun politieke keuze laat 
leiden door ogenschijnlijk acceptabele 
maatregelen, die echter bij het analyseren 
veelal misleidend en onwaarachtig blijken 
te zijn.
Het gaat bij de aanstaande verkiezingen 
erom een nog meer dan anders bewuste 
keuze te doen.
Dat geldt ook voor de ouderen in de Unie 
en ook zeer speciaal voor de jongeren. 
Immers de jongeren zijn het die vroeger of 
later de taak van de ouderen moeten over
nemen.
Zij die ernst willen maken met het uit
brengen van hun stem laten zich niet mis
leiden door datgene wat via de media 
over ons Nederlandse volk wordt uitge
stort, doch gaan te rade bij de lessen van 
de historie zonder deze klakkeloos over te 
nemen, doch deze te plaatsen in de con
text yan de huidige maatschappij en zich 
daarbij te stellen op het standpunt dat de 
samenleving alleen gediend is en kan 
worden met en door datgene wat op wer
kelijkheidszin berust en wordt uitge
dragen door hen die zich daarbij willen 
laten leiden door Gods woord en de exe
gese daarin in de huidige moderne maat
schappij .
Het is verheugend dat ook de jeugdige 
kiezers vragen naar waarachtigheid in de 
politiek.
Wanneer oud en jong in onze gelederen 
zich op 27 maart en 29 mei aanstaande 
op het bovenstaande werkelijk nog eens 
ernstig bezinnen, kan het niet anders 
dan dat onze Unie - na een teruggang in 
de paar laatste jaren - toch zal blijken 
het politieke tehuis te zijn waarin zeer 
velen tezamen komen om zich op te 
maken om een positivie bijdrage te le
veren aan de totstandkoming van een 
maatschappij waarin rechtmatigheid, be
scherming van de mens, gezag en res
pect voor overheid en de medemens, meer 
dan thans het geval is, aanwezig zullen 
zijn.
In dat vertrouwen zal onze Unie met 
veel vertrouwen de komende weken kun
nen tegemoet treden.

Coevorden, J. Somer.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het 
plotselinge overlijden van het bestuurslid der C.H.- 
kiesvereniging, oud-wethouder en loco-burgemeester van 
Veenendaal

A N T. D E  R U ITER
Ridder in de orde van Oranje Nassau

Met dankbaarheid herdenken wij zijn grote werkkracht en 
zijn veelzijdige activiteiten in en buiten onze gemeente. 
God sterke zijn vrouw en kinderen bij dit verlies.

Bestuur C.H.-Kiesvereniging en 
C.H.-raadsleden Veenenaal.

Veenendaal, ISfebruari 1974.
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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 A A T S C H A P

O NZE LAATSTE B O N TM A N 
TELS, B O N T H O E D E N , KRA- 
W ATTES, C O LLIER S K U N T  U 
N U  K OPEN V E R  B EN ED EN  
DE N O R M A LE W A A R D E!! Bijv. 
van f 575,- nu tegeef slechts 
f 225,-; bijv. van f 985,- nu 
tegeef slechts f 450,-, enz. Zo 
goedkoop kocht u nooit 'n 
bontmantel! Zie de etalages 
en u zult zeggen: dat is haast 
voor niets. 3 jr. garantie. 
Kredietservice zeer soepel 
mogelijk. Dit kan alléén; De 
grootste en goedkoopste bont- 
zaak van Nederland;
DE B O N T K O N IN G , Hoogstraat 
97, Rotterdam-C., tel. 010- 
117.117. Groot parkeerterrein 
voor de zaak. Vrijdagsavonds 
tot 9 uur geopend. Hooghuis- 
straat 3 (straat schuin t /o  
Hema), Eindhoven-C., tel. 040- 
61100. Vrijdagsavonds tot 9 
uur koopavond. Voorstreek 71, 
Leeuwarden-C., tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Als extra 
service gratis reizen voor u, 
daar bij 'koop reisgeld voor 2 
personen (ook benzine auto) 
wordt terugbetaald.

Kistenfabriek
Nijkerk iiPii

N. DE BOER

B .V . D . BRO ERSM A &  Z O N E N
INTERNATIONALE TRANSPORTONDERNEMING

STRO OBO S  
TEL. 0 5 1 2 3 -4 4 1  
T E L E X 4 6 0 1 8  
B O D EG R A VEN  
TEL. 0 1 7 2 6 -2 6 4 3

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

' Regelm atigepagediensten naar en van geheel W est-D ults land , o.a. ook Bodensee, 
Allgau, M iincher

' G elegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
‘ Behandeling dóuane-form alite iten .
‘ V erd e lin g en  doorzending goederen d oorgehee i N ederland .

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

P h. d e  K o n in g  J r.
VOOR ALLE BETONWERKEN

Vissersbuurt 110
Telefoon 01850-39543-51543 - Papendrecht

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

VEENENDAAL

KAMERBREED '
TAPIJT ; 
4000 m2 in voorraad i
KARPETTEN (

1 I N T E R IE U R V E R Z O R G IN G  B .V . BEDDEN '
GORDIJNSTOFFEN |

1 Asselsestraat 21-23 BANKSTELLEN
1 Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER-
1 Th. a Kempis- AMEUBLEMENTEN
' straat 59-61 enz. '
1 Zwolle, tel. 16157 800 m2 toonruimte ,

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

H A A G W E G  171 ■ TELEFOON 0 7 0 -9 9 6 5 6 0  
RIJSW IJK (Z .-H .)

O nroeren de goederen - H ypotheken  - Taxatiën

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

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

BETONWAREN

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

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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G > m m e n ta a r v a n  A R P e n  C H U  o p  u it la t in g e n  K V P -v o o rz itte r
KVP-voorzitter ir. D. de Zeeuw heeft 
wel enig commentaar gekregen op zijn 
opmerkingen, vorige week zaterdag in 
het VARA-radioprogramma ,,In de rooie 
haan” . ,.Duurzame samenwerking van de 
KVP met de PvdA is een goede zaak. 
Dankbaar aanvaard ik de breed-uitgesto- 
ken hand van PvdA-fractievoorzitter Van 
Thijn” , zo zei ir. De Zeeuw. En hij 
voegde daaraan toe: ,,Het kabinet-Den 
Uyl beantwoordt aan de verwachtingen” .

CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga reageerde op deze op
merkingen met te zeggen: ,,De CHU 
is tot nu toe over het beleid van het 
kabinet-Den Uyl niet tevreden. Op 
voor de CHU hoogst-belangrijke pun
ten schiet dit beleid tekort” .

Mevrouw J. van Leeuwen, vice-voor- 
zitter van de ARP-fractie in de Twee
de Kamer zei het rijkelijk voorbarig 
te vinden nu al vast te stellen, dat 
het kabinet-Den Uyl aan de ver
wachtingen van de ARP voldoet. 
Elders in het christelijk-histo- 
risch weekblad ,,de Nederlander”

reageert het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid mr. W. Schotten 
uitvoerig op de opmerkingen van de 
KVP-voorzitter.

ONRECHTVAARDIG

Dr. Kruisinga staafde zijn commentaar 
op hetgeen ir. De Zeeuw zei met de 
volgende uitspraken:

,,Wat het kabinet-Den Uyl doet ten aan
zien van de middenstand en de landbouw 
vinden we erg onrechtvaardig. De mid
denstanders worden door het kabinet slecht 
behandeld.

We hebben verder grote bezwaren tegen 
het bouwbeleid, dat o.a. door de belasting 
op het eigen huis tot werkloosheid en 
minder woningproductie leidt. Op het ge
bied van het milieubeleid hebben de be
loften van Den Uyl met zijn Keerpunt 
tot niets geleid. Integendeel, het tempo 
van wetgeving is lager geworden.

Op het terrein van de buitenlandse poli
tiek doet dit kabinet uitspraken, die de 
Nederlandse zaak schaden zonder een 
ander belang te dienen.”

Dr. R. J. H. Kruisinga

ZIG-ZAG

Het kabinet vaart volgens dr. Kruisinga 
verder een onzekere zig-zag koers. Hier
bij valt te denken aan:
Ie benzinedistributie, 2edeMidden-Oosten 
politiek, 3e milieubeleid, 4e overheidsta- 
rieven. ,,Als dit kabinet op dit ogenblik 
inzet van verkiezingen zou zijn, zouden 
wij adviseren op de CHU te stemmen, die 
tegen het beleid tot nu zeer ernstige be
zwaren heeft” , aldus de CHU-fractievoor
zitter.

NOG CONCRETISEREN

Mevrouw Van Leeuwen wees er in haar 
commentaar op, dat de belangrijkste 
beleidsvoornemens van het kabinet-Den 
Uyl nog moeten worden geconcretiseerd. 
De normale kabinetsrit duurt immers 
nog tot 1977.
Daarbij komt, aldus mevrouw Van Leeu
wen, dat bet een goede AR-traditie is 
om kabinetten niet tot inzet te maken 
van de verkiezingen, maar wel het ge
voerde beleid en bet nieuwe program. 
Het leek haar niet dienstig dat in een 
groeiende samenwerking een van de part
ners verstrekkende uitspraken doet.

H.L.

DE ZEEUW EN DE CHU
door Mr. W. Schotten, tweede kamerlid van de CHU

ben deelgenomen aan dit kabinet ondanks 
de formatie Burger. Ik bedoel dat we 
eigenlijk zo verschrikkelijk graag wil
den dat ondanks die Burger-poging of 
Burgerse poging, die pijnlijk was voor 
de KVP, dat wij daaraan toch meege
daan hebben. Aan die keuze mag niet 
getwijfeld worden.
Bosboom: maar nu straks de nieuwe 
koers.
De Zeeuw: ,,Ja dat hangt natuurlijk af 
van wat het kabinet doet.
Als het kabinet aan de verwachtingen 
voldoet en ook aan onze verwachtingen 
voldoet en met name op de punten die 
ik zoeven noemde (daarbij was o.m.CRM) 
dan vind ik dat het kabinet Den Uyl in
zet moet worden van de volgende ver
kiezingen.
Op de vraag van Bosboom of men onge
acht de uitslag van de verkiezingen voor 
provinciale staten op de KVP als be
trouwbare partner kan rekenen antwoord
de De Zeeuw: ,,ja, we hebben in sep
tember 1972 gekozen en daar blijven 
we b ij” . Hij vond overigens wel dat 
deze verkiezingen veel te veel in het 
nationale politieke vlak worden getrok
ken.
Aan het slot van het gesprek kwam de 
positie van de CHU ter sprake. Bosboom 
wees erop dat de CHU enerzijds oppo
sitie is en dat anderzijds KVP en ARP 
met de CHU in gesprek zijn over chris- 
ten-democratische samenwerking. Moet 
er nu op redelijk korte termijn geen 
duidelijkheid komen over de positie van 
de CHU aldus Bosboom.
De Zeeuw: ,,lk ben blij dat u die vraag 
zo stelt”  (Misschien hadden de heren 
er van te voren even over gepraat? 
noot WS)
,,We zijn er allemaal van overtuigd: een 
politieke bundeling van krachten kan uit
sluitend plaats vinden op basis van po
litieke overeenstemming. En dat is niet 
alleen een kwestie van program, of je 
met elkaar een programma schrijft, maar 
ook dat je binnen het dagelijkse gebeuren 
het met elkaar over de hoofdzaken eens 
bent. Je mag best onderling wat ver
schillen, maar dat je het over de hoofd
zaken eens bent. Er zijn een paar dingen 
gebeurd in de afgelopen periode die niet 
alleen de indruk hebben gewekt dat dus 
de CHU niet op dezelfde lijn zat als de 
ARP en KVP, maar dat was ook feite
lijk niet zo. Ik vind wel dat die een
heid van politiek optreden van die drie 
voorwaarde is voor een verdere orga-

mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer.

Partijvoorzitter De Zeeuw van de KVP 
heeft zaterdagmiddag 2 maart in het 
Vara radio programma ,,De rooie haan”  
een aantal belangrijke en ook belang
wekkende opmerkingen gemaakt. Ik wil 
er een aantal van in dit artikel weer
geven en er tenslotte een paar vragen 
aan verbinden.
De ondervrager Winfried Bosboom bracht 
in de eerste plaats het artikel ter spra
ke dat fractievoorzitter Van Thijn in 
,,socialisme en democratie”  heeft ge
schreven over de verhouding tussen de 
PvdA enerzijds en KVP en ARP ander
zijds.
Aanvaardt u die uitgestoken hand? ,,Ik 
wel” , aldus De Zeeuw. ,,ln september 
1972 heeft de partijraad van de KVP 
een voorkeur voor links uitgesproken. 
We zitten nog steeds te wachten op het 
antwoord van links” . Bosboom: Maar 
Van Thijn is nu toch wel erg duidelijk 
geweest. ,,Als dit het antwoord is ge
weest, dan is die bij deze dankbaar 
aanvaard”  aldus de reactie vanDeZeeuw.

GRAAG

Bosboom stelde vervolgens de vraag aan 
de orde of het kabinet Den Uyl inzet 
moet worden bij de volgende verkiezin
gen.
De Zeeuw: ,,ln de eerste plaats: we 
willen gezamenlijk een vooruitstrevend 
beleid in Nederland. Wij als KVP heb-

nisatorische bundeling van deze drie par
tijen” . Bosboom: die duidelijkheid wan
neer verwacht u die nu? De Zeeuw: ,,Ik 
vind dat dat dit jaar moet gebeuren” . 
Bosboom: Dus verder afwachten is er 
niet meer bij; het moet dit jaar gebeu
ren of anders houdt u er mee op. De 
Zeeuw: ,,ja” .

ENKELE VRAGEN

Bij mij rijzen wanneer ik deze uitspra
ken van de voorzitter van de KVP op 
een rijtje zet een aantal vragen. Ik be
perk mij er toe enkele daarvan te noe
men.
1. Acht De Zeeuw het voor een politieke 
partij mogelijk om gedurende x jaren 
oppositie te voeren tegen een kabinet 
en daarna dat kabinet in positieve zin 
inzet van de verkiezingen te maken? 
Ik kan mij dat niet voorstellen.
2. Acht De Zeeuw het voor een poli
tieke partij mogelijk eerst in verband 
met programma en samenstelling in de

oppositie te gaan tegen een kabinet en 
vervolgens tijdens de parlementaire pe
riode, zonder dat program of kabinets- 
samenstelling worden gewijzigd, van 
standpunt te gaan veranderen? Ook dat 
kan ik mij niet voorstellen.

Gelet op de uitspraak van De Zeeuw 
dat het kabinet-Den Uyl inzet van de 
verkiezingen moet worden en tevens uit
gaande van zijn - naar ik toch mag 
aannemen - vaste wil om het CDA te 
doen slagen, kan ik dan tot geen andere 
conclusie komen dan dat De Zeeuw voor
stander is van een reorganisatie van 
het kabinet-Den Uyl waarbij de CHU 
is betrokken. En dat voert mij tot de 
laatste vraag, die ik voorlopig aan het 
papier wil toevertrouwen:
3. Betekent de wens van De Zeeuw dat 
de door hem gewenste duidelijkheid er 
dit jaar moet komen, dat hij mikt op 
een reorganisatie van het kabinet-Den 
Uyl nog in dit jaar 1974?

W. Scholten

DE VERKIEZINGEN IN 
ENGELAND

Zwarte dag voor het streven 
naar Europese eenheid

De socialistische verkiezingswinst in 
Engeland betekent een ernstige nederlaag 
voor het streven naar Europese eenheid. 
De Engelse Labourparty heeft in het 
verleden niets nagelaten om de Europese 
eenwording te vertragen.
Gelet op de uitspraken van de heerWilson 
voor de verkiezingen mag ook voor de 
toekomst een dergelijke houding worden 
verwacht.
Wanneer Wilson premier zou worden bete
kent dit b.v. voor de Europese -, en dus 
ook voor de Nederlandse landbouw dat 
moeilijkheden zullen ontstaan bij de komen
de onderhandelingen in maart in Brussel. 
Verwacht moet dan worden datdeEropese 
situatie voor de landbouw veel slechter 
zal zijn.

Voor de landbouw in ons land acht ik de 
winst van Labour bedenkelijk.
Ook de mogelijkheden voor een Europese 
energiepolitiek zullen bij een kabinet onder 
Wilson ongunstig zijn.
De uitspraken van de socialistische le i
ders, voor de verkiezingen, ten opzichte 
van de Europese eenwording, waren zo 
negatief dat ook in dat opzicht geen 
reële resultaten mogen worden verwacht. 
Dat is juist in de huidige moeilijke energie- 
situatie buitengewoon te betreuren. Het 
verloop van de kabinetsformatie in Enge
land volg ik dan ook met grote belang
stelling.

Dr. R. J. H. Kruisinga
voorzitter CHU-Tweede
Kamerfraktie
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CH-senator De Vries:

Verlaging defensie-uitgaven op dit moment onfuist
Mijn fraktiegenoten en ik achten het 
onverantwoord dat de regering zonder 
dat er een nieuw meerjarig defensieplan 
is vastgesteld, is overgegaan tot verla
ging van het peil der defensie-uitgaven. 
Dit zei dr. K. de Vries in de Eerste 
Kamer tijdens het beleidsdebat over de 
begroting van defensie.
Wij houden in dit opzicht vast aan de 
,,Schets van Beleid”  van KVP, ARP en 
CHU, waarin wordt gesteld dat in afwach
ting van een nieuw meerjarig defensieplan 
de defensie-uitgaven op het huidige peil 
gehandhaafd moeten worden.
Spreker herinnerde er aan dat de minder
heid van de commissie Van Rijckevorsel 
stabilisering van de defensie-uitgaven op 
het huidige peil gehandhaafd moet worden. 
Spreker herinnerde er aan dat de minder
heid van de commissie Van Rijckevorsel 
stabilisering van de defensie-uitgaven op 
ruim 3,9% van het netto nationaal inkomen 
tegen marktprijzen noodzakelijk achtte. 
De meerderheid wenste een verhoging 
tot ruim 4,2%. De Vries herinnerde er 
aan dat hij in 1971 er voor heeft gepleit 
de defensie-uitgaven op rond 4% van het 
nationaal inkomen te fixeren. Dat de 
vorige regering dit heeft verlaagd tot 
3,7% was onverantwoord en dat de huidige 
is voortgegaan op dit hellend vlak is

eveneens onverantwoord. Spreker begreep 
niet hoe de uitspraak van dit kabinet dat 
er geen direkte relatie behoeft te worden 
gelegd tussen de defensie-uitgaven en het 
nationaal inkomen, te rijmen valt met 
,,Keerpunt” , waarin een verlaging van 
de defensie-uitgaven tot 3% van het natio
naal inkomen wordt gevraagd in de periode 
tussen 1973 en 1976.
De Vries, die mede namens de KVP en 
ARP het woord voerde, in een onderlinge 
werkverdeling tussen de sprekers van de 
drie christen-democratische frakties, 
wees voorts op de voortdurende verschui
ving van het tijdstip waarop de verschij
ning van de Defensienota wordt verwacht. 
Dit was eerst , .omstreeks de jaarwisse
ling” ; vervolgens ,.omstreeks maart”  en 
nu wordt gezegd dat het tijdsschema in 
april afloopt. Zo blijft de spanning er in 
maar of deze gang van zaken in het be
lang van de defensie is, valt te betwij
felen, aldus De Vries.

VREDESTAAK OP SCHIPHOL

Spreker informeerde in hoeverre de 
krijgsmacht kan worden ingezet voor 
speciale bewakingsopdrachten, bijvoor
beeld op Schiphol. Krachtens de grondwet 
kan aan de krijgsmacht ook een taak

worden toegewezen ter handhaving van de 
interne veiligheid. Met name vliegvel
den staan de laatste tijd bloot aan terro
ristische akties.
Voor de bewaking van Schiphol is het 
korps Rijkspolitie aangewezen. Dit voor
treffelijke korps  ̂kampt echter met een 
nijpend personeelstekort. Hij vroeg daar
om aan de minister van defensie over 
deze kwestie contact op te nemen met 
zijn collega’s van justitie en binnenlandse 
zaken. Als er onverhoopt op Schiphol 
een noodtoestand zou ontstaan, zouden 
wij niet graag in de schoenen van de rege
ring staan die, ,,om redenen van zowel 
principiële als organisatorische aard”  
heeft nagelaten de krijgsmacht tijdig in 
te schakelen, aldus De Vries.

Spreker vroeg aandacht voor het feit dat 
er in Suriname en de Nederlandse Antil
len een gedeeltelijke dienstplicht bestaat, 
terwijl er grote werkloosheid heerst; 
terwijl nog steeds Nederlandse dienst
plichtigen naar De West worden gezonden. 
Inmiddels heeft de nieuwe premier van 
Suriname, Arron, verklaard dat Suriname 
voor het eind van 1975 onafhankelijk wil 
worden. De Vries vroeg of dit voor de 
minister geen aanleiding is stappen te 
ondernemen, die kunnen leiden tot uit

breiding van de Surinaamse dienstplicht, 
in weerwil van de

PERSONEELSZAKEN

De Vries toonde zich verheugd over mede
delingen van de bewindsman dat de voor
genomen wijziging van het Militair Ambte
narenreglement geen bepalingen over het 
stakingsrecht zulien bevatten terwijl de in 
behandeling zijnde afschaffing van het 
strafrechtelijk stakingsverbod niet zal 
betekenen dat staking door militairen 
niet langer een strafwaardige gedraging 
zal zijn.

Enige zorg had De Vries over de akties 
van de zogenaamde witte BVD en de 
VVDM in de krijgsmacht. Met name de 
Bond van Dienstplichtigen roept op tot 
wat men noemt ,,protest dienen” .
In dit verband vroeg hij voorts de aan
dacht voor het toenemend verschijnsel 
van demonstraties van militairen - niet 
te verwarren met militaire demonstra
ties. Een demonstratie binnen de kazerne 
is in strijd met de krijgstucht en bovendien 
zinloos, omdat demonstraties per defi
nitie bestemd zijn voor de buitenwacht, 
aldus de Vries in de senaat.

H. van Spanning.

KVP, AR en CHU

Aandacht voor tweede 
protestants christelijke 
lerarenopleiding!
Tijdens de behandeling van de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen in de 
Tweede Kamer is door KVP, ARP en 
CHU voor een aantal onderdelen van de 
begroting een onderlinge taakverdeling 
gemaakt. Van Leijenhorst vroeg namens 
de drie christen-democratische frakties 
aandacht voor de tweede protestants chris
telijke lerarenopleiding. Hij zei hierover:

Een en andermaal hebben wij in deze 
Kamer aangedrongen op. de Stichting van 
een tweede prot. chr. lerarenopleiding. 
Wij herhalen, dat dit verzoek gerechtvaar
digd is, omdat ongeveer een kwart van 
ons voortgezet onderwijs protestants 
christelijk is en er dus de mogelijkheid 
dient te zijn voor twee opleidingen van 
deze signatuur van in totaal acht. Wij 
zijn teleurgesteld, in de eerste plaats, 
doordat de Minister deze zaak herleid 
heeft tot een regionaal probleem, door 
erop te wijzen, dat er ook een ander 
verzoek ligt uit Overijssel en in de tweede 
plaats, omdat hij de gemotiveerdheid van 
het verzoek gekoppeld heeft aan de voor
waarde om in overleg te treden met het 
betreffende bestuur in deze provincie. 
In de derde plaats wil ik erop wijzen dat 
vanwege het feit, dat blijkbaar de planpro

cedure hiervoor niet wordt toegepast, 
er geen beroep mogelijk is en de Minis
ter dus alleen kan uitmaken welke instel
lingen er moeten komen. M.d.V., ook 
hier is de vrijheid van onderwijs - en 
nog wel met betrekking tot een zo gevoe
lige zaak als de lerarenopleiding - in 
het geding.

Dat Zwolle genoemd is, betekent niet,-dat 
het voor de betrokkenen geen nationale 
zaak zou zijn. Wij gunnen natuurlijk elke 
provincie haar eigen onderwijsaccomo- 
datie. Het is ons gebleken, dat er ook 
contact is geweest tussen het p.c. be
stuur en het Overijsselse bestuur. Dit 
contact zal, naar ik begrepen heb, in 
maart worden voortgezet. Wat hieruit 
ook moge voortvloeien, M.d.V., welke 
structuur er ook gevonden zal worden, 
conditio sine qua non is, dat de vesti
ging of desnoods van een der vestigingen 
de prot. chr. signatuur volledig gewaar
borgd is.
Wij verzoeken de Minister metklem hier
op een duidelijk antwoord te geven en 
wachten dit dan ook met meer dan de 
gebruikelijke spanning af.

H. van Spanning

Van Leijenhorst:

CH gereserveerd ten aanzien 
van Middenschool
Voor ons staat het nog niet vast of de 
integraal ingevoerde middenschool er 
moet komen. Laten er eerst maar eens 
echte experimenten gehouden worden, echt 
in die zin, dat ze ook kunnen mislukken. 
Experimenten tevens onder slechte en 
zowel als onder gunstiger omstandighe
den. Voorts dienen de kosten uiteraard 
vooraf berekend te worden.

Dit zei Van Leijenhorst bij de behande
ling van de begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen. Hij kwam ten aanzien van 
de Middenschool tot de volgende stel- 
lingname.

M.d.V., mijn eerste opmerking is, dat er 
veel te veel over de middenschool ge
praat wordt. Daarmee wordt de kans 
vergroot, dat de actuele problemen blij
ven liggen.
Daarom zal ook ik summier zijn. Van

belang is weer de filosofie, die erachter 
steekt.

Bij ons staat de ontplooiing van het 
kind - geestelijk, cultureel-maatschap-, 
pelijk - centraal. De passie van de Minis
ter ,,gelijke kansen voor iedereen”  drijft 
ook ons, maar dan ook in die drievoudige 
betekenis. Ligt de klemtoon op het maat
schappelijke - met een tikkeltje op de 
achtergrond de jalouzie - democratie 
van Prof. Stalpers - dan is dat een on
juiste basis.

Politieke doelstellingen mogen niet pre
valeren boven de onderwijskundige doel
stellingen. De middenschool zal slechts 
op onderwijskundige gronden mogen wor
den ingevoerd. De uitgangspunten dienen 
ook van daaruit gekozen te worden en 
steeds in discussie te blijven.

H. van Spanning

PARLEMENT ARIA

Principieel betoog van 
Van Leijenhorst over de vrijheid 
van onderwijs
Tijdens de behandeling van de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen heeft de 
CHU-afgevaardigde drs. G. van Leijen
horst een boeiend betoog gehouden over 
de vrijheid van onderwijs. Hij deed dit 
naar aanleiding van een -ook in de afge
lopen maanden nog al geruchtmakende 
passage in de Memorie van Toelichting op 
deze begroting, waarin werd gesteld,,Uit
gangspunten voor onderwijsbeleid dienen 
daarom dan ook uitdrukking te zijn van de 
veranderingen die men in de samenleving 
noodzakelijk acht” .
Vorig najaar had vooral mevrouw Smit- 
Kroes van de VVD zich kritisch uitgela
ten over deze passage. Zij sprak toen 
onder meer van ,,een socialistische in
jectiespuit in het onderwijs” . Het betoog 
van Van Leijenhorst was voor een aantal 
parlementaire verslaggevers aanleiding 
om te schrijven dat Van Leijenhorst nu 
de kritische rol van de VVD had overge
nomen. Dit moet op een misverstand be
rusten. Zowel het PvdA-Kamerlid Laban 
als onderwijsminister Van Kemenade stel
den in de t.v.-rubriek ,,Den Haag Van
daag”  vorige week dat zij meenden dat de 
kritiek van Van Leijenhorst fundamenteel 
anders gericht was en primair de vraag 
naar de grondwettelijke vrijheid van on
derwijs. Hij stelde in zijn rede onder 
meer:

De Minister moet ons goed begrijpen; 
het gaat bij dit alles niet om het ook nog 
veilig stellen van het bijzonder onderwijs 
binnen de rooilijnen, die door de regering 
worden uitgezet; de historisch-juridische 
opbouw, ook de levensbeschouwelijke ver
scheidenheid, geent op de vrijheid van 
onderwijs zowel naar richting als inrich
ting, dient uitgangspunt te zijn voor alle 
maatregelen die de Minister denkt te 
nemen.
Als op bladzijde 12 van de M.v.T. g e 
sproken wordt over bepaalde belemme
ringen in de beheers- en verzorgings
structuur van het onderwijs en als in het 
meergenoemde WBS-rapport gesteld 
wordt, dat alleen in een ontzuilde opzet 
een optimale bijdrage geleverd kan wor
den aan het opheffen van de grote tekor
ten van het onderwijssysteem, dan spitsen 
wij onze oren en vragen wij ons af of de 
vrijheid van onderwijs nog wel voor de 
toekomst gewaarborgd zal zijn.

ANTICIPEREN?

Over de veel besproken passage in de 
Memorie van Toelichting merkte de 
CH-afgevaardigde op:
Een belangrijke stelling van de Minister 
is, dat onderwijs en vorming van beslis
sende betekenis zijn voor de toekomst van 
de samenleving en deplaats van de mensen 
daarin. Ik vraag me af of dat zo juist is. 
In het WBS-cahier wordt het nog sterker 
geformuleerd: daarin lees ik dat het on

Drs. G. J. van Leyenhorst

derwijs mede de toekomst van de samen
leving ontwerpt. En in de zojuist uitge
komen discussienota van de Minister le
zen we zelfs, dat het onderwijs moet 
anticiperen op de veranderingen in de 
samenleving.
Proffessor dr. G. Stuiveling, die de stijl 
van de Memorie van Toelichting heeft 
doorgelicht kon het niet laten hier even 
buiten zijn opdracht te gaan. Hij noemt de 
desbetreffende zin decreterend, die een 
enorme ook wetenschappelijke problema
tiek opzij schuift met een dooddoener. 
Deze zin is ook volgens hem een kapstok, 
die bij het eerste jasje bezwijkt. Aldus 
Stuiveling. Mij dunkt kwalificaties, waar 
de Minister toch wel een duidelijke reac
tie op moet geven.
Vindt de Minister ook niet, dat de school 
een veel bescheidener rol speelt wat be
treft de ontwikkeling van de samenleving? 
Ik ben geneigd te stellen dat het onderwijs 
veel meer uitdrukking is van de maat
schappelijke werkelijkheid dan dat het 
omgekeerde het geval is.
De vraag is dan wel, wat ik aan moet met 
die hele garderobe, die de Minister aan 
zijn kapstok heeft opgehangen. Ik denk aan

VAN DER GLAS 
Heerenveen
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politieke en maatschappelijke stelling- 
name, die in het onderwijs ontwikkeld 
moet worden; voorts onderwijsvernieu
wing als politieke opgave en natuurlijk die 
„m en”  die veranderingen van de samen
leving noodzakelijk acht.

POSITIE OPENBARE SCHOOL

Vervolgens kwam spreker op de vraag 
hoe, uitgaande van de visie in de onder
wijsbegroting, de positie van de openbare 
school moet worden gezien.
Wij zijn bang, dat de Minister om die 
maatschappelijke veranderingen te be
reiken, op de dirigistische toer wil.
De vraag is dus, of de Minister op de 
dirigistische toer wil?
Dat wil zeggen dat hij het onderwijs wil 
gebruiken om bepaalde maatschappelijke 
veranderingen door te voeren. Hoe ziet 
de Minister hier de plaats van de open
bare school? Als de openbare school een 
duidelijke politieke ideologie nastreeft, 
heeft zij daarmee opgehouden openbare 
school te zijn. Hij kan dan zeggen dat het 
parlement uiteindelijk beslist en dat de 
betrokkenen zelf vorm kunnen geven aan 
het onderwijs, dat ze voor zichzelf en hun 
kinderen wenselijk achten, maar er staat 
wel bij, dat een en ander gericht dient te 
zijn op de door de Minister geformuleer
de uitgangspunten. Een duidelijke toelich
ting is hier op zijn plaats!
Nu de Minister de relatie tussen onder
wijs en samenleving zo uitdrukkelijk vast
stelt, is het belangrijk bevestigd te krij
gen, dat hij de toelichting geschreven 
heeft vanuit een bepaald maatschappij
beeld? Had u iets anders verwacht van 
een socialistische Minister?
Dit hoor ik de Minister zeggen in een 
kranten-interview van zaterdag jongst
leden. Moet ik het antwoord zo verstaan? 
Professor D. Kallen schrijft naar aan
leiding van de M.v.T. van de Minister, 
dat het onderwijs doodloopt als men niet 
aangeeft in welk soort maatschappij de 
mensen met hun sociale vaardigheden 
uit de voeten kunnen.
Is de Minister het met deze uitspraak 
eens en vindt hij, dat dit einddoel vol
doende is zijn toelichting tot uitdrukking 
komt?

MAATSCHAPPELIJK ASPECT

In het vervolg van zijn betoog ging Van 
Leijenhorst in op het maatschappelijk 
aspect van het onderwijs. Hierover zei 
hij:
Een punt, dat hier niet van los te maken 
is, is de haast exclusieve betekenis die

aan het maatschappelijk aspect van het 
onderwijs wordt toegekend.
Voor mij geeft het onderwijs als cul- 
tuurgestalte op ontelbare manieren uit
drukking aan de verhouding van de mens 
tot zichzelf, tot het hogere, tot God, tot 
zijn naaste, tot de natuur en de stof en 
dat alles weer in talloze samenhangen, 
die zich in de demensies van tijd en 
ruimte manifesteren. Door de maat
schappelijke component hieruit los te 
rukken en deze dominant te verklaren, 
zoals de Minister doet, doet men af
breuk aan het wezen van het onderwijs. 
Daardoor wordt het onderwijs versmald 
en komt de individuele ontplooiing op de 
achtergrond. Daar hebben we bezwaren 
tegen. Hoewel wij erkennen, dat het on
derwijs als cultuurdrijvende kracht im
pliciet mede van invloed is op de ontwik
keling van de samenleving, hebben wij er 
bezwaar tegen, dat de regering het onder
wijs zo expliciet als operationeel werktuig 
hanteert om daarmee bepaalde maatschap
pelijke veranderingen te realiseren.
De inhoudelijke zijde blijft hier niet bui
ten beschouwing, immers zo lezen we, 
binnen het onderwijs moet de politieke en 
maatschappelijke stellingname ontwikkeld 
worden. Wil hij de school het forum laten 
worden waar de strijd der ideologieën 
wordt uitgevochten?
Houdt de Minister er wel rekening mee, 
dat ca. 70% van ons primair en secondair 
onderwijs bijzonder onderwijs is en dat 
de bevoegde gezagsorganen in opdracht 
van de ouders daar zelf wel zullen uitma
ken, welke de uitgangspunten en doelstel
lingen van het onderwijs dienen te zijn? 
Ik vraag me bovendien af, in hoeverre de 
toespitsing op het politiek stelling namen 
pedagogisch wel verantwoord is. Gaat het 
in het onderwijs niet allereerst om het 
aankweken van een genuanceerd kritische 
houding? Daarmee zal men zich mijns 
inziens flexibeler kunnen instellen op 
telkens veranderde situaties dan wanneer 
men zich via de keuzevaardigheid rouwe- 
lings van het ene politieke standpunt naar 
het andere verplaatst.

OVERHEID-ONDERWIJS

In het slot van dit gedeelte van zijn rede 
vroeg Van Leijenhorst aandacht voor de 
relatie overheid - onderwijs. Hij wees 
daarbij op de noodzakelijke medewerking, 
die de bewindsman moet hebben van het 
onderwijsveld.
Een punt van uitnemend belang is voorts 
de houding tussen overheid en onderwijs. 
Naar mijn stellige overtuiging had de 
Minister hier eigenlijk mee moeten be

ginnen. Dan was misschien ook beter de 
historische-juridische positie van ons Ne
derlandse onderwijs duidelijker voor het 
voetlicht gekomen. Artikel 208 van de 
Grondwet laat zien, hoe voorzichtig de 
verhouding tussen de aanhoudende zorg 
der regering m.b.t. het onderwijs en de 
eisen van deugdelijkheid zijn geformu
leerd. De grens daartussen is niet exact 
aan te geven. Juist daarom behoort de 
overheid een grote mate van terughou
dendheid in acht te nemen en zich bovenal 
te hoeden om aan het begrip deugdelijkheid 
een ideologisch ferment toe te voegen. 
Als ik het goed zie ishetonderwijsgebeu- 
ren voor hem allereerst een sociologisch 
fenomeen.
De Minister zal zich moeten realiseren, 
dat hij zonder de spontane medewerking 
van het pluriforme onderwijs weinig be
ginnen kan. Daarbij zal hij er niet te ge
makkelijk van uit mogen gaan, dat zijn 
uitgangspunten betreffende onderwijsver
nieuwing zonder meer door iedereen aan
vaard zullen worden.
Dan loopt hij vast in de concretisering van 
zijn beleid.
Opvallend is daarbij de hulpeloosheid van 
de Minister, als hij zegt, dat hij niet die 
doordouwer is, die al die veranderingen 
schielijk wil doorvoeren. Hij doet het im
mers in opdracht van de samenleving, die 
erom schreeuwt. M.d.V., het gebeurt meer 
dat mensen met grote stelligheid iets na
streven en zich daarbij beroepen op eèn 
zekere niet te ontlopen maatschappelijke 
noodwendigheid. Wanneer men de scholen 
binnengaat wordt men echt niet doof van de 
roep om vernieuwing. Indien men bijvoor
beeld binnen het voortgezet onderwijs haar 
rust verlangt, is dat omdat men vindt dat 
vernieuwingen zich geleidelijk, als een 
continu proces, dienen te voltrekken. En 
als het gaat om participatie en overleg 
dan zullen allereerst de werkers in het 
veld daarover hun zegje moeten kunnen 
doen. Zij immers moeten voor de uitvoe
ring zorgdragen.
Bepaald ontmoedigend voor de docenten 
moet wel de gedachte overkomen, dat zij 
nog steeds bezig zijn mee te werken aan de 
bevordering van de sociale ongelijkheid, 
nu de Minister deze zo duidelijk gekoppeld 
heeft aan ons huidige onderwijssysteem. 
Schetst dit ook niet hoe weinig de Minister 
nog wil sleutelen aan het thans vigerende 
stelsel?
Is hij met zijn hart al zo bij de midden
school, dat hij nauwelijks hart meer heeft 
voor het huidige regiem?
Aldus Van Leijenhorst, in de Tweede 
Kamer.

H. van Spanning.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden

Staatssecretaris Van Rooijen van finan
ciën heeft het verzoek van het christe- 
lijk-historische Tweede-Kamerlidmr. W. 
Scholten om het heffen van omzetbelasting 
(btw) over de Kalkarheffing achterwege 
te laten, n i e t ingewilligd. Deze heffing van 
drie procent op de elektriciteitstarieven 
is bedoeld voor de financiering van het 
project te Kalkar waar een kernenergie
centrale gebouwd wordt.
Tijdens het mondelinge vragenuurtje, 
vorige week in de kamer, zei de bewinds
man dat er eigenlijk niets bijzonders 
aan de hand is. Btw wordt ook geheven 
op andere heffingen, ondermeer de accijn-

APPELS

Minister Van der Stee van landbouw is 
bereid ook restitutie te verlenen bij de 
uitvoer van appelen naar Oost-Duitsland, 
indien dit noodzakelijk zou zijn ter hand
having van de Nederlandse traditionele 
export naar dat land. Aldus blijkt uit 
het antwoord op vragen van het chu- 
kamerlid T. Tolman en collega’s van 
KVP en ARP..
In het kader van de marktordenings- 
regelingen voor groenten en fruit wordt 
reeds een interventiesysteem toegepast, 
hetgeen een belangrijke ondersteuning van 
het marktgebeuren betekent. Voorts 
worden bij uitvoer naar bepaalde derde 
landen, waaronder belangrijke afnemers, 
exportrestituties verleend. Aangezien de 
afzet van appelen van de oogst 1973 eerst 
over enkele maanden zal worden beëin
digd, is thans nog niet te overzien hoe 
groot de invloed van het huidige lage 
marktprijsniveau zal zijn op de inkomens
positie van onze fruittelers. In het eerste 
halfjaar van het lopende seizoen waren 
de prijzen niet geheel onbevredigend. 
Vanaf half januari ligt het prijspeil echter 
op een voor de tijd van het jaar te laag 
niveau. De oorzaak hiervan is de in 
vergelijking met vorig jaar aanzienlijk 
grotere produktie in West-Europa van 
met name bewaarappelen.

De bestaande maatregelen bieden geen 
oplossing voor het probleem van de struc
turele overproduktie in de E.E.G. Om tot 
een beter evenwicht tussen vraag en 
aanbod op de fruitmarkt te komen, is in 
de periode van 1 januari 1970 tot 1 april 
1973 in de E.E.G. een rooiregeling van 
kracht geweest naar het voorbeeld van 
een vóór 1970 reeds in ons land toege
paste regeling. Hoewel in het kader van 
deze regelingen een aanzienlijk areaal 
werd gerooid, is afgezien van een inci
dentele verbetering in het vorig seizoen, 
nog geen voldoende herstel van het markt
evenwicht bereikt.

Minister Van der Stee heeft over deze 
zaak reeds overleg gepleegd met het 
betrokken bedrijfsleven en is bereid zich 
positief op te stellen tegenover eventu
ele voorstellen van de zijde van de 
Europese Commissie tot het wederom 
instellen van een Europese rooiregeling. 
Uiteraard dient hierbij, evenals bij de 
voorgaande regeling, het rooien van hoog- 
stamboomgaarden uitgesloten te kunnen 
worden.

SPEELAUTOMATEN

De Amsterdamse politie is momenteel 
bezig met het verzamelen van gegevens 
met betrekking tot de speelautomaten 
in de hoofdstad. Aldus blijkt uit het 
antwoord van staatssecretaris Glastra van 
Loon van justitie op schriftelijke vragen 
van het CHU-kamerlid mr. W. Scholten. 
De vragen waren gesteld naar aanleiding 
van een artikel in het weekblad Vrij 
Nederland. Dit artikel had als opschrift: 
,,De gokkasten worden steeds groter, de 
bedragen steeds grover” .
Het kamerlid vroeg aan de situatie een 
einde te maken. De bewindsman antwoord
de, dat het verzamelen van de gegevens 
door de politie geruime tijd zal vergen. 
Daarna zal hij de kamer inlichten.

STUDIE

Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
van Tweede-Kamerleden van KVP, VVD, 
D’66, PvdA, ARP, PPR, DS’70 en CHU 
(H. Wisselink) heeft minister Van Agt van 
justitie geantwoord, dat het voorstel van 
de Vereniging van Gerechtsdeurwaar
ders - de vorig jaar aangeboden nieuwe 
wettelijke regeling betreffende de functie 
van gerechtsdeurwaarders - ten depar- 
temente zal worden bestudeerd. De be
windsman heeft nog geen standpunt over de 
vraag of het voorstel tot het treffen van 
wettelijke voorzieningen aanleiding zal 
geven. Er staat reeds een omvangrijk 
programma van wetgeving op stapel. 
Daarbij moet de bewindsman bepaalde 
prioriteiten in acht nemen.

SER-ADVIES .

Het christelijk-historische Tweede- Ka
merlid drs. D. F. van der Mei heeft 
minister Lubbers van economische zaken 
schriftelijk gevraagd hoe het staat met het 
door hem gevraagde SER-advies over de 
gevolgen - ook in de beleidssfeer - van 
de grondstoffenschaarste en de prijsstij
gingen van grondstoffen voor de Neder
landse economie. Ten tijde van het ka
merdebat over de Machtigingswet deelde 
de bewindsman mee, dat hij zich over de 
vraag om zo’n advies zou beraden. Het 
kamerlid drong nu aan om spoed te be
trachten met de adviesaanvrage.

ME ERJ ARENRAMINGEN

CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. Krui- 
singa heeft minister-president drs. Den 
Uyl en minister Boersma van sociale 
zaken schriftelijk gevraagd wanneer de 
door hen toegezegde meerjarenramingen 
zijn te verwachten en welke voorberei
dingen hiertoe zijn getroffen. ,,Als de 
ramingen nog lang op zich laten wachten 
is het dan mogelijk al vast voorlopige 
uitkomsten mee te delen?” , aldus dr. 
Kruisinga. In een toelichting wees de

vragensteller er op, dat drs. Den Uyl 
vorig jaar inde regeringsverklaring mee
deelde, dat het kabinet in de herfst van 
1973 meerjarenafspraken zou maken. In 
het najaar-1973 zei minister Boersma, 
dat in het kerstreces deze zaak zou 
worden afgerond.

VERBLIJFSVERGUNNING

Het CHU-kamerlid mr. W. Scholten heeft 
minister Van Agt van justitie schriftelijk 
gevraagd of hij bereid is alsnog het ver
lenen van een tijdelijke verblijfsvergun
ning aan de Tunesische onderdaan Lassaad 
Majeri in nadere overweging te nemen. 
Daarbij dient dan rekening gehouden te 
worden met het feit, dat de belanghebbende 
in feite reeds gedurende een jaar in 
Nederland verblijft voor het volgen van 
onderwijs.

H. L.

Propaganda 
maken
Nu de verkiezingen voor de pro
vinciale staten voor de deur staan 
-  op woensdag 27 maart -  ver
wachten wij dat iedere provincie 
en statenkring tijdig en uitvoerig 
de pers inlicht over de aktiviteiten, 
die ondernomen worden, in het bij
zonder de kranten (dagbladen, huis- 
aan-huisbladen) in de eigen plaats 
of streek.
Ook ,,de Nederlander”  blijft graag 
op de hoogte. Stuur daarom steeds 
aankondigingen van aktiviteiten, 
nieuws en verslagen naar het 
redaktie-adres: Postbus 8822 te Den 
Haag. Dit dient tijdig te geschieden. 
Het nieuws van de aktiviteiten kan 
voor de eigen omgeving van belang 
zijn, maar ook anderen inspireren.

Redaktie.
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VERKIEZINGSACTIVITEITEN CHU
DE VERKIEZINGSACTIVITEITEN VAN 
DE CHU IN DE KOMENDE WEEK ZIJN 
VEELOMVATTEND. HIERONDER VOLGT 
EEN UITGEBREID OVERZICHT

TOURNEE PARLEMENTARIËRS
De spreekbeurten van kamerleden enoud-
kamerleden:

Donderdag 7 maart, Bredevoort: T. Tol
man;
Donderdag 7 maart, Loenen/Vecht; drs.
G. van Leijenhorst;
Vrijdag 8 maart, Schiedam: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Vrijdag 8 maart, Overschie: mr. W. 
Scholten;
Vrijdag 8 maart, Wijhe: H. Wisselink; 
Maandag 11 maart, Rijswijk: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Maandag 11 maart, Ochten: drs. A. D. W. 
Tilanus;
Dinsdag 12 maart. Beekbergen: dr. R. J.
H. Kruisinga;
Dinsdag 12 maart. Meerkerk: drs. G. 
van Leijenhorst;
Woensdag 13 maart, Maasland: ir. N. 
Buysert;
Donderdag 14 maart. Voorthuizen: drs.
G. van Leijenhorst;
Vrijdag 15 maart, Amersfoort: dr. R. J.
H. Kruisinga;
■Vrijdag 15 maart. Delft: drs. D. F. van 
der Mei;
Vrijdag 15 maart. Kampen: H. Wisselink; 
Zaterdag 16 maart, NW-Overijssel: werk
bezoek fractie;
Maandag 18 maart, Twenthe: werkbezoek 
fractie;
Maandag 18 maart, Hengelo Ov.: dr. R.
J. H. Kruisinga;
Maandag 18 maart, Alblasserdam: mr. 
H. K. J. Beernink;
Maandag 18 maart, Koudum: drs. A.D.W. 
Tilanus;
Maandag 18 maart, Harmelen: mej. mr.
E. A. Haars;
Dinsdag 19 maart, Wezep: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Dinsdag 19 maart Aalburg/NB: drs. G. 
van Leijenhorst;
Dinsdag 19 maart, Breukelen: mej. mr. 
E. A. Haars;
Dinsdag i9 maart, Deventer: H. Wisse
link;
Woensdag 20 maart, Hoogeveen: dr. R. J. 
H. Kruisinga;
Woensdag 20 maart, Driebruggen: drs.
G. van Leijenhorst;
Donderdag 21 maart, Aalten: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Donderdag 21 maart, Renkum: drs. G. van 
Leijenhorst;
Donderdag 21 maart, Zeist: mej. mr. E.
A. Haars;
Donderdag 21 maart, Ameide: mr. H.K. J. 
Beernink;

Donderdag 21 maart, ’s Gravenzande: 
T. Tolman;
Vrijdag 22 maart, Dordrecht: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Vrijdag 22 maart, Dalfsen: H. Wisselink; 
Vrijdag 22 maart, Rhoon: drs. D. F. van 
der Mei;
Vrijdag 22 maart, Den Haag: mr. W. 
Scholten;
Zaterdag 23 maart, Goes: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Maandag 25 maart. Kampen: dr. R. J. H, 
Kruisinga;
Maandag 25 maart, Steenwijk: H. Wisse
link;
Maandag 25 maart. Leerdam: T. Tolman; 
Maandag 25 maart. Delft: Mr. H. K. J. 
Beernink;
Dinsdag 26 maart, Dirksland: dr. R. J.
H. Kruisinga;
Dinsdag 26 maart, Hazerswoude: drs. G. 
van Leijenhorst;
Dinsdag 26 maart. Ede: T. Tolman;

korrektie FRIESLAND

legd: op donderdag 7 maart in het Post- 
Leeuwarden. In Franeker spreken de

STATENKRING WYCHEN

De in het CDA samenwerkende staten
kringen Wychen van KVP, ARP en CHU 
beleggen op vrijdagavond 8 maart een 
verkiezingsbijeenkomst in het Parochie
huis aan de Oliestraat 22 te Zaltbommel. 
De sprekers zijn staats'secretaris J. Mer- 
tens (KVP) van sociale zaken, hetTweede- 
Kamerlid dr. A. J. Vermaat (ARP), Unie- 
voorzitter mr. O. W. A. van Verschuer 
(CHU) en het statenlid nir. C. Winters 
(KVP).
Voorts zijn er plannen voor verkiezings- 
samenkomsten op woensdag 20 maart 
te Druten en op donderdag 21 maart 
te Wychen.

ZEELAND

Op donderdagavond 7 maart wordt, aan
vang half acht, in de zaal ,,De Wimpel”  
te St. Philipsiand een verkiezingsbijeen
komst gehouden. Spreker is ondermeer 
de heer A. J. Kaland, gedeputeerde in 
Zeeland.
Op maandagavond 18 maart is er een 
vergadering te Poortvliet, zaal ,,D eTol” . 
De heer H. Eversdijk spreekt over pro
vinciale taak en toekomst en de heer E. 
Ph. Nieuwkerk over regionale aspecten 
aan de provinciale zaak.

NOORD-HOLLAND

In de provincie Noord-Holland vinden de 
volgende verkiezingsbijeenkomsten 
plaats, georganiseerd door de samenwer

kende partijen KVP, ARP en CHU:
Op donderdag 7 maart te Alkmaar, spre
kers mr. drs. H. W. Korte uit Bussum en 
drs. A. van der Mark uit Alkmaar; op 
vrijdag 8 maart te Haarlem in de zaal 
van de doopsgezinde gemeente aan de 
Frankestraat 24, sprekers drs. F. A. 
Vissers uit Haarlem, prof. mr. P. J. 
Boukema uit Amstelveen en drs. J. 'van 
Dis, gedeputeerde; op maandag 11 maart 
in Amsterdam, Americain, sprekers Th. 
Laan uit Hoorn, drs. J. Achterstraat uit 
Badhoevedorp en drs. J. van Dis, gede
puteerde; op dinsdag 12 maart te Bever
wijk, sprekers KVP-fractievoorzitter mr.
F . Andriessen, ARP-fractievoorzitter mr. 
W. Aantjes en CHU-fractievoorzitter in 
de Eerste Kamer, prof. dr. J. W. van 
Hulst; op donderdag 14 maart te Hoorn, 
sprekers oud-premier P. de Jong, drs.
A. van der Mark uit Alkmaar en drs. J. 
van Dis, gedeputeerde; op vrijdag 15 maart 
te Bussum, in Het Spant, sprekers mr. 
drs. H. W. Korte uit Bussum en gedepu
teerde drs. J. van Dis; op maandag 18 
maart te Schagen, sprekers Th. Laan uit 
Hoorn en P. Meinema uit Heilo; op dins
dag 19 maart te Zaanstad, sprekers Th. 
Laan uit Hoorn, prof. mr. P. J. Boukema 
uit Amstelveen en drs. W. P. Tip uit 
Westzaan; op donderdag 21 maart te Am
stelveen, sprekers Th. Laan uit Hoorn, 
drs. J. Achterstraat uit Badhoevedorp en 
gedeputeerde drs. J. van Dis; op donder
dag 21 maart te Den Helder, sprekers oud- 
premier P. de Jong en J. W. Bol uit 
Opperdoes en op vrijdag 22 maart te 
Amsterdam, in Krasnapolsky, spreker 
minister Westerterp van verkeer en 
waterstaat.

RIJSWIJK

De christelijk-historische kiesvereniging 
te Rijswijk (ZH) belegt een verkiezings
bijeenkomst op maandagavond 11 maart 
in de bovenzaal van de Verzoeningskerk 
aan de Dr. H. van Mooklaan te Rijswijk 
(wijk Steenvoorde). Sprekers zijn fractie
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga en het 
statenlid J. C. van der Eijk. Hun onder
werp is ,,De belangrijke betekenis van de 
verkiezingen voor provinciale staten” .

SCHIEDAM-VLAARDINGEN

Voor de regio Schiedam-Vlaardingen 
wordt op vrijdagavond 8 maarteen verkie
zingsbijeenkomst belegd in het Trefcen
trum aan de Wm Andriessenlaan 65 te 
Schiedam (wijk Groenoord). Aanvang 8 uur. 
Sprekers zijn lijstaanvoerder CHU-lijst 
in de statenkring Delft J. van der Eijk en 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga.

RECTIFICATIE

Aan de leden van de kiesvereniging te 
Dordrecht: Op de convocatie voor de 
vergadering waar dr Kruisinga zal spre
ken, staat abusievelijk vermeld 28 maart. 
Dit moet zijn: vrijdag 22 maart.

STATENKRING OMMEN

De statenkring Ommen kan, wat betreft 
de publiciteit, met voldoening terugzien 
op de gehouden verkiezingsvergaderingen. 
De regionale bladen, besteedden ruime 
aandacht aan de gehouden bijeenkomsten, 
met uitvoerige verslagen. Met koppen 
over twee en drie kolommen kregen de 
lezers van die bladen onder ogen, wat 
op die bijeenkomsten gezegd werd door 
het Tweede-Kamerlid H. Wisselink, sta
tenlid B. F. Aalderink, wethouder mejuf
frouw R. Vosjan en gedeputeerde mr. 
W. J. E. Crommelin.

STATENKRING APELDOORN

De statenkring Apeldoorn houdt op dins
dagavond 12 maart in de zaal ,,Dorps
huis”  aan de Herman Coertsweg te Beek
bergen de jaarvergadering, gevolgd door 
een openbare verkiezingsvergadering. De 
bespreking over de huishoudelijke agenda 
vangt om half acht aan.
Omstreeks kwart over acht zal CHU- 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga, 
in een openbare bijeenkomst, spreken 
over het onderwerp ,,De algemene poli
tieke toestand in Nederland” . Na de pauze 
is er gelegenheid tot gedachtenwisseling.

STATENKRING RIDDERKERK

De statenkring Ridderkerk heeft met een 
rondschrijven aandacht gevestigd op de 
eerste vijf plaatsen op de CHU-lijst voor 
de provinciale statenverkiezingen in Zuid- 
Holland. De lijstaanvoerder in deze staten
kring is ir. A. B. J. de Koning uit 
Zwijndrecht, directeur van gemeente
werken en bedrijven. Hij is bekend om 
zijn kennis op het gebied van ruimtelijke 
ordening, woningbouw en gemeentelijke 
ontwikkelingen.
In het rondschrijven zijn de Unieleden 
op de hoogte gesteld van de mogelijk
heden, om activiteiten te bedrijven: stic
kers te verspreiden, raambiljetten op 
te hangen en publiciteit verzorgen in 
de regionale pers.

NAGEKOMEN SPREEKBEURTEN

donderdag 21 maart: Leiden: mr. W. 
Scholten.
vrijdag 22 maart: Schiermonnikoog: T. 
Tolman.

Stemmen bij volmacht of elders stemmen
Wanneer een kiezer weet of ook maar ver
moedt, dat hij niet in de gelegenheid zal 
zijn op de verkiezingsdag voor de Pro
vinciale Statenverkiezingen - woensdag 
27 maart 1974 - zelf naar de stembus 
te gaan, bijvoorbeeld wegens ziekte, 
ouderdom of afwezigheid en ook niet 
in een andere gemeente in Nederland zelf 
aan de stemming deelnemen, kan hij 
(als volmachtgever) iemand anders als 
gemachtigde aanwijzen om voor zich bij 
volmacht te laten stémmen.

Formulieren voor indiening van een ver
zoek om bij volmacht te mogen stemmen 
zijn kosteloos ter gemeentesecretarie ver
krijgbaar.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Indiening van het ingevulde formulier 
uiterlijk op de veertiende dag voor die 
van de stemming, dus uiterlijk op woens
dag 13 maart 1974 bij de secretarie 
van de gemeente, waar de kiezer op de 
dag van de kandidaatstelling (dinsdag 12 
februari 1974) in het kiezersregister voor
komt.

Nodig is een formulier model K4-l,datop 
de gemeentesecretarie of bij uw kies
vereniging kosteloos verkrijgbaar is.
Als gemachtigde mag u aanwijzen:
-de echtgenoot of echtgenote;
-een bloed- of aanverwant tot en met de 
vierde graad (kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, achterachterklein- 
kinderen);

-ouders, grootouders, overgrootouders, 
bet-overgrootouders, broers, zusters, 
zwagers, schoonzusters, ooms, tantes, ne
ven, nichten, achterneven, achternichten; 
(zie schema);

-de echtgenoot van een schoonzuster en 
de echtgenoot van een zwager;

-een der huisgenoten van de volmacht
gever, d.w.z. iemand die blijkens het 
kiezersregister hetzelfde adres heeft als 
de volmachtgever.

Alle genoemde personen kunnen voor ie
mand bij volmacht stemmen, bok wanneer 
zij niet in dezelfde gemeente wonen als 
die van de volmachtgever. Een gemach
tigde dient namelijk op de dag der kan
didaatstelling (dinsdag 12 februari 1974) 
ingeschreven te zijn in ,,een”  kiezers
register.
(Voor schippers, vissers en zeevaren
den mag iedere willekeurige kiezer bij 
volmacht stemmen. Nodig is dan een 
formulier model K4-2.)
2. Uiterlijk op de vijfde dag voor die 
der stemming dus uiterlijk op vrijdag 
22 maart 1974 vervoegt de kiezer, die bij 
volmacht voor zich wil laten stemmen, zich 
persoonlijk ter secretarie van de ge
meente, waar hij op de dag van de kan
didaatstelling (dinsdag 12 februari 1974) 
in het kiezersregister voorkomt, verge
zeld van de kiezer, die bereid is als 
gevolmachtigde op te treden. Die kiezer- 
gemachtigde moet in hetzelfde kiezers
register zijn opgenomen als de volmacht
gever.
Het mag dus een willekeurige kiezer 
zijn, er behoeft geen familieband te zijn 
(dus buurman, collega e.d.).

ELDERS STEMMEN

Het verzoek om bij volmacht te stemmen 
wordt slechts toegestaan wanneer men niet 
zelf in de eigen gemeente of in een andere 
gemeente kan stemmen.
Het verzoek om elders te stemmen wordt 
alleen toegestaan, wanneer de andere 
gemeente gelegen is in dezelfde provincie 
als de gemeente waar hij of zij op de dag 
der kandidaatstelling (12 februari 1974)

in het kiezersregister is opgenomen.
Het verzoek moet worden gedaan via een 
eveneens kosteloos ter gemeentesecre
tarie verkrijgbaar formulier model J-4, 
eveneens uiterlijk op woensdag 13 maart 
1974 ter secretarie in te leveren. Nadere 
informatie kunt u krijgen op de gemeente
secretarie, maar natuurlijk ook bij het 
bestuur van uw eigen kiesvereniging en

uiteraard ook op het Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag, telefoon 070- 
244516. Ook al mocht dit alles voor uzelf 
niet van belang zijn, wilt u dan toch aan 
deze mogelijkheden de grootst mogeUjke 
bekendheid geven?

Elke stem telt bij het vaststellen van de 
verkiezingsuitslag voor elke partij.

REACTIE OP ADVIES OOSTERSCHELDE:

VEILIGHEID PRIMAIR
De christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie en de Zeeuwse Statenfractie 
van de CHU hebben niet afwijzend gerea
geerd op het eind vorige week gepubli
ceerde advies van de commissie- 
Klaasesz inzake de afdamming van de 
Oosterschelde. Dit advies kwam er op 
neer, dat de Oosterschelde niet geheel 
moet worden afgesloten, maar dat een 
zodanige dam gelegd wordt dat in deze 
brede Zeeuwse zeearm een tijverschil 
merkbaar blijft.
De regering bracht het advies van de 
commissie-Klaasesz onmiddelijk na het 
uitbrengen in de openbaarheid. Er worden 
nu allerlei commentaren gevraagd, onder
meer aan de meestbetrokken provincies 
en aan de Raad van de Waterstaat.
Deze commentaren dienen binnen drie 
maanden gereed te zijn en daarna zal 
de regering haar beslissing nemen.

VEEL BELANGSTELLING

De CHU stelde en stelt de veiligheid 
primair, aldus de reactie van de christe

lijk-historische fracties. De CHU heeft 
tevens veel belangstelling voor een plan, 
dat de veiligheid waarborgt en tevens een 
zo groot mogelijke bescherming van een 
uniek milieu mogelijk maakt.

In de reactie wordt verder gezegd, dat 
ook de mogelijkheden van behoud van 
mossel- en oestercultures de aandacht 
van de CHU-fractie hebben. Dat behoud 
denkt de commissie-Klaasesz te bewerk
stelligen door het handhaven van enig 
verschil tussen eb en vloed in de Ooster
schelde.

,,Voor alles staat echter de veiligheid, 
daaraan mag niet worden getornd” , aldus 
de beide fracties in de Kamer en Staten. 
Zij kunnen over de kosten thans nog geen 
oordeel geven. De commissie-Klaasesz 
liet weten dat haar oplossing wellicht 
meer dan een miljard gulden duurder 
zal zijn dan het geheel afsluiten van de 
Oosterschelde.

H. L.
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BU DE M A R IN IE R S  IN  N O O R W E G E N Door H. Wisselink, lid Tweede Kamer

H. Wisselink

Met een zestal collega-Kamerleden en 
een delegatie van de pers brachten wij 
medio februari een bezoek aan de in 
Noord-Noorwegen oefenende Nederlandse 
Mariniers.
Van de zeer milde temperaturen in ons 
land kwamen wij vrij abrupt terecht in 
het land, waar koning winter streng re 
geert.
Het vliegveld Bardufo zag er wit en 
verlaten uit, maar het toeristen-station 
in Gratangan was daarentegen erg com
fortabel.
Kapitein Van den Breemen heette ons 
welkom en gaf de fourier opdracht om 
ons de benodigde kledingstukken uit te 
reiken.
Lange onderbroeken en borstrokken ble
ken hier beslist nodig.
Twee paar wollen sokken in waterdichte 
sneeuwschoenen geen luxe en op het hoofd 
een grote bivakmuts!
Gedurende vier dagen waren wij te gast 
bij de W-Compagnie, een onderdeel van 
de Britse 45e Commandogroep. Het doel 
is in feite de bewaking van de kwets
bare noordflank van de NAVO. In oor
logstijd is het de taak van de Britten, 
Noren en Nederlanders te verhinderen, 
dat de vijand de ijsvrije Atlantische ha
vens Tromso en Narvik in handen krijgt. 
Het basiskamp is Elvegardsmoen, 30 km. 
ten noorden van Narvik. In de oorlogs
jaren was het een krijgsgevangenkamp. 
Het bestaat geheel uit houten barakken, 
die goed verwarmd kunnen worden. De 
badgelegenheid liet echter te wensen over. 
Het eten was goed, al misten de jongens 
wel de hollandse snert en boerenkool 
met worst.

BIVAK IN DE SNEEUW

De W-Compagnie oefent veel in de be
sneeuwde bergen.
Gedurende enkele weken wordt dan een 
bivak ingericht van tenten.
Men graaft diepe kuilen in de sneeuw, 
zodat de tenten beschut liggen. Omdat 
zo ’n gat in de sneeuw weer koude aan
trekt, moet er om de tent nog weer 
een sleuf gegraven worden, waarin zich 
de koude lucht kan verzamelen. Wij heb
ben een nacht in zo ’n tent geslapen. 
Op het ijs worden eerst berkentakken 
gelegd en daarop een nagemaakt ren- 
diervel en dan is je  bedje gespreid. 
Je kruipt half ontkleed in de slaapzak.

De kou viel erg mee. Maar ’s morgens 
duurde het erg lang voor je kon gaan 
ontbijten. Een grote kluit sneeuw moest 
boven een benzinebrander ,,omgezet”  
worden in theewater. Dat duurde een 
hele tijd. De boter moest je een tijdje 
in je slaapzak houden om het sm eer
baar te maken.

De manschappen beginnen de dag met 
een stevig ontbijt. Vooral veel pap. Per 
dag heeft men daar zo’n 5000 calorie
ën nodig. Aan ieder wordt een ,,artic 
ration”  uitgereikt die hieraan voldoet. 
Ook moet men veel drinken, omdat de 
koude vrieslucht erg droog is en men 
toch niet veel dorst heeft.

EERSTE PROBLEEM

Het weer is erg wisselvallig. Binnen een 
dag kan de temperatuur schommelen van 
min 3 graden tot min 30 graden Cel
sius.
Een sterke wind bij min 7 graden is 
net zo gevaarlijk als stille vorst van 
min 40 graden. Om hier te kunnen le
ven heeft men naast speciale kleding 
en uitrusting een goede training nodig. 
Het eerste probleem is het overleven 
in dit klimaat. Daarvoor moet men veel 
zorg besteden aan het eigen lichaam, 
maar bovendien goed op elkaar letten. 
Slordigheid wordt al gauw gestraft met 
bevroren delen. Schone sokken en schoon 
ondergoed zijn van groot belang. De ma
rinier leeft hier als het ware bij de 
gratie van zijn eigen lichaam. Het be
wegen van de militairen in dit barre 
maar imposante land schept weer aparte 
problemen.
Doordat de kust erg grillig is kan men 
een heel eind per boot landinwaarts ko
men. Voorts worden er helicopters ge
bruikt, maar 80% van de tijd kunnen 
deze niet ingezet worden vanwege sterke 
wind en slecht zicht.

HET BESTE

Goede voertuigen zijn de sneeuwtrekkers, 
maar in de bergen is ook dat weer be
perkt. Het beste hulpmiddel is dan ook 
de ski gebleken. Met sneeuwschoenen 
kan men maximaal slechts 10 km per dag 
afleggen, met ski’s veel grotere afstan
den. Dat laatste vraagt echter een lang
durige training, van meerdere jaren. 
Vandaar dat de betrokken mariniers al
lemaal vrijwilligers waren. De dienst
plichttijd is immers te kort hiervoor. 
Voor het vechten kunnen het beste kleine 
eenheden ingezet worden om het verras
singselement te vergroten. Altijd wordt 
een slede meegenomen en men draagt 
speciale rugzakken. Bij het schieten ont
staan mistwolkjes boven de loop en moet 
men zich telkens iets verplaatsen. De 
eerste schoten zijn missers, omdat de 
loop eerst wat warmer moet worden. 
Door de nabijheid van de magnetische 
pool zijn de sneeuwvlokjes vaak geladen 
en storen de radioverbindingen. 
MOrtiergeweren zijn in de sneeuw moei
lijk vast te zetten. Om slechts enkele 
problemen te noemen. Alleen ’ s nachts 
is er een goede camouflage te bereiken 
voor een verrassingsaanval.

De. H.M.S. ,,Kermes”  van de Britse 
marine, een schip waarop helicopters 
kunnen landen, vervulde een belangrij
ke rol bij de oefeningen van de mariniers 
in Noord-Noorwegen.

BELEVENIS

De eerste dag waren wij getuige van zo ’n 
verrassingsaanval op het bivak en de 
aanvoer van troepen per helicopter vanaf 
het helicarrierschip H.M.S. Hermes. Dit 
schip werd ook door ons bezocht. Werkelijk 
een belevenis! Een grote drijvende ka
zerne, waar vele duizenden mariniers 
mee kunnen worden verplaatst en enige 
tientallen helicopters aan boord heeft. 
De verhouding met de Engelse mariniers 
was heel goed. Alleen bij de eerste jaars 
kwam wat nationale eenkennigheid voor! 
Sir Pringle, de commandant van het 45e 
Commando Royal Mariners, had veel lof 
voor onze W-Compagnie.
De discipline was dan ook uitstekend, 
maar beslist geen kadaverdiscipline.
Een goede sfeer en kameraadschap van 
hoog tot laag en ook omgekeerd. De Ma
riniers waren erg verontwaardigd over 
het inmiddels berucht geworden V.V.D.M.- 
rapport, gesteund door de defensie-com- 
missie van de PvdA. In de barakken waren

knipsels uit ,,Het Vrije Volk”  opgeprikt. 
Wanneer een marinier wat lang wegbleef 
vroegen zijn makkers spottend, of hij 
soms ook gemarteld was en of hij al zijn 
nagels nog had? Het zou goed zijn, dat 
het zogenaamd democratisch gekozen be
stuur van de V.V.D.M. eens een paar nach
ten in het koude bivak tussen de mari
niers doorbracht, net zoals wij dat gedaan 
hebben. Ik vermoed, dat het vermeende 
rapport gezien moet worden als een soort 
wraakoefening op de Marine, omdat daar 
de V.V.D.M. zo weinisr leden telt.

In onze gemeenschappelijke persverkla
ring hebben wij gaarne vermeld getrof
fen te zijn door de uitstekende geest van 
samenwerking van hoog tot laag.
Wij waren ervan overtuigd, dat deze 
compagnie een duidelijke bijdrage levert 
van Nederland als lid van de Navo metter
daad te tonen in voorkomend geval de 
Noord-flank van het Navo-gebied te hel
pen verdedigen.
Wij konden ons ervan overtuigen, dat 
het personeel van de W-Compagnie ver 
van hun gezin en familie, de harde trai
ning onder extreme omstandigheden als 
noodzakelijk beschouwt.
Een warm applaus is hier zeker op zijn 
plaats.

H. Wisseiink.

Mr. W. Scholfen in Aalsmeer:
P LE ID O O I
V O O R  M ID D EN G R O EP E N
,,Wanneer het kabinet-Den Uyl op basis 
van de machtigingswet de lonen van be
langrijke groepen van werknemers in 
1974 reëel doet stijgen, dient de blokkade 
van andere inkomensgroepen ook te wor
den herzien.”  Dit verklaarde mr. W. 
Scholten, lid van de Tweede Kamer van 
de CHU op een vergadering van.de kies
vereniging Aalsmeer naar aanleiding van 
de vorige week donderdag bekend ge
worden standpunten van vakcentrales en 
centrale werkgeversorganisaties over het 
in 1974 te voeren sociaal economisch 
beleid. ,,Indien onze economie in 1974 
ondanks de energieproblemen enige groei 
zal vertonen - en daar ziet het wel naar

In Delft ook CDA
In Delft zal bij de gemeenteraadsver
kiezingen een CDA-lijst komen, waaraan - 
naar evenredige verdeling - bij een ge
schatte verkiezingsuitslag van 9 zetels, 
5 KVP’ers, 3 ARP’ers en 2 CHU’ers 
verkiesbare plaatsen innemen. Voordien 
kende Delft een KVP en een PCC (AR+CH) 
in de raad, met een gezamenlijk 
programma.

uit - zullen alle inkomensgroepen daarin 
moeten delen” .

Mr. Scholten was van oordeel, dat van 
de komende belastingverlaging ook de 
middengroepen wezenlijk moeten profi
teren. ,,De lastenverzwaringen voor deze 
groepen worden vaak onderschat en daar
om mogen zij bij de fiscale compensatie 
per 1 juli 1974 door de fiscus niet uit de 
boot worden gezet” .

NIET ONZE BENADERING

Over Suriname en de Antillen zei mr. 
Scholten, dat de CHU akkoord is met 
zelfstandigheid van de beide rijksdelen 
op elk moment, dat zij dat wensen. ,,Dat 
moment behoeft voor beide rijksdelen 
niet gelijk te zijn.
Het kabinet-Den Uyl maakt wel eens de 
indruk graag van de verantwoordelijkheid 
van het Statuut af te willen. Dat is niet 
onze benadering. Wanneer Suriname en/of 
Antillen het in het belang van hun land 
zouden vinden het Statuut - al dan niet 
gewijzigd - nog langer voort te zetten, 
dan is CHU volledig bereid dit te accep
teren. Wij oefenen geen druk uit om 
tot overhaaste stappen te komeii. ’ Aldus 
mr. Scholten.

IN MEMORIAM ANT. DE RUITER

Vorige maand werd Veenendaal opge
schrikt door het droeve bericht dat Ant. 
de Ruiter plotseling was overleden. Voor 
die schrik was alle reden, immers hij 
was zo vergroeid met zijn geliefde ge
boorte^ en woonplaats Veenendaal, dat 
hij daar gewoon niet uit weg te denken is. 
Bijna 25 jaar vertegenwoordigde hij de 
CHU in de gemeenteraad als wethouder 
en bij diverse burgemeestersvacatures 
als actief loco-burgemeester. Hij heeft 
in die tijd zijn gemeente zien uitgroeien 
tot een belangrijke centrumgemeente en 
in die groei heeft hij een zeer groot 
aandeel gehad.

Ook de groei van onze CHU in de na
oorlogse periode in Veenendaal was voor 
een goed deel zijn werk. Hij bezat de 
grote gave om niet alleen zelf altijd 
actief bezig te zijn, maar ook anderen 
tot grotere activiteit aan te zetten.
Naast zijn drukke werk heeft hij veel 
werk verzet als voorzitter van de plaat
selijke winkeliersvereniging, bestuursiid 
van de Kamer van Koophandel en van het 
E.T.1. voor de provincie Utrecht.
Het Oranjehuis had een grote plaats in 
zijn hart en als organisator van festivi
teiten op nationale gedenkdagen was hij 
de grote motor van de vereniging 
,,Oranjedag”  te Veenendaal.
Ook buiten Veenendaal was zijn naam in 
CHU-kringen bekend en velen heeft hij

met zijn adviezen gediend. In 1970 achtte 
hij de tijd gekomen om af te treden als 
wethouder en raadslid, waarbij hem een 
grootse huldiging werd bereid.
Velen gaan op zo’n moment van hun 
welverdiende rust genieten, maar niet 
alzo Ant. de Ruiter, zo was hij b.v. 
direct accoord met zijn benoeming tot 
bestuurslid van de CH-kiesvereniging en 
dit ,,oudste”  bestuurslid was tevens het 
,,actiefste”  lid van dit bestuur. Met deze 
aanduiding doen wij niemand van de be
stuursleden tekort.
Zo was Ant. de Ruiter: zich geheel en 
volledig geven aan die zaken die de 
liefde van zijn hart hadden verkregen. 
Wat zal hij gemist worden in zijn familie
kring door zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen, maar ook door zijn vele CHU- 
vrienden.
Wat was het geheim, de drijfkracht achter 
dit actieve en blijmoedige christenleven 
van deze man? Ja, dat zijn dingen waar
over hij niet vaak sprak, maar die hij 
wel intens beleefde.
Een goede typering was de tekst van de 
rouwdienst die bij zijn begrafenis centraal 
stond:
,,Nu had hij in zijn bovenvertrek open 
vensters naar Jeruzalem.”
In grote dankbaarheid zullen wij aan hem 
blijven denken.

Veenendaal C. van Genderen.
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Vragen en antwoorden over benoeming van hoogleraar in de 
parapsychologie aan de RU te Utrecht
In november vorig jaar stelden de Tweede-Kamerleden drs. A. D. W. Tilanus (CHU) 
en jhr. mr. M. L. de Brauw (DS’70) schriftelijke vragen aan minister Van Kemenade 
van onderwijs over de benoeming van de Zweed M.U. Johnson tot hoogleraar in 
de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Rond deze benoeming is enig rumoer geweest. De vragen en antwoorden zullen 
in ruime kring belangstelling trekken. Daarom worden ze volledig gepresenteerd 
aan de lezers van „de Nederlander” .

Vragen van de  
kam erleden  
Tilanus en De Brauw

1. Is het de Minister bekend, dat de 
Studievereniging voor ,,Psychical Re
search”  over gegevens beweert te be
schikken, die zouden uitwijzen, dat de 
dezer dagen tot gewoon hoogleraar in de 
parapsychologie aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht benoemde heer M. U. John
son:

a. na zijn studie op 39-jarige leeftijd 
afgesloten te hebben met een licen

tiaat, vervolgens niet is gepromoveerd;

b. van de drie wetenschappelijke publi- 
katies op grond waarvan een beoor
deling van zijn wetenschappelijke mé
rites mogelijk zou zijn, slechts één 
op eigen naam mag stellen, daar de 
overige tot stand zijn gekomen in sa
menwerking met anderen;

c. zichzelf een publikatie toeschreef, die 
eind juni 1972 zou verschijnen, terwijl 
deze in werkelijkheid reeds in 1967 
in Zweden het licht had gezien;

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, 
gedurende welk jaar hij in totaal slechts 
één college heeft gegeven;

e. ook gedurende het academisch jaar 
1972-1973 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 te Stockholm in dat
zelfde jaar verbonden was als research- 
mederwerker aan de Universiteit van 
Lund en niet blijkt te zijn ingeschreven 
bij de Nederlandse vreemdelingendienst 
(noch in het tijdelijke, noch in het vaste 
register), terwijl het bureau Bevolking 
van de Gemeente Utrecht hem nimmer 
op het, de administratie van de Rijks
universiteit bekende, adres te Utrecht 
heeft geregistreerd;

f. beoordeeld werd door een evaluatie
commissie der Rijksuniversiteit, waar
van slechts twee van de vijf leden van 
de wetenschappelijke staf de deskundig
heid bezaten zijn mérites als weten
schapsman te wegen en die alleen op 
basis van zeer summier optreden van 
de heer Johnson te Utrecht en één 
enkele publikatie van zijn hand tot de 
opstelling van een oordeel kon komen?

A ntw oord  
staatssecretaris 
Klein (Onderwijs)

1. a. op 13 juni 1969 behaalde de heer 
Johnson aan de Universiteit van 
Lund het ,,filosofie licentiat exa
men” . Dit neemt in de reeks van 
Zweedse academische kwalificaties 
de op één na hoogste plaats in en 
omvat een algemeen examen gecom
bineerd met een proefschrift.

b. Sinds zijn verbintenis met de Rijks
universiteit te Utrecht verzorgde 
de heer Johnson negen publikaties 
op parapsychologisch gebied, waar
van drie in samenwerking met ande
ren; dit laatste is niet ongebruike
lijk bij experimentele wetenschap
pen.

c. Geen van de-Utrechtse publikaties 
van de heer Johnson is eerder in 
het Zweeds noch in een andere taal 
gepubliceerd.

d. De heer Johnson is in het studie
jaar 1971/1972 bezoldigd als weten
schappelijk hoofdmedewerker. Hij 
verzorgde zes colleges. De nadruk 
in zijn progamma lag echter op 
groepsdynamisch onderwijs: voor
namelijk seminaria voor nakandi- 
daten enpostdoctoraalstudentenover 
methodologische en wetenschaps
filosofische problemen i.v.m .para-- 
psychologie; voorts begeleidde hij- 
studenten in devoorkandidaatsfase.

e. Ook in het jaar 1972-1973 werd 
de heer Johnson bezoldigd als we
tenschappelijk hoofdmedewerker. 
Voor vervulling van het gastdocent
schap heeft betrokkene van de instan
ties waarvoor hij in Zweden werkte 
gedurende één jaar verlof gekregen 
op voorwaarde, dat hij na vervulling 
van het gastdocentschap zou terug
keren naar Zweden om zijn werk
zaamheden over te dragen.
Gezien de ontstane complicaties rond 
de bezetting van het ordinariaat in 
de parapsychologie heeft de rijks
universiteit te Utrecht de verbinte
nis met de heer Johnson geconti
nueerd om de periode tot een be
slissing omtrent de benoeming te 
overbruggen, doch zag betrokkene 
zich tevens genoodzaakt zijn werk
zaamheden in Zweden gedeeltelijk 
voor de tijd van één jaar aan te 
houden.

Nadat hem was medegedeeld dat de 
benoeming had plaatsgevonden, is de 
uitbetaling van zijn salaris per 1 de
cember 1973 beëindigd, terwijl de 
ambtsaanvaarding als hoogleraar op 
1 april 1974 zal plaatsvinden. Het 
verblijf van de heer Johnson vond 
op verspreide tijdstippen plaats, zijn 
aanwezigheid hier te lande is tot dus
verre niet geformaliseerd. Als cor
respondentieadres in Nederland werd 
het bureau van de faculteit der So
ciale Wetenschappen gekozen.

f. De heer Johnson is door een evalua
tiecommissie, bestaande uit vier hoog
leraren en een lector, met grote zorg
vuldigheid beoordeeld. Daarbij is be
halve aan zijn vermogen om kennis 
over te dragen aandacht geschonken 
aan zijn bekwaamheid als onderzoe
ker en auteur van wetenschappelijke 
publikaties.
De keuze van de beoordelaars was 
zodanig, dat garanties bestonden t.a.v. 
experimentele kennis, statistiek en 
psychologie. Twee der beoordelaars 
werden aangewezen door de studie
vereniging voor Psychical Research. 
Bij dit alles moet in aanmerking wor
den genomen, dat het aantal deskun
digen op het gebied van de para
psychologie gering is.

Vragen van de  
kam erleden

Tilanus en De Brauw

2. Is de minister bereid een onder
zoek in te stellen naar boven aan
gehaalde beweringen en de kamer hier
over desnoods vertrouwelijk - in te 
lichten?

3. Kan de minister meedelen, hoe de 
voor het hoogleraarschap uitgetrok
ken gelden tijdens de vacature in de 
vorige jaren zijn benut en of het 
salaris over het academisch jaar 1972 
-1973 is uitbetaald? Welke presta
tie van de heer Johnson stond daar 
tegenover?

7. Is de mededeling van het college van 
bestuur der Rijksuniversiteit te 
Utrecht juist, dat het ook na de be
noeming van een gewoon hoogleraar 
in de parapsychologie de Studiever
eniging van ,, Psychical Research’ ’ vrij 
staat de bijzondere leerstoel te be
zetten?

A ntw oord  

staatssecretaris 

Klein (Onderwijs)

2. Verwezen zij naar de antwoorden on
der 1.

4. Is de minister tot een voordracht ge
komen op grond van een door de Rijks
universiteit te Utrecht gegeven ad
vies, dat gebaseerd is geweest op 
een definitief schriftelijk rapport, dat 
werd onderschreven door de gehele 
evaluatiecommissie?

5. Is de minister bereid de procedurele 
gang van zaken bij het tot stand komen 
van adviezen van universitaire zijde 
betrekking hebbend op het vervullen 
van vacante leerstoelen aan een kri
tisch onderzoek te onderwerpen en 
opnieuw te toetsen aan criteria van 
deugdelijkheid van besluitvorming en 
van wetenschappelijke waarde?

6. Wil de minister inlichtingen geven 
over de wijze waarop gastdocenten 
aan Nederlandse universiteiten en ho
gescholen worden gehonoreerd?

3. Uit de begrotingsgelden, toegestaan 
voor de leerstoel, is alleen het sa
laris (inclusief de sociale lasten) van 
de heer Johnson betaald.
Tijdens het academisch jaar 1972-1973 
is betrokkene gemiddeld eens per 
maand in Utrecht geweest en heeft 
zich als medewerker van de rijksuni
versiteit, zowel in Utrecht als in Zwe
den bezig gehouden met: het verzor
gen van publikaties; de voorbereiding 
van de jaarlijkse algemene conferen
tie van parapsychologen, de P.A. Con- 
vention in Charlottesville, Virginia, 
U.S.A., waar hij tevens als voorzit
ter van de Research Briefs sektie fun
geerde; de begeleiding als co-referent 
van de dissertatie van dr. ir. S. A. 
Schouten; het opstellen samen met 
zijn medewerker van onderwijs- en 
researchprogramma’s, die in het ge
val van benoeming door de heer John
son en zijn medewerkers uitgevoerd 
zouden worden.

4. Deze vraag wordt bevestigend beant
woord.

5. Voor een kritisch onderzoek en her- 
toetsing aan criteria van deugdelijk
heid als in deze vraag bedoeld, vind 
ik in de ervaringen opgedaan bij de 
bezetting van dé onderhavige leer
stoel, geen gegronde aanleiding.

6 Aan gastdocenten aan Nederlandse uni
versiteiten en hogescholen wordt in de 
regel een onderwijsopdracht krach
tens artikel 75 van de Wet op het we
tenschappelijk onderwijs verleend en 
wel, afhankelijk van de inhoud en het 
niveau van de taak, op het niveau van 
hoogleraar, lector, wetenschappelijk 
(hoofd)medewerker of leraar. De ho
norering is uiteraard mede afhanke
lijk van de omvang van de opgedra
gen taak; bij een volledige taakvervul
ling past een volledige honorering.

7. Zolang de bijzondere leerstoel niet 
is opgeheven, staat het de Vereniging 
vrij een herbezetting van deze leer
stoel aan de orde te stellen.

H. L.

VERKIEZINGSTOERNEE
FRACTIEVOORZITTER DR. R. J. H. KRUISINGA
Dr. R. J. H. Kruisinga, de voor
zitter van de Tweede-Kamerfrac- 
tie van de CHU, spreekt in de 
komende weken op de volgende da
gen en in de volgende plaatsen:

vrijdag 8 maart: SCHIEDAM, tref
centrum Willem Andriessenlaan 65, 
Schiedam-Groenoord, 20.00 uur; 
maandag 11 maart: RIJSWIJK (ZH) 
Verzoeningskerk Dr. v. Mooklaan 
33 Steenvoorde, 20.00 uur; dinsdag 
12 maart: BEEKBERGEN: Dorps
huis Herman Coertsweg 3, aanvang 
20.15 uur; vrijdag 15 maart:

AMERSFOORT, Hotel Monopool
20.00 uur; maandag 18 maart: HEN
GELO Ov.; dinsdag 19 maart: WE- 
ZEP (Gld.) Gereformeerde kerk; 
woensdag 20 maart: HOOGEVEEN, 
Hotel Homan Stationsstraat 3, aan
vang 20.00 uur; donderdag 21 maart: 
AALTEN, gebouw Elim, aanvang
20.00 uur; vrijdag 22 maart: DOR
DRECHT, Christelijke LTS, aanvang
20.00 uur; zaterdag 23 maart: GOES; 
maandag 25 maart: KAMPEN; dins
dag 26 maart: DIRKSLAND, Ver
enigingsgebouw ,,Onder de wiek” . 
Ring, aanvang 20.00 uur.
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OP DE MAN AF Een evangelisch commentaar 
door dr. R, J. H. Kruisinga

Discriminatie, ongelijke behande
ling van mensen, is een kwaad, dat 
al lange tijd in deze wereld is. 
Ongelijke behandeling van blank en 
zwart.
Ongelijke behandeling van man en 
vrouw.
Ongelijke behandeling van zelfstan
dige en werknemer.
Ongelijke behandeling van jong en 
oud.
Ongelijke behandeling van de stads
mens en de dorpeling.
Sommige groepen worden meer ge
lijk, anderen echter meer ongelijk 
behandeld dan vroeger.
Over de toegenomen ongelijkheid 
wil ik vandaag met U spreken. 
Over ouderen, over bejaarden, die 
soms uit hun werk gestoten zijn. 
Daaraan moeten we meer aandacht 
geven.
De maatschappij vandaag kan heel 
erg onverdraagzaam zijn; zeker 
tegenover de bejaarde!
Een enkel voorbeeld:
In de Nederlandse Tweede Kamer 
heeft niemand zitting ouder dan 
65 jaar.
Hoewel meer dan 15 procent van de 
kiezers tot die groep behoort zijn 
ze in de volksvertegenwoordiging 
kennelijk niet getolereerd.

Dat tekent nog eens deze onver
draagzaamheid in de samenleving. 
De waardering voor die groep is 
vaak beneden peil!
We beleiden met de mond wel vaak 
belangstelling voor de oudere mens. 
Maar wat komt daar in de praktijk 
van terecht!

Het gaat niet enkel om betere mate
riele omstandigheden!
Een béétje meer persoonlijke aan
dacht is belangrijk!
Vaak veel belangrijker. Hoevelen, 
zeker ouderen, hunkeren niet naar 
een gesprek.
Hoevelen hunkeren niet naar steun 
én naar kontakt met hun kinderen 
en hun kleinkinderen.
De psalmdichter zegt: Verwerp mij 
niet ten tijde des ouderdoms, ver
laat mij niet, nu mijn kracht vergaat. 
Wat doen we daar aan!
Zijn we echt bereid iets voor hen te 
doen!
Iets méér dan premie betalen voor 
de AOW!
Zijn we echt bereid een beetje een 
offer te brengen?
Het hoeft niet zoveel te zijn!
Het kan zijn: een beetje meer aan
dacht van zoon of dochter voor 
moeder of vader.

Het kan zijn: een beetje meer aan
dacht van kleinzoon of kleindochter 
voor grootmoeder of grootvader. 
Dat betekent zo veel meer dan een 
verhoging van de geldeiijkepremie- 
bijdrage.
Echte belangstelling voor elkander 
dat is nodig!
Dat hebben we van elkander nodig! 
Daarzonder kan de mens niet leven. 
Echte erkenning van elkander is 
zo belangrijk.
Voor een christen moet en is iedere 
levenstijd, iedere levensperiode 
even belangrijk.
Of je jong bent of oud. 
leder jaar, iedere maand, iedere 
week, iedere dag, ieder uur is voor 
ons belangrijk.

Laten we vandaag besluiten wat 
meer aandacht voor elkaar te willen 
hebben.
Laten we bereid zijn samen te wer
ken.
Laten we ook bereid zijn samen waar 
dat nodig is een nieuw begin te 
maken.
En zo nodig een streep door het 
verleden te halen.
Laten we ook proberen een eind te 
maken aan de ongelijkheid in de 
behandeling van mensen.

De oudere in ons mdden moeten we 
niet alléén maar dulden.
We moeten hem of haar echt in ons 
midden een rol willen laten spelen. 
Pas dan doen we echt iets.
Als we echt aandacht willen geven. 
Als we echt de ander ook de oudere 
zijn plaats willen geven in onze 
maatschappij.
De psaimdichter zei het zo kort 
en kernachtig: Verwerp mij niet in 
de tijd van de ouderdom, verlaat 
mij niet, nu mijn kracht begeeft. 
Laten we vandaag bereid zijn elkaar 
als mensen wat meer aandacht en 
respect te geven.
Laten we vooral eens denken aan de 
ouderen.
Laten we vandaag ook denken aan 
onze ouders en grootouders en be- 
rèid zijn vandaag aan hen die extra 
persoonlijke aandacht te willen 
geven.

Tekst van de toespraak, welke 
dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 
van de Tweede Kamerfraktie van 
de CHU, maandag 4 maart heeft 
uitgesproken in de NCRV-radio- 
rubriek ,,Op de man af” .

Congres over Duitse kwestie
Een aantal Nederlanders, voornamelijk 
leden van de jongerenorganisaties van 
KVP, ARP en CHU, heeft vorige maand 
te West-Berlijn een congres over de 
Duitse kwestie bijgewoond. Dit congres 
was belegd door de politieke akademie 
Eichholz, het wetenschappelijk vormings
centrum van de CDU.
Peter Heukels was een van de deelne
mers aan het congres. Hij maakte voor 
KVP, ARP en CHU een verslag. Daar
aan is het volgende ontleend.
Een deel van de tijd werd besteed aan 
een analyse van de partij ontwikkelingen 
binnen de Westduitse bondsrepubliek 
(BDR) o.a. aan de financiering van po
litieke partijen. Het valt daarbij pp, dat 
de SPD een bepaald vermogen heeft, 
waaruit jaarlijks enkele miljoenen de 
positie van de SPD vërsterken. Het ver
mogen is o.a. belegd in drukkerijen (niet 
in het Springerconcern). Daarnaast wordt 
per kiezer door de Staat f2,50 aan de 
politieke partijen uitgekeerd. Het ver
kiezingssysteem van de Duitse Bondsdag 
is als volgt georganiseerd. De helft van 
de afgevaardigden wordt direct gekozen 
via één van de 248 kieskringen; de an
dere helft via partijlijsten en evenre
dige vertegenwoordiging. Per kiezer wor
den düs twee stemmen uitgebracht. Een 
ander deel van de tijd werd doorgebracht 
met de discussie rond de problemen van 
de EEG. Enkele opvallende punten uit de 
Oost-West problematiek: niet alleen in 
de BRD wil men één Duitse staat, maar 
ook in de DDR, zij het onder een com
munistisch regime. Een en ander is in 
beide grondwetten verankerd.
Een ander punt betrof de discussie 
over de ,,Ost-politiek”  van kanselier 
Brandt. Naar de mening van de oppo
sitie zijn er teveel concessies gedaan 
zonder dat men daarvoor iets terugkreeg. 
B.v. een vrije doortocht naar West-Ber- 
lijn is op dit moment nauwelijks gewaar
borgd.

Propagandam ateriaal 
van CHU
Voor het maken van propaganda 
voor de statenverkiezingen zijn 
stickers en affiches beschikbaar. 
Inlichtingen daarover verstrekt het 
Uniebureau, Wassenaarseweg 7 te 
Den Haag, telefoon 070-244516.

De prijzen en maten van de stickers 
en affiches zijn:

stickers, formaat 7.1 bij 10 cm 
f8 , - -  de honderd

affiches, formaat 

affiches, formaat 

affiches, formaat

83 bij 118 cm 
fl,1 0  perstuk 

42 bij 59 cm 
f 0,70 per stuk 

30 bij 42 cm 
f 0,50 per stuk

PESSIMISTISCH

Enkele hoofdlijnen van dit congres wil 
ik graag nog even aangeven.
De meeste sprekers waren tamelijk pes
simistisch t.a.v. een oplossing in de 
Duitse kwestie, de EEG-crisis en de 
Amerikaanse houding t.a.v. Europa.
Het is ons duidelijk geworden, dat er 
voor een groot deel van de West Duit
sers geen andere oplossing mogelijk is 
dan een vrij Berlijn en een verenigd 
Duitsland met een democratisch bewind, 
hoewel men er zich duidelijk van be
wust is, dat deze oplossing nog wel eens 
zeer lang op zich zou kunnen laten wach
ten. Wanneer men de akties van de Ber- 
lijners (Oost en West) sinds het einde 
van de tweede wereldoorlog en het ont
staan van de ,,muur”  bekijkt, vraagt 
men zich af, of de gezindte van de Ber- 
lijnse bevolking niet duidelijk democra
tisch gericht is (de Socialistische Een
heidspartij in Oost-Duitsland heeft tot 
voor kort steeds minder dan 2 procent 
van de uitgebrachte stemmen gekregen).

Nederlandse hulp voor 
Ethiopië en Bolivia
Nederland heeft een bedrag van fl miljoen 
beschikbaar gesteld voor de hulpverlening 
in Ethiopië. Eerder reeds is in het kader 
van de noodhulpverlening van Nederlandse 
zijde geld ter beschikking gesteld aan de 
organisaties die in het door droogte zwaar 
getroffen land werkzaam zijn. Een recent 
rapport van de hulpverleningscoördinator 
der Verenigde Naties spreekt van een 
blijvende behoefte aan buitenlandse hulp. 
Er bestaat vooral behoefte aan graan en 
eiwitrijk voedsel.
Tevens is een bedrag van f 100.000 be
schikbaar gesteld voor de hulpverlening in 
Bolivia. In dit Zuidamerikaanse land heeft 
een overstromingsramp ongeveer 18.000 
mensen dakloos gemaakt en grote verwoes
tingen aangericht onder het vee en de land
bouwgewassen. Evenals in het geval van 
Ethiopië wordt het geld ter beschikking van 
de hulpverleningscoordinator der VN ge
steld.

Nederlandse zuivelgift 
voor Toearegs in Niger
Nederland heeft op verzoek van de Stich
ting Oecumenische Hulp Kerken en Vluch
telingen 100 ton melkpoeder beschikbaar 
gesteld aan het Rode Kruis in de A fri
kaanse staat Niger. Hier bevindt zich in 
de nabijheid van de stad Agadez in het 
noorden van het land een aantal uit Mali 
afkomstige Toearegs. Deze nomaden zijn 
uit hun land weggetrokken als gevolg van 
de grote droogte die in dit deel van Afrika 
heerst. Hulp in de vorm van voedsel is 
voor deze groep uitgewekenen dringend 
geboden, aldus het Rode Kruis in Niger. 
De Nederlandse schenking heeft, inclusief 
het transport naar Agadez, een waarde 
van 250.000 gulden.

MEESTE EUROPESE GEZINNEN ZIEN DE ECONOMISCHE 
SITUATIE SOMBER IN
In het vierde kwartaal van 1973 is voor 
de vijfde maal een enquête gehouden 
onder 25.000 representatieve gezinshuis
houdingen in vijf landen van de Europese 
Gemeenschap (Bondsrepubliek Duitsland,
Frankrijk, Italië, Nederland en België).
De meningen over en de verwachtingen 
van de algemene economische situatie 
lopen van land tot land sterk uiteen.
In de meeste landen zijn de consumenten 
van mening, dat het economisch klimaat 
in het afgelopen jaar is verslechterd.
De verwachting was, dat deze ontwikke
lingen ook dit jaar zouden aanhouden.
Alleen in Nederland en in mindere 
mate in Italië waren de meningen iets 
gunstiger. Overigens waren de gevolgen 
van de energiecrisis nog niet in de uit
komsten verwerkt.
De ontwikkeling van de werkloosheid en 
de prijzen vormt een verklaring voor het 
vrij algemene oordeel, dat de economische

situatie is verslechterd. Zo was in Frank
rijk het aantal gezinnen, dat een toe
neming van de werkloosheid en een stijging 
van de prijzen verwachtte aanzienlijk 
groter, terwijl de meningen van de con
sumenten in Italië en Nederland wezen 
op een omgekeerde ontwikkeling.
Wat de ontwikkeling van de eigen finan
ciële situatie betreft zijn de meningen 
in de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk 
relatief ongunstiger ten opzichte van de 
vorige enquêtes, terwijl zich in andere 
landen een zekere stabilisatie blijkt voor 
te doen met uitzondering van Nederland 
waar een voortdurend optimisme valt 
waar te nemen.

Het vertrouwen van de consumenten in de 
toekomstige inkomensontwikkeling was in 
de meeste landen niet geschokt. In de 
Bondsrepubliek Duitsland en Italië ver
wachten de consumenten zelfs een ver
betering in 1974.

I
I
I
I

VORMINGSCURSUS
INSPRAAK

Het vormingscentrum Kerk en Wereld, de Horst 1 in Driebergen, organiseert 
twee cursussen over de vraag:
Welke (machts)mogelijkheden heeft de burger in Nederland?
In deze cursussen willen we proberen te bepalen welke wegen en middelen 
er zijn om greep te krijgen op de konkrete, dagelijkse situatie van mensen 
die werken, wonen en rekreëren.
Door wie of waardoor wordt de situatie eigenlijk bepaald en hoe kun je daar 
als burger, die zich er betrokken bij voelt, ook werkelijk bij betrokken 
worden; anders gezegd waar liggen de beïnvloedingsmogelijkheden?
Wat houdt inspraak in en wat kan of moet inspraak en meebeslissen in de 
praktijk zijn?
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te 
benaderen is een simulatiespel, opgebouwd rondom hetkernbegrip,,inspraak” . 
Data: - vrijdag, 3 mei 1974 (20.30 uur begin) - zaterdag, 4 mei 1974 (19.30 

uur einde).
Cursusleider; Hans Schuman.
Maximum aantal deelnemers per cursus: 20.
Cursuskosten komen voor rekening van de CHU, reiskosten naar Kerk en 
Wereld v.v. zijn voor eigen rekening.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Hans Schuman, Kerk en 
Wereld, tel.: 03438-2241.

I
I

BON
Naam

Adres

Plaats

Telefoon

geeft u zich op als deelnemer voor de cursus in ,,Kerk en Wereld”  te 
Driebergen op;
- vrijdag 3 t/m  zaterdag 4 mei 1974 (20.30 uur begin - 19.30 uur einde)*
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Afbraakpolitiek
Het is algemeen bekend dat de verschil
lende sektoren van de PTT nogal uiteen 
lopende financiële resultaten te zien 
geven.

De „post”  blijft nog steeds het zorgen
kind ondanks forse tariefsverhogingen was 
hier in het laatste jaar nog een tekort 
van ± 90 miljoen. De „telefonie”  is als 
steeds een topper. Een financiële plus- 
post van 251 miljoen.

Het is goed dat U het weet anders is het 
volgende niet te begrijpen.
Op grond van deze cijfers moet de PTT 
er alles aan gelegen zijn om zoveel 
mogelijk de telefoonaanvragen te hono
reren. Dat is nodig en financieel aanlok
kelijk. Maar helaas, dit gebeurt niet. 
Staatssecretaris Van Hulten heeft omstan
dig meegedeeld dat er teveel geïnves
teerd moest worden. En dientengevolge 
loopt de wachtlijst op tot 150.000 per 
ultimo 1974. Een onbegrijpelijke en niet

T. Tolman

aanvaardbare situatie.
Begrijpelijk is dan ook dat in de Kamer

Ziet u kans een deel van uw inkomen 
te sparen dan wel te beleggen? september 1973 januari 1974

ja 58 57
nee 40 43
geen informatie 1 0

Bent u wel of niet tevreden met: fe v re d e n  o n te v r e d e n  w e e t  n ie t
o/o % °/o

Toekomst u en uw gezin 70 15 15 -
Werkomstandigheden 73 9 18
Werk dat u doet 74 9 17
Gezinsinkomen 83 15 2
Woonomstandigheden 87 13 0

Verwacht u van de huidige regering overwegend goede, of overwegend
slechte resultaten?

sept. 1973 jan. 1974

Overwegend goede 31% 33%
Overwegend slechte 37% 36°/o
Weet niet/geen mening 32% 31%

J a n u a r i  1 9 7 4  O v e rw e g e n d O v e rw e g e n d w e e t  n ie t
g o e d e s le c h te

d in g e n d in g e n

P.S.P. 60 10 30
P.P.R. 59 9 31
P.v.d.A. -58 15 27
G.P.V. 40 50 10
D'66 35 35 30
DS’70 24 35 41
K.V.P. 23 40 37
C.P.N. 20 47 33
C.H.U. 18 40 43
A.R, 16 51 32
V.V.D. 10 63 27
Boerenpartij — 67 33
S.G.P, — 80 20
R.K.P.N. —  
weet niet/

100 —

geen voorkeur 16 41 43

Welke combinatie van partijen zit nu in de regering?

september 1973 januari 1974

KVP/AR/CHU/VVD 2 3
KVP/AR/PvdA/PPR/D'66 51 56
PvdA/D’66/KVP/AR/CHU 19 19
PvdA/VVD/KVP/AR/D’66 12 10
weet niet 16 12

Naar welke 
politieke partij 
gaat uw voor
keur uit, en 
voor welke partij 
heeft u de minste 
voorkeur

Januari 1974 M e e s te
v o o r k e u r

O p  é é n  
n a

m e e s te

M in s te ' O p  é é n  
v o o r k e u r  n a  

m in s te

(s e p t. (s e p t.
1973) 1973)

P.v.d.A. 29 (31) 14 8 (5) 5
V.V.D. 19 (19) 6 19 (11) 6
K.V.P. 12 ( 11 ) 6 2 (4) 5
C.H.U. 7 (4) 9 2 (2) 4
A.R.P. 6 (7) 8 0 (2) 3
P.P.R. 5 (6) 12 2 (1) 3
P.S.P. 4 (2) 4 4 (4) 14
D'66 3 (3) 11 1 (2) 2
DS'70 3 (4) 10 1 (2) 5
C.P.N. 3 (2) 1 39 (43) 12
G.P.V. 2 (1) 1 3 (3) 5
S.G.P. 1 (1) 1 3 (2) 6
B.P. 1 (1) 3 7 (12) 13
R.K.P.N. 0 (0) 1 3 (3) 4
Geen informatie 8 (6) 14 8 (7) 15

ondanks de vele moties - werd gevraagd 
om een beleidsombuiging om metterdaad 
het aantal wachtenden te beperken. 
Staatssecretaris Van Hulten kwam hierop 
met een niet alledaags antwoord.
We geven het daarom volledig weer.

,,Ik vind het een wat merkwaardige 
motie. Ik zou haar heel gemakkelijk 
kunnen uitvoeren. Wat wordt namelijk 
gevraagd aan de regering? Aan de re 
gering wordt alleen maar gevraagd, 
op korte termijn haar beleid metter
daad te richten op beperking van het 
aantal wachtenden. Zoals ik daarstraks 
al heb gezegd^ zijn er een aantal 
middelen in mijn hand om op zeer 
korte termijn het aantal wachtenden 
te beperken. Ik zal er slechts drie 
noemen. Wij kunnen stoppen met de 
werving van telefoonabonnees, niet 
meer erop attenderen dat men tele
foon kan krijgen. Wij kunnen het entree

geld verhogen. Wij kunnen de tarieven 
verhogen. Zo zijn er nog wel enkele 
maatregelen te bedenken. De wachtlijst 
is zo weg op die wijze. Dat is helemaal 
geen kunst. Ik vind dat echter nogal een 
a-sociale zaak. Daarom adviseer ik de 
kamer de motie niet aan te nemen” .

Het zal duidelijk zijn dat de indiener 
moest opmerken, dat hij nog nooit zo’n 
merkwaardig en slecht antwoord van een 
staatssecretaris had gehoord. Ook uit 
andere antwoorden bleek, dat we op het 
terrein van de telefonie helaas geen 
beleid kunnen verwachten, dat enig soelaas 
biedt aan de velen ook bejaarden en inva
liden voor wie een telefoon van zo veel 
betekenis is en die op een telefoon-aan- 
sluiting zitten te wachten.
Jammer, maar dit is afbraakpolitiek.

T. Tolman.

Enquête in Financieel 
Economisch Magazine
Het ,,Financieel Economisch Magazine”  vatte de volgende juitslag van een gehouden 
van vrijdag 28 februari jongstleden be- conjunctuur-enquête.

Zo denk ik 
er over

HET MOTTO VOOR DE 
VERKIEZINGEN 1974

Het opschrift, boven het artikel van onze 
voorzitter van de CHU, Mr. O. W. A. 
baron van Verschuer, heeft sterk mijn 
aandacht getrokken.
Wat toch wordt er eigenlijk van onze 
CHU gevraagd? M.i. dit; ,,Christen zijn 
in deze wereld” .
Naar de titel van de Brochure, enige 
jaren geleden uitgegeven door de Syno
de van onze Ned. Herv. Kerk.
Niet alleen Christelijk heten, maar het 
ook zijn. In woord en daad.
Dit betekent vooral: mededogen hebben 
met misdeelden, eenzamen, onderbetaal
den, in onze maatschappij.
Want ondanks onze z.g.n. welvaart, zijn 
er nog tal van bovengenoemde stakkers, 
die onze aandacht tenvolle verdienen. 
,,Er is zoveel te klagen.

Er is zoveel geween” , zegt één onzer 
dierbare Christelijke liederen!
Inderdaad. En juist déze mensen te hel
pen, is als Christenen onze eerste taak. 
En verder: met beide benen op de grond 
staan, en met heldere ogen kijken, naar 
alles, wat er te doen is.

'De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te  lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

En dan noem ik allereerst: Suriname, 
onze eigen, voormalige kolonie.
Wij hebben, in de slaventijd, hier schat
ten en schatten vandaan gehaald; lees 
b.v. de geschiedenis van de familie Keg
ge uit de Camera Obscura. Vroeger, als 
jong meisje, in mijn studietijd, heb ik 
ontzettend genoten van dit verhaal, maar 
de achtergrond ervan drong niet tot mij 
door! Waarom zeide b.v. die oude danie, 
Williams grootmoeder; ,,Ik hou niet veel 
van goud?”  Omdat zij al te goed wist, 
hoe dit goud verkregen was- N.1. door 
slaven-arbeid. En nu, 100 jaar later, 
is Suriname nog steeds een verarmd 
land. De bodemschatten zijn verdwenen! 
Nederland heeft aan dit land een ere
schuld. Waarom wordt hier geen indus
trie gevestigd, waar alle mensen werk 
zouden kunnen vinden?
Ook dit is een taak van onze Regering. 
En zo is er veel meer. Mogen wij allen 
de kracht ontvangen van Boven, die no
dig is, om deze taken te volbrengen!

Zevenhuizen (Gr) Mevr. J. Luinenburg- 
Hageman.

A A N N E M IN G S B E D R IJF

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-27034-24330

ONZE LAATSTE BONTMAN
TELS, BONTHOEDEN, KRA- 
WATTES, COLLIERS KUNT U 
NU KOPEN VER BENEDEN 
DE NORMALE WAARDE!! Bijv. 
van f 575,- nu tegeef slechts 
f 225,-; bijv. van f 985,- nu 
tegeef slechts f 450,-, enz. Zo 
goedkoop kocht u nooit 'n 
bontmantel! Zie de etaiages 
en u zult zeggen: dat is haast 
voor niets. 3 jr. garantie. 
Kredietservice zeer soepel 
mogelijk. Dit kan alléén: De 
grootste en goedkoopste bont- 
zaak van Nederland:
DE BONTKONING, Hoogstraat 
97, Rotterdam-C., tel. 010- 
117.117. Groot parkeerterrein 
voor de zaak. Vrijdagsavonds 
tot 9 uur geopend. Hooghuis- 
straat 3 (straat schuin t /o  
Hema), Eindhoven-C., tel. 040- 
61100. Vrijdagsavonds tot 9 
uur koopavond. Voorstreek 71, 
Leeuwarden-C., tel. 05100- 
20713. (In Leeuwarden is 
géén koopavond). Als extra 
service gratis reizen voor u, 
daar bij koop reisgeld voor 2 
personen (ook benzine auto) 
wordt terugbetaald.

TUINAANLEG

BINDER a v . - RHOON
A anleg  en onderhoud van  

GEM EENSCHAPPELIJKE T U IN E N , PLANT
SO EN EN , PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .

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

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464  
Pijnacker
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CHU Tweede-Kamerfraktie

Plan spreiding rijksdiensten ambitieus; geen positieve reactie
,,Het recent-bekend gemaakte plan in
zake de spreiding van rijksdiensten is 
een ambitieus plan. Het plan roept veel 
vragen op, waarop thans geen positieve 
reactie gegeven kan worden” . Aldus heeft 
de Tweede-Kamerfractie van de CHU 
vorige week gereageerd op het plan over 
de spreiding van rijksdiensten.
Het plan, dat thans nog een voorlopig 
karakter draagt, omvat de volgende on
derdelen;
- naar Groningen en Leeuwarden: de hoofd

directie van de PTT en enkele rand- 
diensten, tezamen betrekking hebbend 
op 5.300 arbeidsplaatsen,

- naar Zuid-Limburg, totaal 2.140 ar
beidsplaatsen (Centraal Bureau voor 
de Statistiek, een onderdeel van de 
belastingdienst, de registratiedienst 
Zuid-Limburg ten behoeve van ver
keersongevallenregistratie, kadaster en 
gemeentelijke automatisering),

- naar Zwolle, totaal 400 arbeidsplaat
sen (Rijksinkoopbureau),

- naar Emmen, totaal 515 arbeidsplaat
sen (diverse onderdelen van defensie).

GIGANTISCH

In hun toelichting bij het gepubliceerde 
plan schreven de betrokken bewindslie
den dat vooral de verplaatsing van de 
hoofddirectie van de PTT een uitzon
derlijk grote operatie is, waaraan zeer 
veel problemen vastzitten. Het zal niet

mogelijk zijn deze verplaatsing voor sep
tember 1978 te voltooien.
De christelijk-historische Tweede-Ka
merfractie plaatste met name belangrijke 
vraagtekens bij het plan voor de over
plaatsing van de PTT-directie. ,,Dat is 
een gigantisch project, waarbij veel pro
blemen rijzen” , aldus de fractie. Zij 
vroeg zich af of aan voldoende evenwich
tige afweging van belangen van verschil
lende voor verplaatsing in aanmerking 
komende diensten heeft plaatsgevonden? 
Zulks geldt zowel de verhouding kleine 
diensten en grote diensten, alsook de 
verdeling over de departementen, alsook 
de plaatsen van waaruit tot overplaat
sing wordt besloten.
,,Is er juist voor grote en zeer grote 
diensten geen exponentiele toeneming der 
moeilijkheden en frustreert men juist niet 
hierdoor het spreidingsbeleid?” , aldus 
de fractie.
Een nadere toelichting is volgens de 
CHU volstrekt noodzakelijk. Het plan mist 
bepaald voldoende overtuigingskracht. In 
ieder geval moet voorkomen worden, dat 
eenzelfde ontwikkeling ontstaat als des
tijds het geval was, toen de plannen 
over de verplaatsing van het CBS bekend 
werden gemaakt.

TRIEST

De CHU-fraktie achtte het nu reeds een 
triest teken aan de wand dat de vijf 
centrales van overheidspersoneel zich

nu reeds distancieren van de voorge
nomen plannen. Als deze situatie zo blijft, 
is de hele spreidingsoperatie naar het 
oordeel van de fractie tot mislukking ge
doemd.

ONJUIST

De fractie vond het op zichzelf een goede 
beslissing, dat naast het Noorden en Lim
burg thans ook Zwolle en Emmen aan
gewezen zijn voor opname van Rijks
diensten. Dit positief aspect wordt echter 
aanzienlijk getemperd nu, naar het zich 
laat aanzien, Twente volstrekt gepasseerd 
zal worden bij het spreidingsbeleid.
Dit acht de fractie van de CHU een ge
heel onjuist uitgangspunt. Met name ge
let op de werkgelegenheid in de diensten
sector zou juist de situatie in Twente 
aanleiding tot vestiging moeten zijn; ter
wijl voor technische diensten door de 
industriële basis en de aanwezigheid van 
de Technische Hogeschool, Twente een 
geschikt vestigingsklimaat heeft.
,,Het schijnt, dat hierover door sommige 
uit het Westen over te plaatsen diensten 
in dezelfde richting wordt gedacht. Waar
om wordt met die voorkeur van die 
diensten zelve voor vestiging in een ge
bied, waar bovendien grote behoefte is 
aan vestiging van dit type diensten, geen 
rekening gehouden?”
In en buiten de Kamer is hierop van de 
zijde van de CHU-fractie bij herhaling 
aangedrongen.

Voor de fractie is dit een grote teleur
stelling. Zij heeft juist hierop in het 
verleden bij herhaling aangedrongen.
Ook het feit, dat niets vernomen wordt 
over een door de CHU herhaaldelijk be
pleite nota ,,Knelpunten Oosten des
Lands” , stelde de christelijk-historische 
fractie buitengewoon teleur.

DEN HAAG

Belangrijke vragen rezen voorts over 
de positie van Den Haag. Bij uitvoering 
van de voorgenomen plannen zal het ka
binet er nauwlettend op moeten toezien, 
dat het woon- en werkklimaat in de 
Haagse agglomeratie hier geen nadelige 
gevolgen van ondervindt. De vraag rijst, 
of het juist is bij de spreiding van Rijks
diensten steeds uitsluitend Den Haag als 
donor te nemen. Binnen de Randstad 
kunnen andere Rijksdiensten, buiten de 
Haagse agglomeratie, wellicht eerder voor 
overplaatsing in aanmerking komen.

TOETSSTEEN

Het vinden van een juiste belangenbehar
tiging tussen Den Haag enerzijds en de 
gebieden die voor vestiging van Rijks
diensten in aanmerking komen, ander
zijds, zal voor de CHU-fractie mede 
een toetssteen vormen, bij de beoorde
ling van het beleid dat het kabinet-Den 
Uyl op dit terrein voert.

H. L.

C o m m e n ta a r

Geen sprake van evenwichtige afweging
Terecht heeft de CHU-fractie in de Twee
de Kamer een aantal interessante vragen 
gesteld bij het bekend worden van de 
voorlopige plannen van dit kabinet met 
betrekking tot de spreiding van Rijks
diensten.

De vraag of er een voldoende evenwich
tige afweging van belangen van de ver
schillende diensten heeft plaats gevonden, 
kan vermoedelijk met een duidelijk neen  
worden beantwoord. Het was de bedoeling 
om in de'eerste fase 6500 arbeidsplaat
sen te,X$reiden. Na veel zoeken en onder
handelen kon men niet verder komen dan 
3000 arbeidsplaatsen. Daarop schijnt het 
kabinet de knoop doorgehakt te hebben 
door de centrale directie van de PTT 
er aan te plakken. Het gaat daarbij om 
5300 man. Zodoende sprong men ineens 
ver over de geplande 6500 heen. Daar 
men aanneemt met die 6500 toch niet 
gereed te komen binnen de gestelde ter
mijn waarop de eerste fase gerealiseerd 
dient te zijn, denkt men nu op deze 
wijze tevens een aanvang te maken met 
de tweede fase, ondanks de toezegging 
dat over die tweede fase nog gesproken 
zou worden. Men kan moeilijk zeggen dat 
op deze wijze sprake is van evenwichtige 
afweging van belangen.

De vraag of er een evenwichtige afweging 
van belangen is geweest met betrekking 
tot de plaatsen van waaruit tot over
plaatsing is besloten, kan eveneens met 
een duidelijk neen  worden beantwoord.

Zeer terecht vraagt de fractie dan ook 
aan het kabinet er nauwlettend op toe 
te zien dat het woon- en werkklimaat 
in de Haagse agglomeratie hier geen 
nadelige gevolgen van ondervindt.

Die nadelige gevolgen zijn er voor Den 
Haag, ze zijn zelfs ontstéllend. 
De algemene problematiek van Den Haag 
wordt gekenmerkt door een structurele 
stagnatie, nl. een daling van zowel be
volking als werkgelegenheid. Het afge
lopen jaar daalde de werkgelegenheid 
zelfs nog sterker dan de bevolking, waar
door de werkloosheid tot een sinds jaren 
ongekend hoog peil is opgelopen.
Den Haag heeft zich positief opgesteld 
tegenover de spreiding ten behoeve van 
een meer evenwichtige opbouw van de 
werkgelegenheid van ons land, maar heeft 
wel nadrukkelijk gevraagd de mate van 
spreiding te willen aanpassen aan de 
ontwikkeling van Den Haag.
Dit kabinet heeft zich daarvan niets aan
getrokken. Zij heeft zich evenmin iets 
aangetrokken van de motie Peijnenburg 
waarbij nadrukkelijk werd vastgesteld dat 
nieuwe ontwikkelingen in de Haagse agglo
meratie aanleiding zouden kunnen geven tot 
wijziging van het spreidingsbeleid. Boven
dien werd gevraagd ook andere delen 
van de Randstad bij de spreiding te 
betrekken.

Van dat alles is niets terecht gekomen. 
Zonder enig overleg, noch met de Haagse 
agglomeratie, noch met de vakcentrales 
heeft men plannen gemaakt die voor de 
ambtenaar en Den Haag desastreus zijn. 
Als dit in het bedrijfsleven zou gebeuren 
zou er foei en schande worden geroepen, 
aldus ABVA-voorzitter Van Dijck.

De werksituatie bij de PTT is inmiddels 
sterk verslechterd. Meh herinnert zich nog 
maar al te goed de rel rond de verplaat
sing van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.

Ook daar is het arbeidsklimaat sindsdien 
zeer veel slechter geworden.

Toen het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds verplaatst moest worden, ging 
slechts een derde deel van het personeel 
mee naar Heerlen. De rest kon hier een

andere betrekking vinden. Die tijd is 
voorbij. Voor hen die nu werkzaam zijn 
bij diensten die verplaatst moeten worden, 
zal weinig keus overblijven. De meesten 
zullen onvrijwillig mee moeten, omdat 
in de Haagse agglomeratie voor hen geen 
ander werk te vinden zal zijn.

In andere regio’s van de Randstad kunnen 
ook Rijksdiensten verplaatst worden, met 
een grote mogelijkheid dat die ambtenaren 
die liever in de Randstad blijven, op 
andere wijze hier werkzaam kunnen blij
ven.

Dit alles bewijst dat van een evenwichtige 
afweging van belangen totaal geen sprake 
is, noch voor wat betreft het personeel 
en hun gezinnen (twintig duizend mensen), 
noch ten aanzien van de plaatsen waar 
men de diensten en mensen wil brengen, 
noch tegenover de belangen van de Haagse 
agglomeratie.

Zonder enig overleg worden personeel 
en vakorganisaties, diensten en gemeen
tebesturen op onaanvaardbare wijze ge
troffen.

B.

BELGISCHE
VERKIEZINGEN

Ondanks anders luidende opinie-onder- 
zoeken leverden de Belgische verkiezingen 
een duidelijke winst op voor de Christe
lijke Volkspartij (CVP) en niet voor de 
z.g. Taal-partijen.

Voor vele kiezers was het niet duidelijk 
waarom het bij deze verkiezingen nu 
eigenlijk ging. Zaken als energie
voorziening, regionalisatie en abortus 
schenen belangrijk, maar bij de socialis
ten zou heel duidelijk de bedoeling voorop 
hebben gestaan de huidige samenwerking 
tussen Christelijke Volkspartij, Liberalen 
en Socialisten af te breken. De Christelijke 
Volkspartij was er echter op uit ten bate 
voor heel het land, deze samenwerking 
hechter te maken.

Blijkbaar hebben de Belgen begrepen dat 
het oproepen van tegenstellingen, of wel 
polarisatie, het opsplitsen van het volk 
tot chaos zal leiden. De Christelijke Volks
partij verwierf althans een flinke winst

en de Socialisten verloren een deel van 
hun aanhang. g

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden

In de EEG vindt tot nu toe geen consul
tatie plaats over verdragen van het soort, 
dat onlangs tussen Frankrijk en Iran werd 
afgesloten. Dit verdrag zou voorzien in 
leveranties van aardolie door Iran mei 
daarentegen de uitvoering van grote pro
jecten door het Franse bedrijfsleven in 
Iran.

Aldus heeft minister Lubbers van econo
mische zaken geantwoord op schriftelijke 
vragen van het Tweede-Kamerlid drs.
D. F. van der Mei.

Omdat in de EEG geen consultaties plaats 
vinden is van Nederlandse zijde in Brussel 
in de Europese ministerraad om nadere 
informatie gevraagd over onlangs in de 
publiciteit gekomen bilaterale samenwer
kingsovereenkomsten tussen bepaalde lid
staten en enkele landen in het Midden
oosten. Helaas moet worden vastgesteld,

(D. F. van der Mei)

aldus de minister, dat tot dusverre de 
reacties op het verzoek zowel van de 
zijde van de Europese commissie als 
van de lid-staten teleurstellend waren.

AANDRANG

Naar aanleiding van het antwoord van 
minister Lubbers stelde het CHU-kamer- 
lid mr. W. Scholten als lid van het 
Europese parlement schriftelijke vragen 
aan de Europese commissie en de Euro
pese ministerraad.
Bij beide lichamen drong mr. Scholten 
aan alsnog de door de Nederlandse rege
ring gevraagde informatie zo spoedig 
mogelijk te verstrekken.

CONSEQUENTIES

Onlangs heeft de PPR-minister voor het 
wetenschapsbeleid Trip gezegd, dat hij in 
het kabinet tegen de uitbreiding van het

aantal kerncentrales in Nederland zal 
stemmen. Dr. R. J. H. Kruisinga, voor
zitter van de CHU-fractie in de Tweede 
Kamer, stelde naar aanleiding van die 
inededeling schriftelijke vragen aan mi
nister Lubbers van economische zaken 
en minister Trip zelf. Gevraagd werd 
of, als het kabinet tot uitbreiding van 
het aantal kerncentrales besluit, minis
ter Trip dan daaruit zijn consequenties 
zal trekken.

Dr. Kruisinga vroeg schriftelijk aan pre
mier Den Uyl nadere bij.zonderheden over 
een uitlating van de PvdA-minister van 
volksgezondheid mevrouw Vorrink. In een 
NOS-radioprogamma zei zij, dat het kabi
net best in het openbaar kan vergaderen. 
Als de bewindsvrouwe dit inderdaad ge
zegd heeft, zal de premier volgens dr. 
Kruisinga moeten vertellen hoe het stand
punt van het kabinet inzake de openbaar
heid van zijn vergaderingen luidt.

H. L.

PARLEMENTARIA

Kritische vragen van fraktie CHU over voorstei fluoridering
De christelijk-historische Tweede-Ka- 
merfractie heeft minister Vorrink van 
volksgezondheid en haar staatssecretaris 
Hendriks een aantal kritische vragen ge
steld over het voorstel inzake de fluori
dering van het drinkwater. Die vragen 
komen voor in het schriftelijk verslag, 
dat de Tweede Kamer uitbracht met be
trekking tot het desbetreffende wetsont
werp.

Het wetsontwerp werd tegen het einde 
van het vorig jaar bij de Tweede Kamer in
gediend. In hun toelichting schreven de 
bewindslieden, dat de mogelijkheid van 
bestrijding van tandcaries door middel 
van fluoridering van drinkwater in Ne
derland vanaf 1950 in de belangstelling 
staat.

Tot dusverre kon na ministeriële goed
keuring overgegaan worden tot het fluo
rideren van drinkwater. In 1972 ontvin
gen 3,8 miljoen Nederlanders na ver
leende goedkeuring gefluorideerd leiding
water. Bovendien was een dergelijke goed
keuring gegeven aan een aantal water
leidingbedrijven, welker distributiegebie- 
den een bevolking van 1,8 miljoen inwo
ners omvatten. Maar waar nog niet tot 
feitelijke toepassing van fluoridering is 
overgegaan.

INGRIJPEND

In de loop van het vorig jaar sprak de 
Hoge Raad, het hoogste rechtscollege 
in Nederland uit, dat fluoridering op wet
telijke basis moet berusten. ,,Toevoe
ging van stoffen aan het drinkwater ten 
einde daarmee een geheel buiten de eigen
lijke drinkwatervoorziening gelegen doel 
te dienen is zo ingrijpend, dat er een 
wettelijke grondslag moet zijn” , aldus 
de Hoge Raad.

Gezien deze uitspraak besloot de rege
ring het parlement voor te stellen, ge
durende drie jaar in de Waterleidingwet 
de bepaling op te nemen, dat waterlei
dingbedrijven fluor aan het drinkwater 
mogen toevoegen.

TE BEKNOPT

,,De toelichting bij het voorstel is te 
beknopt” , aldus de fractie van de CHU. 
,,De bewindslieden deelden in die toe
lichting wel mee, dat thans geen definitie
ve of een principieel wettelijke stap wordt 
gezet en dat alle facetten bij een defini
tieve wettelijke regeling aan de orde 
kunnen komen” . De fractie meende, dat 
die facetten heel goed nu al opportuun 
kunnen zijn.

VRAGEN

De volgende vragen zijn afkomstig van 
de fractie van de CHU:
* Een feit is, dat het wetsontwerp een 
wettelijke basis wil scheppen om de reik
wijdte van de waterleidingwet zodanig 
uit te breiden, dat de maatschappijen niet 
alleen tot taak hebben deugdelijk drink
water te leveren, maar daaraan stoffen 
mogen toevoegen, die niet tot dit doel 
bijdragen, doch een ander doel moeten 
dienen. Zien de bewindslieden deze uit
breiding van de wet niet als een essen- 
tiele wijziging? Dit, ondanks het feit, 
dat via het Waterleidingbesluit reeds lang 
gefluorideerd wordt.

Achten de bewindslieden het bij nader 
inzien niet ongewenst de discussie over 
dit punt drie jaar uit te stellen? Zou
den zij nu bereid zijn hun visie te ge
ven op deze essentiéle wijziging van 
de strekking van de waterleidingwet?

* Beschouwen de bewindslieden een flu
oride als een geneesmiddel, een nutriënt 
of een additief? Aannemende dat de te 
gebruiken fluor-verbindingen als genees
middel moeten worden beschouwd, zijn 
de bewindslieden het er dan mee eens, 
dat gefluorideerd water kan worden ge
kwalificeerd als een vehiculum(water)met 
een geneesmiddel (fluoride)?

* De kamerleden van de CHU menen, 
dat de overheid een eigen taak heeft 
t.a.v. de bevordering en de handhaving 
van de volksgezondheid. Met name is 
dit duidelijk, wanneer het gaat om de 
bescherming van de burgers tegen be
smettelijke ziekten. In dat geval moet 
de overheid de vrijheid van burgers be
perken en hen bepaalde maatregelen dwin
gend opleggen. Mag de overheid dit ook 
doen, waar het hier niet om een besmet
telijke ziekte gaat? Komen in de span
ning op de grens tussen de persoonlij
ke verantwoordelijkheid en de overheids
verantwoordelijkheid hier op de juiste 
wijze beiden tot hun recht?

* Hoe beoordelen de bewindslieden de uit
slag van opinieonderzoekingen onder de 
bevolking van Velsen en de Hoeksche 
Waard? Mag de uitslag van deze enquêtes 
representief geacht worden voor de 
gehele bevolking? Indien deze vraag be
vestigend zou worden beantwoord, mag 
het onderhavige wetsontwerp dan tot wet 
worden verheven? Willen de bewindslie
den nog eens kort en bondig uiteenzetten 
welke grote belangen gemoeid zijn met 
de fluoridering van water, zowel in het 
algemeen als wat betreft de tussentijdse 
periode van drie jaar.

* Is het mogelijk op redelijke wijze on
gefluorideerd water ter beschikking te 
stellen van degenen, die onoverkomelijk 
bezwaar hebben tegen gebruik van ge
fluorideerd water? Zal dit ook een van 
de voorwaarden zijn bij het verlenen 
van een vergunning? Indien dit niet het 
geval zal zijn, achten de bewindslieden 
het dan medisch-j ethisch en politiek- 
ethisch verantwoord en toelaatbaar aan 
de bezwaarden de wettelijke verplichting 
op te leggen gefluorideerd water te ge
bruiken? Op welke wijze zou hier een 
ontsnapping kunnen worden geboden, zo
als dat in andere gevallen van wette
lijke maatregelen wordt mogelijk ge
maakt? Hoe denken de bewindslieden er
over een bepaling in de wet op te nemen 
dat een vergunning alleen verleend wordt 
als ongefluorideerd water als alternatief 
ter beschikking wordt gesteld? De aan 
de vergunning te verbinden voorschrif
ten zoudeif dit dan nader kunnen uitwer
ken,

* In vele gevallen wordt het water gepro
duceerd en gedistribueerd door een maat
schappij, waarin een aantal gemeenten 
samenwerken. Hoe zal de gang van zaken 
zijn, indien de raad van een of meer 
deelnemende gemeenten van een streek- 
waterleidingmaatschappij fluoridering af
wijst? Beslist het bestuur van de maat
schappij bij meerderheid en is een afwij
zende gemeente dan toch gedwongen ge
fluorideerd water toe te laten?

* Waarom hebben de bewindslieden nog 
drie jaar nodig voor zij met een defini
tieve beslissing kunnen komen? Welke 
onderzoekingen en rapporten verwachten 
zij in die tijd te zullen verkrijgen? Wel
ke gegevens ontbreken hun nog om tot een 
standpuntbepaling te komen?
* De kamerleden van de CHU zouden 
het op prijs stellen, indien de bewinds
lieden hun reactie zouden willen geven 
op de bedenkingen van de Raad van State, 
waarvan het advies ter inzage heeft ge
legen, en op het artikel van prof. mr.
A. R. Bloembergen, die het wetsont
werp een legislatief dieptepunt noemt.

* Zijn de bewindslieden op de hoogte 
van de onderzoekingen en de inzichten 
van de arts H. C. Moolenburgh te Haar
lem en hoe taxeren zij diens onderzoek
resultaten?

* Achten de bewindslieden het bestaan 
van allergie ten opzichte van fluorver
bindingen medisch raogelijk of onmoge
lijk?
Wat kunnen allergische personen in 
gefluorideerde gebieden doen om het scha
delijk agens te ontgaan?

Zijn er moeilijkheden te verwachten 
voor de belangrijke export van voedings
middelen, geproduceerd met gefluorideerd

water, naar landen waar fluoridering ver
boden is? Welke bepalingen zijn thans 
geldend in de belangrijkste landen, waar
heen geexporteerd wordt, zoals Duits
land en België? Zijn er reeds gevallen 
bekend van export-produkten, die ge
weigerd zijn?

* Kunnen de bewindslieden mededelen of 
de bloemkwekers nog steeds schade van 
de fluoridering aan sommige van hun 
gewassen ondervinden? Hoe kan hieraan 
tegemoet gekomen worden?

* Willen de bewindslieden uiteenzetten, 
wat thans aan voorlichting over mond
hygiëne wordt gedaan, door wie, aan 
wie, en hoe dit kan worden geintensiveerd?

* Hoe staat het met de saneringsplannen 
voor jeugdigen, zoals twee jaar geleden 
ingediend door de ziekenfondsen en de 
tandartsen? Wat wordt gedaan voor uit
breiding van de opleidingen voor mond
hygiënisten en van de arbeid van deze 
functionarissen in ziekenfondsverband en 
bij de schooltandheelkunde?

Eerst als het schriftelijk antwoord van 
de minister en haar staatssecretaris bij 
de Tweede Kamer is binnengekomen, kan 
er aan gedacht worden om het regerings
voorstel op de kameragenda te plaatsen.

H. L.

Weritbezoek Nieuw-Leusden en Dalfsen
Vrijdag 22 maart hopen de heren D. Rijn- 
ders, lid Eerste-Kamerfractie, mr. 
W. J. E. Crommelin, gedeputeerde van 
Overijssel, H. Wisselink, lid Tweede- 
Kamerfractie en de statenleden B. F. 
Aalderink en H. Wassebalie een werk
bezoek te brengen aan de gemeente Nieuw- 
Leusen en Dalfsen.
Om half vier ’ s middags is er een ontvangst 
gepland op het gemeentehuis in Nieuw- 
Leusen.
Speciaal in de belangstelling zullen de 
ruilverkavelingen en de problemen van 
ruimtelijke ordening in deze gemeenten 
staan.

’s Avonds om 8 uur is er in Pniël te 
Dalfsen dan een grote openbare verga
dering van de Statenkring Zwolle.
Onder andere zal daar ook spreken de 
heer H. Wisselink.

In het forum zijn gevraagd de heren: 
Rijnders, Crommelin, Wisselink, Van 
Roekel, Wassebalie en Boldewijn als
mede mej. M. J. Vosjan uit Ommen, 
wethouder van Ommen en no. 6 op onze 
kandidatenlijst in Overijssel.
Het bestuur van de Statenkring Zwolle 
hoopt op een grote opkomst en een goede 
bespreking.

Mr W. Scholten over belastingplannen

„Ik vraag mij wel eens af of de staats
secretaris voor de belastingen in dit 
kabinet-Den Uyl niet beter rechtstreeks 
aan de minister van sociale zaken Boersma 
kan worden toegevoegd.”  Mr. W. Scholten, 
lid van de Tweede Kamer, maakte deze 
opmerking op een partijvergadering van 
de CHU vorige week. Overschie naar 
aanleiding van de aangekondigde belas
tingvoorstellen.

,,Uit de tot dusver gedane mededelingen 
krijg ik namelijk de indruk, die niet een 
verantwoorde opbouw van het tarief van de 
loon- en inkomstenbelasting primaire 
doelstelling van beleid is, maar het inko
mensbeleid van het kabinet-Den Uyl op kor
te termijn. De CHU zal er met kracht naar 
streven de middengroepen een wezenlijk 
deel in de belastingverlaging te geven.”  
Ten aanzien van de aangekondigde ver
hoging van de overheidsuitgaven merkte

mr. Scholten op, dat dit niet een blijvende 
zaak mag worden. ,,Wie door een con
juncturele achterdeur in 1974 wil binnen
halen wat in de herfst van 1973 aan de 
structurele voordeur niet mogelijk was, 
zal bij ons op verzet stuiten.”

H. L.

mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer.
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EEN WERKBEZOEK 
AAN DE RIJKSPOLITIE,

Vorige week heeft een aantal leden van de 
Tweede-Kamerfracties van KVP, ARP en 
CHU een werkbezoek gebracht aan enkele 
onderdelen van de rijkspolitie. Het betrof 
die leden die binnen hun fracties in het 
bijzonder zijn belast met de vraagstukken 
rondom de politie. Namens de CHU-fractie 
hebben collega Wisselink en ik aan ditbe- 
zoek deelgenomen; van ARP-zijde was 
onder meer De Kwaadsteniet aanwezig, 
terwijl de KVP onder meer door Van 
Schaik was vertegenwoordigd. De laatste 
was ook de man die het initiatief voor dit 
bezoek had genomen. Een gelukkig initia
tief, want op deze wijze konden de des
kundigen van de drie fracties zich ge
zamenlijk oriënteren over enkele van de 
vele kanten die er aanhetpolitievraagstuk 
vastzitten. Deze oriëntatie is hopelijk ook 
een goede voorbereiding op de parlemen
taire discussie die eerlang over de grond
principes van de verdeling van de politie
taken in ons land zal moeten worden ge
voerd. Een voorbereiding die hopelijk ook 
in een gezamenlijk standpunt zal resul
teren, opdat ons bespaard blijft wat in de 
afgelopen herfst zo jammer was, namelijk 
dat de ARP zich niet kon vinden in een door 
CHU en KVP ingediende motie over de 
politie.

Het werkbezoek is wat de onderwerpen 
betreft een schot in de roos geweest. 
Maar ook wat de actualiteit betreft moch
ten we niet klagen. Nadat zondag 3 maart 
een Britse Viscount op Schiphol door 
kapers in brand was gestoken konden wij 
ons een dag later over alle aspecten 
van een dergelijke zaak door de rijks
politie op Schiphol laten informeren. Voor 
onze gastheren was - met alle drukte ook 
vanuit de publiciteit - ons werkbezoek 
uiteraard een handicap. Maar ik kan u 
verzekeren dat wij nauwelijks iets ge
merkt hebben van het beslag dat deze 
gebeurtenis op leiding en medewerkers 
heeft gelegd. Men heeft werkelijk alles 
gedaan om ons een ongestoord beeld van 
het bedrijf te geven.

TE DRIEBERGEN

We begonnen ’ s morgens in Driebergen 
met een bezoek aan de Algemene Ver
keersdienst. Daaronder ressorteren onder 
meer de bewaking van onze autowegen 
en het landelijke informatiecentrum. De 
motorisering van ons verkeer gedurende 
de laatste twintig jaren heeft uiteraard 
zijn sporen nagelaten in aard en organi
satie van het politiewerk met betrekking 
tot dat verkeer, in het bijzonder voorzo
ver dat zich afspeelt op de rijkswegen.

EEN KLEIN STUKJE CDA 
IN DE PRAKTIJK

door mr. W. Schotten, lid tweede-kamer voor CHU

Kamerlid Schollen Porsche van de Rijkspolitie.

Met als centrale doelstelling een zo veilig 
mogelijk verkeer wordt er vanuit Drie
bergen naar gestreefd om een zo groot 
mogelijke uniformiteit in de behandeling 
van de politiële aspecten van het verkeer 
te krijgen en wordt voorts de coördinatie 
tussen de verschillende organen die zich 
met de verkeersproblematiek bezig hou
den zo goed als mogelijk is bevorderd. 
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het melden 
van verkeersongevallen en het doen ver
zorgen van slachtoffers.
Die coördinatie is nog niet voltooid. Er 
zijn beslist nog punten waarop vormen 
van samenwerking tot stand kunnen komen
c.q. kunnen worden verbeterd. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de controle van de 
motorrijtuigenbelasting. Te weinig vloeien 
de gegevens waarover de rijkspolitie be
schikt regelmatig door naar de belasting
dienst.

MODERN

Het materieel waarover de algemene ver
keersdienst beschikt maakt een moderne 
en verzorgde indruk. Behalve de over

bekende witte Porsches die op de rijks
wegen surveillancediensten verrichten is 
er een veelheid van ander rijdend mate
rieel en met name ook van verbindings- 
materieel. Het is uiteraard van het groot
ste belang dat zo snel en efficiënt mogelijk 
(radio)telefonische verbindingen tussen de 
verschillende groepen gelegd kunnen wor
den. Mijn persoonlijke conclusie na dit 
alles in de praktijk gezien te hebben was, 
dat wat er ook gaat gebeuren met de 
ontwikkeling van een gewestpolitie (waar
van mij overigens nog niemand een han
teerbare definitie heeft kunnen geven), 
taken als deze ongetwijfeld het beste door 
landelijk gecentraliseerde eenheden kun
nen worden verricht.

OP SCHIPHOL

Na een rit in de Porsches van Drieber
gen naar Amsterdam hebben we ’s mid
dags kennis genomen van het werk van 
de verschillende veiligheidsdiensten op 
Schiphol. Zoals ik reeds schreef; .een 
bezoek met een grote mate van actuali

teit. Daarbij zijn we niet alleen ge
ïnformeerd over het werk van de rijks
politie, maar bijvoorbeeld ook over de 
douanecontrole. Ter afsluiting hebben we 
kennis genomen van het werk van de 
luchtpolitie, in het bijzonder voor wat 
betreft hun bijdrage aan de verkeers
afwikkeling.

We zijn ons bewust dat dit werkbezoek 
slechts een beperkt deel van de taak van 
de politie heeft kunnen beslaan. Ook de 
gemeentepolitie zal onze aandacht moeten 
hebben. Vandaar dat we ook afgesproken 
hebben binnen niet te lange tijd wederom 
samen ons verder op de hoogte te stellen 
van de taken en problemen waarvoor de 
politie zich in ons land ziet geplaatst. 
Van het belang van die taak behoeft men 
ons daarbij niet te overtuigen.

Scholten

Ook unievoorzÊtfer op verkiozingstoernee
In Doetinchem sprak mr. Van Verschuer, 
gedeputeerde van Gelderland in de Pro
vinciale Staten. Hij zei o.a.;

,,Ik ben er geen voorstander van het 
programma naar voren te halen en dan 
zondermeer een college van Gedeputeerde 
Staten te vormen, dat werkt polariserend. 
Het is heilloos als een college primair op 
basis van een programma tot stand komt.

... Voorzitter Van Verschuer ...

We moeten komen tot een college waar de 
mensen zich in totaliteit het beste mee 
kunnen vinden. We moeten bij voorbaat 
niemand uitsluiten. Die hele discussie 
behoort eigenlijk pas na de verkiezingen 
gevoerd te worden.”
Het was de eerste verkiezingstoespraak 
van Van Verschuer, die als motto ,,een 
menselijk beleid op basis van directe 
naastenliefde”  gekozen had. Hij riep op 
terug te keren naar de essentie van hét 
leven en zette zich af tegen de ontmense
lijking enpolarisering. ,,We moeten zoveel 
mogelijk mensen bij het beleid betrekken, 
het mes moet door alle verordeningen en 
regels. We moeten ons afvragen of die nog 
functioneel zijn en nog werken, of ze door 
maatschappelijke ontwikkelingen niet 
overbodig zijn geworden en aan vervan
ging toe zijn. Het moet niet zo zijn dat een 
hoger orgaan regelt, wat een lager ook 
kan” , poneerde de CHU-voorman, die zich 
keerde tegen het ontkrachten van de lagere 
overheid en dogmatisatie en rechtlijnige 
toepassing van verordeningen verwerpe
lijk achtte.

GEMEENTEN

De heer Van Verschuer verklaarde zich 
tegenstander van uitholling van het 
gemeentelijk apparaat. Juist de gemeente
besturen zijn op de hoogte met de pro
blemen van de kleine kernen. Op grond

daarvan moeten zij de ruimte krijgen 
om het voorzieningsniveau daar op te 
bouwen. Ook in het kader van de gewest- 
vorming vond hij, dat de gemeenten een

eigen, specifieke taak moeten krijgen; 
meer nog dan voorheen.
Gegevens ontleend aan De Gelderlander en 
De Graafschapsbode, welke wij van 
gewaardeerde zijde ontvingen.

V . D.

Nederland verhoedt hulp aan India, 
Pakistan en Bangladesh
Nederland heeft besloten de financiële 
hulp voor 1974 aan India, Pakistan en 
Bangladesh met ongeveer 20 procent te 
verhogen. Ter uitvoering van dit besluit 
is aan de regering van India steun toe
gezegd tot een bedrag van f82 miljoen 
(was f68 miljoen). Aan de regeringen 
van Pakistan en Bangladesh zijn hulp- 
toezeggingen gedaan van f 19 miljoen (was 
f 16 miljoen) elk.

De uitbreiding van de hulp aan de drie 
landen vindt zijn motivering in de over
weging, dat de Nederlandse regering 
bij het beschikbaar stellen van fondsen 
voor hulpverlening zo veel mogelijk reke
ning houdt met de behoeften van de be
trokken ontwikkelingslanden.
Criteria hiervoor zijn onder meer de 
hoogte van het inkomen per hoofd van de 
bevolking, de doelstellingen van het ont
wikkelingsplan, de betalingsbalanssituatie 
en de beschikbaarheid van buitenlandse

middelen voor de financiering van ont
wikkeling. Al deze overwegingen hebben 
ertoe geleid een hoge prioriteit toe te ken
nen aan de verhoging van de financiële 
hulpverlening aan India, Pakistan en Bang
ladesh. Daarbij heeft tevens een rol ge
speeld de recente internationale econo
mische ontwikkelingen, in het bijzonder 
de verhoging van de olieprijzen en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de be
talingsbalansen van de drie genoemde 
landen.
De gedane hulptoezeggingen zullen ge
honoreerd worden in de vorm van een 
,,algemene”  lening aan de drie landen.' 
Dit houdt in, dat de uit ontwikkelings
samenwerking ter beschikking gestelde 
gelden zowel voor de financiering van pro
jecten kunnen worden gebruikt, als voor 
de aankoop in Nederland van alle goederen 
en diensten die de drie landen in het ka
der van hun ontwikkelingsprogramma’s 
nodig hebben.
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VERKIEZINGSACTIVITEITEN CHU
In de weken voor de Statenverkiezingen 
op woensdag 27 maart vinden de volgende 
vergaderingen plaats:

Donderdag 14 maart, Voorthuizen: drs.
G. van Leijenhorst;
Vrijdag 15 maart, Amersfoort: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Vrijdag 15 maart, Delft: drs. D. F. van der 
Mei;
Vrijdag 15 maart, Kampen: H. Wisselink; 
Zaterdag 16 maart, N.W. Overijssel: werk
bezoek fractie;
Maandag 18 maart, Twente: werkbezoek 
fractie;
Maandag 18 maart, Hengelo (Ov.): dr. 
R. J. H. Kruisinga;
Maandag 18 maart, Alblasserdam: mr.
H. K. J. Beernink;
Maandag 18 maart, Koudum: drs. A.D.W. 
Tilanus;
Maandag 18 maart, Pernis: mr. dr. H. 
Franken;
Dinsdag 19 maart, Wezep (Gld.): dr. 
R. J. H. Kruisinga;
Dinsdag 19 maart. Aalburg (N.-Br.): drs.
G. van Leijenhorst;
Dinsdag 19 maart, Breukelen: mej. mr. 
E, A. Haars;
Dinsdag 19 maart, Deventer: H. Wisselink; 
Dinsdag 19 maart. Maasland: Ir. N. 
Buysert;
Woensdag 20 maart, Hoogeveen: dr. 
R. J. H. Kruisinga;
Woensdag 20 maart, Driebruggen: drs.
G. van Leijenhorst;
Donderdag 21 maart, Aalten: dr. R.J.H. 
Kruisinga;
Donderdag 21 maart. Leiden: mr. W. 
Scholten;
Donderdag 21 maart. Harderwijk: drs. G. 
van Leijenhorst;
Donderdag 21 maart, Wageningen: drs. 
D. F. van der Mei; r
Donderdag 21 maart, Zeist: mej. mr. E. A. 
Haars;
Donderdag 21 maart, ’s Gravenzande: 
T. Tolman;
Donderdag 21 maart, Ameide: mr.H.K. J. 
Beernink;
Donderdag 21 maart, Rotterdam: ir. N. 
Buysert;
Vrijdag 22 maart, Dordrecht: dr. R.J.H. 
Kruisinga;
Vrijdag 22 maart, Dalfsen: H. Wisselink; 
Vrijdag 22 maart, Rhoon: drs. D. F. van 
der Mei;
Vrijdag 22 maart, Den Haag: mr. W. 
Scholten;
Zaterdag 23 maart, Goes: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Maandag 25 maart. Kampen: dr. R. J. H. 
Kruisinga;
Maandag 25 maart, Steenwijk: H. Wisse
link;
Maandag 25 maart. Leerdam: T. Tolman; 
Maandag 25 maart, Honselersdijk: mr.
H. K. J. Beernink;
Maandag 25 maart, Rotterdam: nog niet 
bekend;
Dinsdag 26 maart, Dirksland: dr. R.J.H. 
Kruisinga;
Dinsdag 26 maart, Hazerswoude: drs. G. 
van Leijenhorst;
Dinsdag 26 maart. Ede: T. Tolman.

De komende gemeenteraadsverkiezingen 
drukken ook hun stempel op de ontwikke
ling van de plaatselijke politiek in Haas
trecht.
De CHU gaat voor het eerst met een eigen 
kandidatenlijst deelnemen aan de Protes
tants Christelijke Groepering (AR/SGP/ 
CHU) in Haastrecht.
Door het beschikbaar stellen van onder 
meer twee jongere kandidaten voor de 
eerste twee plaatsen terwijl ook nog een 
vrouwelijke kandidate wordt gezocht, hoopt 
men in een gezamenlijk programma een 
frisse aanpak van zaken in Haastrecht te 
bereiken.
Wanneer de PCG er in slaagt eenderde 
zetel te bemachtigen zal de CHU voor het 
eerst in Haastrecht deel gaan nemen aan 
het gemeentebeleid.
De CHU-lijst welke opgenomen wordt in de 
gezamenlijke PCG-lijst ziet er als volgt 
uit: 1. P. J. Kaars; 2. J. Elzinga; 3. W. 
Drooglever.
Men is van plan de plaatselijke bevolking 
regelmatig in de gelegenheid te stellen van 
gedachten te wisselen over het gevoerde 
en te voeren beleid om zo de plaatselijke 
belangen zo goed mogelijk te behartigen.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Op dinsdag 14 maartis er eenpropaganda- 
avond van CHU en ARP in Alphen aan den 
Rijn en omgeving ter voorbereiding op de 
Provinciale Statenverkiezing. Namens de 
CHU spreekt ir. N. Buysert, gedeputeerde 
van Zuid-Holland en onder andere specia
list op het gebied van de ruimtelijke orde
ning. Voor de ARP komt de kandidaat 
voor provinciale staten in de regio Gouda 
en Alphen ir. W. Brink, specialist voor 
gewestvorming en ,,Hollands Midden” . 
Plaats: Gebouw ,,Nabij” , Lauraplein in 
Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur.

Op woensdag 27 maart zullen ARP en CHU
in de Goede Herderkerk, Ten Harmsen- 
straat 14 in Alphen van minuut tot minuut 
de plaatselijke uitslagen t.b.v. de provin
ciale statenverkiezing in Zuid-Holland 
volgen en in beeld brengen. Vergelijkend 
materiaal van andere jaren geeft een beeld 
van de verschuivingen.

Op dinsdag 21 mei presenteert deProtes- 
tants-Christelijke combinatie (PCC) in 
Alphen op grootse en feestelijke wijze de 
kandidaten voor de raadsfractie. Aanvang
20.00 uur in zaal ,,Nabij” , Lauraplein in 
Alphen.

FRIESLAND

Ter ondersteuning van de verkiezings- 
aktiviteiten in Friesland heeft het CDA- 
Friesland een reeks vergaderingen be
legd:
Op donderdag 14 maart in gebouw Irene 
aan de Bogermanstraat te Balk; 
op vrijdag 15 maart in gebouw Irene 
aan de Lange West te Drachten; 
op maandag 18 maart in De Rank aan 
de Kerkstraat te Wolvega; 
op dinsdag 19 maart te Surhuisterveen; 
op woensdag 20 maart in de Koerenbeurs 
aan het Noord te Franeker; 
op vrijdag 22 maart in de zalen Van der 
Wal aan het Kleinzand te Sneek; 
op vrijdag 22 maart in de Ontmoetings- 
kerk aan de Scansburg te Gorredijk; 
op vrijdag 22 maart te Dokkum en op 
maandag 25 maart in gebouw Irene aan de 
Nieuweburen te Leeuwarden. In Frane
ker spreken de heren Westendorp (KVP), 
Houtsma (CHU) en De Geus (ARP), te 
Drachten, Wolvega en Gorredijk voeren 
het woord de heren Kok (ARP), Olden- 
hof (KVP) en Leicht (CHU), te Surhuis
terveen spreken de heren Rankema (ARP), 
Sijtsma (CHU) en Mulder (KVP), te Balk 
en Sneek wordt het woord gevoerd door 
mevrouw De Graaff-Nauta (CHU) en de 
heren Van der Markt (ARP) en Westen
dorp (KVP) en te Leeuwarden spreken 
mevrouw Andela (KVP) endeherenEringa 
(CHU) en Wybenga (ARP).
Alle bijeenkomsten vangen om acht uur 
des avonds aan.

STATENKRING DORDRECHT

De statenkring Dordrecht van de CHU 
belegt de volgende verkiezingsbijeen
komsten:
Maandag 18 maart te Alblasserdam, spre
ker oud-minister mr. H. K. J. Beernink; 
donderdag 21 maart te Ameide, spreker 
oud-minister mr. H. K. J. Beernink; 
vrijdag 22 maart te Dordrecht, spreker 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga; 
maandag 25 maart te Leerdam, spreker 
Tweede-Kamerlid T. Tolman.

STATENKRING WIJCHEN

De in het CDA samenwerkende staten
kringen Wychen van KVP, ARP en CHU 
hebben plannen voor verkiezingssamen- 
komsten op woensdag 20 maart te Druten 
en op donderdag 21 maart te Wychen.

ZEELAND

Op maandagavond 18 maart is er een ver
gadering te Poortvliet, zaal ,,De Tol” . 
De heer H. Eversdijk spreekt over provin
ciale taak en toekomst en de heer E. Ph. 
Nieuwkerk over regionale aspecten aan de 
provinciale zaak.

NOORD-HOLLAND

In de provincie Noord-Holland vinden de 
volgende verkiezingsbijeenkomsten plaats, 
gMrganiseerd door de samenwerkende 
partijen KVP, ARP en CHU:
Op dinsdag 12 maart te Beverwijk, spre
ker KVP-fractievoorzitter mr. F. An- 
driessen;
op donderdag 14 maart, te Hoorn, spre
kers oud-premier P. de Jong, drs. A. 
van der Mark uit Alkmaar en drs. J. 
van Dis, gedeputeerde; 
op vrijdag 15 maart te Bussun, in Het 
Spant, spreker mr. drs. H. W. Korte uit 
Bussum en gedeputeerde J. van Dis; 
op maandag 18 maart te Schagen, spre
kers Th. Laan uit Hoorn en P. Meinema 
uit Heilo;
op dinsdag 19 maart te Zaanstad, spreker 
Th. Laan uit Hoorn, prof. mr. P. J. 
Boukema uit Amstelveen en drs. W. P. 
Tip uit Westzaan;
op donderdag 21 maart te Amstelveen, 
sprekers Th. Laan uit Hoorn, drs. J. Ach
terstraat uit Badhoevedorp en gedeputeer
de drs. J. van Dis;
op donderdag 21 maart te Den Helder, 
sprekers oud-premier P. de Jong enJ.W. 
Bol uit Opperdoes en op vrijdag 22 maart 
te Amsterdam, in Krasnapolsky, spreker 
minister Westerterp van verkeer en 
waterstaat.

DEN HAAG

Door ARP en CHU wordt te Den Haag een 
gemeenschappelijke vergadering gehouden 
op vrijdag 22 maart 20.00 uur in één der 
zalen van het Centraal Station in Den Haag. 
Als sprekers zullen optreden de lijst
trekkers van beide partijen in de staten
kring DEN HAAG, de heren J. H. J. Rosé 
en B. Bol.
Daarnaast zullen nog spreken het CH- 
kamerlid mr. W. Scholten en de AR- 
staatssecretaris prof. mr. P. H. Kooij- 
mans.

STATENKRING DELFT

De statenkring Delft organiseert de vól
gende propaganda-bijeenkomsten:
Vrijdag 15 maart te Delft, de Koopmans
beurs, aan de Beestenmarkt, aanvang
20.00 uur, spreker: drs. D. F. van der 
Mei;
donderdag 21 maart te ’s-Gravenzande, 
spreker: T. Tolman;
maandag 25 maart te Rijswijk, spreker: 
mr. H. K. J. Beernink.

Op deze bijeenkomsten zal tevens het 
woord worden gevoerd door de heer J. C. 
van der Eijk, lijsttrekker voor de Staten
kring Delft.

Op de zaterdag voorafgaande aan de ver
kiezingsdatum zal in het gebied van de 
Statenkring een dubbeldeksbus met ge
luidsinstallatie rondrijden. Belangstellen
den zullen in deze bus kennis kunnen 
maken met een aantal kandidaten van de 
CHU. Propagandamateriaal is in ruime 
mate voorhanden.

RECTIFICATIE

Aan de leden van de kiesvereniging te 
Dordrecht: Op de convocatie voor de 
vergadering waar dr. Kruisinga zal spre
ken, staat abusievelijk vermeld 28 maart. 
Dit moet zijn: vrijdag 22 maart.

STATENKRING EDE

Het Statenkringbestuur van de CHU-Staten- 
kring Ede organiseert de volgende open
bare vergaderingen in het kader van de 
propaganda-activiteiten in verband met 
de komende Statenverkiezingen:

Voorthuizen: donderdag 14 maart, 20.00 
uur, gebouw Pro Rege, sprekers: drs. G. 
van Leijenhorst, lid Tweede Kamer; D. 
Rebel, Barneveld, statenlid; A. H. Nes, 
Barneveld, wethouder.
Wageningen: donderdag 21 maart, 20.00 
uur, restaurant d’Avondwake, Van Uven- 
weg 217, sprekers: drs. D. F. van der 
Mei, lid Tweede Kamer; drs. E. Broek
huis, Ede, kandidaat-statenlid.
Ede: dinsdag 26 maart, 20.00 uur. Kerke
lijk Centrum ,,Ons Huis” , Hovystraat 2 
bij Thaborkerk, sprekers: T. Tolman, 
lid Tweede Kamer; D. Rebel, Barneveld, 
statenlid.

DRIEWEGEN

In het Dorpshuis te Driewegen wordt op 
vrijdagavond 15 maart een verkiezings
vergadering gehouden. Na afhandeling van 
de huishoudelijke zaken spreekt H. Evers
dijk, lid van de provinciale staten van 
Zeeland voor de CHU en lid van het Unie- 
bestuur over: ,,Waar gaat het om op 
27 maart?” . De vergadering vangt om half 
acht aan.

STATENKRING DELFT

In het kader van depropaganda-acitivitei- 
ten voor de statenverkiezingen worden in 
de statenkring Delft de volgende bijeen
komsten belegd:
Vrijdag 15 maart. Delft: de Korenbeurs, 
Voldersgracht, aanvang 20.00 uur, spre
kers: drs. D. F. van der Mei, lid Tweede 
Kamer en J. C. van den Eijk, lijsttrek
ker.
Maandag 18 maart. Maasdijk, spreker:
J. C. van den Eijk.
Dinsdag 19 maart. Maasland: Trefpunt,
20.00 uur, sprekers: ir. N. Buysert, lid 
gedeputeerde staten en J. C. van den 
Eijk, lijsttrekker.
Donderdag 21 maart, ’ s-Gravenzande: ,,de 
Brug” , 20.00 uur, sprekers: T. Tolman, 
lid Tweede Kamer en J. C. van den Eijk, 
lijsttrekker. ^
Maandag 25 maart, Honselersdijk, de 
Voorhof, 20.00 uur, sprekers: mr.
H. K. J. Beernink,- oud-minister en
J. C. van den Eijk, lijsttrekker.

STEMMEN
BIJ VOLMACHT

Wanneer een kiezer weet of ook maar 
vermoedt, dat hij niet in de gelegenheid 
zal zijn op de verkiezingsdag voor de 
Provinciale Statenverkiezingen - woens
dag 27 maart 1974 - zelf naar de stembus 
te gaan, kan hij (als volmachtgever) iemand 
anders als gemachtigde aanwijzen om voor 
zich bij volmacht te laten stemmen. 
Uiterlijk op de vijfde dag voor die der 
stemming dus uiterlijk op vrijdag 22 
maart 1974 vervoegt de kiezer, die bij 
volmacht voor zich wil laten stemmen, 
zich persoonlijk ter secretarie van de 
gemeente, waar hij op de dag van de 
kandidaatstelling (dinsdag 12 februari 
1974) in het kiezersregister voorkomt, 
vergezeld van de kiezer, die bereid is 
als gevolmachtigde op te treden. Die 
kiezergemachtigde moet in hetzelfde kie
zersregister zijn opgenomen als de vol
machtgever.
Het mag dus een willekeurige kiezer 
zijn, er behoeft geen familieband te zijn 
(dus buurman, collega e.d.).

SPREEKBEURTEN 

DR. R. J. H. KRUISINGA

De verkiezingstournee van de 
christelijk-historische fractie - 
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga 
is:

vrijdag 15 maart: AMERSFOORT, 
Hotel Monopool, 20.00 uur; maan
dag 18 maart: HENGELO (Ov.), 
,,de Cirkel” , Pastoriestraat, 20.00 
uur; dinsdag 19 maart: WEZEP 
Gdl., Kruiskerk, Kerkweg, 19.45 uur; 
woensdag 20 maart: HOOGEVEEN, 
Hotel Homan, Stationsstraat 3, 20.00 
uur; donderdag 21 maart: AALTEN, 
,,Elim” , 20.00 uur; vrijdag 22 
maart: DORDRECHT, Christelijke 
L.T.S., 20.00 uur; zaterdag 23
maart: GOES; maandag 25 maart: 
KAMPEN; dinsdag 26 maart:DIRKS- 
LAND, ,,Onder de wiek” . Ring, 
20.00 uur.

WERKBEZOEK AAN TWENTE

Een aantal leden van de Tweede- Cirkel”  Pastoriestraat,
Kamerfractie van de CHU brengt spreker: dr. R. J. H.
op maandag 18 maart een werk- Kruisinga, fractievoor-
bezoek aan Twente. zitter CHU. Een forum
Het voorlopig programma is: zal aanwezig zijn, be

staande uit: mr. W. J. E.
10.30 uur: ontvangst stadhuis En- Crommelin, lid gedepu-

schede teerde staten, H. Fokke,
12.00 uur: ontvangst campus Tech- voorzitter CHU-Staten-

nische Hogeschool En- fractie, mej. A. M.Vos-
schede jan, wethouder te Om-

14.30 uur: bezoek Christelijke men, kandidaat Staten,
M.T.S., Almelo, inlei- H. G. J. vanRoekel, Rijs-
dingen over de metaal- sen, Twentse kandidaat
industrie en J. H. Boes, Ensche-

15.30 uur: bezoek Nijverdal-ten 
Cate, textielindustrie

de, Twentse kandidaat.

17.00 uur: persconferentie postil- Bij het werkbezoek hopen aanwezig
jon motel Almelo te zijn de christelijk-historische

18.30 uur: diner hotel Madras Hen- kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga,
gelo drs. D. F. van der Mei, T. Tolman

20.00 uur: verkiezingsbijeenkomst en H. Wisselink en gedeputeerde
te Hengelo, gebouw ,,de mr. W. J. E. Crommelin.



VRIJDAG 15 MAART 1974

Hebben demonstraties op het binnenhof veei invioed
door H. Wisselink, lid Tweede Kamer

Bijna elke week komen er op het Binnen
hof in Den Haag wel demonstraties voor 
van actiegroepen of individuele personen. 
Velen zullen zich afvragen of dit veel zin 
heeft.
Wij denken in onze dagen wel wat anders 
over de democratie dan enige tientallen 
jaren geleden.
De totstandkoming van het algemeen kies
recht en de evenredige vertegenwoordiging 
achtte men vroeger zo ongeveer het top
punt van de betrokkenheid van het volk bij 
het staatkundig gebeuren. Men vond dat 
hierdoor de gelijke rechten van de burgers 
voldoende waren gewaarborgd. Dat was ook 
de tijd, waarin de parlementaire demo
cratie nog goed functioneerde.

GROOT VERTROUWEN

Ik herinner mij nog, dat mijn vader prak
tisch alle Tweede-Kamerleden bij name 
kende. De generatie had een groot ver
trouwen in hun eigen vertegenwoordigers. 
Zonder last of ruggespraak mochten zij 
hun beslissingen nemen. Dat werd toen 
algemeen aanvaard en men vond dat ook 
de beste vorm. Helaas werd vaak de op

vatting over democratie verengd tot een 
soort neuzentellerij, waarbij de helft plus 
één besliste, terwijl dan de minderheid 
zich maar zonder meer moest neerleggen 
bij de meerderheid.
Vergeten werd, dat democratie ook een 
brug behoort te slaan tussen meerderheid 
en minderheid.
In het hart van de democratie gaat het om 
het waarborgen van ieders gelijkwaardig
heid. Daarbij doet het er niet toe of men 
tot de meerderheid of tot de minderheid 
behoort.

ESSENTIEEL

Eerbiediging van minderheden en enke
lingen zijn essentieel.
Anderzijds zal het duidelijk zijn, dat deze 
eerbiediging wel terdege grenzen kent, 
omdat anders door de minderheid een dic
taat kan worden opgelegd.
In onze dagen wordt een samenleving als 
democratisch aangeduid, als zij de leden 
ruimte mogelijkheden biedt tot het deel 
hebben in het nemen van beslissingen. 
Dit deelnemen kent verschillende vormen, 
zoals het lidmaatschap van een politieke

partij, het benaderen van kamerleden, het 
aanbieden van een petitionnement, het 
schrijven van ingezonden stukken of publi- 
katies, het bezetten van gebouwen en ook 
demonstraties.
Het recht om te demonstreren is niet in 
de grondwet vastgelegd. Lange tijd werd 
het in vele gemeenten dan ook beschouwd 
als een inbreuk op de bestaande rechts
orde.
Tegenwoordig is er meestal alleen maar 
een aanmeldingsplicht, met het oog op 
politionele maatregelen.

VERTROUWD
Het aantal demonstraties is de laatste 
jaren sterk toegenomen. Er is blijkbaar 
een grotere behoefte om op een snellere 
en meer indringende wijze bepaalde wen
sen aan de overheid kenbaar te maken. 
Wij zijn als Kamerleden hiermee al vol
komen vertrouwd geraakt. Zodra er 
’ s morgens op het Binnenhof dranghekken 
geplaatst zijn, weten wij, dat er weer een 
of andere actie gevoerd wordt. Meestal 
vinden wij dan tegelijk hiermede wat 
folders in ons postvakje, die het een en 
ander verduidelijken. De wijze, waaropge-

demonstreerd wordt is van grote invioea. 
De harde acties hebben lang niet altijd 
het beste resultaat. Gelukkig maar! Rede
lijke argumenten en een positieve benade
ring komen bij het merendeel van de 
kamerleden nog het beste over. Wanneer 
de aktiegroep er bovendien in slaagt om 
op originele wijze de wensen kenbaar te 
maken, dan werkt dit gunstig. Door de 
veelheid van akties leer je als kamerlid 
vanzelf ook hier te selecteren en het stem
gedrag zal er maar in beperkte mate door 
worden beïnvloed. Het is heus niet zo, dat 
de grootste ,,schreeuwers”  het meeste 
bereiken.

Wanneer dit wel het geval zou zijn, dan 
zou het er voor de toekomst van onze 
democratie pas werkelijk donker uit gaan 
zien. Aktiegroepen zijn in onze ingewikkel
de administratieve democratie beslist wel 
op hun plaats. Zij mogen echter niet ont
aarden in pressiegroepen, die de vrij
heden van andere burgers beknotten.
Zulke groepen van demonstranten mogen 
als het goed is op de kamerleden geen 
enkele invloed hebben.

H. Wisselink

Eventueel CHU-initiatief over eigen huis
De Tweede-Kamerfractie van de CHU 
overweegt initiatieven te nemen om te 
komen tot vermindering van de zware 
lasten op het eigen huis. Eventueel krijgen 
die initiatieven de vorm vaneeninitiatief- 
wetsontwerp, dat wil zeggen dat het wets
ontwerp door een of meer kamerleden 
wordt ingediend.

Dr. R. J. H. Kruisinga, de voorzitter van 
de christelijk-historische fractie, heeft 
dit vorige week vrijdagavond gezegd op 
een te Schiedam gehouden verkiezings
vergadering.

Dezer dagen komt het kabinet-Den Uyl 
met plannen om de bestedingsmogelijk
heden te verruimen: verhoging van de 
overheidsuitgaven, verlaging van de loon- 
en inkomstenbelasting, maatregelen in de 
bouwwereld en differentiatie van de inves
teringsaftrek op gebouwen en outillage. 
Dr. Kruisinga besprak de vier onder
delen van het plan afzonderlijk. Wat de 
vergroting van de overheidsuitgaven be
treft, herinnerde hij er aan, dat de fractie 
van de CHU tijdens de algemene beschouw
ingen in het najaar van vorig jaar grote

bezwaren uitte tegen de vergroting van de 
structurele begrotingsruimte.

ZIÉN AANKOMEN

Met betrekking tot de voorgenomen aan
moediging van de investeringen zei dr. 
Kruisinga, dat iedereen kon zien aan
komen, dat dit nodig zou worden, gezien 
de basis van de plannen van het kabinet. 
,,Dat het totale volkshuisvestingsbeleid 
inclusief de belastingplannen tegenover 
het eigen huis van dit kabinet en D’66- 
minister Gruijters in het bijzonder mede 
tot werkeloosheid in de bouw zou leiden, 
kon ieder aan zien komen. In plaats van 
een terugkomen op de belastingplannen 
ten aanzien van een eigen huis krijgen we 
nu andere voorstellen, die de bezwaren 
van de CHU tegen de wijziging van de 
eigen huis-belasting niet wegnemen.
De voorstellen ten aanzien van de voor
genomen investeringsaftrek zijn wellicht 
bruikbaar” , aldus dr. Kruisinga. Hij vond, 
dat overwogen moet worden of niet een 
deel van de hiervoor benodigde middelen 
kunnen worden aangewend om éérder door 
dit kabinet genomen beslissingen inzake 
de zwaardere lasten op het eigen huis

terug te nemen. ,,Wij zulien overwegen in 
die zin initiatieven te nemen, eventueel 
in de vorm van een initiatief-ontwerp. ”  
Het derde onderdeel van het regerings- 
plan gaat over de loon- en inkomstenbe
lasting. Daarvan zijn we in principe voor
stander, aldus dr. Kruisinga. ,,Zolang 
preciese uitwerking van die plannen ont
breekt zijn die plannen niet te beoordelen. 
Maar over één ding behoeven we niet 
bezorgd te zijn, vóór 27 maart zullen 
die plannen ons zeker bereiken.”

De christelijk-historische fractie-voor- 
zitter vond, dat CNV-voorzitter Lanser 
terecht bij het voortbestaan van de mach
tigingswet onder de huidige omstandig
heden een aantal vraagtekens geplaatst 
heeft. De CHU deelt, gelet op de gewij
zigde omstandigheden, de opvatting van 
de voorzitter van het CNV over het 
voortbestaan van de machtigingswet. 
,,Niemand, ook premier Den Uyl niet, 
zal toch willen ontkennen, dat sinds de 
machtigingswet in december in de Tweede 
Kamer werd behandeld de omstandigheden 
belangrijk zijn gewijzigd en dat daarmee 
een fundament onder de machtigingswet 
is weggevallen” , aldus dr. Kruisinga.

GOEDE TOEZEGGING

Premier Den Uyl zei vofige week, dat 
hij de middenstand en de boeren gelijk
waardig wil gaan behandelen. ,,Dat was 
wat de CHU vroeg in de motie bij de 
algemene beschouwingen in de Tweede 
Kamer. De mededeling van drs. Den Uyl 
is weer echt een goede toezegging vooraf
gaand aan de verkiezingsdag 27 maart.

Dat lost veel problemen op. Nu hoeft 
premier Den Uyl ook geen bezwaar meer 
te hebben tegen de CHU-motie bij de alge
mene beschouwingen. Die motie kan 
premier Den Uyl dus nu gaan uitvoeren. 
Dat constateer ik met vreugde” , zo zei 
dr. Kruisinga te Schiedam, ’t Blijft natuur
lijk wel even afwachten voor de midden
stand en de landbouw hoe het na 27 
maart is. Net als met die advertentie 
van PvdA, D’66 en PPR op de vooravond 
van de verkiezingen, waar we het zoeven 
over hadden.

H.L.

Van Thijn; VonhoH en de Zeeuw spreken

Bij de jongste verkiezingen hebben 
KVP, ARP en CHU zich krachtig 
verzet tegen de polarisatie. Door 
de manipulaties van Burger leidde 
de kabinetsformatie tot een ver
schillende opstelling van de chris
ten -democratische partners. KVP 
en ARP werden in het kabinet-den 
Uyl vertegenwoordigd. De CHU 
kwam in de oppositie.
KVP, ARP en CHU wensten echter 
het CDA verder uit te bouwen. Men 
bleef zich bovendien principieel te
gen de polarisatiedrang van de 
,,linkse drie en de VVD opstellen.

De afgelopen weken hebben we enige 
symptomen gezien, die erop kunnen 
wijzen dat het streven tot indam
ming van de polarisatie sucCes be
gint te krijgen. In het jongste num
mer van Socialisme en Democra
tie bepleitte PvdA-fraktieleider Van 
Thijn voortzetting van de huidige 
regeringscoalitie. Nieuw is deze ge
dachte - waarbij hij en passant op 
nieuw een wig dreef tussen de chris- 
ten-democratische partners - niet; 
en bovendien zwakte van Thijn tij
dens een verkiezingsbijeenkomst 
zijn uitspraken af. Maar niettemin 
verdient zijn suggestie nauwkeurig 
op zijn politieke konsekwenties te 
worden onderzocht.

Verrassend was vooral een arti
kel van VVD-Kamerlid en oud 
staatssecretaris, Vonhoff in ,,Li-

WAT DOET HET CDA ?
beraal Reveil” . In voorzichtig ge
stelde, niaar voor de aandachtige 
lezer niet mis te verstane, bewoor
dingen uit hij kritiek op de koer.s 
van de VVD. Hoewel Vonhoff zich 
met name tegen van Riel keert, is 
het duidelijk dat hij ook tegen Wie- 
gels taktiek bedenkingen heeft. Het 
zal de lezers van „Liberaal Re
veil”  trouwens niet zijn ontgaan dat 
in dit blad reeds geruime tijd op 
wijziging van de strategie der VVD 
wordt aangedrongen.

Hoewel nog niet is te voorspellen 
welke uitwerking de gedachten van 
Van Thijn en Vonhoff in hun par
tijen zullen hebben, lijkt het er op 
dat voorzichtig aan een heroriën
tatie op de polarisatietaktiek wordt 
begonnen. Het is daarom teleurstel
lend dat van christen-democratische 
zijde tot nu toe nog slechts ver
ward op deze kwestie is gereageerd.

KVP-voorzitter de Zeeuw is - in 
het voetspoor van vroeger door hem 
gedane uitspraken - onmiddellijk 
achter van Thijn aangelopen. Frak- 
tieleider Andriessen en zijn col
lega’s van ARP en CHU hebben 
echter een ander geluid laten horen.

Politiek gezien is hier, kort voorde 
Statenverkiezingen, nog slechts 
sprake van enkele voorpostgevech
ten; van aftastende politieke scher
mutselingen.

Er lijkt echter beweging te komen 
in de opstelling van de PvdA en de' 
VVD. Afhankelijk van ondermeerde 
uitslag van de Statenverkiezingen, 
zou dit proces de komende tijd 
wel eens verder op gang kunnen 
komen.
Mocht dit het geval zijn dan is het 
gewenst dat de christen-democra
tische partners, die zich terecht 
steeds principieel tegen de pola- , 
risatie verzetten, tot een duidelijke 
stellingname komen.
Twee punten staan daarbij cen
traal. De vraag naar de verdere 
uitbouw van het CDA; bezinning 
op de door Van Thijn opgeworpen 
vraag naar de opstelling van de 
christen-democratische partijen 
vóór de verkiezingen, en in sa
menhang hiermee op de gevolgen 
van een mogelijke wijziging van 
de taktiek van de VVD.

Wil men in de toekomst tot een 
duidelijke stellingname in het voor
zichtig op gang gebrachte proces 
van depolarisatie komen, dan is 
het noodzakelijk dat KVP, ARP en 
CHU zich hierop - zeker na de Sta
ten- en raadsverkiezingen - nader 
gaan bezinnen.

OOK TERLOUW SPRAK

Nadat wij dit commentaar schreven, 
heeft ook D’66 -leider Terlouw zijn 
visie op de politieke situatie ken
baar gemaakt.

Terlouw richtte een scherpe uit
val op het CDA en bovendien ver
klaarde hij dat D’66 de polarisatie 
nog steeds een nuttige zaak acht, 
ook al lijkt de PvdA hier anders 
over te denken.
We hebben hier eerlijk gezegd wei
nig aan toe te voegen. Voor een 
belangrijk deel omdat we haast spra
keloos van verbazing zijn. Het komt 
ons voor dat D’66 voldoende pro
blemen in eigen huis heeft, om nu 
plotseling aan het CDA eisen te 
stellen.
Nog wonderlijker is dat Terlouw 
nu zegt de polarisatie nuttig te 
achten,terwijl hij onlangs in een 
interview betoogde dat D’66, min 
of meer het slachtoffer van de 
polarisatie is geworden.
Wanneer we een oordeel over de 
jongste rede van Terlouw moeten 
geven, kunnen we niets anders zeg
gen dan dat de uitlatingen van de 
fraktieleider van D’66 veel gelijke
nis tonen met de rare sprongen 
van de spreekwoordelijk geworden 
kat, die in het nauw zit.

Verheugend is echter dat KVP-frak- 
tieleider Andriessen het afgelopen 
weekeinde eerst in De Tijd van 9 
maart een uitstekende beschouwing 
aan Van Thijns artikel in Socialis
me en Democratie wijdde; en ver
volgens een reaktie op Terlouws uit
latingen over het CDA gaf, die aan 
duidelijkheid niets te wensen over-

H. van Spanning
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CHU-fraktie wijst uitspraken van dr. Terlouw (D '66) af

„De CHU zal rustig en ongewijzigd haar 
tot nu toe gevoerde koers blijven vol
gen. Het is een illusie te denken, dat 
de CHU om partijpolitieke overwegingen 
haar koers zal wijzigen. Daarvan kan 
geen sprake zijn” .
Met deze passage heeft de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie het af
gelopen weekeinde gereageerd op opmer
kingen van de voorzitter van de Tweede- 
Kamerfractie van D’66, dr. J. C. Ter
louw, welke opmerkingen gemaakt wer
den op het congres van D’66, zaterdag 
jongstleden te Tiel gehouden.

POLARISEREN

Dr. Terlouw zei, dat zijn partij blijft 
polariseren tegen de vorming van een 
Christen Democratisch Appèl,CDA, waar
in zwart en wit weer grijs moeten wor
den, waarin progressiviteit en conser
vatisme weer uitloopt op een , , ’t kan 
vriezen, ’t kan dooien” . Dr. Terlouw

zei letterlijk: ,,Voortgaan met het wer
ken aan een CDA, terwijl de vermeende 
partners voor een deel de regering steu
nen en voor een ander deel hardnekkig 
bestrijden, getuigt van een rekbaarheid 
die men zich alleen door een jarenlange 
oefening in confessionele^’! kan vriezen, 
’t kan dooien”  - politiek eigen kan ma
ken. Wij zullen dat nooit leren” .
Indien de KVP en de ARP zich ontdoen 
van de politieke zigzagkoers van het 
verleden en kiezen voor een consistent, 
progressief beleid, dan staat D’66 vol
gens dr. Terlouw open voor overleg en 
onderhandeling. Hij zou dan voelen voor 
het openen van proeftuinen voor over
leg, eerst op lokaal gebied, zo mogelijk 
gevolgd door geïnstitutionaliseerd over
leg op landelijk gebied. ,,Zolang het CDA 
echter niet wordt afgezworen kan daar, 
wat D’66 betreft, niets van komen.”
,,De PvdA schijnt daar minder zwaar 
aan te tillen; dat is misschien een po
ging van deze partij om haar eigen ge

zicht te laten zien. Gezicht ’ 74” , aldus 
de voorzitter van de fractie van D’66.

NIET BEÏNVLOEDEN
In haar reactie op de opmerkingen van 
dr. Terlouw herinnerde de CHU-fractie 
aan uitspraken van de Unieraad, die na
drukkelijk en duidelijk steun gaf aan het 
beleid van de kamerfractie van de CHU. 
,,Dat heeft de koers, die de CHU vaart, 
bevestigd en versterkt. De CHU heeft 
kritiek op o.m. het middenstandsbeleid, 
het landbouwbeleid, het milieu- en ener
giebeleid, het belasting- en het volkshuis
vestingsbeleid van dit kabinet-Den Uyl. 
De CHU zal het kabinet steun waar mo
gelijk geven, maar ook noodzakelijke kri
tiek niet onthouden.
Helaas was en is die kritiek volgens 
de CHU bij het tot nu door dit kabinet- 
Den Uyl gevoerde beleid hoogst nood
zakelijk. Partijpolitieke overwegingen 
waar "rerlouw op doelt, zullen de CHU 
niet beinvloeden.

Die overwegingen vindt de CHU in dit 
verband niet van belang.
Overeenstemming en samenwerking met 
de CHU moet men zoeken op basis van 
beoordeling van gevoerd en nog te voe
ren beleid.
De CHU kan, wil noch zal zich daarbij 
laten leiden door partij-politieke over
wegingen. Daar is de CHU steeds wars 
van geweest.

In die zin wijzen wij de uitspraken van 
Terlouw volstrekt af.
Partijpolitieke overwegingen mogen naar 
het oordeel van de CHU bij beoordeling 
van het beleid geen enkele rol spelen. 
Bij objectieve beoordeling heeft de CHU 
op belangrijke beleidspunten thans ern
stige bezwaren tegen het huidige beleid 
van dit kabinet-Den Uyl” .
Aldus de reactie van de CHU-fractie 
op dr. Terlouw’s opmerkingen.

H. L.

Fractievoorzitters schreven brief aan Spaanse ambassadeur

Acht voorzitters/vice-voorzitters van 
Tweede-Kamerfracties hebben vorige 
week een brief gezonden aan de Spaanse 
ambassadeur in Nederland naar aanleiding 
van recente executies in Spanje.
De tekst van de brief luidde:

,,Ondergetekenden, voorzitter van hun 
frakties in de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, delen U namens die frakties 
mede, dat de behandeling van de zaak 
contra Salvador Puig Antich en diens 
executie op velen in Nederland een ver
pletterende indruk hebben gemaakt. Het
zelfde geldt voor de executie van Heinz 
Chez.
Door deze daad is elke hoop, dat zich in 
Spanje op korte termijn een liberalisering 
van het regime zou kunnen voltrekken, 
de bodem ingeslagen. Wij menen boven
dien, dat een dergelijk optreden niet in 
overeenstemming is met de grote be
schaving van het Spaanse volk en evenmin 
past in de Europese opvattingen over een 
rechtsstaat.
De fraktievoorzitters verzoeken U Uw 
regering van hun gevoelens op de hoogte 
te willen stellen.”

De ondertekenaars van de brief waren: 
drs. E. van Thijn (PvdA), mr. F. H. J. J. 
Andriessen (KVP), H. Wiegel (VVD), 
mevrouw J. van Leeuwen (ARP), dr. mr. 
B. de Gaay Fortman (PPR), drs. D. F. 
van der Mei (CHU), dr. J. C. Terlouw 
(D’66) en dr. W. Drees (DS’70).

VRAAG AAN REGERING

De Tweede-Kamerleden mr. J. N. Schol
len (ARP), drs. D. F. van der Mei (CHU), 
drs. A. Schouten (ARP) en mr. W. Schol
len (CHU) hebben vorige week minister 
mr. M. van der Stoel van buitenlandse 
zaken schriftelijk gevraagd of de bewinds
man bereid is de Spaanse regering ervan 
in kennis te stellen dat de Nederlandse 
regering geschokt is door het doodvonnis 
voor de Spaanse anarchist Puig Antich en de 
wijze, waarop dit vonnis is voltrokken. 
De aanleiding tot de vraag was het 
ANP-bericht, waarin gemeld werd dat de 
woordvoerder van het departement van 
buitenlandse zaken meedeelde, dat de 
Nederlandse regering geschokt was door 
het doodvonnis.

H.L.

T. Tolman:

LA N D B O U W  IN  HET SLOP
„De landbouw dreigt in het slop te raken” , 
aldus het Kamerlid T. Tolman (CHUL 
tijdens een spreekbeurt te Bredevoort. 
„De prijsonderhandelingen te Brussel 
stagneren. Juist omdat het in wezen poli
tieke beslissingen zijn zal, nu vooral 
de politieke situatie in Engeland is ge
wijzigd, er nog meer vertraging optre
den.”
De heer Tolman uitte met name kritiek 
op een rede gehouden te Leeuwarden 
door minister Boersma voor de Friese 
Maatschappij van Landbouw waarin hij 
zegt, dat de invloed van de regering 
op de inkomenspositie van de landbouwers 
relatief beperkt is. ,,We zijn afhankelijk 
van wat er in de EEG wordt besloten. 
Dit is op zichzelf beschouwd een juiste 
opmerking,”  aldus de heer Tolman. ,,Hoe 
is dat te rijmen wanneer de minister 
in dezelfde rede zegt dat een van de 
belangrijkste doelstellingen van dit kabi
net is te streven naar rechtvaardige in
komensverdeling. Helaas wordt niet aan
gegeven op welke wijze. Zal dat zijn 
door een krachtige opstelling van de 
minister van der Stee van landbouw in 
Brussel?
Zal men wanneer de prijsonderhande
lingen te Brussel te weinig perspectief 
bieden, in ons land komen met fiscale 
faciliteiten voor de boeren en met name 
voor de jonge boeren?
Het fiscaal regiem in ons land is veel 
ongunstiger dan in andere landen.
Een slagvaardige regering mag het niet 
laten bij constateringen maar ook maat
regelen in petto hebben.”
De heer 'Tolman pleitte ervoor, dat de 
regering nu zij pretendeert een recht
vaardige inkomensverdeling na te streven, 
ook aan dit streven inhoud zal geven. 
,,De CHU pleit niet voor een maatschap
pij waarin de overheid het ondernemers- 
risico overneemt. De CHU pleit al lang 
voor een rechtvaardige inkomensverdeling 
ook juist en met name voor landbouw 
en middenstand. Denk aan de motie- - 
Kruisinga inzake een beter prijsbeleid

voor landbouw en middenstand. Deze mo
tie - met meerderheid door de Tweede 
Kamer aangenomen - is nog steeds niet 
uitgevoerd.”
De heer Tolman vroeg zich af waarom 
minister Boersma als hij spreekt over 
arbeidsinkomen in de landbouw alleen 
maar vermeld de meest gunstige cijfers 
op pachtbasis.
,,Waarom worden de arbeidsinkomens op 
eigenaarsbasis niet genoemd? Wij dienen 
goed te noemen wat goed is en slecht wat 
slecht is .”
Wanneer de ministpr citeert en cijfers 
noemt, dient hij wel volledig te citeren 
en volledig te zijn in zijn mededelingen 
aan de landbouw, aldus het CHU-Kamer- 
lid.

H. L.

Verhoedde Nederlandse bijdrage 
aan het wereldvoedselprogramma

De Nederland
se bijdrage aan het Wereldvoed
selprogramma (WFP) wordt met 
23 procent verhoogd. Ons land, 
dat voor de periode 1973-’74 het 
WFP een bedrag van 52 miljoen 
gulden ter beschikking stelde, 
deed voor de jaren 1975-’76 een 
toezegging tot minstens 64 mil
joen gulden (circa 22 miljoen 
dollar).

Sinds de oprichting van het 
WFP in 1963 behoorde Neder
land tot de 5 donors die geza
menlijk 80 procent van het 
WFP-budget dragen.

De nieuwe toezegging houdt 
in dat zowel in 1975 als in 1976 
op de Rijksbegroting, hoofdstuk 
’ ’ On t wikkelingssamenwerking” , 
voor de post WFP minstens 32 
miljoen gulden zal worden opge
voerd. In 1973 en 1974 kreeg 
deze post telkenjare 26 miljoen 
gulden, in 1971 kwam evenals in 
1972 voor het WFP 20 miljoen 
gulden beschikbaar.

WFP-donorlanden
In het begin van februari 1974 

werd te New York de zogenaam
de ” VN/FAO-pledgingconferen- 
ce”  gehouden, een bijeenkomst 
waar de WFP-donorlanden (rijke 
zowel als arme landen) hun hulp- 
toezeggingen voor de komende 
periode (in dit geval voor 
1975-’76) bekend maken. In zijn 
openingsrede wees de Uitvoe
rend Directeur van het WFP, de 
Salvadoreen F. Aquino, op de 
sombere omstandigheden die de 
pledgingconference ditmaal over
schaduwden; de energie-crisis, de 
onduidelijke monetaire verhou
dingen, de moeilijke wereldvoed- 
selsituatie en de snel stijgende 
vervoerskosten. Enige lichtpunt, 
aldus WFP’s voorman, is de reeks 
voortreffelijke resultaten die het

WFP de afgelopen 10 jaar wist te 
bereiken.

De totale toezeggingen op 
deze conferentie, tot een bedrag 
van 311 miljoen dollar, kwamen 
van 37 landen: toezeggingen in 
geld tot 56 miljoen dollar, toe
zeggingen in de vorm van voedsel 
tot een waarde van 215 miljoen 
dollar en in de vorm van dien
sten (vervoer vanuit de Verenig
de Staten) tot een waarde van 40 
miljoen dollar.

Bijdragen
Enkele landen, onder meer 

België, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, India, Turkije en 
Zuidslavië, konden nog geen toe
zeggingen doen; daarvan ver
klaarden België, Denemarken en 
Finland dat hun bijdragen voor 
1975-’76 niet lager zouden zijn 
dan de huidige.

De hoogste toezegging kwam 
van de Verenigde Staten, te 
weten 140 miljoen dollar, waar
van 3 miljoen dollar als geld, 
voor 97 miljoen dollar aan voed
sel en ten bate van het vervoer 
daarvan 40 miljoen dollar. In 
totaal is dit 4 miljoen dollar 
meer dan de Amerikaanse bijdra
ge voor de huidige periode, een 
verhoging die door insiders op
vallend gering werd genoemd.

Australië 5.2 miljoen dollar

C a n a d a  4 0  miljoen dollar
B o n d s republiek

Duitsland

Italië

J a p a n

N o o r w e g e n

Oostenrijk

Verenigd
Koninkrijk

Zwitserland
(alleen voor

1 9 7 5 )

1 8  miljoen dollar 
I miljoen dollar 
6 miljoen dollar 

12,5 miljoen dollar 
2,2 miljoen dollar

7,9 miljoen dollar

2  miljoen dollar

Ruim 70.000 gedeeltelijk leerplichtige jongeren

T. Tolman

Het aantal jongeren dat ter vervulling van 
de gedeeltelijke leerplicht stond inge
schreven bij verschillende onderwijsin
stituten, bedroeg op 1 oktober vorig jaar 
73.713. Dit blijkt uit een onderzoek van 
het ministerie van onderwijs en weten
schappen.

Zo volgden 35.630 jeugdigen het vormings
werk, terwijl 33.796 jongeren op die 
datum gebruik maakten van de cursussen 
in het kader van het leerlingwezen.

Uit de voorlopige opgaven - de definitieve 
cijfers komen via het CBS eerst op een 
later tijdstip beschikbaar - blijkt het 
volgende:

Totaal aantal aan de onderwijsinstituten 
deelnemende partieel leerplichtigen:

73.713
Onder te verdelen in:
14- jarigen 3.285
15- jarigen 22.309
16- jarigen 48.119

Een verdeling naar onderwijssoort geeft 
het volgende beeld:

a. deelnemers aan het vormingswerk voor
jeugdigen 35.630
zijnde:
14- jarigen 1.559
15- jarigen 12.281
16- jarigen 21.790

b. leerlingen aan het cursorisch onder
wijs in het kader van het leerling
wezen 33.796
bestaande uit:
14- jarigen 1.605
15- jarigen 9.299
16- jarigen 22.892

c. deelnemers bij samenwerkingsprojec
ten vormingswerk/beroepsbegeleidend 
onderwijs en bij experimentele streek- 
centra 1.416
onderverdeeld in:
14- jarigen - 72
15- jarigen 413
16- jarigen 931

d. leerlingen bij het overig partieel on
derwijs 2.871
zijnde:
14- jarigen 49
15- jarigen 316
16- jarigen 2.506
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HOE STAAT HET

MET DE LOHMANSTICHTING ? door E. Sleijser-Tegelaar

Buiten het directe brandpunt van de open
baarheid, daardoor praktisch nooit grote 
publiciteit trekkend, verricht de jhr mr
A. F. de Savornin Lohmanstichting, het 
politiek-wetenschappelijk bureau van de 
CHU haar taken. Dit doet zij zoals dat 
sedert haar oprichting in 1955 langzamer
hand gestalte heeft gekregen in het geheel 
van activiteiten voor partij en fractie, 
dit doet zij ook zoals dat ingevolge de 
Unieraadsbesluiten van 1973 haar opge-_ 
dragen is in het kader van de samen
werking met de collega-instituten van 
ARP en KVP.

Door de oliecrisis zijn in het kabinet 
de begrotingsbehandelingen niet alle aan 
de orde gekomen voor de Kerstreces van 
de Kamer, zoals het normale patroon is. 
Dit betekent ook dat die commissies die 
direct de fractieleden adviseren en die 
veelal een verhoogde activiteit ontplooien 
ten tijde van de begrotingsbehandelingen, 
nu ook nog volop meedraaien.

Dit onderdeel van het werk functioneert 
over het algemeen tot tevredenheid. Steeds 
blijkt het mogelijk dat een kamerlid, 
soms zelfs op vrij korte termijn, die in
formatie uit de kring der deskundigen 
krijgt welke hij verlangt.

DANK AAN COMMISSIELEDEN

Het stemt het bestuur van de Lohman
stichting tot grote voldoening dat zovelen 
jaar in jaar uit geheel belangeloos hun 
veelal grote ervaring en kennis ter be
schikking blijven stellen voor dit belang
rijke werk en zij spreekt op deze plaats 
daarvoor haar dankbaarheid nogmaals uit. 
Immers zonder die bereidheid van de grote 
groep mensen die de Lohmanstichting in 
commissie- of werkgroepverband onder 
zich verenigt, zou het werk van een 
stichting als deze onmogelijk zijn of 
slechts zeer ten dele aan haar doel 
beantwoorden.

In dit verband willen wij hier met name 
enkele van deze als zodanig werkende 
commissies noemen: De Belastingcom- 
missie o.l.v. mr. T. Rademaker uit Rot
terdam, de Commissie Buitenlandse Poli
tiek o.l.v. prof. mr. M. Bos uit Zeist, 
de Commissie Ontwikkelingssamenwer
king o.l.v. thans drs. B. J. Udink, de 
Defensiecommissie o.l.v. drs. P. B. R. 
de Geus, de Commissie Economische 
Zaken die ook zonder een aangewezen 
voorzitter haar belangrijke taak vervult, 
de Landbouwcommissie o.l.v. drs. E. 
Broekhuis uit Ede, de Commissie Mid
denstand o.l.v. mr. G. van Muiden uit 
Nootdorp, de beide Onderwijscommissies, 
waarvan één thans wordt voorgezeten 
door drs. W. Deetman uit Gouda en 
de ander, voorzitterloos is, doch niette
min aan haar doel beantwoordt, de Com
missie Sociale Zaken, eveneens zonder 
bestuur doch veel deskundigheid tentoon 
spreidend, de Commissie Volksgezondheid
o.l.v. dhr. G. J. van Amerongen uit 
Almelo.

Diverse van deze commissies werkten 
veelal ook nog aan het totstandbrengen 
van verantwoorde rapportages op hun 
vakterrein. Zo heeft de Commissie Ont
wikkelingssamenwerking door middel van 
twee speciaal daartoe opgerichte sub
groepen achter elkaar gerapporteerd over 
Ontwikkelingssamenwerking en Medefi
nanciering en over Internationale Arbeids
verdeling. Beide rapporten zijn in het 
CH Tijdschrift gepubliceerd en voor ge- 
ihteresseerden nog verkrijgbaar.

Het jaar 1973 , was niet alleen het jaar 
van een van de meest langdurige kabi
netsformaties die de geschiedenis kende 
en een van de meest moeizame ook, 
mogen wij wel daaraan toevoegen, het 
was ook het jaar waarin de drie partijen 
verdergaande besluiten namen aangaande 
de samenwerking. Dit betekende zoals 
ik al eerder in dit blad globaal uiteen
zette ook een verdergaande samenwerking 
van de instituten.

ACTUELE ZAKEN

Inmiddels is het nu maart 1974 geworden 
en het is wellicht interessant te vernemen 
hoe het thans met de werkzaamheden van 
de Lohmanstichting staat. Vooraf even 
de informatie dat aan de drie stichtingen 
gezamenlijk het verzoek is gedaan door 
het CDA-Bestuursorgaan om de mede
werking te willen verlenen bij het tot
standkomen van een vrij uitgebreid Docu
mentatie- en Informatieboek Raden- en 
Statenverkiezingen 1974. Dit boek zal 
waardevolle feitelijke informatie bevatten 
voor ,,allen die op pad gaan” . Deze zaak 
genoot voorrang om vooral tijdig genoeg 
het materiaal in een overzichtelijke vorm 
gereed te hebben. Dezer dagen wordt 
hieraan met inspanning van aller krach
ten de laatste hand gelegd en wij hopen 
dat met de dan beschikbare informatie 
over programvergelijk, regeringsbeleid, 
fractiebeleid m.b.t. tenminste een hon
derdtal onderwerpen, die landelijk én 
provinciaal én plaatselijk van belang zijn, 
over geschiedenis, totstandkoming, doel
stelling CDA, over kabinet en parlement 
en wat meer van belang is, waarmee 
velen hun voordeel zullen kunnen doen. 
Het boek zal bij de drie partijen in 
voldoende oplaag voor dit doel ter beschik
king komen.

Wat betreft het in het najaar gereedge
komen gezamenlijk werkprogram van de 
drie insituten, geven wij U hieronder een 
overzicht van de stand van zaken met 
daarbij de namen van hen die namens de 
Lohmanstichting reeds in de diverse pro- 
jekten participeren, of daarvoor zijn of 
worden benaderd.

STAATKUNDIGE, BESTUURLIJKE 
VRAAGSTUKKEN EN JUSTITIE

De sectorvoorzitter is jhr. mr. L. E. de 
Geer van Oudegein, en bestaat uit vijf 
z.g. verkenningsgroepen: 
Grondwetsherziening, leden: mr. dr. S. B. 
Ybema en jhr. mr. J. W. Roell; 
Bestuurlijke organisatie, leden: mr. O. W.
A. baron van Verschuer, jhr. drs. P. A. C. 
Beelaerts van Blokland;
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, 
leden: drs. J. Tegelaar, D. Rijnders; 
Wetgeving onroerend goed, leden: drs.
E. Broekhuis, ir. J. J. Westerhof; 
Verkiezingsonderzoek, leden: drs. L. van 
Malenstein, drs. J. Wieten, Chr. van 
Gulyk.

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

De sectorvoorzitter is prof. dr. J. W. 
van Hulst, de sector bestaat uit: Commis
sie Vernieuwing en Innovatie : leden drs. 
W. Deetman, M. Baaijens.
Commissie Kennis en Carrière: leden 
W. S. van Dam, J. Haas.
Conferentie Open Onderwijs: leden dr. 
E. Bleumink, drs. W. J. Buys, W. F. 
Pauw, D. Wielenga.
Conferentie: Recht op Onderwijs: leden 
drs. M. Brommersma, drs. W. Deetman.

Propagandamateriaal 
van CHU
Voor het maken van propaganda 
voor de statenverkiezingen zijn 
stickers en affiches beschikbaar. 
Inlichtingen daarover verstrekt het 
Uniebureau, Wassenaarseweg 7 te 
Den Haag, telefoon 070-244516.

De prijzen en maten van de stickers 
en affiches zijn:

stickers, formaat 7.1 bij 10 cm 
f8 ,- -  de honderd

affiches, formaat 83 bij 118 cm 
f 1,10 perstuk 

affiches, formaat 42 bij 59 cm 
f 0,70 per stuk 

affiches, formaat 30 bij 42 cm 
f0,50 per stuk

SOCIAAL-CULTURELE POLITIEK

De sectorvoorzitter is dr. L. Blankestijn, 
de sector bestaat uit: Conferentie Sociaal- 
culturele politiek: Vormt nog onderwerp 
van grondige doorspreking in de kring 
der sectorvoorzitters, stafmedewerkers, 
voorzitters/directeuren instituten geza
menlijk. Ligt wel in de bedoeling nog 
in 1974 te houden.
Werkgroep Medische Ethiek: Is nog in 
stadium van oprichting: mogelijke inbreng 
Lohmanzijde drs. R. G. J. Lier, dr. E. 
Schroten, drs. A. G. W. Schapenk, mevr.
C. H. Evenhuis-van Essen.
Kerngroep Volksgezondheid: dr. C Blanke
stijn, J. de Vries.
Studie Mediabeleid; Nog in bespreking. 
Zie hetgeen hierboven is opgemerkt bij 
Conferentie Sociaal-culturele politiek.

INTERNATIONALE POLITIEK EN 
DEFENSIE (Sectorvoorzitter Lohman
stichting: mr. C. Bos)
Deze sector zou.kunnen bestaan uit: Com
missie Bouwstenen internationale politiek. 
Commissie Europees Program, Pred7ad- 
viezen ontwikkelingen communistische we
reld, Commissie Vrede, Veiligheid en 
Defensie, Conferentie Europese partij
vorming, Conferentie Europese Kern
macht. Voor deze projekten geldt, dat 
thans nog geen namen kunnen worden ge
noemd, omdat deze sector het laatst van 
alle kon worden ,,opgestart”  en de be
sprekingen over de inbreng van de zijde 
van de Lohmanstichting nog niet zijn 
afgerond. In de Commissie Bouwstenen 
Internationale Politiek die als voorbe
reiding moet worden gezien voor de mo- 
ge’ ijke bestudering van afzonderlijke on
derwerpen in subgroepen zal ook van
zelfsprekend het gehele veld van de Ont
wikkelingssamenwerking worden betrok
ken.

SOCIAAL/ECONOMISCHE/FINANCiëLE 
POLITIEK (Sectorvoorzitter; drs. B. J. 
Udink)

Commissie Energiebeleid: mr. J. Ch.
Cornelissen, drs. G. Gerritse.
Commissie Zelfstandigenbeleid: mr. G. 
van Muiden, drs. G. Gerritse.
Werkgroep Fiscale vraagstukken: vormt 
nog onderwerp van voorbespreking o.m. 
met de bestaande adviescommissies en 
de betrokken fraktiespecialisten.

Werkgroep Planning en Democratie: voor 
het instellen hiervoor wordt momenteel 
enig schriftelijk voorwerk verricht door 
dr. E. Bleumink en drs. G. Gerritse, 
daarna zal de eigenlijke groep worden 
bemand.
Sectieverkenningsgroep: Het gehele veld 
van deze sector is dermate complex en 
veelomvattend dat twee voorbesprekingen 
van de gezamenlijke sectorvoorzitters 
met enkele hoog gekwalificeerde des
kundigen uit de kring der drie partijen 
hiervoor nodig waren. Deze zijn thans 
gehouden, de uitkomsten hiervan worden 
momenteel verwerkt en zullen ongetwij
feld leiden tot de instelling van één of 
meer werkgroepen voor deelprojekten, 
waarbij het ook heel goed mogelijk is 
dat eerst nog een sociaal-economisch 
congres van alle ter zake deskundigen 
en/of geïnteresseerden in de kring der 
drie partijen zal worden gehouden.

SAMEN MET DE ANDERE INSTITUTEN

Bovenstaand overzicht moet U niet zo 
lezen, als zou de Lohmanstichting dit 
allemaal moeten ,,beheren”/. Dit zou ten 
eerste onmogelijk zijn gezieb de beschei
den rol, die deze Stichting qua bureau, 
personeelsbezetting vervult, maar ook 
met passen in de opzet. Dit gehele veld 
is verdeeld over drie instituten. Wel is 
het zo dat steeds ,,tri-partite”  de in
breng aan deskundigheid door de drie 
stichtingen geleverd wordt, de verant
woording echter voor de projekten is 
verdeeld. Zo heeft de Lohmanstichting 
in dit geheel ook expliciet de zorg voor 
een vijftal projekten.
Naast dit geheel spelen nog de werk
zaamheden van een werkgroep Publicaties, 
die zich bezighoudt met vraagstukken 
aangaande het verzorgen van gezamen
lijke rapportages, het publiceren van di
verse stukken in de vorm van brochures, 
nota’s e.d., de bespreking van de moge
lijkheden van verdergaande samenwerking 
tussen de drie tijdschriften van de stich
tingen, de uitbouw van het gezamenlijke 
documentatietijdschrift Politiek Overzicht
e.d.
Tenslotte speelt door dit alles heen de 
zorg die iedere stichting heeft voor de 
directe advisering aan ,,haar”  fractie, 
de wijze waarop dit thans gebeurt en de 
mogelijkheden voor een incidentele inte
gratie van bepaalde als zodanig fungerende 
commissies. Bij dit onderdeel wordt als 
richtlijn door alle drie aangehouden de 
wensen dienaangaande van ' de fractie
leden.

E. Sleijser-Tegelaar.

Zo denk ik 
er over

POSITIEF BENADEREN

Gezien de grote waarde die ik hecht aan 
het slagen van het CDA, zijn de front- 
pagina-artikelen van De Nederlander van 
8 maart jl. voor mij aanleiding u te ver
zoeken mijn kommentaar daarop in uw 
blad op te nemen. Het gaat om de artikelen 
van de hand van dr. Kruisinga en mr. 
Scholten.
Uit de aard der zaak ben ik het met het 
standpunt van de beide heren t.a.v. de 
uitspraken van de heer De Zeeuw volledig 
eens. Toch echter vind ik het jammer dat 
het commentaar, hoe juist misschien ook, 
wordt gegeven op de wijze zoals is ge
daan. Het zou positiever zijn geweest 
wanneer men a.h.w. met een schou
derophalen gezegd zou hebben: ,,Watjam- 
mer, dat bij onze KVP-vrienden hun 
voorzitter een uitspraak heeft gedaan die

De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

niet gedekt wordt door de duidelijke meer
derheid van de KVP.”
Wij hadden kunnen wijzen op de veront
waardigde kommentaren van andere lei
dende KVP-ers: de heer Andriessen, die 
direkt heeft gereageerd en ook de duide
lijke uitspraken van dr. Schmelzer op 
verkiezingsvergaderingen, waarbij hij 
zelfs gezegd zou hebben: ,,Voor mij zou 
niet-trouw zijn aan de CDA-gedachte door 
de KVP betekenen, dat ik zou moeten 
bedanken.”
Als ook wij op deze positieve wijze -dit 
soort uitspraken benaderen en ons niet 
laten beïnvloeden door bepaalde, indivi
duele personen, die blijkbaar minder 
positief achter de CDA-gedachte staan 
dan de meerderheid, voorkomen wij, dat
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onze trouwe lezers van De Nederlander 
de indruk zouden kunnen krijgen dat er 
in de KVP als zodanig geen positieve 
houding tegenover het CDA zou zijn. 
Persoonlijk heb ik als CHU-er en voor
stander van het CDA, voldoende vertrou
wen in de KVP om aan te nemen dat zij 
een probleem van de soort zoals de heer 
De Zeeuw daar blijkbaar vormt, zelf wel 
zullen oplossen.
Rotterdam C. J. Aafies
(Van redaktiewege bekort)

MERKWAARDIG OPTREDEN

In het nummer van ,,De Nederlander” ' 
van 8 maart j.1. geven dr. Kruisinga en 
mr. Schollen hun reactie op het merkwaar
dige optreden van de heer De Zeeuw voor 
de VARA.
De heren Kruisinga en Scholten staan uit 
hoofde van hun positie heel dicht bij het 
politieke vuur en zien op een bepaalde 
manier wat er te koop is.
Ik sta, als heel gewoon kiezer, er veel 
verder af en vanaf een afstand toekijken 
heeft zo zijn eigen voordelen.
In de winkel van de heer De Zeeuw laat 
men steeds weten bijzonder gebrand te 
zijn op reacties van de achterban, op in
spraak en samenspraak en wat dies meer
zij-
En onder deze gezichtshoek wil ik graag 
een kleine bijdrage geven. De heer De 
Zeeuw wil het kabinet-Den Uyl maken tot 
inzet van de verkiezingen en dat is nog 
al wat.
Op enige afstand komt het kabinet bij het 
kiezersvolk over als een soort dorpsge- 
meenteraad waar ieder waant dat ,,Zijn 
uil een Valk is ” . Op een bepaald moment 
zie je een stuk of drie heren bezig als mi
nister van buitenlandse zaken en bij een 
andere gelegenheid zie je twee of drie 
leden van dat kabinet optreden als minister . 
van sociale zaken. Precies zoals je in die 
gezéllige dorpsclubs tegen kunt komen, 
iedereen weet overal alles van en iedereen 
tuttelt met grote vrijmoedigheid tegen ie
dereen aan en weet precies uit te meten 
wat iedereen moet doen.
De voorbeelden liggen voor het grijpen, 
er is wel een heel weekblad mee vol te 
schrijven. Ik noteer maar een paar posten, 
of de heer De Zeeuw die inzetten wil zal 
de tijd leren.
Het optreden van de heer De Zeeuw komt 
bij mij over als voorbarig, kortzichtig 
en dwaas.
Voorbarig omdat deze regering nog maar 
het vierde deel van de rit heeft afgelegd, 
wie dan al ,,Hoi”  roept prijst de dag 
voordat de avond gevallen is.

Kortzichtig, zijn eigen partijtop heeft de 
heer De Zeeuw genegeerd om over ARP en 
CHU maar helemaal niet te spreken. 
Het geheel is volkomen dwaas en ik hoop 
met name dat de leiding van de CHU over 
deze politieke ,,hansworsterij” (eenander 
woord heb ik er niet voor) klare wijn 
blijft schenken.
Voor de eerste reactie van de heren Krui
singa en Scholten ben ik, en velen met 
mij, zeer erkentelijk.
Zwolle H. J. Kruisselbrink.
(Van redactiewege bekort)

CDA (DISCUSSIE GESLOTEN)

Naar aanleiding van ,,Zo denk ik er 
over”  d.d. 1 maart van de heer v.d. 
Velden het volgende: De heer v.d. Velden 
schrijft o.m.: ,,hoe kan van Eek gewag 
maken van het gebod onze naaste lief 
te hebben als onszelf terwijl hij impliciet 
schrijft dat God door de vaagheid van 
Zijn woord ook mede schuldig is aan de 
verdeeldheid van de kerken” .
In mijn schrijven d.d. 7 februari heb 
ik o.a. genoemd spitsvondige inlegkunde. 
Neem me niet kwalijk maar het moet 
mij van het hart dat de heer v.d. Velden 
zich wel wat te veel met die inlegkunde 
bezighoudt.
Hij legt in mijn woorden iets wat er 
helemaal niet in zit, alzo een duidelijk 
voorbeeld gevend van inlegkunde.
Ik heb geschreven dat men met de Bijbel 
alle kanten uitkan en heb o.a. als voor
beeld genoemd al die kerkgenootschappen. 
Dat is toch een nuchter en duidelijk 
bewijs? Denkt de heer v.d. Velden nou 
echt dat ik hier mee wil impliceren dat 
de schuld hiervan bij God ligt?
Ik heb in mijn schrijven van 7 februari 
willen wijzen op het feit dat we bij de 
opstelling van een principieel beginsel- 
progamma voor een christen democra
tische partij er niet komen met allerlei 
spitsvondige haarkloverijen maar dat we 
als grondslag voor ons beginsel- en werk
program doodgewoon, kort en duidelijk 
kunnen nemen: De echte christelijke naas
tenliefde. Daarin immers is alles be
grepen en dat is niet voor tweeerlei 
uitleg vatbaar.
Overigens geloof ik dat de heer v.d. 
Velden niet gereageerd zou hebben wan
neer ik geschreven zou hebben dat men met 
de bijbel alle kanten uitgaat in plaats 
van uit kan gaan. Zo zie je weer dat je 
vooral bij godsdienst en politiek de woor
den die je gebruikt zorgvuldig moet af- 
wegen om e.v. misverstanden te voor
komen.

Bennekcm H. v. Eek.
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Partijen en partijstelseis, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer. . .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke lessen + documentatie voor 9 . 5 0

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevol- 
‘kingsexplosiè, internationale samenwerking . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

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

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

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 s'chriftelijke lessen voor 2 0 . -

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsecono
mie, de vakbeweging, soöiale verzekeringen, personeelsbeleid .. .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsledeir

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, te lefo on  (01710) 46803
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CHRISTENDEMOCRATIE
Hoogst belangrijke statenverkiezingen 
staan voor de deur. lasitanning van alle 
Unieleden om van die verkiezingen een 
succes te maken is van heel erg veel 
belang.
Graag wil ik ook opwekken tot aktiviteiten 
voor de CHU- respectievelijk CDA-lijst 
in uw provincie. We horen gelukkig van 
erg veel enthousiasme door heel het land. 
Die geestdrift merken we dagelijks en die 
is een grote steun.
De christendemocratie, de CHU verdient 
die inspanning. Juist in deze tijd van toe
nemend geweld en agressie, toenemende 
vervreemding en polarisatie is de chris
tendemocratie en is de CHU dringend 
noodzakelijk.
De christendemocratie heeft sterke aan
dacht en legt een sterke nadruk op de 
geestelijke waarden. Geestelijke waarden 
vormen voor de CHU bij de oplossing van 
veel vraagstukken hoofdzaak. 
Christendemocratische uitgangspunten be
tekenen b.v. nu afwijzen van de polarisatie 
als middel tot landsbestuur.
Thans wordt het aanscherpen van tegen
stellingen voorgestaan door PvdA, D’66 
en PPR als oplossing in de politiek. 
Dit is onjuist.

GEBOD

Christendemocratie betekent ook en vanuit 
bet gebod de naaste lief te hebben als 
zichzelf en vanuit de opdracht als goed 
rentmeester in de wereld te staan, verant
woordelijk te willen zijn voor de naaste 
en voor de omgeving. Het betekent prin
cipiële vredesgezindheid en sociale be
wogenheid.
Het betekent ook mede verantwoordelijk te 
zijn voor de omgeving en dus ook voor 
alles wat daarin leeft.
Vanuit ons beginsel moet er grote aandacht 
voor een goed milieubeheer zijn. Dat moet 
ook wezenskenmerk voor de christen
democratie zijn.

De christendemocratie onderscheidt zich 
duidelijk van socialisme en liberalisme. 
De christendemocratie meent in het so
cialisme een overschatting van de be
tekenis van de collectiviteiten te onder
kennen en een onderschatting van het 
kwaad, dat de collectiviteit het individu 
kan aandoen en ze meent in het liberalisme 
te onderkennen een overschatting van de 
plaats van de individu in de samenleving 
en een onderschatting van de schade, die 
activiteiten van het individu aan de collec
tiviteit kunnen aanbrengen.
Voor ons als CHU is belangrijk dat de 
mens waar ook geplaatst in onze samen
leving zich ten volle kan ontplooien en 
zijn verantwoordelijkheid tegenover God 
kan beleven. Geleid door haar beginselen 
tracht de CHU in het praktisch dagelijks 
beleid aan het zoëven gestelde gestalte 
te geven.
De vervreemding inde maatschappij neemt 
sterk toe juist door de voortgaande polari
satie in onze samenleving. Daarom wijst 
de CHU de opzet, die bij sommige politieke 
partijen bestaat om de tegenstellingen aan 
te scherpen, af. Door de tegenstellingen aan 
te scherpen bereik je geen oplossing. 
Het polariseren leidt tot vervreemding 
van bevolkingsgroepen van elkander. Het 
aanscherpen van tegenstellingen, het po
lariseren leidt als regel van het ene

S te m t C H U
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conflict naar het andere. En oplossingen 
blijven uit. Daardoor wordt een goed 
bestuur, waarvoor de CHU op de bres 
probeert te staan, belemmerd.

STOP DE POLARISATIE

Wij zouden als CHU een beroep willen 
doen op de partijen, die de polarisatie, 
die het aanscherpen van tegenstellingen in 
hun vaandel hebben geschreven, met die 
politiek te stoppen. In ons kleine, dicht
bevolkte land moeten we trachten samen 
te werken waar mogelijk. In moeilijke 
omstandigheden geldt in het bijzonder, dat

we voor een goed bestuur eerlijk en ge
zamenlijk moeten trachten een oplossing 
te vinden.
Tot die gezamenlijke inspanning met over
leg en in samenwerking met begrip voor 
elkander en voor eikaars moeilijkheden 
wil de CHU op alle terreinen van het 
maatschappelijk leven voor het rijk, pro
vincie en gemeente en in al onze leef
gemeenschappen juist vandaag, juist in 
deze moeilijke tijd oproepen. Dat is een 
deel van die zaken, waarvoor wij als CHU 
ons inspannen en waarvoor wij straks 
ieder willen opwekken naar de stembus 
te gaan.

Jaarvergadering CHU 
uitgesteld tot zaterdag
De jaarvergadering van de CHU, die aan
vankelijk op zaterdag 18 mei gehouden 
zou worden, is uitgesteld tot zaterdag 
8 juni. Het dagelijks bestuur van de Unie 
beeft hiertoe na rijp beraad besloten. 
De algemene vergadering vindt derhalve 
plaats na de verkiezingen.

De officiële aankondiging van de jaar
vergadering vond plaats in het leden
contactblad ,,de Nederlander”  van vrijdag 
25 januari jongstleden. Het Uniebestuur 
meent, dat er geen bezwaar zal bestaan 
tegen het drie weken later stellen van 
de data, waarvoor namen van kandidaten 
genoemd kunnen worden en voorstellen 
kunnen worden ingediend.

Het volgende is nu aangaande de algemene 
vergadering van belang:

- Datum 8 juni 1974.
- Plaats van vergaderen in ,,Orpheus”  

te Apeldoorn.
- De volgens rooster aftredende leden 

van de Unieraad zijn: mevrouw H. 
Evenhuis-van Essen, Amsterdam, ge-

8 juni
kozen in 1973 in de vacature-Van 
Leyenhorst, herkiesbaar; mevrouw 
H. van Riet-Augsburger, Rotterdam, 
herkiesbaar; rar. F. O. J. Sickinghe, 
Naarden, herkiesbaar; ds. G. Bos, 
Ter Heyde aan Zee, herkiesbaar; 
drs. C. Dekker, Hattem, herkiesbaar; 
H. J. D. Hilbrink, Goor, niet herkies
baar. Deze aftredende leden zijn in 
1970 gekozen.
Tussentijds treedt af en is niet her
kiesbaar de heer H. Fokke te Vrie- 
zenveen.
Namen van kandidaten voor het lid
maatschap van de Unieraad kunnen 
uiterlijk 13 april worden ingezonden 
aan het secretariaat van de Unie, 
Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage. 
Voorstellen ter behandeling in de 
algemene vergadering moeten, voor
zien van een korte toelichting, even
eens voor 13 april zijn ingediend bij 
hetzelfde adres.

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

G E M E E N T E R A A D S V E R K IE Z IN G E N
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AFFICHES EN FOLDERS VAN CDA

De partijbureaus van KVP, ARP en CHU 
overwegen om, met het oog op de pro
paganda voor de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei, CDA-affiches 
(raambiljetten) ter beschikking te stellen. 
Deze affiches zullen gelijk zijn aan die, 
welke bij de statenverkiezingen gebruikt 
werden in de provincies met CDA-kan- 
didatenlijsten.
De formaten van de CDA-affiches zijn: 
86 bij 118 cm, prijs fl ,1 0  per stuk, 43 bij 
59 cm, prijs f0,70 per stuk, 30 bij 43 cm, 
prijs f0,50 per stuk, alles inclusief ver
zendkosten.
De biljetten worden in drie kleuren uit
gevoerd. Het opschrift luidt: CDA (CHU,

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 22 maart: Laatste dag om per

soonlijk op het gemeentehuis samen 
met degene die uw stem mag uit
brengen de volmacht te regelen voor 
de Statenverkiezing.

Woensdag 27 maart: Verkiezingen pro
vinciale staten.

Dinsdag 16 april: Kandidaatstelling ver
kiezingen gemeenteraad.

Zaterdag 20 april: Unieraadsvergade- 
ring.

Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoon
lijk op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uitbrengen, 
de volmacht voor de gemeenteraads
verkiezing te regelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen ge
meenteraad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering.

ARP, KVP) -  Christen Democratisch 
Appèl. Een ruimte is uitgespaard voor 
het opdrukken van lijstnummer en naam 
van lijstaanvoerder. De opdruk dient ter 
plaatse verzorgd te worden.
Een andere mogelijkheid is om de naam 
van de lijsttrekker via een voorbedrukte 
strook bovenaan het biljet aan te brengen. 
Bestellingen: schriftelijk bij het Unie- 
bureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag. (Als 
CHU-kiesverenigingen de biljetten wil be
stellen, zal tevoren overleg gepleegd 
moeten worden met de ARP- en KVP- 
partners ter plaatse). De bestellingen 
moeten voor 10 april binnen zijn.

FOLDER

Het CDA heeft een folder laten maken, 
met de titel: ,,Waarom CDA” . De inhoud 
geeft een antwoord opdeze vraag. De prijs 
is vijf gulden per 100 stuks. Bestellingen 
eveneens bij het Uniebureau.

een goed o e b i

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het Uniebureau te Den Haag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur” .



VRIJDAG 22 MAART 1974

DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De S tichting  B urgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt, in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen i.s.m. Teleac een T.V.-cursus 
georganiseerd.

D e  schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gem eente
-d e  rol van het gem eenteraadslid
- am bten aren
- de gem eentebegroting
- inkom sten van de gem eente
- inspraak
- contact m et de kiezers
- bestuur door subsidie
- m ilieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ru im te lijke  ordening
- volkshuisvesting
- onderw ijs  
-c u ltu u r  en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde  
-fu n ctio n e le  en w ijkraden
- in te rgem eente lijke  sam enw erk ing  en 

gew estvorm ing
- de gem eentew et herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro T 5 0 T I6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

-de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1 les.
-welzijnsbeleid -1 les.

De eerste 3 lessen worden uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus wordt voortgezet vanaf 19 augustus. De lessen 1 t/m  3 worden dan opnieuw uitgezonden.
De periode mei-september is bestemd voor schriftelijke studie.
De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
-de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-93403. Giro 1501169.
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P R O P A G A N D A
V O O R  RAADSVERKIEZINGEN
Als over enkele dagen de verkiezingen 
voor provinciale staten gehouden zijn, 
wordt aller aandacht ongetwijfeld gericht 
op de verkiezingen voor de gemeente
raden, op woensdag 29 mei. Het Unie- 
bureau van de CHU stelt centraal veel 
materiaal ter beschikking.

CHU-affiches: Twee formaten affiches 
zijn verkrijgbaar; 42 bij 59 cm voor f 0,70 
per stuk en 30 bij 43 cm voor f0,50 per 
stuk. Deze affiches worden bedrukt met 
het lijstnummer en de afkorting CHU.

Groot-formaat, eventueel op bestelling; 
Het ligt niet in de bedoeling affiches 
(raambiljetten) van 118 bij 36 cm te laten 
drukken, tenzij voor 10 april bij hetUnie- 
bureau wordt opgegeven, dat hiervoor 
belangstelling bestaat. De prijs wordt 
dan nader vastgesteld.

Uitvoering affiches: De affiches (raam
biljetten) hebben de afkorting CHU en het 
lijstnummer in lichtgevend oranje op een 
blauwe ondergrond. De naam van de lijst
aanvoerder kan opgedrukt worden.

Stickers: Verkrijgbaar zijn stickers met 
dè opdruk; ,,CHU - recht door zee” . 
Prijs; 100 stuks voor f8 ,-.

Lucifersdoosjes: Ten behoeve van de ver
kiezingspropaganda zijn lucifersdoosjes 
gemaakt, met het opschrift: CHU - een 
goed bestuur. Deze doosjes zullen ge

makkelijk kunnen worden verspreid. Prijs; 
100 stuks voor f6 ,- .

Folders: Voor de gemeenten, waar de 
CHU een zelfstandige kandidatenlijst voor 
de raadsverkiezing indient, kan gebruik 
gemaakt worden van een folder. Het op
schrift luidt; Kies woensdag 29 mei voor 
een goed bestuur. Ook als de CHU met 
andere partijen samenwerkt, zal defolder 
gebruikt kunnen worden. Prijs ongeveer 
vijf cent per stuk.

Druk portokosten: Voor het ongeadres
seerd door de PTT laten bezorgen van 
folders tegen een laag tarief (zes cent 
porto) is een verklaring van de CHU 
nodig. Deze moet tijdig op het Uniebureau 
aangevraagd worden.
Sprekers voor verkiezingsbijeenkomsten:
Voor het uitnodigen van sprekers met 
landelijke bekendheid op verkiezingsver
gaderingen kan het beste contact opge
nomen worden met medewerker De Swart 
van de CHU-Tweede-Kamerfractie, Bin
nenhof la te Den Haag, telefoon 070- 
614911. Hij houdt een lijst van spreek
beurten bij. Aankondigingen van verga
deringen ook zenden naar Redactie ,,de 
Nederlander” , Postbus 8822 te Den Haag. 
Voor het werven van leden kan gebruik 
gemaakt worden van de folders: ,,Kleine 
stap”  of ,,Waarom CHU” .

Stemmen bij volmacht: Ook voor de ge
meenteraadsverkiezingen bestaat de mo

gelijkheid bij volmacht te stemmen. Op 
het gemeentehuis zijn alle inlichtingen en 
benodigde formulieren verkrijgbaar.

Documentatie sprekers: De wetenschap
pelijke instituten van KVP, ARP en CHU 
hebben documentatiemateriaal voor spre
kers tijdens de verkiezingscampagne. 
Daarbij worden talrijke onderwerpen be
handeld. Het materiaal is in een boekje 
samengevat: prijs f3,50, te bestellen via 
giro 169900, ten name van CHU, Den Haag 
met vermelding; documentatie verkie
zingen 1974.

Adresseren via Uniebureau: Doordat cen
traal registreren van de leden van de 
CHU op het Uniebureau is het mogelijk 
hier het toe te zenden materiaal te laten 
adresseren en verzenden. Het eenmalig 
afslaan van de adressen van de leden 
kost minimaal vijf gulden. Daarbij komen 
nog portokosten, papier en enveloppen. 
Aanvragen dienen tijdig te geschieden.

Contributie-inning: Het blijft noodzake
lijk om alle aandacht ook te besteden 
aan het innen van de contributies. Ook 
financieel moet de verkiezingscampagne 
mogelijk zijn.

Informaties, bestellingen: Het centrale 
adres voor alle verkiezingsactiviteiten 
is: Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den 
Haag, telefoon 070-244516.

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad

DE N E D E R LA N D E R
REOACTIE:

B. Bol, voorzitter; mevrouw H. Tegelaar- 
Boonacker; drs. A-JWide^oo:.
A. Buntsma;tWm C;de Kruyf; 
drs. H. van Spanning.

EIN D R E D A C TIE :
R. W. van Dijk en H. Lokkerbol.

iVASTE M EDEW ER K ER S:
.Mevrouw J. Algra-Feddema; 
dr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist; 
prof. dr. J. W. van Hulst; D. Rebel.

RED AC TIE-A D R ES:
Postbus 8822, 's-Gravenhage-2078.

A D M IN ISTR A TIE -A D R ES:
(Abonnementen, adresveranderingen 
voor het CH-weekblad „De Nederlander” 
en'advertenties); Van Deventerlaan 49, 
Voorburg. Telefopn (uitsluitend 
overdag); (070) 861529. 
Adresverani^eringen voor het 
ledenbestand en het ledencontactblad 
„De Nederlander" te zenden aan Bureau
C. H.U., Wassenaarseweg 7, 
(s-Gravenhage.

Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v. - Barneveld 
Postbus 67 
Telefoon: 03420-3141

N IE U W E  K IE S V E R E N IG IN G E N
Het zou te ver voeren om die plaatsen 
te noemen waar de kiesvereniging weer 
tot nieuw leven komt in verband met de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Toch moeten enkele namen van het hart 
waar ter plaatse door toedoen van een 
enkeling de zaak weer van de grond is 
gekomen en gaat functioneren zoals van 
een kiesvereniging verwacht wordt; Deil, 
Heteren, Heineoord, Nieuwolda, Zeven
huizen, IJsselstein, Klundert, Bergen op 
Zoom, Numansdorp, Voorhout en Zwanen
burg!

Verheugend is het wanneer het lukt om 
een kiesvereniging op te richten, dat wil 
zeggen: een bestuur formeren met als 
,,ondergrond”  een aantal leden.
Bij de ledenwerfactie geen onbekende 
naam is de heer Van Dijkhuizen uit Kes- 
teren. Hij formeerde de CH-kiesvereni- 
ging Kesteren/Opheusden. Vanuit de ge
meente Goedereede meldde de heer

Verkiezingsactiviteiten 
in de laatste week 
voor de verkiezingen
Op de laatste dagen voor de statenverkie
zingen op woensdag 27 maart zijn er nog 
de volgende verkiezingsvergaderingen:

Vrijdag 22 maart: werkbezoek aan de 
provincie Zeeland, met dr. R. J. H. 
Kruisinga, senator mr. F. H. Piket en 
statenlid H. Eversdijk; te Dordrecht: dr. 
R. J. H. Kruisinga; te Dalfsen: H. Wisse- 
link, D. Rijnders en mr. W. J. R. Crom- 
melin; te Rhoon (politiek café): drs. D. F. 
van der Mei; te Den Haag (zalen Centraal 
Station): lijstaanvoerder B. Bol, mr. W. 
Schollen en staatssecretaris dr. P. H. 
Kooijmans; op Schiermonnikoog: T. Tol
man; te Sneek (zalen Van der Wal): me
vrouw De Graaf-Nauta.

Zaterdag 23 maart: door het Westland 
rijdt een dubbeldeksbus rond om propa
ganda te maken; te Goes; dr. R. J. H. 
Kruisinga, A. J. Kaland en H. Eversdijk.

Maandag 25 maart: te Kampen: dr. R. J. 
H. Kruisinga; te Honselersdijk; mr. H.
K. J. Beernink en J. C. van der Eijk, 
lijsttrekker; te Leerdam: T. Tolman, 
te Rotterdam; te Steenwijk; H. Wisselink; 
te Leeuwarden (gebouw Irene): de heer 
Eringa.

Dinsdag 26 maart: te Dirksland: dr. R. J. 
H. Kruisinga; te Hazerswoude: drs. G. van 
Leijenhorst; te Ede (kerkelijk centrum 
Ons Huis); T. Tolman en statenlid D. 
Rebel.

Soetems zijn kiesvereniging aan. Een 
vereniging met goede mogelijkheden tot 
uitbreiding.
De derde nieuwe club komt uit Nieuw- 
Beijerland. De heer Van der Boomgaard 
speelde het klaar om de CH-gezinden ter 
plekke bij elkaar te trommelen en het 
nodige enthousiasme over te brengen. 
Van harte welkom!
Vergeet bij al de aktiviteiten niet dat er 
een Uniebureau is voor materiaal en 
informaties.

Vergeet ook niet datzelfde Uniebureau op 
de hoogte te houden van het ledenbestand 
en bestuur.
Vergeet ook niet de landelijke ,,CH- 
belasting”  van f 15,- per lid af te dragen. 
Vergeet bovenal niet ,,de Nederlander”  
te lezen.
Het contactblad is immers het officiële 
orgaan van de Unie, en er zou eens iets 
in kunnen staan................

Uniebureau.

U N IE B U R E A U
HET BUREAU VAN DE CHR. HIST. UN.E. 
Wassenaarsevrêg 7,-’s-Gravenhage is 
telefonisch te bereiken onder nummer 
070-244516*
'Het telefoonnummer vanoe S.avornih
Lohmanstichting is: 070-246791.

Jaarvergadering  
C entra le  van C H-Vrouw en  
2 3  april te  Am ersfoort

V A N  27 M A A R T N A A R  3 JULI
De datum van 27 maart is er zo lang
zamerhand wel ingehamerd bij ieder die 
meeleeft met onze nationale politiek. Op 
die dag -  of nauwkeuriger: in die nacht -  
zullen wij ten aanzien van de Provinciale 
Staten weten van winst en verlies, van de 
juistheid of het falen van allerlei prog
noses. Want, wat die prognoses betreft, 
de koffiedikkijkers van de opinie-peilingen 
zijn al op hol geslagen. Jammer natuurlijk 
dat de diverse onderzoekers elkaar zo 
enorm tegenspreken. Maar wat moeten wij 
eigenlijk verwachten van een onderzoek 
dat zich uitstrekt over 1286 personen, 
terwijl er miljoenen kiezers zijn?

AFWACHTEN?

Natuurlijk zal deze of gene die dit leest 
vanuit zijn eigen geestelijke rust zeggen: 
we zullen maar afwachten. . .  Hoe inhouds
vol een dergelijk filosofische uitspraak 
ook is, bij het uniebestuur, bij uw kamer
leden, en bij heel het leger wat betrokken 
is bij de dag van 27 maart, staat af
wachten niet in het woordenboek.
Er wordt gewerkt, soms on koortsachtig 
tempo; elke avond verkiezingsredevoe- 
ringen, of deelname aan een forum, folders 
worden geschreven en getekend, kritisch 
bekeken en daarna gewijzigd - in vele 
duizenden exemplaren verspreid; in de 
bladen kunt u onze advertenties lezen . . .  
Inderdaad, het gonst in de Unie van activi
teit. Ook de actie werf-een-lid verloopt 
uitstekend. U weet dat er een wedstrijd 
is wie de meeste leden aanbrengt. Het zou 
natuurlijk een feest zijn als we straks 
de 30.000 zouden halen.
Wie momenteel het slagveld van de ver
kiezingsstrijd overziet, mag concluderen 
dat er redenen zijn om met vertrouwen 
27 maart tegemoet te zien. En diep in 
ons hart hopen wij dan ook, dat de Unie 
zich niet alleen zal handhaven, maar dat 
zij met een forse winst de nacht zal 
afsluiten.

DE DERDE JULI

Moge de datum van 27 maart bekend zijn, 
óók de dag van 29 mei mag er wezen. 
Die hebt u ook reeds lang in uw agenda 
genoteerd: gemeenteraadsverkiezingen!
Doch daarover voorlopig nog geen brede 
beschouwingen. Toch zou ik u dringend

door
prof. dr. J. W. van Hulst

Prof. Dr. J. W. van Hulst.

willen vragen uw agenda eens op te slaan 
om te zien wat er op 3 juli staat. Neen, ik 
bedoel geen familiever jaardag of vakantie
plan. Het gaat uitsluitend om een zeer 
belangrijk politiek feit. Misschien zegt 
u in alle eerlijkheid: niet alleen dat mijn 
agenda 3 juli nog blanco staat, maar weet 
ook niet welke politieke gebeurtenis ik 
voor die dag moet invullen.
Als dat zo is, help ik u uit de droom. Want 
3 juli is voor ons gehele land, maar ook 
zeker voor de CHU van uitzonderlijke 
betekenis; dan worden de leden van de 
Eerste Kamer gekozen.
En daarom draagt dit artikel tot opschrift: 
van 27 maart naar 3 juli. Omdat het uit
gerekend de Provinciale Staten zijn, die 
de Eerste Kamer kiezen. Vandaar dat het 
voor ons van zo ’n enorme betekenis is, 
hoe de dag van 27 maart verloopt. Wantin 
principe beslist 27 maart over 3 juli!

PROVINCIALE STATEN 
KIEZEN EERSTE KAMER

De wijze waarop de Provinciale Staten 
de Eerste Kamer kiezen, is een inge
wikkelde procedure, waarop wij hier niet 
ingaan. Maar onze beschouwingen zouden 
wel zeer onvolledig zijn als het volgende 
niet onder uw aandacht kwam. Volgens

de grondwet treedt de helft van het aantal 
leden der Eerste Kamer om de drie jaar
af. De zittingsduur der leden is dus zes 
jaar. Door loting wordt uitgemaakt wie 
er aftreedt en wie mag blijven zitten. 
Door deze procedure verkeert de CHU 
momenteel in een uiterst gunstige positie. 
Wij hebben namelijk zeven leden in de 
Eerste Kamer; maar door loting is in
dertijd beslist, dat vijf van hen - t.w. 
Beerekamp, Piket, Heij, Van Hulst en 
Rijnders - eerst in 1977 aftreden. Slechts 
twee van de zeven - De Geer van Oudegein 
en De Vries - moeten herkozen worden. 
Als de verkiezingen gunstig voor ons 
uitvallen, en als de leden van de Provin
ciale Staten het spel op de juiste wijze 
spelen, dan kan uw fractie dus op 3 juli 
ongeschonden uit de strijd komen. Het zou 
voor de CHU een geweldige morele steun 
zijn, als wij haar fractie van zeven leden 
nog tot 1977 zouden mogen behouden.

TOEKOMST

Toch kan zich in de toekomst nog een 
nieuwe complicatie voordoen. Als de 
grondwet gewijzigd wordt, moeten beide 
kamers ontbonden worden. En dan volgen 
nieuwe verkiezingen.
Op zichzelf bestaan er bij de regering geen 
plannen tot grondwetswijziging. Maar als 
Suriname en/of de Antillen om zelfstandig
heid vragen, zal er een grondwetswijzi
ging nodig zijn om deze zelfstandigheid 
te verlenen.
Door de zelfstandigheid in de Surinaamse 
regeringsverklaring op te nemen heeft 
Suriname dus een tijdbom gelegd onder 
het kabinet-Den Uyl. Want als die zelf
standigheid inderdaad in 1975 verlangd 
wordt, dan gaan in Nederland beide kamers 
naar huis, dan komen er nieuwe ver
kiezingen en dan staan we bij de samen
stelling van de twee nieuwe kamers voor 
een totaal nieuwe situatie.
Maar we zouden ons in ernstige mate 
schuldig maken aan de door onszelf zo
zeer gelaakte politieke koffiedikkijkerij, 
als we nu reeds gingen speculeren over 
de mogelijkheden in 1975.
Voorlopig is 27 maart reeds heel dicht 
bij. En we weten het nu; 27 maart beslist 
èn over de samenstelling van de Provin
ciale Staten èn over die der Eerste Kamer. 
De CHU heeft bij beide het hoogste belang.
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NOORD-HOLLAND;
solidariteit

tandis ook voor de burger wiens belangen 
gevaar lopen geschaad te worden door 
gemeentelijke bestemmingsplannen.

DUIDELIJKHEID
De toekomstige CDA-fractie wil, in sa
menwerking met alle constructieve par
tijen in Noord-Holland, dit beleid in de 
komende vier jaren verwezenlijken, daar
bij het landelijk CDA-uitgangspunt - stre
ven naar een maatschappij, waarin de 
evangelische gerechtigheid meer gestal
te krijgt, door het evangelisch richtsnoer 
voor het politiek handelen te aanvaar
den - ook tot haar uitgangspunt te maken.

(drs. J. van Dis Hzn.)

FRIESLAND:
zelfstandigheid

Drs. J. V. Dis Hzn

Eén van de voornaamste taken van Noord- 
Holland in de komende vier jaren zal 
zijn het op provinciaal niveau (mede)- 
oplossen van nationale vraagstukken. Niet 
alleen wordt hier terecht de meervouds
vorm gebruikt, maar ook is de belang
rijkheid van de problemen bijzonder groot 
en wordt over de oplossing hiervan in de 
Noordhollandse politieke partijen zeer 
verschillend tot genuanceerd gedacht; stelt 
men zich polariserend op; of doet men, 
terwille van bepaalde groeperingen geen 
al te duidelijke uitspraken.
In het verkiezingsprogranima van het 
CDA worden deze problemen niet ver
zwegen, doch worden - zulks in tegen
stelling tot de programma’s van linkse 
politieke partijen - duidelijke uitspra
ken gedaan over de politieke beslissin
gen, die in deze komende vier jaar ge
nomen dienen te worden.
Het thema van het CDA kan gevat worden 
in de trits; solidariteit, redelijkheid en 
duidelijkheid. Solidair met al degenen, 
ongeacht of dit personen, groepen van 
personen of gemeenten zijn, die in ver
drukking dreigen te geraken. Redelijkheid 
in het zoeken naar een oplossing, waar
bij niet wordt uitgegaan van gepolariseer
de tegenstelling, doch van de bereidheid 
om luisterend naar en overleggend met 
elkaar tot optimale oplossingen te ko
men. Duidelijke politieke uitspraken, zo
dat de kiezer weet waaraan hij, door zijn 
stem aan het CDA te geven, medewerkt. 
Dit luisteren en overleggen veronderstelt 
een goed contact tussen de CDA-fractie 
leden en de kiezers die zij vertegen
woordigen. Om dit contact zo intens mo
gelijk te doen zijn, komt het CDA- be
houdens de allerlaatste plaatsen - uit 
met één lijst per Kamerkring, met dien 
verstande, dat de heer Th. Laan lijst
trekker is voor de gehele provincie, op 
de tweede of derde plaats staat dan een 
uit AR- of uit CHU-kring afkomstige 
kandidaat. In de Kamerkringen Amster
dam en Den Helder staan zodoende de 
heren mr. W. F. Reus en Meinema op de 
derde plaats en komt ondergetekende als 
tweede op de lijst in de Kamerkring Haar
lem voor.

SOLIDAIR
Solidair met hen die in verdrukking ge
raken, redelijk in het zoeken naar op
lossingen en duidelijkheid in het doen 
van voorstellen. Wat betekent dit in Noord- 
Holland?
Solidair zijn met de inwoners van het 
zuidelijk deel van de provincie, maar 
het gevaar bestaat, dat de leefbaarheid 
door aantasting van ,,het groene hart”  
van Midden-Nederland wordt bedreigd; 
solidair met de Amsterdammer, die in 
verkrotte stadswijken geen geschikte huis
vesting kan vinden; duidelijk in het stel
len hoe door het bouwen van woningen 
met betaalbare huren voornamelijk in de 
steden Alkmaar, Purmerend en Hoorn een 
oplossing te vinden is en redelijk overleg 
met de gemeentebesturen en inwoners, die 
bij deze operatie betrokken zijn.
Solidair met de door geluid en lawaai ge
plaagde bewoners rond Schiphol, duidelijk 
in het standpunt, dat geen verdere uit
breiding met een vijfde of zesde baan mag 
plaatsvinden; solidair met de gemeente 
Amsterdam, die het gevaar loopt haar 
luchthaven te dreigen verliezen; duidelijk 
in de uitspraak, dat de tweede nationale 
luchthaven in de Markerwaard dient te 
komen, een Markerwaard welke ook zonder 
luchthaven dient te worden drooggelegd. 
Duidelijk in de stelling, dat de z.g. Kop 
van Noord-Holland verder ontwikkeld dient 
te worden, opdat ook daar welvaart en 
welzijn van de bevolking vergroot worden. 
Solidair met de agrariër in Waterland 
wiens belangen door de inrichting van 
Waterland tot Nationaal Landschap in ge
drang kunnen komen; redelijk in het zoe
ken naar een oplossing die de huidige 
milieu- ennatuur-bewustemens, maar ook 
de huidigel agrariër - ondernemer bevre
digt, met de duidelijke stellingname, dat 
tegenover de gedwongen verminderde agra
rische gebruiksmogelijkheden een behoor
lijke financiële vergoeding zal dienen te 
staan en dit geldt uiteraard mataris mu-

Ir. L. Eringa

Friesland. De naam alleen al veronder
stelt provinciale politiek. Met onze vier
jarige CCP-fractie -  ARP, CHU, KVP -  
staan nagenoeg alle partijen achter enkele 
centrale doelstellingen als:
* Friesland blijft een zelfstandige pro

vincie. ^
* Friesland vormt geen onderdeel van 

een noordelijke eenheid; dat wil zeggen 
we verwerpen een aparte positie van de 
stad Groningen.

* Friesland wijst voor eigen provincie 
unaniem gewestvorming af.

Onze fractie vindt bij de andere staten
leden ook gehoor als we pleiten voor: 

Bestuurskrachtige gemeenten door 
middel van herziening van de gemeente
grenzen.

* Versterking van depositie van de Friese 
taal en de Friese cultuur.

* Een begin maken met een universitaire 
vestiging in Leeuwarden als onderdeel 
van een universiteit in het noorden.

* Snelle en dus veilige verbindingen met 
de andere landsdelen en binnen Noord- 
Nederland zelf.

Onze fractie heeft het én én in haar 
vaandel staan als het gaat om:

eigen identiteit en volledige samenwer
king, open bestuur en beraad achter de 
gesloten deur, oog voor het geheel en 
voor de waarde van elk individu.

Wij zitten midden in een gigantische wor
steling. Hoe een waardevol landschap te 
behouden en tegelijkertijd de landbouw
bedrijven binnen vijftien jaar radicaal te 
vernieuwen.
Met name in de plattelandsprovincies 
zullen we alle krachten moeten inspannen 
om eerst naar aard en aanleg een opleiding 
te geven en vervolgens voldoende werk
gelegenheid te bieden op elk niveau.
We durven zelfs hier niet te stellen dat 
elk mens recht heeft op een woning op 
de begane grond.
Als we tenslotte onze taak zien als een 
opdracht, in getrouwheid uitvoeren, met 
de gaven ons geschonken, de uitkomst 
biddend verwachten, blijmoedig vaak, 
dankbaar altijd beleven, doen we dan niet 
wat God en mensen van ons Christenen 
verwachten? Lieuwe Eringa.

OVERIJSSEL: 
helaas geen C.D.A.

Voor de verkiezingen op 27 maart a.s. 
zal de CHU in Overijssel zich presen
teren met een eigen lijst. Dat was aan
vankelijk niet de bedoeling; na een 4- 
jarige periode van goede samenwerking 
in provinciale staten en vele intensieve 
pogingen om tot éénwording te geraken, 
lag het in de lijn dat een verdere samen
werking zijn beslag zou krijgen in de 
vorm van het uitkomen met één program 
en het deelnemen aan de verkiezingen met 
één gemeenschappelijke lijst van CHU, 
KVP en ARP.
Het is niet gelukt. De redenen doen er 
niet meer toe. Wel meen ik dit te moeten 
betreuren. Ik ben er vast van overtuigd, 
dat er op het veld van de huidige en toe
komstige Nederlandse politiek zeer duide
lijk plaats is voor één sterke christelijke 
partij en acht derhalve het samengaan van 
de huidige, gescheiden opererende, drie 
christelijke partijen dan ook geboden. Maar 
daar is veel begrip voor elkanders over
wegingen, het groeien van vertrouwen in 
elkanders bedoelingen en het elkander ge
heel op de hoogte houden voor nodig. 
Dat kost tijd, veel tijd en er zitten veel 
kansen op complicaties in. Eén daarvan 
lag duidelijk in de landelijke politieke 
ontwikkelingen bij het tot stand komen van 
dit kabinet.
Vertrouwen heb ik evenwel in ons gemeen
schappelijk uitgangspunt dat allesbe
heersend is en ons ongetwijfeld wederom 
bijeen zal brengen.
De CHU presenteert zich nu met een eigen 
programma, waarin tal van punten voor
komen die duidelijk de CHU-opvattingen, 
ook in de landelijke politiek steeds voor 
gestaan, bevatten, terwijl daarnaast een 
aantal punten specifiek voor Overijssel 
van groot belang zijn.
Immers het is van het grootste belang, 
dat het CHU-streven er steeds op gericht 
is de christelijke beginselen bij al ons 
handelen en denken op politiek en bestuur
lijk terrein tot uitgangspunt en doel te 
nemen, daarbij de mens en zijn bestaan 
centraal te stellen en zijn belangen niet 
op te offeren aan een systeem, een te grote 
schaal, een bestuurlijke hobby of een 
ruimtelijk ,,fraai”  principe.
Centraal wensen wij te stellen het geluk 
en de waardigheid van de mens, het be
schermen van de individuele levenskansen 
en het recht deze te realiseren. Dit be
tekent de zwakste in onze samenleving 
schragen, maar ook de landbouw niet 
ontijdig op grond van een theoretische con
structie, een schrijftafel model, op mam- 
moet-schaal saneren.
Ook houdt dit in, dat wij duidelijk een 
plaats zien voor de middenstand en de 
kleine zelfstandigen. De door hen geboden 
service en de aangepas' en toegewijde 
dienstverlening ,,vlak o’ Je hoek”  achten 
wij van het grootste be .ig voor de gehele 
samenleving.
Uit deze enkele voorbeelden van onze 
politieke doelstellingen blijkt van welk 
een belang het is dat de stem van de 
Christelijke Historische Unie duidelijk 
in de nieuwe bestuurscolleges doorklinkt. 
Hetzelfde geldt voor de bestuurlijke reor
ganisatie in Nederland. Nieuwe gewest- 
constructies, waarvan de wenselijkheid 
nog geenszins vaststaat maar die wel 
grote financiële consequenties hebben, 
en het eerste bestuursniveau, de ge
meente, uithollen achten wij een gevaar: 
iedere verandering behoort een be
vordering van de bestuurlijke overzichte
lijkheid in te houden en de lijn burger- 
bestuurder te verkorten en te verhelderen. 
Het tegendeel dreigt.

W. J. E. Crommelin

GRONINGEN:
verantw oordelijkheid

Mr. W. J. E. Crommelin

Mr. G. C. J. Cazemier
De drie christendemocratische partijen 
A R P, CHU, K V P , w erken  ia de provincia le  
staten van Groningen al samen in één 
fractie op basis van één program. Deze 
samenwerking zal worden voortgezet; de 
partijen besloten daarom voor de staten
verkiezingen van 1974 met één kandidaten
lijst uit te komen. Het uitgangspunt is het

evangelie, de bijbelse opdracht om mens 
en maatschappij te beschermen, tegen 
uitbuiting en onrecht.
In het programma is het accent vooral 
gelegd op een aantal wezenlijke punten die 
de komende vier jaar in de provincie Gro
ningen gerealiseerd moeten worden. Gelet 
op de grote rol, die in bet provinciebeleid 
gespeeld wordt door het College van 
Gedeputeerde Staten, dient bet college bij 
voorkeur te worden samengesteld op basis 
van een overeen te komen kernprogram 
voor het te voeren beleid, dat de instem
ming heeft van een zo groot inogelijk 
deel der provinciale staten.
Gestreefd moet worden aanvullend of zelf
standig initiatieven te ontplooien en taken 
aan te vatten, daar waar de rijksoverheid 
tekort schiet in wetgeving of uitvoering 
en waar gemeentebesturen niet voldoende 
in staat zijn adequaat op te treden.

ENKELE BELANGRIJKE 
PROGRAMMAPUNTEN
Open subsidiebeleid in de welzijnssector 
ten behoeve van amateursport en cultuur
beleving, jeugdzorgwerk, peuterspeel
zalen en kleuterdagverblijven alsmede 
voor streekcentra, waar vorming, b ij
scholing en opleiding samen kunnen plaats 
hebben. Onderzocht moet worden, waar 
de knelpunten liggen van het kleuter- en 
lager onderwijs (samenvoeging op de dor
pen?) en van het beroepsonderwijs (ook 
kleine scholen laten bestaan?). Wat is de 
bestemming van de schoolverlaters?

Milieu. Intensieve bestrijding van de 
waterverontreiniging, bodemverontreini
ging, luchtverontreiniging, ontsiering en 
aantasting van natuur en landschap, als
mede van geluidhinder. Provinciale Ver
ordeningen dienen regelen te stellen ten
einde Gedeputeerde Staten de mogelijk
heid te bieden daadwerkelijk op te treden. 
Milieubeleid dient sociaal gericht te zijn, 
hetgeen b.v. bij de verontreinigingsheffing 
op grond vam de wet waterverontreiniging 
tot zijn recht kan komen door een meer 
gedifferentieerde heffing of de vrijstelling 
van de laagst betaalden (b.v. tot het 
minimuminkomen) d.m.v. opneming en 
toepassing van een hardheidsclausule in 
de verordening.
De aanleg van de Veenkoloniale afval
waterleiding zal moeten worden voort
gezet, teneinde de binnenwateren schoon 
te krijgen. Wel zal daarbij zoveel moge
lijk zuivering en beperking van de hoeveel
heid afvalwater bij de fabrieken zelf 
moeten worden nagestreefd.
Werkgelegenheid. De stagnerende ont
wikkeling van de werkgelegenheid moet 
worden doorbroken. Er zal een intensieve 
en continu-carapagne over de gunstige mo
gelijkheden binnen de provincie moeten 
worden gevoerd. Wij bepleiten daarnaast 
maatregelen om het aantal werklozen te 
doen dalen als;
* het starten van enkele vestigingen in 

het kader van de noordelijke ontwikke
lingsmaatschappij (n.o.m.);

* uitbreiding van het aantal arbeids
plaatsen in de dienstensector (spreiding 
Rijksdiensten);

* optrekken van stimuleringspremies 
voor uitbreiding van bestaande bedrijven 
van 15% naar 25%;

* invoering van rentesubsidies voor in
dustrievestiging, zoals ook in onze buur
landen worden gegeven;
extra verhoging van vestigingsfacilitei- 
ten voor bedrijven die hun hoofdkantoor 
naar het noorden verplaatsen;

* snelle vergroting van het aantal vak
opleidingen aan daarvoor ingerichte 
omscholingscentra.

Ruimtelijke ordening en Waterstaat. In het 
kader van de ruimtelijke ordening dient 
het streekplanwerk zoveel mogelijk te 
worden versneld.
Er dient een goede wisselwerking te zijn 
tussen verstedelijkingspatroon en verkeer 
en vervoer. Steden en dorpen dienen zich 
naar hun eigen functie te ontwikkelen. 
Er dient veel aandacht te worden ge
schonken aan verbetering van de infra
structuur (wegen, kanalen, dijken, Dol- 
lard werken) alsmede aan het industrieel 
vestigingsklimaat (Eemshaven en in
dustrieterreinen).
In de ordening van de ruimte mag de mens 
of zijn omgeving (natuur) niet onder
geschikt worden gemaakt aan bestaande 
of te vormen structuren. Bovendien moeten 
de belangen van bepaalde bevolkings
groepen (landbouw, middenstand, vissers) 
als zelfstandige afweegfactor worden be
schouwd. Het optimaal functioneren van 
inspraak en democratisering (b.v. van de 
waterschappen) dient te worden gestimu
leerd om tot zo verantwoord mogelijke 
beslissingen te komen, met afweging van 
verschillende belangen.
Bij de verkiezingen gaat het er om het tot 
dusver gevoerde provinciale beleid te 
continueren. Niet het huidige kabinet, maar 
de wijze waarop de provinciale belangen 
de komende vier jaren behartigd moeten 
worden vormt de inzet van de verkiezingen. 
De CDA in Groningen is bereid, in samen
werking met andere partijen daarin be- 
stuursverantwoordelijkheid te dragen.

G. L. J. Cazemier.
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DRENTHE:
zeggen w at men wil

J. Trip Jzn
In het algemeen is dit voor kinderen 
eenvoudiger dan voor grote mensen. Een 
jongen weet al vroeg wat hij wil worden. 
Een meisje droomt van een stuk toekomst 
tussen haar poppen. Volwassenen 
daarentegen hebben meestal de grootste 
moeite te zeggen wat ze willen, wat ze 
zich voorstellen van hun leven, hun directe 
omgeving, de samenleving of de maat
schappij.
Omdat we met zovelen op zo’n klein 
gebied wonen (gelukkig in Drenthe nog in 
mindere mate) en ook nog zoveel ver
schillende wensen hebben, zullen we met 
elkaar plannen’moeten opstellen.'Dit maken 
van plannen moet kunnen zonder inbreuk 
op het persoonlijk initiatief.
Op vele terreinen hebben we al geleerd 
dat een planmatige aanpak onvermijdelijk 
is. Zo kennen we meerjaren-plannen voor 
de woningbouw, voor het onderwijs en 
voor de wegenaanleg.
Al deze plannen, programma’s, schema’s 
of welke mooie naam we er ook aan
geven, hebben het voordeel dat ze vast
leggen wat er kan komen. De keerzijde 
is echter dat ze ontwikkelingen kunnen 
stilleggen. Ook blijkt in het openbaar 
bestuur dat ,,planning”  kan leiden tot 
overwicht van vakmensen.
We weten dat we er zonder deskundigen 
niet uitkomien, maar we zien ook steeds 
duidelijker dat ,,alles met alles te maken 
heeft.”
TOTAAL-VISIE
In de komende Statenperiode (1974-1978) 
zullen we plannen moeten gaan maken. 
Plannen voor het gebruik van de ruimte, 
plannen op sociaal-economisch gebied en 
in sociaal-cultureel opzicht.
Eigenlijk zou voor dit alles één alles
omvattende beleidsplanning moeten wor
den opgezet. Ik heb de indruk dat hier
voor nog geen landelijk aanvaarde werk
wijze bestaat. Zoals gezegd ben ik van 
mening dat er zo snel mogelijk door 
Provinciale Staten plannen moeten worden 
vastgesteld vooral voor het gebruik van 
de ruimte.
De wet op de ruimtelijke ordening biedt 
de basis voor zo’n plan en wel in de 
vorm van streekplannen. Voordat . een 
streekplan kan worden ontworpen zal be
kend moeten zijn welke ontwikkelingen men 
in de samenleving nastreeft.
In onze provincie vormt ,,Drenthe An
no------”  het begin van het formuleren
van doelstellingen. De discussie hierover 
moet doorgaan om te komen tot een in
breng van alle behoeften, eerlijk en zon
der te overvragen.
Alleen wannéér alle belangen en wensen 
tijdig als reële wensen-pakketten op tafel 
worden gelegd zijn Provinciale Staten 
in staat lijnen aan te geven waarlangs 
in voortdurende onderlinge afweging even
wichtige ontwikkelingen mogelijk zijn.
AAN KIEZERS, INGEZETENEN EN ALLE 
BELANGENGROEPEN DAAROM DE 
VRAAG: ZEGGEN WAT MEN WIL!

J. Trip jzn.

ZEELAND:
verder ontw ikkelen

Was er in de afgeiopen jaren nog al wat 
werk in Zeeland dat ook nationale belang
stelling trok, het zal in de komende pe
riode niet veel anders zijn.
De agrarische provincie doet terecht nogal 
wat aan ruilverkaveling. De weerstand 
daartegen neemt toe. De christen-demo- 
craten zijn van mening dat ,,om de struc
turele ontwikkelingen in de landbouw zo 
goed mogelijk te kunnen volgen, dienen de 
ruilverkavelingen, met behoud van land
schappelijk waardevolle gebieden, niet 
te worden belemmerd.”  Dat is duidelijke 
taal.
De recreatie in de provincie is aan- 
zielijk 'toegenomen. Maar we zijn er 
nog niet. Ik citeer wederom uit het pro
gramma ,,Het provinciaal bestuur be
hoort de totstandkoming van bovengemeen
telijke recreatievoorzieningen ( )  te sti
muleren. Er moet ruimte zijn zowel voor 
de dag- als voor de verblijfstoerist. Daar
bij dient de toegankelijkheid van recrea
tiegebieden gewaarborgd te worden.”  Zo
wel landbouw, veeteelt, fruitteelt en vis
serij speelt zich veelal af in het midden- 
en kleinbedrijf. De marge is gering waar 
binnen de Staten iets voor dat midden- 
en kleinbedrijf kunnen doen. De christen
democraten in Zeeland zeggen daarvan: 
,,Een gunstig klimaat voor het midden- 
en kleinbedrijf kan mede worden bevor
derd door een verdergaande ontwikkeling 
van de provincie” .
Dat die verdergaande ontwikkeling niet- 
alleen op agrarisch en recreatief erf 
is te vinden zullen de realisten wel be
amen. Toch is er moed voor nodig om 
- hoewel het tij aan ’t keren is - te plei
ten voor versterking van het economisch 
patroon. ARP, KVP en CHU schrijven 
in hun gemeenschappeiijk programma: 
,,Wederinvoering van de investeringspre- 
mieregeling zal het vestigingsklimaat ten 
goede komen.”
En de boer hij ploegde v o o r t ..............
Zeeland wordt met moeilijke vraagstuk
ken geconfronteerd. Maar toch willen 
we verder. Een welvarende provincie 
is een groot goed waar een bestuur niet 
roekeloos mee mag omspringen. Er zijn 
moeilijke vraagstukken, ja wel, maar 
niet om ze te laten liggen of er met een 
boog om heen te lopen. Nee, ze vragen 
nu om een antwoord. De grenzen van de 
groei; recreatief en industrieel; de Oos- 
terschelde; de tweede kerncentrale en 
misschien aan de rand van de provincie 
een tweede nationale luchthaven.
Vanuit een gemeenschappelijke visie zul
len de christen-dmocraten, elkaar niet 
loslatende en met anderen samenwerken
de, met een afspiegelingscollege van g.s., 
proberen te zoeken naar het goede voor 
de mens. Zo de Schepper dal wil.

A. J. Kaland.

GELDERLAND:
zes belangrijke punten

' i  '

A. J. Kaland

Mr. O. W. A. baron van Verschuer 

VERSTERKING DEMOCRATIE

Voortbouwende op een groot stuk openheid 
dat in de afgelopen vier jaren via een nota 
openbaarheid voor provinciaal beleid, 
openbare commissie vergaderingen en 
inspraak procedures voor wegenaanleg, 
struktuurplanwerk en gemeentelijke her
indeling werd bereikt.
In de komende periode bij al het werk moet 
voorop staan het betrekken van de burger 
bij het bepalen van het beleid.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Het voorgaande heeft konsekwenties voor 
de keuze van een bestuurlijke organisatie 
waarbij belangrijke criteria zijn: 
doorzichtige procedures (gem. vierde be
stuurslaag); beslissingen moeten zoveel 
mogelijk genomen worden op een niveau 
dat zo dicht mogelijk staat bij de burger.

GEZONDHEIDSZORG
Een samenhangend beleidsplan moet wor
den opgesteld voor het hele terrein van de 
gezondheidszorg. Hierbij dient de struk- 
tuur van de gezondheidszorg èn de finan
ciële uitvoerbaarheid te worden bezien.

MILIEU

In 1980 kan heel veel verontreinigd opper
vlaktewater gereinigd zijn door te bouwen 
zuiveringsinstallaties. Het wordt nu tijd 
allerlei incidentele verontreinigingen op 
te sporen en aan te pakken. Op gebied 
van gemeenschappelijke vuilverwijdering 
en ook bij het autowrakken-probleem dient 
grotere voortgang bereikt te worden.

LANDBOUW-LANDSCHAPSBOUW

De ruilverkavelingen die in sterke mate 
het karakter hebben gekregen van land- 
inrichtingsplannen, dienen te worden 
voortgezet. Voor een provincie Gelder
land blijft het belangrijk de positie van 
de landbouw te bezien in samenhang met 
de landschapsbouw. Concrete afspraken 
moeten worden gemaakt tussen vertegen
woordigers van natuurbehoud en landbouw, 
ten aanzien van het gebruik van het buiten
gebied.

VIER STREEKPLANNEN

In de periode ’74-’78 moeten in Gelder
land alle gedachten die er t.a.v. Provin
ciaal beleid leven en welke konsekwenties 
hebben voor de ruimte in vier integrale 
provinciaal beleidsprogramma ,,streek
plannen’ ’ voor de hele provincie te worden 
vastgelegd.
Ook in Gelderland werken KVP, ARP en 
CHU nauw samen en baseren zij hun 
werkzaamheden op één programma.

O. W. A. van Verschuer.

ZUID-HOLLAND: 
ruim telijk beleid
Centraal in het gemeenschappelijk Zuid- 
Hollandse programma van ARP en CHU 
staan als de twee eerstgenoemde uitgangs
punten van het beleid, het geestelijk en 
materieel welzijn van de gehele bevolking 
en de zorg voor de aan die bevolking
- aan de mens - toevertrpuwde schepping. 
Overeenkomstig de door God gegeven 
scheppingsorde moet het beleid erop ge
richt zijn het de mens moselijk te maken 
in vrijheid en verantwoordelijkheid God 
en zijn medeburgers te dienen en de 
schepping in overeenstemming met de door 
God gestelde doeleinden en bestemming 
te gebruiken. Een rechtvaardige verdeling 
van het welzijn over de gehele bevolking
- dus zowel van de positief als van de 
negatief ervaren factoren in de samenle
ving - wordt als hoogste eis aan het 
beleid gesteld. Dit houdt uiteraard direct 
in, dat het opheffen van verschillen in 
welzijnsbeleving en vooral de belangen 
van bedreigde, achtergestelde en kwets
bare groepen, prioriteit heeft.

De veelbesproken congestie (letterlijk: 
verstopping. Red.) in Wes.t-Nederland zal 
moeten worden bestreden door een doel
matig inrichtingsbeieid, een konsekwent 
op het opheffen van die congestie gerich
te ruimtelijke ordening en bovenal door 
een stringent milieubeheer, dat enerzijds 
werkt aan het opheffen van de heersende 
milieuverontreiniging, anderzijds aan het 
voorkomen van nieuwe milieubelasting. 
Dit houdt in dat de uitbouw van het eco
nomisch leven ondergeschikt is aan het 
streven naar verhoging van het totale wel
zijn; het louter afremmen van de eco
nomische activiteiten in de provincie ach
ten wij echter een onjuiste methode om 
de congestie te bestrijden!

STEDEN
Een zeer groot probleemgebied vormen 
in Zuid-Holland de grote en middelgrote 
steden. Deze moeten weer aantrekkelijker 
worden gemaakt als woon- en werkplaats 
voor de bevolking van alle maatschappe
lijke geledingen. Verdere uitholling van de 
functies van de stad zal tot een totale 
desintegratie van het maatschappelijk le
ven leiden, tot verpaupering van de stads
bevolking en tot groot verlies aan cul
turele en maatschappelijke waarden. De 
centrale open ruimte in Holland kan en mag 
die funkties niet overnemen; die ruimten 
moeten worden opengehouden zowel voor 
de stadsbevolking als voor de agrarische 
bedrijvigheid, maar vooral ook uit een 
oogpunt van milieubeheer!

OPENBAAR VERVOER

Het behoud en herstel van de stedelijke 
leef- en woonmogelijkheden en het hand
haven van de open gebieden behoren bij 
elkaar; het zijn twee kanten van hetzelf
de inrichtingsbeieid. Als derdepijler voor 
dit beleid moet gelden het terugdringen 
van de behoefte aan verplaatsing, maar 
de behoefte aan verplaatsing moet worden 
beperkt. De verplaatsingsmogelijkheid 
tenslotte moet vooral gericht worden op 
het openbaar vervoer. In dit kader past 
een strak ruimtelijk beleid ten aanzien van 
de situering van bedrijven, verzorgings- 
elementen, woningbouw, recreatieobjecten 
en infrastructuur. De partijen zijn er zich 
van bewust dat dit grootschalige beleid 
het gevaar in zich bergt dat de indivi

duele burger daarin bekneld raakt. Daarom 
zal bij de uitvoering van dit beleid juist 
aan de enkeling grote zorg worden be
steed. Tevens dreigt het gevaar dat door 
de geconcentreerde aandacht die de ste
den krijgen, de bevolking van het platteland 
en de kleinere steden onvoldoende bedeeld 
wordt. Ook om dat te vermijden zullen 
wij zeer attent de vormgeving en uit
voering van het beleid begeleiden. ZDe 
taak van de provincie op het cultureel 
en maatschappelijk terrein zien wij woor- 
al als aanvullend; allereerst ligt hier 
een taak voor de bevolking zelf, voor 
het zogenaamde particuliere initiatief. 
De overheid dient de differentiatie van 
dit particuliere initiatief naar levens
overtuiging te aanvaarden en te eerbiedi
gen! Tenslotte het bestuur van de pro
vincie. ARP en CHU hebben in hun pro
gram de CDA-conclusies ten aanzien van 
de collegevorming opgenomen. Enerzijds 
zijn wij ervan overtuigd dat in een pro
vincie welke met zoveel grote problemen 
te maken heeft, vooraf vast moet staan 
dat een samenhangend beleid door het 
gehele college kan worden gevoerd; daar
om dus een beleidsprogramma in hoofd- 
zaken als basis voor het collegebeleid 
en dus voor de collegevorming. Ander
zijds vraagt de democratie in het alge
meen en de bestuursstructuur van de 
lagere overheden in het bijzonder, een 
zo ruim mogelijk samengesteld college. 
Daarom mogen geen belangrijke groepe
ringen bij voorbaat van de collegevorming 
worden uitgesloten; pas als bij de onder- 
handelingen over het collegeprogramma 
onoverbrugbare tegenstellingen blijken, 
mag versmalling van de collegebasis wor
den aanvaard.

Ir. N. Buijsert

UTRECHT:
m eer regionale takeTi

Mej. Mr. E. A. Uaars
Naar mate het gesprek over de gewes
ten zich voortzet, wordt ook de vraag 
over de positie van de provincie meer 
gehoord. De mededelingen van de minis
ter dragen er niet toe bij om een dui
delijk beeld van de ontwikkeling te krij
gen. Er circuleert in de pers een kaartje 
met vage gewestgrenzen. De minister 
spreekt over vijf landsdelen en deelt el
ders weer mede, dat hij de provincies 
niet wil missen. Zoek het dan maar uit. 
Voor de provincie Utrecht wordt het beeld 
steeds onduidelijker.

Intussen gaat deze provincie voort om-daar 
waar gemeenten een te beperkt gebied 
bestrijken meer regionale taken op zich 
te nemen. De zorg voor de werkgelegen
heid, de coördinatie op het gebied van wel
zijn en volksgezondheid en de milieu
vraagstukken zijn terreinen die in steeds 
sterkere mate binnen het gezichtsveld van 
het provinciaal bestuur komen. Daarnaast 
hebben de provincies van oudsher reeds 
belangrijke taken op het terrein van de 
waterhuishouding en uit een iets recen
tere tijd de ruimtelijke ordening. Het 
zou gewenst zijn, dat aan de provincies 
tevens een taak met betrekking tot de 
regionale planning van het voortgezet on
derwijs zou worden gegeven, opdat in nauw 
overleg tussen gemeenten en provincie 
duidelijk voorstellen zouden kunnen wor
den geformuleerd. Hiervoor zou het beeld 
van de toekomstige ontwikkeling op het 
terrein van het onderwijs duidelijker wor
den en aan de mogelijkheden van inspraak 
door alle betrokkenen gestalte worden 
gegeven.

GEWESTVORMING
Vooral nu de gewestvorming veel lang
zamer tot stand komt, dan velen hebben 
verwacht, zal de provincie in de komende 
periode de samenwerking van gemeenten 
moeten steunen en waar mogelijk moeten 
trachten bovengemeentelijke ontwikke
lingen te stimuleren.
Het gevolg van deze ontwikkeling naar 
meer regionale taken voor de provincie 
is, dat de burgers en de gemeenten meer
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dan voorheen het provinciaal bestuur ont
moeten. De andere kant van dit feit be
tekent, dat de provincie in contact met de 
burgers duidelijk, beknopt en helder zijn 
plannen moet formuleren, het gesprek met 
alle betrokkenen niet mag mijden; duide
lijke beslissingen moet nemen en deze be
slissing ook snel moet nemen. Het Utrechts 
program stelt deze eisen voorop.

De provincie komt uit de schaduw in het 
college daglicht van de publiciteit en zal 
zich via zijn gekozen vertegenwoordigers 
waar moeten maken. Het program, dat in 
Utrecht aan de kiezers is voorgelegd pro
beert duidelijk te maken, dat ook in deze 
provincie door de CH-vertegenwoordigers 
met het evangelie als richtsnoer voor 
het politiek handelen wordt gezocht naar 
een samenleving, waarin de mens zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid kan be
leven en het welzijn voor allen wordt ge
diend.

E. A. Haars

LIMBURG: borg voor 
Limburg, zeker nu!

Tj. de Graaf

Na dat in 1970 reeds door Limburg, samen 
met Friesland, door middel van de ,,Sa
menwerkende Christelijke Partijen”  de 
spits werd afgebeten, heeft onze provincie 
nu de weg vrijgemaakt voor het CDA. 
Niet alleen provinciaal, ook gemeentelijk 
begint men warm te lopen voor het Appèl. 
Op diverse plaatsen is men bezig of reeds

klaar met gezamenlijke kiesverenigingen 
en uiteraard gezamenlijke besturen. Afge
zien van enkele zeer kleine problemen 
kan men gerust stellen, datCHU-Limburg 
gekozen heeft voor het CDA.

Wij onderstrepen hiermee de uitspraken 
van de ledenvergadering van 23 juni 1973, 
of - om een uitspraak van een mijner 
medebestuurders (kamerkringbestuurders 
te verstaan) te citeren - ; ,,Wij hebben 
gekozen voor Van Verschuer en niet voor 
Beernink” .
Ook nu heeft de KVP gestalte gegeven 
aan deze samenwerking door zowel CHU 
als ARP opnieuw een zetel te garanderen 
in de Limburgse Staten.
Voor de CHU heeft ondergetekende opnieuw 
de eer deze zetel te mogen bezetten en 
daardoor te mogen meewerken aan de 
uitvoering van een zeer ambitieus pro
gramma, dat de volgende hoofdpunten be
vat;

a. het accentueren van Limburg in Eu
ropa; men noemt onze provincie vaak 
het ,,balkon van West-Europa” ;

b. bijzondere aandacht blijven besteden 
aan onze herstruktureringsgebieden;

c. onverkorte uitvoering van het plan- 
Udink met betrekking tot spreiding 
rijksdiensten; dit betekent 2000 ar
beidsplaatsen op korte en 5000 op 
langere termijn;

d. het werkgelegenheidsprobleem blijft 
onze voordurende aandacht vragen;

e. er dient een provinciaal plan te 
komen met betrekking tot de be
jaardenvoorzieningen;

f. met spoed moet de Rijks Univer- 
siteit gaan starten;

g. Limburg blijft Limburg en zeker 
geen deel van b.v. Noord-Brabant 
en Zeeland.

Mag ik tenslotte dit Limburgse verhaal 
besluiten met een gedeelte van het pream
bule uit het Limburgse CDA-program- 
ma; ,

,,De Limburgse CDA-vertegenwoordigers 
gaan uit van een duidelijke visie op mens 
en samenleving. Een visie, die gebaseerd 
is op het Evangelie, dat ons in alle tijden 
richtlijnen geeft hoe te handelen. Juist 
in onze huidige samenleving met zijn 
vele onzekerheden is het van belang, dat 
deze zekerheid de achtergrond van ons 
handelen blijft” . Met CDA-groeten uit 
,,het bronsgroen eikenhout” , T j.d e Graaf.

BRABANT:
w erkgelegenheid
De zorg voor de werkgelegenheid zal in 
de komende periode in Brabant een be
langrijke plaats blijven innemen in het te 
voeren beleid; dit betekent aanpakken:
* de herstruktureringsproblemaUek in 

specifieke Brabantse takken van be
drijvigheid,

* de opbouw van een gezonde en gekwa
lificeerde werkgelegenheidsstruktuur.

Daartoe is een actuele economische plan
ning van de gewenste ontwikkeling onmis
baar. Op basis daarvan is nodig de voort
zetting en intensivering van een actief 
werkgelegenheidsbeleid met als algeme
ne kenmerken:
a. de harmonieuze opbouw van de werk

gelegenheidsstruktuur, waarbij vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt nader 
op elkaar worden afgestemd.
Deze struktuur moet getoetst worden 
aan algemene kriterie als:
- geringe konjunktuurgevoeligheid,
- bijdragend tot een stijgend inko

mensniveau met een - zowel regio
naal als persoonlijk - optimale ver
deling,

- kwalitatief hoogwaardige arbeid ver
schaffend, mede als gevolg van een 
onderlinge afstemming van werkge
legenheid en scholingsmogelijkheden,

- de relatie tot maatschappelijke kos
ten (milieusparend).

b. in de sektor industrie; De differentia
tie naar produkt en bedrijfsomvang 
en een zodanige spreiding over de pro
vincie, dat rekening wordt gehouden 
met de mogelijkheden die daartoe wor
den geboden (zie streekplannen); bij 
deze spreiding ware ook te betrekken
de ontwikkelingen en plannen in aan
grenzende provincies en in Benelux- 
verband.

c. met betrekking tot de dienstensektor 
zal het beleid van het provinciaal be
stuur zich gesteund moeten weten door 
een aktief beleid van de rijksoverheid 
(spreiding rijksdiensten, dienstverle
ning in de sociale sektor e.d.).

Een dergelijk beleid in gang te zetten en 
te blijven volgen, zal de belangrijkste 
taak vormen van het provinciaal overleg 
orgaan welvaart (in een goede afstemming 
met het werkverband welzijn), waarin alle 
instanties en instituten, die in onze pro
vincie op dit terrein werkzaam zijn, zit

ting hebben (provincie, gewesten, gemeen
ten, werkgevers- en werknemers-organi- 
saties, Brabantse Kamer van Koophandel, 
Organisaties in Midden- en Kleinbedrijf, 
Opbouworgaan, ETIN, Regionale Raad voor 
de Arbeidsmarkt, Districtsbureau voorde 
Arbeidsvoorziening). Aan het versterken 
van de kwaliteit van de werkgelegenheids
struktuur voor de toekomst zal met name 
ook het onderwijs een belangrijke bijdrage 
moeten verlenen. In de provincie zullen 
op de gewenste werkgelegenheidsontwik
kelingen afgestemde onderwijsmogelijk
heden moeten bestaan. In een dergelijke 
zorg voor het arbeidspotentieel als geheel, 
zal rekening moeten worden gehouden met 
optimale mobiliteit van de werknemers in 
de geest van vrije keuze van arbeid en 
beroep. De overheidszorg en de door de 
overheid te treffen maatregelen en voor
zieningen dienen zich niet te beperken 
tot de arbeidsreserve, dus tot degenen, 
die werkloos zijn geworden, maar dienen 
zich te richten op het arbeidspotentieel 
als geheel, dus op allen die in het ar

beidsproces zijn opgenomen.
Pas dan zal van een werkelijk struktu- 
rele aanpak van de werkgelegenheid sprake 
zijn. Gelden voor onderzoek en zonodig 
experimenten zullen beschikbaar moeten 
zijn of komen.

- in het kader van de her-, om- en bij- 
scholingsmogelijkheden wordt spe

cifieke aandacht gevraagd voor oudere 
werknemers, gehuwde vrouwen, speci
alisten en degenen die werkzaam zijn 
in herstrukturerende bedrijfstakken;

- het infrastrukturele beleid (wegen etc. 
onderwijs) van de overheid moet ener
zijds afgestemd zijn op, anderzijds bij
dragen tot de gewenste welvaartsont
wikkeling;

- in de streekplannen moeten (supra-) 
regionale bedrijfsterreinen worden aan
gewezen;

- snelle bevordering - mede door koör- 
dinatie in het uitgiftebeleid - van de 
ontwikkeling van deze terreinen (in
dien de noodzaak daarvan is aange
toond), zonodig met steun van de rijks
overheid (Industrie- en Havenschap 
Moerdijk) is nodig;

- gezien ligging, mogelijkheden en pro
blemen zal voor West-Brabant een dui
delijk begin gemaakt moeten worden 
met een planmatige ontwikkeling die 
aansluiting vindt bij het Antwerpse en 
Rotterdamse.

Rol van vrouw in de 
politiek stimuleren

L E D E N W E R F A K T IE

Half maart verscheen weer ,,Vrouwen
geluiden” , het kwartaalblad van de C.H.- 
Vrouwen. Naast organisatorische zaken 
bevat het actuele politieke commentaren 
en vraaggesprekken toegespitst op de 
vrouw.
Hoewel de C.H.-Vrouwen in de Centrale 
steeds de nadruk hebben gelegd op de 
deelname van de vrouw aan het plaatse
lijk werk van de kiesverenigingen, willen 
zij niettemin door speciale activiteiten de 
rol van de vrouw in de politiek stimule
ren. Het is daarom een goede zaak wan
neer meer lezers kennis nemen van het
geen door de Centrale wordt gedaan, en 
wanneer meer dames van hun belang
stelling blijk geven.

TWEE VERKIEZINGEN

In het hoofdartikel van Vrouwengeluiden 
wijst de presidente op het belang van de 
komende verkiezingen. In sommige pro
vincies en in heel veel gemeenten is het 
de eerste keer dat ARP, CHU en KVP 
gezamenlijk met één lijst uitkomen, on
der de naam CDA. Is deze naam al vol
doende bekend bij de kiezers?
De Christen Democraten hebben een ei
gen plaats in de politiek, naast socialis
ten en liberalen. Zij hebben een goed 
program en er zijn plaatselijk en regio
naal goede mensen om dat uit te voeren. 
De wens wordt dan ook uitgesproken dat 
veel kiezers hun vertrouwen geven aan 
CHU en CDA.

JAARVERGADERING OP 23 APRIL 1974

In Amersfoort wordt de jaarvergadering 
van de Centrale van C.H.-Vrouwen ge
houden, die naast de gebruikelijke ver
slagen en verkiezingen, ook de instelling 
van de Centrale Raad op het programma 
heeft staan. Volgende maand volgen daar
over nadere mededelingen.
In de middagbijeenkomst spreekt de heer
J. H. Reinders, burgemeester van Wil
lemstad over de politieke situatie, toege
spitst op de gemeenteraadsverkiezingen. 
Allerlei zaken als gewestvorming, pro- 
gramcolleges en CDA zullen daarbij ter 
sprake komen. De heer Reinders is met 
deze materie goed vertrouwd, omdat hij 
zelf een aktief aandeel had in de verzor
ging van verschillende adviezen daar
over.
Zo tussen twee verkiezingen in zal er 
voldoende stof voor discussie zijn.

Haty Tegelaar

De stand van de ledenwerfaktie van de 
CHU is als volgt;

1. J. van Dijkhuizen, Kesteren (18 leden),
2. J. Sonneveld, Honselersdijk (16 leden),
3. D. C. Kersbergen, Maarssen (9 le
den), 4. J. G. Berendse, Deil (8 leden), 5. 
A. H. Boschloo, Warnsveld (8 leden), 6.
P. Crum-Okkens, De Meern (8 leden), 7.
H. van Vliet-van Diermen, Woerden (8 
leden), 8. D. v. d. Boomgaard, Nieuw- 
Beijerland (7 leden), 9. J. Hooijer, Zuid- 
wolde (7 leden), 10. C. van Veen, Vinke- 
veen (7 leden), 11. A. G. van Gorkum, 
Ermelo, 12; A. B. J. Heuver, Den Haam, 
13. J. Land, Dalfsen, 14. A. Pouw, Lemele, 
15. D. J. Sikkema, Aduard, 16. J. Soete- 
man, Ouddorp (allen 6 leden), 17. J. J. 
Eijffius, Amerongen, 18. H. J. Groenen- 
dijk-Bernard, Waddinxveen, 19. G. Krist, 
Wageningen, 20. J. D. Nederlof, Rhoon, 
21. H. Wijnja, Kampen, 22. M. van Zwol,' 
Elim (allen 5 leden), 23. K. v. d. Berg, 
IJsselmuiden, 24. H. Eversdijk, Heinkens- 
zand, 25. Joh. A. v. d. Hel, Utrecht, 26.
J. G. Ligtenberg, Nieuw Vennep, 27. A. 
in ’t Veld, Rotterdam, 28. C. Visser, 
Marken, 29. A. R. R. Vos, Bergschen- 
hoek, 30. L. H. P. van Wijk, Meerkerk 
(allen 4 leden).

Kiesverenigingen die bruisen van aktivi- 
teit aangaande de ledenwerfaktie en waar
van de leden niet individueel meedoen 
in de hiervoor genoemde competitie zijn; 
Midwolda/Oostwold (50 leden), Mijnshee- 
renland (25 leden), Ermelo (17 leden), 
’s Heer Arendskerke (12 leden), Al- 
blasserwaard (12 leden), Urk (10 leden), 
Brederwiede (10 leden), Veenendaal (10 
leden) en Wierden (10 leden).

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabiiek

Telefoon 05130-22652
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Voor UW
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
R O TTERD AM -24 T e le foon  190200  
T ele foon  325011 a fd e lin g  co n ta in ers

A A N N E M E R S B E D R IJF

B.V. RADIX & VEERMAN
O ud eland sw eg  30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Versbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

I
I
I
I
I
L

TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF |

J. STOUT I
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 |
BERGAMBACHT |

ASSURANTIEKANTOOR C. van VEEN
Vinkeveen - Julianalaan 4 - Telefoon 02972-1396

VOOR DE RONDE VENEN AMSTEL- en 
VECHTSTREEK

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

VEENENDAAL

B innenkort verschijnt:
JOHANNA-RUTH DOBSCHINER

Te
mogen léven !

Een N ederlandse Jodin v e rte lt  haar geschiedenis

Uit het Engels vertaald door E. L. Scheepstra-v. d. Lugt

Omvang 280 tekstpagina's en 16 bladzijden foto’s. In fraaie gebonden 
uitvoering met geplastificeerd stofomslag in vier-kieurendruk.

Prijs f 1 7 ,5 0

Manna Dobschiner werd in 1926 te Berlijn geboren uit Nederlands-Joodse ouders. Na de machtsovername door 
Hitler vluchtte het gezin Dobschiner naar Nederland. Tijdens de bezetting werden eerst haar broers, later haar 
ouders via Westerbork naar Duitsland getransporteerd, waar zij allen omkwamen. Zelf wist Manna enkele malen op 
wonderbaarlijke wijze de dans te ontspringen.
Gedreven door een sterk gevoel van lotsverbondenheid met haar volksgenoten bleef zij tot 8 september 1943 ais 
verpleegster werkzaam in de Joodse Invalide te Amsterdam. Eerst toen besloot zij op aandrang van de Niet-Joodse 
portier van dit ziekenhuis zich aan haar uitzichtloze taak te onttrekken en onder te duiken. Vanaf het Centraal 
Station reisde zij met onbekende bestemming naar het Noorden, onder geleide van Ds. B. J. Ader, wiens persoon en 
werk grote bekendheid heeft gekregen door het boek „Een G ron inger pastorie  in de s to rm ", geschreven door zijn 
vrouw Mevr. J. A. Ader-Appels.
Zeer orthodox opgevoed en volkomen onbekend met de niet-Joodse wereld kreeg Manna op haar eerste onderduik
adres, de pastorie van Ds. Ader te Nieuw-Beerta, voor het eerst een Nieuw Testament in handen en dit bracht haar 
tot het geioof in de Christus der Schriften.
De schrijfster woont sinds 1947 in Glasgow, Schotland. Zij is gehuwd en moeder van twee kinderen. Met was 
aanvankelijk niet haar bedoeling deze geschiedenis, die tevens een ontroerend geloofsgetuigenis is, te  publiceren. 
Zij schreef dit boek uitsluitend voor haar kinderen en is pas op aandrang van vrienden tot publicatie (in het Engels) 
overgegaan. Deze Engelse uitgave, waarvan binnenkort de tiende druk verschijnt, is behalve in het Nederlands ook 
in het Duits, Frans en Noors vertaald. Gezien het feit dat dit levensverhaal grotendeels in ons land gesitueerd is, 
mag vooral voorde Nederlandse editie van dit aangrijpende boek grote belangstelling worden verwacht. En terecht! 
Datzelfde geldt voor de vijfde druk die binnenkort verschijnt van het boek dat als een noodzakelijke aanvulling van 
het voorgaande kan worden beschouwd:

J. A. A D ER-A PPELS

Een Groninger 
pastorie in de storm
De verzetsstrijd van Ds. B. J. A D E R , die honderden Joodse landgenoten 
een schuilplaats bezorgde en tenslotte zelt gefusilleerd werd, beschreven 
door zijn vrouw. Een herdruk van dit voortreffelijke boek liet reeds te lang 
op zich wachten!

Omvang 366 tekstpagina’s en 8 bladzijden foto’s. In fraaie gebonden u it
voering met geplastificeerd stofomslag in vier-kieurendruk. Prijs 1 1 7 ,5 0

[X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BO UW - EN A A N N EM ER SB ED R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
Pickéstraat64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
N O O R D W IJK

ooooooooooooooooooooooo
VEtlZEND uw  GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STORMVOGEL”
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

„In dit boek, vol van de verzetsstrijd tegen de onderdrukkers, is het toch de liefde die steeds weer de boventoon 
heeft. Alles wordt overstraald door het vaste geloof in de levende God en de troost van het voor eeuwig geborgen 
zijn in de liefde van Christus... Lezers, u moet dit boek in handen zien te krijgen: het heeft een Blijde Boodschap voor 
u’’. (Friesch Dagblad)

Dit verzetsboek is van een gehalte zoals er maar heel weinige in Nederland zijn verschenen, een boek dat met het 
verlopen derjaren eerder zal toenemen in betekenis dan omgekeerd” . (Nieuwe prov. Groninger Courant)

„Een aangrijpend en „sterk”  boek - sterk door het getuigenis van het geloof in Jezus Christus... Met mooiste dat dit 
boek schenkt is niet de droefheid die men er in tegenkomt om de nood en ellende die in de oorlogstijd ons deel was, 
maar het uitzicht dat het geloof in de Zaligmaker der wereld biedt” . (De Rotterdammer)

„Een aangrijpend en „sterk”  boek - sterk door het getuigenis van het geloof in Jezus Christus... Met is als veel 
verzetspoëzie, sober, op het kinderlijke af, en misschien juist daardoor zó aangrijpend, dat het ons stil maakt... Dit 
mag ons volk nooit vergeten!”  (l . a . Lever-Brouwer in TROUW)

„Met is een weldaad dat mevr. Ader ons dit boek geschonken heeft, als het levensbeeld van deze toegewijde 
Evangeliedienaar, maar ook als beeld van de pastorie in oorlogstijd, als haard van geestelijk verzet” .

(Ds. M. C. Touw in WEEKBLAD VAN DE N.M. KERK)

Beide boeken verschijnen omstreeks 25 
april a.s. U kunt ze nu reeds bestellen door 
gebruik te maken van de bestelbon. Zend 
deze, voorzien van uw naam en adres, aan 
uw boekhandelaar of (in open envelop, 
zonder postzegel) aan:

U IT G E V E R IJ

T. WEVER
A N T W O O R D N U M M E R  5  
FRANEKER
Tel. 0 5 1 7 0 -3 1 4 7  
bij geen gehoor 2 4 3 6 .

Zend mij bij verschijning 
*) rechtstreeks/via boekhandel:

BESTELBO N

.... ex. J. R. Dobschiner, TE M O G EN  LEVEN ! 
Gebonden f 17,50.

.... ex. J. A. Ader-Appels, EEN G R O N IN G E R  PASTO RIE IN  DE  
STO R M .
Gebonden f 17,50.

Naam:..................................................................

S traat:.................................................................

Plaats:................................................................. .. Datum :...............

*) Doorhalen wat u niet wenst.

De Nederlander
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5 - KOCH
Telef.' 05760-14259 
Apeldoorn

K erko rge ls
E lektron ische
o rg e ls

voor kerk-, sphool-

•
en huismuziek

BO UW BEDRIJF

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

VAN DE BÜNT- 
RUNSBURGER

Kistenfabriek

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat '2 4 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting'^ N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

N. DE BOER TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,- 36 x 171,04 enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V . Maerlandlaan 7 - Amersfoort.

03490-16853-32068

■ m  V

fit’

'fN K E lC A L C F tU  K E P iC H ó T C N  

T B L . IS S 6 S  ■  A P E L O O O R N

STIJGENDE OMZET {
Dan kwaliteitsvleeswaren en 'eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroohiberg's
Exportsiachterijen en 

• Vleeswarenfabriék'N.V. - Ede

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
Tele fo o n  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen )

Dit is
een kieine greep 
uit onze grote coilectie:

M a s s ie fe ik e n  bankste l met losse kussens 
vanaf 395.-

Q ueen A nne B ankstel perlonbekleding 
nu voor

S kai B ankstel met draaipoot

695.
450.

Massief bielsen salontafels 15 cm dik f Q9R . 
blad v.a. *

Zandstraat 64 - Veenendaal 
Tel. 08385-1.46.25 
Markt 14 - Arnhem 
Tel. 085-42.14.82
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Op weg naar een sterkere CHU 

en een sterk CDA
Zelden zal ons land zo in beroering zijn 
geweest over verkiezingen voor de pro
vinciale staten als deze keer. Maar zelden 
ook zullen belangen van de provincie 
zozeer overschaduwd zijn door nationale 
belangen, gepresenteerd door bewinds
lieden en kamerleden. De reclame
campagnes in de pers waren zelfs bijna 
uitsluitend gericht op landelijke zaken 
of tegenstellingen, terwijl redakties, radio 
en t.v. praktisch alleen de landelijke 
coryfeeën het woord gaven.
Men kan dat betreuren en daitdoe ik met u, 
maar de gehele verkiezingscampagne is 
een felle confrontatie geworden voor of 
tegen het kabinet-Den Uyl. Op enkele 
uitzonderingen na. Daardoor hebben re
gionale belangen nauwelijks een rol ge
speeld. Dat is jammer want daardoor 
is opnieuw een kans de belangen van de 
eigen provincie van dicht bij eigen huis te 
kunnen beoordelen, verloren gegaan.
Nu de partijen die in het kabinet-Den Uyl 
vertegenwoordigd zijn van 49 procent van 
de stemmen teruggevallen zijn op 47 
procent kan men dan zeggen dat deze 
regering heeft verloren?
Dat dit beleid is afgekeurd? Als men de 
winst van de CHU en van de VVD hierbij 
betrekt, dan zou men die vraag met ,,ja "  
kunnen beantwoorden.
Kijkt men naar de winst van de PvdA 
-  van 25,9 procent naar 28 procent -  de 
partij die in dit kabinet de grootste ver
antwoordelijkheid draagt, dan is die af
keuring toch wat minder duidelijk. Feit 
blijft wel dat het progressief kabinet 
niet versterkt is, integendeel, gezien de 
positie o.m. van D’66 is deze gewoon 
labieler geworden. Betrekt men dan ook 
nog het verlies van CPN en PSP hierbij 
dan kunnen we er van uitgaan dat vanuit 
die hoek de progressiviteit van dit kabinet 
niet is toegenomen.
De winst van VVD en PvdA heeft de 
scheiding tussen links en rechts in ieder 
geval weer wat sterker gemaakt. Kan dit 
totaalresultaat nu tot verschuivingen in 
de Nederlandse politiek leiden?

Dat ‘ ZOU niet uitgesloten kunnen zijn. 
Keerpunt ’72 is niet uitgevoerd en wordt 
niet uitgevoerd. Om velerlei redenen wel
licht, maar daar kunnen we van uitgaan.

Toch -  of juist daardoor -  heeft de PvdA 
meer kiezers weten aan te trekken. Kan 
dit iets betekenen voor het komende beleid? 
Dit kabinet heeft nog drie jaren voor de 
boeg. Voor die periode ligt een program 
op tafel dat enerzijds is gevoed door 
Keerpunt ’72 en anderzijds door het ge
zamenlijk program van de drie christen
democratische partijen. Waar zal straks 
de nadruk op gelegd worden? Of meer nog: 
welke punten zal men wel kunnen reali
seren en hoe zal er een breuk ontstaan? 
In tegenstelling tot hen die menen dat we 
nu drie rustige jaren tegemoet zullen 
gaan, konden de golven in het najaar wel 
eens hoger gaan dan ooit.
Wat de CHU betreft zijn we ontzaglijk 
dankbaar voor de winst van meer dan 30 
procent. Die winst is helaas op dit moment 
niet in de Tweede Kamer uit te drukken. 
Nog minder in zetels van de provinciale 
staten. Daarvoor hebben we sinds 1970 
teveel verloren, maar winsten van soms 
wel 60 procent ten opzichte van 1972 
zullen onze unie toch een sterke stimulans 
kunnen geven. Bijzonder dankbaar mogen 
we eveneens zijn voor het resultaat van 
het Christen Democratisch Appèl dat zich 
zo wist te handhaven ondanks de stormen, 
de problemen en de verwarring die soms 
werd gevoeld. Het is vele jaren geleden dat 
de christen-democratische invloed niet 
opnieuw een duw kreeg. De uitslag van nu 
is verrassend en verheugend. Van uit
zonderlijk belang is hierbij ook dat het 
CDA 21 procent van de nieuwe kiezers 
wist aan te trekken en hierbij op de 
tweede plaats kwam, nog voor PPR en 
W D . Een nadere analyse van de cijfers 
is er op dit moment nog niet of nauwelijks, 
maar het is wel de moeite waard zo snel 
mogelijk meer inzicht te krijgen. Juist nu, 
nu we nog midden in de opbouw zitten, 
opdat we samen de beste weg kiezen

voor meer christen-democratische in
vloed. Wellicht ook om meer en nieuwe 
inspiratie te krijgen.
Het verlies van de ARP is bijzonder 
jammer. Vele jaren was de ARP een sterk 
en hecht blrtc. Al waren ook daar uiter
aard wel eens moeilijkheden binnen de 
partij. Tegen dat er verkiezingen kwamen 
werden de rijen wel weer gesloten. Dat is 
ditmaal niet gelukt. We hopen van harte 
dat dit opnieuw mogelijk zal blijken. 
Binnen het christen-democratisch ver
band hebben we allen dringend nodig. 
Terug naar de provincies. Door de CHU 
en CDA is de laatste maanden ongelooflijk 
veel werk verzet. Van hoog tot laag 
hebben zeer velen zich uitzonderlijk in
gespannen. Allen hartelijk dank daarvoor 
en dank aan die zeer velen die voor het 
eerst of opnieuw hun stem aan ons hebben 
gegeven en daarmee hun vertrouwen aan 
ons gaven.

CtlUgoed bestuur

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het Uniebureau te Den Haag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur” .

Dank aan een aantal voortreffelijke be
stuurders die we helaas zullen moeten 
missen. Dat zal ook gelden voor leden 
van G.S. In verschillende provincies kon 
het wel eens moeilijk worden, moeilijken 
dan ooit, nieuwe colleges van G.S. te 
vormen.
Als CHU en CDA hebben we hier een dui
delijk standpunt over, laten we ons samen 
daarvoor sterk maken. We hopen dat de 
redelijkheid, maar bovenal het belang van 
de provincies zullen overheersen. Allen 
die daarbij betrokken worden wensen wij 
veel wijsheid toe.

B.

TOTAAL OVERZICHT OPKOMST
STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. stemmen perc. stemmen perc. stemmen

G R O N IN G E N 76.3 2 5 2 0 0 3 8 5.4 3 1 4 7 3 3 79.0 294293

F R IE S L A N D 76.6 2 4 2 7 5 2 8 6.6 3 0 6 5 8 2 80.4 291980
D R E N T H E 75.4 165 9 5 5 85.4 2 1 6 5 2 3 79.1 206492

O V E R IJS S E L 74.9 4 0 8 0 5 5 8 7.0 535 9 2 4 80 6 506379

G E L D E R L A N D 7 0.5 6 3 4 0 3 4 8 4.4 8 7 4 5 5 6 75.9 807125

U T R E C H T 6 8.2 3 3 2 8 6 9 84.4 4 6 9 5 6 8 76.3 435130

N O O R D  H O L L A N D 6 7.5 9 6 5 8 0 6 8 3.5 1 3 1 7 6 4 2 75.4 1196067

Z U ID -H O L L A N D 6 6 .6 1 2 4 1 5 1 8 82.7 1 7 1 0982 74.1 1541417

Z E E L A N D 71.6 138 094 8 2.4 177 454 75.1 165008

N O O R D  B R A B A N T 6 1.3 6 3 6 0 5 9 7 9.9 9 5 6 4 3 7 69.2 855412

L IM B U R G 6 2 .5 3 6 0 1 6 3 7 6.2 502 8 5 4 67.0 453934

N E D E R L A N D 68.1 5 3 7 7 3 0 8 82.9 7 3 8 3 2 5 5 74.5 6753237

NEDERLAND
STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. stemmen perc. stemmen perc. stemmen

G E L D IG E  S T E M M E N 6 8 .0 6 5 3 7 7 3 0 8 8 2 .9 3 7 3 8 3 2 5 5 74.53 6753237

P V D A 21.92 1178971 2 5 .8 8 1 9 1 0600 27.92 1888598

D 6 6 7.19 3 8 6 5 5 6 3 .8 9 2 8 6 9 7 6 0.98 66497

P P R 2 .30 123631 4 .4 2 3 2 6 5 0 9 4.88 329348

P K U 1.94 1 0 4 2 9 8 2.11 155 6 0 3 2.06 138909

3 3 .3 5 1 7 9 3 4 5 6 3 6 .3 0 2 6 7 9 6 8 8 35 89 2423352

K V P 9 .5 9 5 1 5 5 0 3 7 .17 529501 7.13 481306
A R P 5 .68 3 0 5 1 7 5 5 .43 4 0 0 9 8 2 4.04 272553
C H U 6.01 323231 3 .4 6 2 5 5 6 4 5 4 67 315698
C D A 2 0 .4 3 1 0 9 8 6 0 3 1 5.22 1 1 2 3486 15 06 1017015

41.71 2 2 4 2 5 1 2 3 1 .2 8 2 3 0 9 6 1 4 30.90 2086572

V V D 12.09 6 5 0 1 1 7 1 4.45 1 0 6 6 6 2 3 18.99 1282294
D S 7 0 0 .0 0 0 4 .1 2 3 0 4 2 6 4 1.48 100220
C P N 4 .4 0 2 3 6 6 0 6 4 .4 7 3 3 0 1 2 8 3.52 237822
P S P 1.88 100 877 1.51 1 1 1 1 6 5 1.35 91502
S G P 2 .55 137 2 2 8 2 .1 8 160 850 2.42 163288
G P V 1.15 6 1 9 7 8 1.75 129 472 1.70 114798
B P 1.83 9 8 6 7 5 1.92 141 629 3.09 208899

R K P N 0 .0 0 0 0 .3 3 2 4 7 3 4 0.25 16898

TOELICHTING (NEDERLAND)

Een reële vergelijking van de uitslagen van de Statenverkiezingen 1974 met die van de Kamerverkie-
zir>gen in 1972 en de Statenverkiezingen in 1970 is zonder meer niet mogelijk doordat sommige par
tijen met gecombineerde lijsten zijn uitgekomen:

1. in 1970: PvdA, PSP en PPR in de combinatie PAK in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Utrecht; in Noord-Brabant zonder PSP.

2. in 1974: KVP, ARP en CHU in de combinatie CDA in de provincies Groningen, Friesland, Noord- 
Hotland, Noord-Brabant en Limburg.

3. in 1974: PvdA, PPR en D'66 in de combinatie PKU in de provincie Utrecht.

4. De partijen SGP, GPV, BP en RKPN komen in 1974 niet in alle kieskringen met een lijst uit; bij de 
Kamerverkiezingen in 1972 wel.

4. In de gemeenten Dromen en de Zuidelijke IJsselmeerpolders is in 1972 wel voor de Kamerverkie
zingen gestemd, maar voor Statenverkiezingen kunnen de inwoners geen stem uitbrengen, door
dat deze gemeenten nog niet bij een provincie zijn ingedeeld.

Teneinde vergelijking mogelijk te maken zijn de stemmen ais volgt gehergroepeerd:

ad 1. De in 1970 op het PAK uitgebrachte stemmen zijn opgedeeld over de verschillende partijen. 
Daarbij is per partij de trend gevolg, die blijkt uit de uitslagen, waar de partijen afzonderlijk aan 
de verkiezingen hebben deelgenomen.

ad 2. De stemmen op de CDA in 1974 in de onder 2 genoemde provincies worden vergeleken met de 
totalen van de stemmen in die provincies, in 1970 en 1972 uitgebracht op KVP, ARP en CHU.

ad 3. De In 1974 op de PKU in de provincie Utrecht uit te brengen stemmen worden vergeleken met 
de totalen van de in 1970 en 1972 in die provincie uitgebrachte stemmen op PvdA, PPR en D'66.

ad 4. De verkregen stemmen in 1970 en 1972 in de kieskringen, waar deze partijen in 1974 niet deelne
men, zijn onder "overigen" opgenomen.

ad 5. De uitslagen 1972 van Dronten en de Zuidelijke IJsselmeerpolde^ zijn niet in de totalen opgeno
men.
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uitslagen

PROVINCIES

Provincie Groningen

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

p e r c . s t e m m e n p e r c . j s t e m n i e n p e r c - j S t e m m e n

GELDIGE STEMMEN 76.3 252003 35.4 314733 79.0 294293

P V D A 30.2 76044 34.9 109732 36.9 108579
C D A 29.6 74653 24.0 75687 24.3 71535
C P N 14.2 35816 8.6 26944 8.1 23830
V V D 11.9 29954 11.9 37535 14.7 43150
D 66 4.7 11796 3.1 9708 1.1 3253
G P V 4.7 11973 5.2 16329 5.7 16802
PSP 1.6 4091 1.6 5030 1.5 4252
PPR 1.2 2950 3.5 11058 3.9 11549
B P 1.6 4006 1.5 4721 1.4 4235
DS 70 0.0 0 3.7 11616 1.6 4684
GRON B O.Ó 0 0.0 0 0.8 2424
OVERIGEN 0.3 720 2.0 6373 -

Provincie Friesland

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

stemmen p e r c . stemmen perc 1S t e m m e n

GELDIGE STEMMEN 76.6 242752 86.6 306582 80.4 291980

C D A 42.7 103580 36.6 112080 35.5 103759
P V D A 27.1 65712 31.9 97779 32.2 93987
V V D 8.2 19943 10.0 30523 11.8 34337
F N P 4.5 11008 0.0 0 7.4 21732
C PN 3.9 9580 3.7 11238 2.8 8157
D 66 4.1 9943 2.8 8580 0.5 1410
PSP 2.0 4838 1.3 4123 1.1 3104
PPR 2.4 5751 3.2 9939 2.5 7409
G P V 1.9 4565 3.1 9621 2.7 7929
B P 1.3 3241 1.5 4673 1.4 4066
D S 70 0.0 0 3.4 10568 0.8 2391
S G P 1.3 3141 1.1 3312 1.3 3699
OVERIGEN 0.6 1450 1.4 4146

Lijstencom binatie D ' 66 —  PSP —  PPR

In 1970 kwam de com binatie PAK (PVDA —  PSP —  PPR) u it. Teneinde 
vergelijking mogelijk te maken zijn deze stemmen opgedeeld over de 
partijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b lijk t  u it  de uitsla
gen, waar de partijen afzonderlijk  aan de verkiezingen hebben deelge
nomen.

Provincie Drenthe Provincie O verijssel Provincie G elderland
STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc, 1 s t e m m e n perc. j s t e m m e n perc, I S te m m e n

GELDIGE STEMMEN, 75.4 165955 85.4 216523 79.1 206492

P V D A 34.5 57180 37.2 80643 39.8 82221
V V D 15.6 25928 15.2 32932 19.0 39255
A R P 15.6 • 25910 14.5 31383 12.5 25880
C H U 10.3 17942 7.1 15268 8.6 17814
K V P 6.0 10006 5.3 11416 5.0 10381
D 66 4.6 7702 3.0 6483 0.8 1652
C PN 4.1 6711 3.2 7003 2.6 5272
PPR 2.4 3934 2.9 6181 3.1 6431
G P V 2.2 3670 2.8 6111 3.1 6306
B P 2.3 3877 2.5 5521 3.3 6684
D S 70 0.0 0 3.4 7391 1.3 2755
PSP 1.1 1760 1.0 2153 0.9 1841
OVERIGEN 0.8 1335 1.9 4038

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. stem men perc. I stemmen perc.| Stemmen

GELDIGE STEMMEN 74.9 408055 87.0 535924 80.6 506379

K V P 24.5 99966 19.9 106585 20.1 101699
P V D A 21.3 86988 25.1 134398 27.8 140946
C H U 13.3 54458 8.8 47000 10.9 55433
A R P 10.0 40828 10.0 53645 7.7 39136
V V D 9.1 37301 10.& 58109 14.0 70796
PPR 2.3 9471 4.0 21394 4.2 21508
D 66 5.1 20778 3.0 16038 1.0 5055
S G P 3.6 14518 3.1 16614 3.4 17058
C PN 3.1 12686 3.3 17514 2.3 11771
B P 2.8 11223 2.7 14683 3.4 16958
G P V 2.5 10152 3.4 18026 3.2 16214
PSP 1.4 5664 0.9 4846 0.8 3812
D S 7 0 0.0 0 3.2 17365 1.2 5993
OVERIGEN 1.0 4022 1.8 9707 — —

Lijstencom binatie PVDA —  PSP'—  PPR 
ARP - C H U -  KVP

In 1970 kwam de com binatie PAK (PVD A —  PSP —  PPR) u it. Teneinde 
vergelijking mogelijk te maken zijn deze stemmen opgec^eld over de 
partijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b lijk t  u it  de uitsla
gen, waar de partijen afzonderlijk aan de verkiezingen hebben deelge
nomen;

Lijstencom binatie PVDA —  PSP —  PPR

In 1970 kwam de com binatie PAK (PVD A —  PSP —  PPR) u it. Teneinde 
vergelijking m ogelijk te maken z ijn  deze stemmen opgedeeld over de 
partijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b li jk t  u it  de uitsla
gen, w aarde partijen afzonderlijk  aan de verkiezingen hebben deelge
nomen.

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. j stemmen perc. stemmen perc. [ stemmen

GELDIGE STEMMEN 70.5 634034 84.4 874556 75.9 807125

K V P 24.7 156902 18.2 159015 18.7 151086
P V D A 23.4 148683 26.1 228559 27.1 218777
C H U 12.7 80548 7.3 64339 9.8 78785
V V D 11.2 70987 14.1 123200 18.9 152192
A R P 8.4 53558 9.2 80158 6.1 . 49173
S G P 4.2 26441 3.9 33962 4.2 33600
B P 2.6 16279 2.5 22244 4.5 36062
D 66 5.8 36462 3.3 28496 0.7 5866
PPR 1.9 11987 4.9 42814 5.0 40214
G P V 0.8 5096 1.7 14661 1.5 12176
D S 70 0.0 0 3.7 31985 1.3 10731
PSP 1.3 8149 1.2 10954 1.0 8421
C PN 1.2 7841 1.7 15132 1.2 10042
OVERIGEN 1.8 11101 2.2 19037 - -

Lijstencom binatie KVP —  CHU —  ARP
PVDA -  D ' 66 -  PPR -  PSP

Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc stemmen perc. stem men perc.| stemmen

GELDIGE STEMMEN 68.2 332869 84.4 469568 76.3 435130

P K U 31.3 104298 33.1 155603 31^9' '138909'
K V P 19.2 63997 13.8 64843 12.6 54772
V V D 15.5 51603 17.6 82823 24.4 106133
C H U 11.3 37718 5.7 26904 8.5 36705
A R P 10.8 35880 10.4 48777 7.2 31478
C PN 2.0 6473 2.6 11987 2.0 8829
S G P 4.3 14100 13.4 15933 3.7 16113
G P V 1.8 6037 2.8 12947 2.7 11608
PSP 1.5 4990 1.7 8045 1.7 7488
B P 1.5 5049 1.3 6041 2.3 10143
DS 70 0.0 0 6.0 28046 2.0 8740
R K P N 0.0 0 0.8 3725 0.9 3788
A W A 0.0 0 0.0 0 0.1 424
OVERIGEN 0.8 2724 0.8 3894 - - - -

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. 1 stemmen perc. stemmen perc, 1 stemmen

GELDIGE STEMMEN 67.5 965806 83.5 1317642

P V D A 25.2 242942 27.7 364871
C D A 29.3 282593 21.7 286215 C
V V D 15.2 147094 16.6 218758 O
C P N 9.9 95968 9.9 130557 c
D 66 10.7 103532 5.3 69906 (0
PPR 2.8 26628 5.9 77965
PSP 3.3 31842 2.5 32440 c
B P 1.5 14968 1.2 15783 CuO
S G P 0.6 5780 0.5 6775
G P-V 0.6 5330 1.1 14421
DS 70- 0.0 0 5.6 73308 •M
R K P N 0.0 0 0.6 8095 "S
OVERIGEN 0.9 9129 1.4 18548 z
Lijstencom binaite PVDA —  D ' 66 —  PPR —  PSP

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. 1 stemmen perc. stemmen perc. 1stemmen

66.6 1241518 82.7 1710982 74.1 1541417

29.1 361727 3 l2 551061 35.1 541307
13.5 167818 g.8 168008 9.4 145417
14.4 178669 15.6 266367 21.2 327227
10.7 132720 9.7 166774 7.3 112652
9.0 112181 •5.0 85692 7,1 108830
9.1 112611 4.9 84297 1,2 18629
1.8 21735 4.5 76589 5.1 78778
3.4 41698 4.2 72031 3.0 45640
4.5 56167 3.7 63337 4.1 63628
1.9 23324 1.3 22807 1.2 18196
0.0 0 4.8 82018 1.8 27443
0.9 11444 1.7 28597 1.6 23781
0.0 0 0.4 6292 0.1 1622
1.1 13679 1.0 17274 1.8 28267
0.6 7745 1.2 19838 -

Lijstencom binatie KVP —  CHU —  ARP

In 1970 kwam de com binatie PAK (PVD A —  PSP —  PPR) u it. Teneinde 
vergelijking mogelijk te maken zijn deze stemmen opgedeeld o /e r de 
partijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b li jk t  u it de uitsla
gen, waar de partijen afzonderlijk aan de verkiezingen hebben deelge
nomen.
PKU (Progressieve Koncentratie Utrecht) is één lijs t van PVDA —  D ' 66 
-  PPR.

P V D A
KVP
VVD
ARP
C H U
D 66
PPR
C P N
SGP
P S P
DS 70
GPV
R K P N
B P
O VERIGEN

Lijstencom binatie PVDA —  D ' 66 —  PPR —  PSP 
A R P -C H U

Provincie Noord-Brabant Provincie Zeeland Provincie Limburg

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. stemmen perc stemmen perc. 1 stemmen

GELDIGE STEMME N 61.3 636059 79.9 956437

C D A 63.8 406059 43.4 415228 cf
P V D A 10.8 68833 20.3 193902
V V D 8.1 51288 13.5 129266 U)
D 66 8.4 53519 4.0 38582 to
PPR 2.4 15073 5.2 49399 >
C PN 1.5 9454 2.3 21590 c
B P 2.5 16435 3.7 35195 o
G P V 0.3 1767 0.4 4089
PS P 1.2 7877 1.4 13495 jo
VROUW 0.0 0 0.0 0
S G P 0.5 3252 0.5 4660
DS 70 0.0 0 2.7 25801
OVERIGEN 0.4 2502 2.6 25230

P V D A
CHU
ARP
KVP
V V D
SGP
D 66
PPR
B P
D S 70 
GPV 
C P N  
P S P
O VERIGEN

Lijstencom binatie PVDA —  PPR —  D ' 66 
A R P - C H U - K V P  
SGP -  GPV

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc, 1 stemmen perc. stemmen perc. stemmen

71.6 138094 82.4 177454 75.1 165008

24.8 34256 27.1 48192 27.6 45526
14.8 20384 9.3 16442 11.0 18131
11.8 16279 11.4 20245 8.6 14234
12.2 16814 11.1 19634 10.9 17951
10.8 14868 14:2 25126 17.5 28795
10.0 13829 9.2 16257 9.5 15710
4.1 5727 2.8 4943 0.8 1312
5.1 7100 4.2 7407 6.1 10136
2.5 3468 1.9 3304 3.0 4858
0.0 0 2.7 4896 0.9 1549
1.4 1944 2.6 4670 2.7 4489
0.8 1097 1.1 2035 0.8 1368
0.0 0 0.7 1308 0.6 949
1.7 2328 1.7 2995

CDA 
P V D A  
VVD 
D 66 
PPR 
PSP 
CPN 
N R P 
B P
D S 7 0  
R K P N 
OVERIGEN

STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974

perc. 1stemmen perc. stemmen perc. f stemmen

N 62.5 360163 76.2 502854

64.3 231718 46.6 234276 C
10.2 36606 20.2 101463 0)

c6.2 22482 12.3 61984
6.8 24486 4.0 19943 (Q
5.3 19002 4.7 23763
2.3 8342 1.2 5964 c
2.6 9282 2.8 14097
0.0 0 0.0 0,
1.8 6450 2.4 1219Ö1
0.0 0 2.2 11270
0.0 0 1.3 6622 a>

z0.5 1795 2.3 11282

Lijstencom binatie PV D A —  PPR —  D ' 66 —  PSP

In 1970 kwam de com binatie PAK (PVD A —  PPR) u it. Teneinde verge
lijk in g  mogelijk te maken zijn deze stemmen opgedeeid over de par
tijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b lijk t  u it de uitslagen, 
waar de partijen afzonderlijk  éan de verkiezingen hebben deelgenomen.
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Mr. Piket in senaat

M E N S  M O E T CENTRAAL S T A A N  BIJ 
O N T W IK K E L IN G S S A M E N W E R K IN G

In de ont^kkelingssamenwerking moet de 
mens centraal sta^n. Niet alleen moet gelet 
worden op het verkleinen van de kloof 
tassen de rijke en de arme landen. 
Bijzondere aandacht dient ook het 
verkleinen van de welvaartsverschillen in de 
ontwikkelingslanden te hehhen.
Dit was het hoofdthema uit de rede die de 
CHU-senator mr. F. H. Piket vorige week 
hield in de Eerste Kamer, tijdens het 
beleidsdebat over de ontwikkelingssamen
werking.

Minister Pronk heeft aldus Piket vaak 
gezegd dat zijn credo voor de ontwikkelings
samenwerking is: verdeling van inkomen en 
bezit en politieke medezeggenschap. Naar 
onze mening is dit echter een te algemene 
formulering omdat teveel het accent wordt 
gelegd op de gemeenschap en te weinig 
aandacht wordt gegeven aan de mens. De 
ontplooiing van de individuele mens in deze 
landen zal centraal moeten staan.
In dit verhand vroeg de CH-woordvoerder 
aandacht voor een geïntegreerde benadering 
van de economische en de sociale ont
wikkeling in de arme landen. Spreker had 
de indruk dat minister Pronk zich nog te 
veel met externe faktoren bezig houdt en te

weinig aandacht heeft voor wat er aan de 
basis moet gebeuren. Hij wees er op dat 
wanneer op regeringsniveau het gesprek 
stokt, geen aansluiting wordt gevonden. Als 
op regeringsniveau de zaak stroef verloopt 
liggen er nog veel mogelijkheden in het 
particulier initiatief, aldus Piket.
Tijdens een interruptiedebat met de socialist 
Nederhorst lichtte de CH-senator zijn visie 
nader toe. Primair gaat het mij aldus Piket, 
bij de ontwikkelingshulp om de mens en niet 
om de staat.
De mens moet geholpen worden. Daarbij 
doet de in het betrokken land aanwezige 
staatsvorm er minder toe. Ik zou het onjuist 
vinden als wij bijvoorbeeld op grond van de 
aanwezigheid van een totalitaire staatsvorm 
aan een land geen ontwikkelingshulp 
zouden verlenen en de mensen daar zouden 
laten kreperen.

BEVRIJDINGSBEWEGING

Piket kwam tot deze uitspraak tijdens het 
interruptiedebat, in een deel van zijn rede, 
dat gewijd was aan de steun aan 
bevrijdingsbewegingen in ontwikkelings
landen. Spreker had geconstateerd dat het 
beleid van minister Pronk in grote lijnen dat 
van zijn voorganger Udink en Boertien 
volgt. In dat opzicht kan de bewindsman op 
de steun van de CHU-fraktie rekenen. Piket 
maakte echter een uitzondering voor de 
houding van minister Pronk ten aanzien van 
de bevrijdingsbewegingen.

Piket had nit berichten over uitlatingen van 
de minister van ontwikkelingssamenwerking 
de indrak gekregen dat deze bewindsman 
ook bereid zou zijn aan deze bevrij
dingsbewegingen hulp te verlenen in de 
vorm van militaire steun, met name wapen- 
leveranties. Als dit gebeurt wordt er volgens 
de CH-fraktie een uiterst gevaarlijke weg 
betreden. Piket meende dat dit in strijd is 
met het Handvest van de Verenigde Naties.

Bovendien waarschuwde hij voor de 
gevolgen, die een beleid gericht op steun aan 
minderheidsgroepen in een bepaald land 
kan hebben. Spreker wees hierbij op het 
recentelijk temgroepen van de ambassadéur 
van Perzlë.

Piket vroeg minister Pronk mee te delen of 
hij wil doorgaan met hulp aan be
vrijdingsbewegingen, ook in het geval van 
niet onwaarschijnlijke interventie van 
andere Afrikaanse staten; eventueel ten 
koste van diplomatieke en economische be
trekkingen; voorts vroeg spreker hoeveel en 
welke Afrikaanse landen zich bij de V.N. 
hebben uitgesproken voor V.N.-hulp aan 
bevrijdingsbewegingen.

De CH-senator wees voorts op een uitspraak 
van prof. Röling, die heeft gezegd dat over 
de vraag of militaire hulp aan bevrijdings
bewegingen kan worden gegeven, op zijn 
minst nog grote onzekerheid bestaat. 
Spreker plaatste een vraagteken bij de 
kritische opmerkingen die door de minister 
de laatste tijd zijn gemaakt over de 
ontwikkeling in Chili, waarbij tevens de ont
wikkelingssteun aan Chili beperkt is. Hij 
herhaalde hier zijn uitgangspunt dat de 
mens in de ontwikkelingslanden belang- 
rijker moet worden geacht dan de 
staatsvorm.

Piket vroeg zich af of alle diplomatieke, 
staatsrechtelijke en economische moeilijk
heden wel opwegen tegen de kritiek, die in 
deze landen vaak wordt gevoeld als een 
inbreuk op de souvereiniteit. Daarmee is de 
noodlijdende bevolking in deze landen niet 
gediend. De CH-woordvoerder vroeg zich 
dan ook af of steun aan bevrijdings
bewegingen niet beter beperkt kon blijven 
tot humanitaire steun, juist in het belang 
van de bevolking.

H . van Spanning.

Christelijk Historisch 
weekblad
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NIEUWE THEORIEEN Dr. J. W. van Huist
Een van de taken van de wetenschappelijke 
logistiek is, om onmiddellijk na een oorlog 
zoveel mogelijk facetten van die oorlog te 
evalueren. Dat gebeurt momenteel ten 
aanzien van de Jom-Ejppoer-oorlog. Het is 
duidelijk dat analyse en evaluatie van dit 
tragisch gebeuren door elke mogendheid die 
zich daarmee bezig houdt, als een top-secret 
wordt beschouwd.

Ik meen echter stellig niet naast de waarheid 
te zijn, als ik beweer, dat voor de militaire 
grootmachten de zogenaamde waarschu
wingstijd van lom Kippoer wel een zeer 
intense aandacht zal krijgen. Want wat in 
de Sina! en op de Golan zich op betrekkelijk 
kleine schaal heeft afgespeeld, kan in de 
verhouding van Navo en Warschau-pact 
over „zijn” of „niet-zijn” van de wereld 
beslissen.
Laat nu niemand menen dat ik mijzelf in 
staat acht om op m’n eentje analyse en 
evaluatie te geven van een gebeuren, 
waaraan de intelligentsten op wetenschap
pelijk logistiek gebied nog enkele jaren de 
handen vol zullen hebben.
Maar nochtans dringen zich enkele 
gebeurtenissen onontkoombaar op.
De lom Kippoer-oorlog maakte in de eerste 
dagen de indruk van een volkomen verrast 
Israël, dat slechts moeizaam zijn zo 
befaamde slagkracht kon hervinden. 
Niettemin is het volstrekt ondenkbaar, dat 
de Israëlische inlichtingendienst gefaald zou 
hebben. Wij stoten hier naar alle 
waarschijnlijkheid op een complicatie van 
politiek en psychologie. De door iedere 
mogendheid in theorie erkende waar
schuwingstijd moet als reële faktor door 
Israël gesignaleerd zijn.
Maar dan moet door een politieke beslissing 
het gehele apparaat in stelling worden 
gebracht. Deze politieke beslissing wordt 
door binnenlandse partijpolitieke - en dus 
onderling tegenstrijdige - verhoudingen 
bepaald. Dan komt de psychologische 
faktor. Een reaetie in een waarschuwingstijd 
genomen, werkt altijd provocerend en kan 
door de tegenpartij als agressie worden 
gekwalificeerd.
En nu van het Midden-Oosten naar die 
enorme schaalvergroting: Navo - Warschau. 
In de Navo-landen signaleren we een

democratie die nauwelijks meer problemen 
op kan lóssen, elke nieuwe verkiezing 
knaagt opnieuw aan de stelling dat een 
meerderheid moet regeren. Het past ons 
niet om ook maar enig oordeel uit te spreken 
over Watergate; laat Amerika deze zaak 
maar zelf oplossen. Maar een feit is dat in ’n 
bepaald opzicht de integriteit van de 
Amerikaanse democratie daardoor schade 
heeft geleden. Daar staat weer tegenover, 
dat het juist de democratie is, die deze zaken 
in openheid behandelt.
Tegenover de Westerse democratie staat de 
dictatuur van de Oostbloklanden, waar men 
thans zijn toevlucht neemt tot een 
verbanningspolitiek om de menselijke stem 
te smoren.

In een waarchuwingsfase, door wie ook 
veroorzaakt, staat het ,,Navo-binnenland” 
voor een in dubbel opzicht verdeelde 
democratie: 1) die der landen onderling; 2) 
die van elk participerend land afzonderlijk. 
De zo hoog geroemde flexible response 
wordt daarmee in hoge mate illusoir. Het 
Warschau-pact zal in zo’n fase ev.enmin een 
eenheid vormen. Het is stellig niet 
ondenkbaar dat enkele van deze landen, in 
een alarmfase tussen de Sowjet Unie en 
Amerika, van de gelegenheid gebruik zullen 
maken om ten aanzien van de Sowjet Unie, 
die altijd nog met een Chinese dreiging 
rekening moet houden, een grotere 
zelfstandigheid te verwerven.
Deze situatie dwingt ons er rekening mee te 
houden dat wij onze theorie van flexibility in 
response wel eens zullen dienen te herzien. 
Deze theorie gaat uit van vier stadia:
1. in de waarschuwingsperiode wordt in 

record-tijd elk onderdeel tot de hoogste 
paraatheid gebracht;

2. de strijd vindt plaats met conventionele 
wapens;

3. de verliezende partij grijpt naar het 
taktische kernwapen;

4. De nucleaire oorlog is een feit.
Ik meen te mogen stellen, dat deze theorie 
vooral ontstaan is, nadat president Kennedy 
de theorie van de massive-retaliation op 
principiële en praktische gronden had 
afgewezen. Immers deze theorie stelt 
onverkort het atoom-antwoord van de Navo 
als enige mogelijkheid tegenover de

oninhaalbare overmacht van de conven
tionele wapens van Warschau.
Mijn these dat de flexible-response-theorie 
herziening behoeft, grond ik dus voorna
melijk op de politieke situatie in beide 
blokken, die als variabele nauwelijks meer 
kwantificeerbaar is. Daar de lom Kippoer- 
oorlog de gehele theorie van de waar
schuwingstijd compliceerd heeft met de 
verdeelde Israëlische binnenlandse politiek, 
is het mogelijk dat niet alleen de 
theoretische alarm-fase, maar ook stadium 
II - dat der conventionele oorlog - wordt 
overgeslagen.
Laat ik van de theorie naar de facticiteit 
gaan. Uit de veelheid van feiten doe ik een 
keus, al is theorie en feit niet altijd scherp te 
scheiden.
De presentie van Amerika op het Europese 
continent is psychologisch belangrijker dan 
de Amerikaanse bijdrage in de conven
tionele bewapening.
Amerika eist bij herhaling een grotere 
inspanning van de Navo-partners, aangezien 
de EEG de eerste handelsmacht en de 
tweede industriële macht ter wereld is. De 
Amerikaanse senator Javitts heeft op de 
Navo-assemblee in Ankara gezegd,' dat 
Europa naar een eigen kernmacht moest 
streven. Naar mijn inzicht trekt Javitts 
hiermede de lijn van senatoren als Jackson 
en Fullbright door, die al jarenlang een 
groter Westeuropees aandeel eisen in de 
bondgenootschappelijke verdediging.
De cijfers die het International Institute for 
Strategie Studies in september jl. het licht 
deed zien in The Military Balance 19,73-1974 
zijn ontstellend.

Nuchter bezien: Warschau heeft een
overwicht aan grondstrijdkrachten van 3:1. 
De zeven volledige luchtlandingsdivisies 
waarover de Sowjet Unie beschikt, kunnen 
met alle goede wil die in mij is, moeilijk als 
defensief uitgelegd worden. Hier moet wel 
aan toegevoegd worden, dat de Jom 
Kippoer-oorlog ons genoopt heeft te komen 
tot een nieuwe evoluatie van de effectiviteit 
der wapens. Het zou wel eens kunnen zijn, 
dat het tankwapen b.v. een aantal 
effectiviteitspunten zal moeten prijsgeven. 
Als wij daarbij in ogenschouw nemen, dat de 
gekwalificeerdheid van de Westerse militair

tegenover die van het Oostblok een 
vraagteken is, - door de kortere diensttijd, 
door het constante gebrek aan oefen
terreinen, door een verschil in hardheid van 
de opleiding - dan is er reden tot zorg en 
bezorgdheid.
Deze bezorgdheid vermenigvuldigt zich als 
wij ons realiseren, dat zowel de Verenigde 
Staten als de Sowjet Unie in nucleair opzicht 
beschikken over een ontzettende ,,overkill 
capacity” , die elke overlevingskans, van wie 
dan ook, als een illusie laat verdampen. De 
vraag wat er na een derde wereldoorlog van 
onze planeet over zal zijn, vindt misschien 
zijn beantwoording in de opvatting dat de 
vierde wereldoorlog uitsluitend met stokken 
en stenen uitgevochten zal worden.
De opvatting dat de wereldvrede gegaran
deerd blijft zolang beide grootmachten over 
kernwapens beschikken, heeft wel een 
uiterst smalle basis; dit temeer, omdat een 
over kernwapens beschikkend China elke 
theorie discutabel kan maken.
Een oorlog op de grootste schaal gevoerd 
met conventionele wapens, roept slechts de 
vraag op, hoe hoog het water' gestegen moet 
zijn, alvorens door wie dan ook, het 
tactische kernwapen wordt ingezet.
Een nieuw aspect, dat alle bestaande 
theorieën - en zeker die van de flexible 
response - aantast, is in de zichtbaarheid 
gekomen door de energie-crisis. Voor een 
conventionele oorlogvoering is olie volstrekt 
onontbeerlijk. Het afsnijden van de 
olietoevoer beperkt voor West-Europa de 
duur van een dergelijke oorlog tot een 
afzienbaar aantal weken. Bovendien kunnen 
sheik-dommen met een mini-populatie, door 
een voorkeur voor één der belligerenten, een 
beslissende invloed laten gelden. En ook 
daardoor kan het gebruik van het tactische 
kernwapen slechts door een armlengte 
afstand van ons gescheiden zijn. Een 
herinnering aan het derde rijk - van Adolf 
Hitler - waar men zes jaar lang synthetische 
benzine gebruikte, lijkt mij zinloos, omdat 
speciaal het supersonische vliegtuig slechts 
brandstof kan gebruiken, die aan de 
allerhoogste eisen voldoet.
Als aan mijn beschouwingen een kern van 
waarheid" niet ontzegd kan worden, dan

vervolg pag. 4
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verklaart dat de herhaaldelijke schendingen 
door de Spaanse regering van de 
fundamentele rechten van de mens en van 
de burger en het met voeten treden van de 
democratische rechten van minderheden in

een Europa dat zijn eenheid langs vrije en 
democratische weg zoekt, de toetreding van 
Spanje tot de Europese Gemeenschap 
verhindert” .

Scholten.

BERKIHOUWER HERKOZEN.
DE OMZETBELASTING WORDT 
VERDER GEHARMONISEERD.

EEG EN SPANJE

Tijdens de maartzitting van het Europese 
Parlement is de Nederlandse liberaal 
Comelis Berkhonwer voor één jaar herkozen 
als voorzitter van het parlement. Hoewel er 
in de voorafgaande weken in de wandel
gangen wel het één en ander aan de orde was 
geweest ten aanzien van deze herverkiezing, 
bleken op het beslissende moment alle 
'problemen te zijn opgelost. Berkhonwer 
werd - naar de traditie van het parlement - 
bij acclamatie herkozen voor het zittingsjaar 
1974/1975. Volgend jaar zal volgens 
diezelfde traditie een afgevaardigde uit een 
andere lid-staat en uit een andere politieke 
groep met het voorzitterschap worden 
belast. Intussen wU ik ook graag op deze 
plaats collega Berkhonwer van harte 
gelukwensen met het vertrouwensvotum dat 
hij met deze herverkiezing heeft ontvangen. 
En met instemming citeer ik de zinsnede uit 
de korte toespraak, waarmede Berkhonwer 
het voorzitterschap weer aanvaardde: „Het 
Europese Parlement moet de motor zijn die 
de Gemeenschap vooruit stuwt”.

Belangrijke data
Dinsdag 16 april: Kandidaatstelling ver

kiezingen gemeenteraad.
Zaterdag 20 april: Unieraadsvergadering. 
Woensdag 15 mei: Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering. 
Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering in 
Apeldoorn (,,Orpheus”).

vervolg van pag. 4
meen ik, dat slechts de politieke wil van 
Oost en West de waanzin der wereld een 
halt kan toeroepen. Nederland is Navoland. 
Men kan - mede gelet op de wijze waarop 
enkele Navolanden geregeerd worden, de 
vraag stellen, o f wij in dat gezelschap mogen 
blijven. Naar onze mening lost een uittreden 
uit het Atlantisch bondgenootschap niets 
op, evenmin als een uitstoten van andere 
landen.
In de Navo bezitten wij nog één der 
mogelijkheden, om zonder ophouden te 
zeggen, dat het koloniale tijdperk definitief 
voorbij is en om tevens het begrip 
democratie zó te definiëren, dat dictatuur en 
terreur daarin nooit getolereerd kunnen 
worden.
De Navo is een militair bondgenootschap. In 
de lom Kippoer-oorlog is overduidelijk 
gebleken, dat wij bepaalde steunpunten niet 
kunnen missen. Waren deze steunpunten er 
niet geweest, dan had deze oorlog voor Israël 
wellicht een zeer tragisch verloop gehad. 
Belangrijk is wellicht de taak die Nederland 
op zich kan nemen, om zonder aflaten al het 
mogelijke te doen, om elke poging te 
steunen die kan leiden tot ontspanning. Om 
zelf initiatieven te nemen die spanningen 
kunnen elimineren. Om het Nederlandse 
volk - en via ons volk de wereld - ervan te 
doordringen, dat alleen een waarachtige 
politieke vredeswil ertoe kan leiden, dat voor 
deze en voor de komende generatie het leven 
leefbaar en de dood sterfbaar is.
Gaat deze taak wellicht mensenkrachten te 
boven? Dan wil ik als christen-democraat 
citeren, wat de bisschoppelijke vastenbrief 
1974; ,,Macht, onmacht, hoop”, zegt: ,,Wij 
bidden juist omdat wij vertrouwen, dat God 
met goede verlangens meewerkt”.

WAAROM DR. R. J. H. KRUISINGA 
LID IS VAN EEN VAKBOND

OMZETBELASTING

De Europese Commissie heeft in de zomer 
van 1973 bij de Raad een zesde richtlijn 
ingediend voor de harmonisatie van de 
omzetbelasting in de negen lid-staten. Zoals 
bekend wordt op dit moment reeds in alle 
negen lid-staten de omzetbelasting geheven 
volgens het systeem van de toegevoegde 
waarde. In Nederland is dit systeem met 
ingang van 1 januari 1969 ingevoerd. Maar 
ondanks het gemeenschappelijke systeem 
vertoont de praktische uitwerking van dit 
systeem in de lid-staten nog grote ver
schillen. Bovendien zijn de tarieven van de 
omzetbelasting nog niet geharmoniseerd. 
Op den duur zullen deze verschillen voor het 
belangrijkste deel moeten verdwijnen 
teneinde de thans nog bestaande fiscale 
grenzen tussen de lid-staten op te heffen.
Dat is een zaak die nog vele jaren in beslag 
zal nemen. Maar er moet ook op korte 
termijn wat gebeuren. Met ingang van 1 
januari 1975 zullen namelijk de eigen 
inkomsten van de Europese Gemeenschap 
voor een belangrijk deel gaan bestaan uit 
een Europese heffing van maximaal 1% op 
basis van de grondslag van de omzet
belasting. Daartoe is in april 1970 besloten. 
Dit behoeft per saldo in de lid-staten niet tot 
een verzwaring van de belastingdruk te 
leiden. Tot nu toe kwamen de bijdragen van 
de lid-staten uit de algemene middelen. Er 
vindt in beginsel per 1 januari 1975 slechts 
een omzetting van middelen plaats; de 
nationale bijdragen worden vervangen door 
een deel van de nationale BTW-opbrengst. 
Het is duidelijk dat deze operatie slechts 
dan bevredigend kan verlopen wanneer de 
grondslagen waarover de omzetbelasting in 
de negen lid-staten wordt geheven in grote 
lijnen met elkaar overeenkomen. Om dit te 
bereiken is deze zesde richtlijn ingediend.

Ik zal u niet vermoeien met een uiteen
zetting van alle fiscale problemen die hierbij 
in het parlement aan de orde kwamen. 
Wanneer de uit deze zesde richtlijn ook voor 
Nederland voortvloeiende verplichtingen in 
het Nederlandse parlement aan de orde 
komen zal daarvoor nog ruimschoots 
gelegenheid zijn. Slechts wil ik nog vermel
den dat de Nederlandse christen-democraat, 
de financiële specialist van de KVP-fractie, 
Notenboom, voor het parlement een voor
treffelijk rapport heeft geschreven en dit 
rapport ook met verve in de plenaire 
vergadering heeft verdedigd. Namens de 
christen-democratische fractie heb ik onder 
meer een amendement verdedigd, waarbij 
wordt vastgelegd dat de - ook in onze 
Nederlandse wetgeving bestaande - regeling 
voor de kleine zelfstandigen in middenstand 
en ambacht als blijvend instituut in de 
toekomst kan worden gehandhaafd.

SPANJE

Uit de talrijke onderwerpen die deze maart
zitting door het Parlement zijn behandeld, 
kies ik nog een uitspraak over de terecht
stelling van de Spanjaard Salvador Puig 
Antich. Na een uiterst rumoerig debat, 
waarbij de emoties hoog opliepen, heeft het 
parlement een resolutie aanvaard, waarvan 
de voorzitter van de christennlemocratische 
fractie de eerste ondertekenaar was. 
Overigens waren er binnen deze fractie wel 
enige nuances.
Ik kan het standpunt van de overgrote 
meerderheid van het Parlement het beste 
weergeven door een letterlijk citaat uit deze 
resolutie;

„-getroffen door de recente dramatische 
gebeurtenissen in Spanje,
-veroordeelt de toevlucht van dictatoriale 
regeringen tot gebruikmaking van bijzon
dere gerechtshoven voor de berechting van 
tegenstanders van het heersende regime, 
-gelet op de terechtstelling van Salvador 
Puig Antich, die standrechtelijk werd 
veroordeeld en op de dreigende uitwijzing 
uit Spanje van de bisschop van Bilbao door 
de Spaanse regering en op de politieke 
overwegingen die aan de te beduchten 
maatregel ten gronde zou liggen.

De christelijk-historische fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kmisinga, is 
lid van een bij het CNV aangesloten 
vakbond, de Nederlandse Chcistemke Bond 
van Overheidspersoneel. In „Het Orgaan”, 
het weekblad van deze bond, heeft dr. 
Kmisinga deze maand verteld van zyn 
beweegredenen om zich bij de NCBO aan te 
sluiten.

„Het bestaan van een christelijke organi
satie vraagt voortdurend om bezinning. 
Toen ik jaren geleden lid werd van de NCBO 
deed ik bewust een keus voor de christelijke 
vakorganisatie. Ook nu acht ik de 
principiële kant van de vakorganisatie nog 
steeds van groot belang.
Wil zij niet verschralen in een eenzijdig 
materialisme dan heeft een vakorganisatie 
een duidelijke visie op mens en maat
schappij nodig. Juist de christelijke 
vakorganisatie heeft vanouds her altijd oog 
gehad voor de harmonie. Die harmonie 
is in de samenleving noodzakelijk. De 
christelijke vakorganisatie heeft de nood
zaak van bereidheid tot een gesprek altijd 
onderstreept. Dat uitgangspunt heeft de 
NCBO tot een krachtig pleitbezorger voor 
de belangen van haar leden gemaakt. Het 
heeft haar tot een constructieve overleg
partner gemaakt.
Het CNV heeft niet gepleit voor polarisatie. 
Integendeel, het pleitte voor overleg en 
samenwerking. Dat heeft haar niet 
verhinderd, maar integendeel geïnspireerd 
waar nodig hard, erg hard te vechten tegen 
het onrecht.
Het CNV was, dat mogen we niet vergeten, 
één van de eerste organisaties, die de kwestie 
van sociale structuren aan de orde stelde 
(architectonische kritiek op de samen
leving).

In een tijd, waarin polarisatie door velen als 
de hoogste politieke wijsheid wordt beleden, 
is aan de christelijke vakorganisatie grote 
behoefte.
Het Evangelisch uitgangspunt behoedt naar 
mijn mening de christelijke organisatie 
enerzijds voor een afglijden naar een 
radicalisme en het overaccentueren van 
negatieve gevoelens, ten opzichte van een 
beleid, waarvoor men weinig sympathie 
heeft. Anderzijds roept het Evangelie op tot 
voortdurende kritische maar opbouwende 
benadering, zonder dat men in uitersten 
- hetzij negatief, hetzij te meegaand positief - 
vervalt.
Ik wees naast het opbouwend overleg op het 
voortdurend aktief optreden voor de 
belangen van de leden. Ik betreur het nog 
altijd dat velen menen, dat de geor- 
ganiseerden de kastanjes maar uit het vuur 
moeten halen; terwijl zij in een zekere onver
schilligheid aan de kant blijven staan. Wel 
hebben juist deze mensen vaak kritiek op de 
bereikte resultaten, maar men wil gelijk
tijdig overal buiten blijven.

Dit is een dubbelzinnige houding op 
negatieve gronden.
Ik hoop dan ook, dat velen de NCBO willen 
steunen in haar belangrijke arbeid door zich 
in de gelederen te scharen.
Haar gelederen kunnen niet genoeg worden 
versterkt. Lid zijn en worden van het CNV is 
een bewuste keuze.

Een bewuste keuze nu, waar in een tijd van 
toenemend geweld de polarisatie niet de 
hoogste wijdheid mag zijn. 
luist nu moet die keuze voor het CNV 
worden gemaakt.”  Aldus dr. Kmisinga in 
„Het Orgaan” .

PA R LEM EN TA R IA
CHU
TEGEN VERLAGING 
DEFENSIE BEGROTING
Van CHU-zijde is steeds betoogd dat de 
omvang van de defensie-nitgaven voor ons 
geen heilige zaak is, in die zin, dat absolute 
bedragen en vaste percentages voor ons het 
enige uitgangspunt van het beleid kunnen 
vormen. Wanneer wij met behoud - of tiever, 
gelet op de huidige situatie, met uitbrei
ding - van onze defensiekracht tot bezuini
gingen kunnen komen, dan is dat een 
beleidslijn, die wij kunnen steunen. Een 
vermindering van uitgaven, zoals thans 
wordt voorgesteid, zonder dat wij iets weten 
over het toekomstige heleid, achten wij 
echter oqjuist. Een dergelijk voorstel zullen 
wij niet kunnen steunen.

Dit zei mr. W. Scholten vorige week in de 
Tweede Kamer, tijdens de behandeling van 
een wijziging van de begroting van Defensie 
voor 1973, waarbij de totale uitgaven met 81 
miljoen worden verlaagd.
Seholten noemde dit wetsontwerp een 
voorstel dat niets met defensie te maken 
heeft maar wel veel met de algemene 
politieke achtergrond. Dit voorstel moet de 
indruk bevestigen dat in de eerste maanden 
van het kabinet-Den Uyl veel zal veran
deren. Dat moest ten koste van defensie 
gaan.
De CH-woordvoerder deelde mee grote 
bezwaren te hebben tegen de procedure, die 
bij dit voorstel wordt gevolgd. Zonder dat we 
enig inzicht hebben over het nieuw te voeren 
defensiebeleid en over de mogelijkheid om 
tot een betere verhouding tussen de 
investeringen en de exploitatiekosten, stelt 
het kabinet een blijvende vermindering van 
81 miljoen op de lopende begroting voor.

POLITIEKE DOELEINDEN

Dit is een evidente afwijking van het 
defensiebeleid dat in voorafgaande jaren is 
gevoerd; en voor die afwijking is - gelet op 
het ontbreken van inzicht in het totaalbeleid

- geen goede grond aanwezig. Ook in het 
verleden is het, aldus Scholten, wel 
voorgekomen dat gelden op de lopende 
begroting niet konden worden uitgegeven 
maar dit heeft nog nooit geleid tot een 
voorstel dat uitsluitend op algemene 
politieke overwegingen berust.

Het betreft hier geen stmktureel overschot 
op de begroting. Het gaat om toevallige 
overschotten, waartegenover andere be
hoeften staan, waarop men niet ingaat.

Tijdens het debat in de Kamer bleek dat 
minister Vredeling opnieuw de datum van 
de in de Troonrede aangekondigde defensie
nota moest verschuiven. Aanvankelijk zou 
dit stuk reeds rond de jaarwisseling 
verschijnen. Later is de datum enkele malen 
verschoven naar april. Nu zal het, volgens 
minister Vredeling, juni worden.
Scholten informeerde in zijn rede o f de 
financiële meerjarenramingen gelijktijdig 
met de defensienota gereed zullen zijn.

Hij twijfelde hieraan omdat minister 
Lubbers onlangs heeft gezegd dat het 
kabinet voor het maken van grondige 
meerjarenramingen, door de vele alledaagse 
problemen, nauwelijks tijd heeft.

De CH-woordvoerder vroeg voorts of de 
minister reeds een reaktie kon geven op de 
door de PPR ni^ehrachte alternatieve 
defensienota. Hij verwonderde zich enigs
zins dat de PPR als trouwe regeringspartner 
aan het dehat over de 81 miljoen niet 
deelneemt maar wel een voorschot op de 
defensienota neemt. Hij vroeg daarhy met 
name aandacht voor een passage in de 
PPR-defensienota waar wordt gesteld dat 
ons Nederlandse leger in de toekomst in een 
sluimertoestand moet worden gebracht.

H. van Spanning.
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EINDVERSLAG COMMISSIE VWO-HAVO-MAVO

M A M M O E T W E T  GEEN E IN D P U N T  M A A R  N IE U W  B EG IN
-Vrij veel leerlingen komen nog - in de 
verkeerde school terecht.

-Buiten de scholengemeenschappen is het 
niet altijd eenvoudig een verkeerde 
schoolkeus na de hmgklas te herstellen. 

-Het probleem van het zittenblijven is nog 
aanzienlijk, in principe is het nog niet 
opgelost.
-„Te hoge” of „te lage” schoolkeus komt 
nog steeds voor.

-De Mammoetwet heeft wel de weg helpen 
banen voor echte vernieuwingen. De wet die 
ze niet eiste, heeft ze versneld. Er kwamen 
didactische vrijheden waarvan veel leraren 
gebruik hebben gemaakt.

Aldus luiden enkele conclusies uit het 
eindverslag van de Commissie vwo- 
havo-mavo, dat deze maand is verschenen. 
De experimenten en de invoering van de 
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
mogen geen fundamentele vernieuwing van 
het voortgezet onderwijs hebben gebracht, 
aldus de commissie, ze hebben toch wel de 
weg voor zo’n vernieuwing helpen banen. Zij 
baseert deze opvatting op de volgende 
overwegingen. ,,De structurele verande
ringen hebben geleid tot het vergelijken van 
het oude en het nieuwe. Dit heeft de ogen 
van velen ervoor geopend, dat de oude 
scholen niet onvervangbaar waren. Het heeft 
twijfel aan de kwaliteit van ons onderwijs en 
het denken over grondslagen en doelstel
lingen bevorderd. Men raakte wat meer los 
van traditionele opvattingen” .
Voorts constateert de commissie in haar 
eindverslag dat tal van didactische en 
pedagogische vernieuwingen met de experi
menten en met de WVO hun intrede deden 
in het onderwijs.

EXAMENS

„De schriftelijke examens met de centraal 
vastgestelde opgaven bevorderden door hun

kwaliteit een zekere vernieuwing. De 
examenprogramma’s lieten voor de monde
linge examens, later ook voor het school
onderzoek, een grote mate van vrijheid. Het 
schoolonderzoek betekende een duidelijke 
vermindering van de overheidscontrole. 
Leraren die uit waren op vernieuwing van de 
leerstof en didactiek konden daardoor tot op 
zekere hoogte vrij hun gang gaan. Velen 
hebben daarvan gebruik gemaakt door 
werkvormen toe te passen, die aan de 
leerlingen de kans gaven eigen stof te kiezen 
en die stof naar eigen inzicht te bestuderen 
en te ordenen”. Niet te bewijzen valt, aldus 
de commissie, o f de beperking van het 
aantal examenvakken de verdieping bracht 
die men beoogde; ook het tegendeel is niet te 
bewijzen.
Menige docent voelde zich onbehaaglijk, 
hier wreekte zich de onvoldoende voor
bereiding van de docenten op de nieuwe 
situatie. Een studie- en scholingsfase voor 
schoolleiders en leraren had naar de mening 
van de commissie vooraf moeten gaan.

GEEN FUNDAMENTELE 
VERNIEUWING

De commissie constateert vervolgens in haar 
eindverslag dat het aspect vorming meer 
aandacht kreeg, maar dat de examen
programma’s richtlijn bleven voor de 
eenheid van niveau, de erkenning van 
diploma’s. Het kennis-element bleef de 
oorzaak, voor expressievakken en niet- 
voorgeschreven vakken bleef weinig ruimte 
over.
Men vernieuwde het onderwijs niet 
fundamenteel en maakte weinig studie van 
de doelstellingen, werkvormen en evaluatie. 
Volgens de commissie was er geen strategie,

geen leer der veranderingen, men zwoer bij 
de pedagogische en didactische vrijheid van 
de scholen; dat men zodoende de eenheid en 
vergelijkbaarheid van de experimenten

blokkeerde, was bij de beslissende instanties 
blijkbaar geen punt van overweging.

ONVOLDOENDE BEGELEIDING

De gebrekkige begeleiding en voorbereiding 
van de vwo-havo-experimenten is oorzaak 
geworden van veel irritatie, teleurstelling en 
afmatting. De leraren hadden vooral in het 
begin geen duidelijk inzicht in wat van hen 
verwacht werd. Menige leraar had er moeite 
mee zonder steun van deskundigen de 
creativiteit en inventiviteit te ontwikkelen 
die soms nodig waren. Later kwam een 
enigszins systematische begeleiding met 
hulp van de pedagogische centra op gang. 
Een experiment, aldus de commissie, vraagt 
zorgvuldige inschakeling. Voorbereiding en 
begeleiding van de deelnemers. „In dit 
opzicht heeft er zeer veel ontbroken” .

De havo-mavo- en de mavo-experimenten 
hebben begeleiding gekregen van de 
landelijke pedagogische centra, die reeds 
van 1958 tot 1963 ervaring hadden 
opgedaan met de ulo-experimenten. Daar
door zijn de experimenten in de mavo-sector 
en de overdracht ervan veel minder 
moeizaam verlopen dan de vwo-havo- 
experimenten. De commissie signaleert in 
haar eindverslag echter ook voor het mavo 
en het havo-mavo vijf negatieve punten, 
t.w.:
de planning kwam te laat en was 
onvoldoende;
de mankracht voor begeleiding en over
dracht was te gering;
vele begeleiders waren niet in staat aan de 
behoeften van de leraren van het begin tot 
het eind van de experimenten te voldoen; 
er waren te weinig mensen met goede 
capaciteiten voor de overdracht; 
de werkelijke didactische en pedagogische 
vernieuwing is over het algemeen niet 
bijzonder ver gekomen.

SLOTCONCLUSIE

Het geheel overziende constateert de 
commissie vwo-havo-mavo dat „de struc
tuurveranderingen, die beoogd waren in de 
Wet op het voortgezet onderwijs en die over
zichtelijk waren, overspeeld zijn door zeer 
complexe uitwerkingen, wensen en in
zichten, die de wetgever niet heeft voorzien”.

RUIME FACILITEITEN

De commissie acht het verlenen van ruime 
faciliteiten voor experimenten noodzakelijk. 
Een experimenteerplan moet volgens haar 
aan de volgende vier eisen minimaal 
voldoen:
een heldere beschrijving van doelstellingen, 
werkvormen, middelen, evaluatiemethoden 
en overdrachtsprocedures; 
een faseringsschema dat tijdnood voorkomt 
en tussentijdse en evaluatiemethoden aan
geeft;

Een zodanige regeling voor begeleiding en 
bijscholing van schoolleiders en docenten 
dat een goed onderwijskundig klimaat 
verzekerd is;

een garantie voor de verzorgingsstructuur 
met vermelding van de in te schakelen 
instellingen zoals landelijke en plaatselijke 
o f regionale pedagogische centra, het 
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, 
instituten voor de opleiding en bijscholing 
van schoolleiders en leraren, instituten voor 
de leerplanontwikkeling, instituten voor 
onderzoek.

H.L.

DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN AMBTENAREN
In de Tweede Kamer heerst een bee^e 
verkiezingskoorts. Bij stemmingen ontbre
ken vele leden. Er worden abnormaal veel 
telefoongesprekken gevoerd. Naarstig lezen 
de leden de politieke verslagen in de 
kranten. Er worden extra veel schriftelijke 
en mondelinge vragen gesteld en inter
pellaties aangevraagd. Kortom, er is een 
andersoortige bedrijvigheid.

De agenda van de Kamer bevat in deze 
dagen slechts „kleingoed”. De begrotingen 
zijn afgedaan en belangrijke wetsontwerpen 
komen nog niet af. Tot dat ,.kleine” goed 
behoorde deze week ook een brief van de 
Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 
het vorige kabinet, nl. de heer Biesheuvel. 
Reeds in 1970 had de toenmalige Staats
secretaris van Binnenlandse Zaken (de heer
C. van Veen) toegezegd naar aanleiding van 
vragen van de P.v.d.A.-leden Roethof en 
Laban een aanwijzing te zullen geven inzake 
het ambtelijk optreden (extern), die betrek
king heeft op de vrijheid van meningsuiting 
van ambtenaren.
Kortweg gaat het er in deze brief over de 
vraag hoe ver een ambtenaar zijn mond mag 
open doen.
Kort samengevat komt de brief van de 
toenmalige Minister-President erop neer, 
dat voor de vrijheid van meningsuiting van 
de ambtenaar geen beperkingen gelden dan 
die, welke voortvloeien uit de algemene eis 
van loyaliteit.
Wél is het zo, dat in vergelijking met 
particuliere werkverbanden het bijzondere 
karakter van de overheidsdienst er een 
bijzonder accent aan geeft.
De bestuurders van Rijk, Provincie en 
Gemeente worden door de volksvertegen
woordigers op het matje geroepen, maar de 
ambtenaren niet.
Dit vormt geen belemmering voor de ambte
naar om vrijelijk uit te mogen komen voor 
zijn politieke mening, maar de situatie kan 
sterk verschillen.
In de eerste plaats is van belang hoe groot de 
afstand is tussen de betrokken ambtenaar 
en de instantie waar het beleid gevormd 
wordt.
Zo zal een rechtstreekse adviseur van een 
dagelijks bestuurder veel voorzichtiger 
moeten zijn, dan een ambtenaar, die lang 
niet zo dicht bij het vuur zit.
In de tweede plaats speelt de aard van de 
materie zelf een rol. Wanneer het gaat over 
een geladen of gevoelige kwestie zal ook 
meer terughoudendheid geboden zijn.
In de derde plaats is van belang de wijze, 
waarop de mening geuit wordt. Het maakt

namelijk wel een groot verschil o f  de 
ambtenaar bewust gaat agiteren o f deel gaat 
nemen aan een actiegroep over een zaak, 
waar hij deskundig in is en o f hij slechts zijn 
mening te kennen geeft in een o f ander 
tijdschrift.
Als algemene gedragsregel zegt de brief, dat 
de ambtenaar, die twijfelt o f de gedragslijn, 
die hij overweegt te volgen, juist is, doet 
verstandig met zijn chef overleg te plegen. 
Dit intern ambtelijk overleg laat uiteraard 
de mogelijkheid van een beroep op de 
ambtenarenrechter onverlet.

De heer Roolvink heeft namens de chr. 
democratische fracties de openbare behan- 
deiing van voormeide brief verzorgd.
Hij steide in de Kamer, dat de drie fracties 
zich zeer wel konden verenigen met de 
aanwijzingen uit de brief.

Van aantasting van enig grondrecht is geen 
sprake, maar de ambtenaar, die zich 
(vrijwillig) in een soms delicate situatie 
(werkverband) begeeft, moet zich met name 
uit een oogpunt van loyaliteit zekere beper
kingen opleggen. Dat geldt overigens in 
menig ander werkverband eveneens. In dit 
opzicht bevindt de ambtenaar zich niet in 
een uitzonderingspositie.
De aanwijzing moge als zodanig simpel zijn, 
de hantering is niet zo eenvoudig. Zeker niet 
in een tumultueuze samenleving.' Dit geldt 
zeer in het bijzonder voor speciale groepen 
van ambtenaren.
Onze sterk gewijzigde manier van politiek 
bedrijven (vooral buiten parlementair), de 
toeh ook al ver voortgeschreden openheid, 
de veel indringender en agressievere 
nieuwsgaring, maken de meningsuiting door 
ambtenaren tot een moeilijke zaak, vooral 
t.o.v. de politieke verantwoordelijke be
windsman.
Men moet hierbij niet slechts denken aan de 
departementale top, maar zeker ook aan 
mensen in de periferie, directeuren van
G.A.B.’s en inspecteurs van volksgezond
heid. Ook voor provineiale en gemeentelijke 
ambtenaren kunnen hier vragen aan de orde 
komen, aldus de heer Roolvink.

Hij vroeg de Minister of hij het verstandig 
vindt, dat ambtenaren-lid van de gemeente
raad van Den Haag, als eerste onder
tekenaars van een motie, betrekking 
hebbend op het spreidingsbeleid - optreden? 
Ware het niet verstandig geweest de onder
tekening aan andere leden van de raad over 
te laten? Zijn we wel op de goede weg, nu de 
minister-president en de minister van

Defensie een speciale adviseur uit eigen 
partij hebben aangetrokken? Wordt hier
door niet een nieuw en in wezen vreemd 
element in het Nederlandse ambtelijk 
apparaat ingevoerd? W at zal de bonding 
van de toekomstige bewindslieden zijn, die 
met de politieke kleur van de betrokken 
adviseurs niet instemmen? Wordt op deze 
wijze niet een bedenkelijk element 
ingevoerd?

Naar onze opvatting, aldus de heer 
Roolvink, wordt door deze benoemingen een 
stap gezet in een richting, waar de „politieke 
ambtenaar” zijn intrede doet. Dit is geen 
stap in de goede richting, maar duidelijk een 
beleidsombuiging, waartegen wij ernstige 
bezwaren moeten inbrengen.

H . Wisselink.

Het Christen Democratisch 
Appèl en de elfstedentocht
Nu we rondom kunnen lezen en horen, dat 
het christen-democratisch Appèl vooral aan 
de basis begint aan te slaan, zou ik graag 
iets uit de praktijk willen vertellen.
Om de enkele twijfelaar, die hier en daar 
nog rondloopt, een hart onder de riem te 
steken. Ook omdat ik het kwijt moet: even 
de vreugde met anderen delen.
De samenwerking in de Friese Staten is al 
meermalen geroemd, daar zullen we het dus 
maar niet meer over hebben.
Evenals in de staten hebben de drie ook in 
Leeuwarden één fractie in de gemeenteraad. 
Die samenwerking wordt van harte voort
gezet. Het enthousiasme, waarmee gewerkt 
wordt, is hartverwarmend.

En de verruimende ontdekking voor allen, 
die op wat voor manier dan ook meewerken 
in allerlei commissies, is dat men na de 
eerste kennismaking over en weer in no time 
vergeten is dat er ooit gescheiden is 
opgetrokken Omdat we nog niet één 
organisatie hebben, loopt de verspreiding 
van het verkiezingsmateriaal nog via de 
afzonderlijke kiesverenigingen. Onze stad is 
daartoe in distrikten verdeeld, en elk van de 
drie partners neemt een stuk voor zijn 
rekening.
Natuurlijk komen we zo onderweg nog wel 
es mensen tegen, die kritisch staan 
tegenover het CDA. De meest-gehoorde 
opmerking is dan dat het aan de top van de 
drie nog zo rommelt, en dat je er als 
eenvoudige kiezer geen wijs meer uit wordt. 
Het zijn vooral jongeren, die dat een slecht 
verteerbare zaak vinden.

DEZELFDE EINDSTREEP

Ik vergelijk de ontwikkeling van het CDA 
dan voor het gemak wel eens met de Friese

elfstedentocht. We zijn met een hele grote 
groep mensen op weg naar dezelfde 
eindstreep. De één wil daar zo snel mogelijk 
naar toe en laat zich inschrijven voor de 
wedstrijdtocht, de ander, die wat kalmer 
aan wil, doet mee aan de toertocht. Maar 
het doel is hetzelfde. Nu wordt daar in de 
kop van het schaatsersveld nog wel es wat 
teveel geknokt om de winst. Bij schaatsen
rijden moet je je benen zijwaarts uitslaan om 
vooruit te komen. Daarbij slaat de éne man 
uit de kopgroep wel es wat ver uit naar links, 
de andere wat meer naar rechts. Maar 
nogmaals: het doel is hetzelfde, en wanneer 
we elkaar steunen komen we er allemaal 
best.
Voor die koplopers dit: Er is es een 
elfstedentocht geweest - u zult zich die zeker 
herinneren - waarin de omstandigheden 
extra moeilijk waren. De tocht was lang en 
zwaar. Vijf mensen streden om de 
uiteindelijke zege. Om de beurt aan kop en 
elkaar er doorslepend. Tegen het eind van 
de tocht besloten die vijf, dat ze allemaal 
evenveel werk hadden verzet. Ze waren op 
die barre tocht zozeer één geworden dat 
niemand het over z’n hart kon krijgen om er 
alleen vandoor te gaan voor een laatste 
sprint. Met de armen om eikaars schouders 
kwamen ze tenslotte de eindstreep over; een 
indrukwekkende demonstratie van die 
eenheid.
De tocht van het CDA kent eveneens 
hindernissen, dat weten we allemaal. De 
kopploeg heeft het daar kennelijk het 
moeilijkst mee, gezien de tegenstrijdige 
uitlatingen, die ons zo nu en dan koude 
douches van narigheid bezorgen. Wat meer 
overleg nog en verstandige samenwerking 
zal ook deze ploeg als een ware eenheid over 
de streep doen gaan.

Jelly Algra.
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E urop ese  C o m m issie  u ite rs t  pessim istisch  o v e r  v o e d s e ls itu a tie
Op korte termijn dreigt het met de voedsel
situatie in de wereld volledig mis te lopen. 
De voorraden zakken naar een zodanig peil 
dat de kleinste misoogst catastrofale 
gevolgen kan hebben. Het zou uiterst 
onverantwoordelijk zijn om dat niet onder 
ogen te willen zien, aldus Claude Cheysson, 
lid van de Europese Commissie, dezer dagen 
tijdens een persconferentie in Brussel.

Cheysson (ontwikkelingshulp) heeft samen 
met ir. Pierre Lardinois een memorandum 
opgesteld dat een pleidooi vormt voor een 
coherente voedselhulppolitiek van de 
Gemeenschap in plaats van de tot nu toe 
gevoerde hulpacties. Cheysson wil voor
namelijk drie dingen: continuïteit van de 
programma’s door een indicatief drie
jarenplan; de EG-hulp niet alleen con
centreren op granen maar ook op andere 
produkten (diversificatie) en een krachtige 
uitbreiding van de EG-voedselhulp.
Dit jaar (1973-1974) hebben de Gemeen
schap en haar lidstaten voedselhulp- 
leveringen van 1,3 miljoen ton granen,
80.000 ton magere melkpoeder (nog goed te 
keuren door de Raad), 45.000 ton butter-oil

en 6.000 ton suiker op het programma 
staan.
Cheysson acht dit onvoldoende: 1,3 miljoen 
ton granen is bijvoorbeeld maar net 1 
procent van de Europese graanproduktie. 
Die 1,3 miljoen ton is op het totaal van 16 
miljoen ton wereldgraanhulp niet veel.

SOMBERDER

Cheysson schilderde in Brussel een situatie 
die nog somberder is dan de voorspellingen 
van de wereldvoedselorganisatie, de FAO. 
Toevallige omstandigheden, zoals grote 
droogte en overstromingen, in de Sahel, 
Ethiopië en Bangla Desh, hebben aan de 
omstandigheden geen goed gedaan. Maar ze 
zijn vooral kritiek geworden door slechte 
oogsten vorig jaar, het ver achterblijven van 
de voedselproduktie in de ontwikkelings
landen, de grote trek naar de steden in die 
landen en teleurstellende resultaten van de 
,,groene revolutie”.
Vorig jaar in de herfst, aldus Cheysson, 
werd al duidelijk dat de voedselimport van 
de ontwikkelingslanden zou stijgen van 4

miljard dollar in 1970 tot ruim 7 miljard 
dollar in 1980. De prijzen zijn sindsdien 
omhoog gevlogen. Meststoffen bijvoorbeeld 
werden drie maal zo duur en dat betekent 
opnieuw geringere produktie. Al in 1975 
kan de wereld geconfronteerd worden met 
dramatische hongersnoden en sterfte op 
grote schaal.
Als de geïndustrialiseerde landen hun 
voedselhulp in de komende tijd niet 
drastisch verhogen dan zullen er over een 
jaar of twee ,,niet eens meer prijzen 
bestaan” . Voedselprijzen zullen dan op 
ongekende wijze op hol slaan, aldus 
Cheysson.
Voor een indicatief voedselhulpprogramma 
van de Gemeenschap voor drie jaar wil de 
Europese Commissie minimum- en maxi- 
mum-verplichtingen. Het richtprogramma 
voor 1974-1975 tot 1976-1977 moet voorzien 
in een jaarlijkse voedselhulp van 1,7 tot 2,5 
miljoen ton granen, 80.000 tot 120.000 ton 
magere melkpoeder, 45.000 tot 65.000 ton 
butter-oil, 10.000 tot 40.000 ton suiker en 
voorts 20 tot 30 miljoen rekeneenheden aan 
andere produkten.

VEEL GELD

Uitbreiding van en meer verscheidenheid 
brengen in de voedselhulp kost veel geld. De 
EG-begroting die voor dit jaar voorziet in 
780 miljoen gulden aan voedselhulp zou dan 
belast worden met bedragen die oplopen tot 
1,22 miljard gulden. Dat is een zware last, 
juist op een moment dat de financiële 
toestand van de Gemeenschap verslechtert 
als gevolg van de energiecrisis. Maar het zou 
misdadig zijn, aldus Cheysson, de ont
wikkelingslanden in de steek te laten. 
Voedselhulp van de Gemeenschap, zo zei 
Cheysson tenslotte, mag in de hulp- 
ontvangende landen niet marktverstorend 
werken en mag normale handelsstromen 
niet verleggen. Doel blijft dat de 
ontwikkelingslanden een zo hoog mogelijke 
zelfvoorzieningsgraad halen. Daarom leek 
hem de beste oplossing dat voedsel dat door 
de EG gratis verstrekt wordt, ter plaatse 
door de regeringen normaal wordt verkocht. 
Met de opbrengst kan men dan projekten 
voor de structuurverbetering financieren.

H. L.

Nederlandse bijdrage aan door droogte getroffen landen
De regering heeft een bedrag van 1 miljoen 
gulden ter beschikking gesteld aan 
organisaties die hulp verlenen in het 
droogtegebied in AMka, de zogenaamde 
Sahel-zone. Van dit bedrag gaat 500.000 
gulden naar het fonds dat de hulp
organisatie OSRO van de Wereld Voedsel- 
en Landbouworganisatie ten behoeve van de 
hulpverlening in dit gebied heeft ingesteld. 
De andere 500.000 gulden wordt ter 
beschikking gesteld van het Kinderfonds 
van de Verenigde Naties UNICEF.

De Nederlandse bijdrage is een directe 
reactie op de oproep, die de secretaris
generaal van de Verenigde Naties na de 
beëindiging van zijn rondreis langs een 
aantal Afrikaanse landen heeft gedaan. In 
het Sahel-gebied sterven nog steeds 
duizenden mensen aan de gevolgen van de 
hongersnood die in zeven Afrikaanse staten 
heerst, nadat er iii vier jaar tijd geen of 
weinig regen is jevallen. Van een normale 
produktie in de landbouw is geen sprake 
meer; de veestapel is sterk uitgedund en in

sommige streken zelfs in zijn geheel verloren 
gegaan.

In het kader van de werkzaamheden der 
Verenigde Naties en haar gespecialiseerde 
organisaties wordt thans gezocht naar 
mogelijkheden om de betrokken landen en 
hun bevolking ook in structurele zin te 
helpen. Centraal in dit hulpprogramma 
staat de noodzaak om op langere termijn de

watervoorziening veilig te stellen. In eerste 
instantie blijft echter de hulpverlening in de 
vorm van voedselleveranties en financiële 
bijdragen het meest urgent. Aan het 
verlenen van deze noodhulp heeft Nederland 
sinds vorig jaar ongeveer 3,3 miljoen gulden 
bijgedragen door de beschikbaarstelling van 
geld, voedsel en transport. Een veelvoud van 
dit bedrag leverde ons land aan de hulp die 
via de EEG aan het Afrikaanse droogte
gebied wordt verleend.

P R O P A G A N D A
V O O R  R A A D S V E R K IE Z IN G E N
Aller aandacht is nu gericht op de verkie
zingen voor de gemeenteraden, op woensdag 
29 mei. Het Uniebureau van de CHU stelt 
centraal veel materiaal ter beschikking.

CHU-afSches: Twee formaten affiches zijn 
verkrijgbaar: 42 bij 59 cm voor f0,70 per 
stuk en 30 bij 43 cm voor f0,50 per stuk. 
Deze affiches worden bedrukt met het 
lijstnummer en de afkorting CHU. 
Groot-formaat, eventueel op bestelling: Het 
ligt niet in de bedoeling affiches (raam- 

. biljetten) van 118 bij 36 cm te laten 
drukken, tenzij voor 10 april bij het 
Uniebureau wordt opgegeven, dat hiervoor 
belangstelling bestaat. De prijs wordt dan 
nader vastgesteld.
Uitvoering affiches: De affiches (raam
biljetten) hebben de afkorting CHU en het 
lijstnummer in lichtgevend oranje op een 
blauwe ondergrond. De naam van de 
lijstaanvoerder kan opgedrukt worden.

Zuidhollandse
bestuurders
bijeen
Op zaterdagmorgen 27 april is er voor de 
Zuidhollandse gemeente- en provincie
bestuurders van ARP en CHU een bijeen
komst in het Rijnhotel te Rotterdam. Prof.
J. H. Christiaanse, lid van de Eerste Kamer 
voor de ARP, spreekt dan over ,,Lager 
bestuur en leefbaarheid” en het oud- 
Tweede-Kamerlid voor de CHU mevrouw ir. 
N. C. de Ruiter over ,,Ruimtelijke ordening: 
welvaartsordening of welzijnsordening?”.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door 
de Zuidhollandse vereniging van anti
revolutionaire gemeente- en provincie
bestuurders en de kring Zuid-Holland van 
de Vereniging van christelijk historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen. 
De aanvang is 10 uur. Er zal ruime 
gelegenheid zijn voor vraagstelling en 
discussie.

Stickers: Verkrijgbaar zijn stickers met de 
opdruk: CHU - recht door zee” . Prijs: 100 
stuks voor f8,-.
Lucifersdoosjes: Ten behoeve van de verkie
zingspropaganda zijn lucifersdoosjes ge
maakt, met het opschrift: CHU - een goed 
bestuur. Deze doosjes zullen gemakkelijk 
kunnen worden verspreid. Prijs: 100 stuks 
voor f6,-.
Folders: Voor de gemeenten, waar de CHU 
een zelfstandige kandidatenlijst voor de 
raadsverkiezingen indient, kan gebruik 
gemaakt worden van een folder. Het 
opschrift luidt: Kies woensdag 29 mei voor 
een goed bestuur. Ook als de CHU met 
andere partijen samenwerkt, zal de folder 
gebruikt kunnen worden. Prijs ongeveer vijf 
cent per stuk.
Sprekers voor verkiezingsbijeenkomsteii:
Voor het uitnodigen van sprekers met 
landelijke bekendheid op verkiezings
vergaderingen kan het beste contact 
opgenomen worden met medewerker De 
Swart van de CHU-Tweede-Kamerfractie, 
Binnenhof la  te Den Haag, telefoon 
070-614911. Hij houdt een lijst van spreek
beurten bij. Aankondigingen van verga
deringen ook zenden naar Redactie ,,de 
Nederlander” , Postbus 8822 te Den Haag. 
Stemmen bij volmacht: Ook voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bestaat de mo
gelijkheid bij volmacht te stemmen. Op het 
gemeentehuis zijn alle inlichvingen en 
benodigde formulieren verkrijgbaar. 
Documentatie sprekers: De wetenschappe
lijke instituten van KVP, ARP en CHU 
hebben documentatiemateriaal voor spre
kers tijdens de verkiezingscampagne. 
Daarbij worden talrijke onderwerpen 
behandeld. Het materiaal is in een boekje 
samengevat: prijs f3,50, te bestellen via giro 
169900, ten name van CHU, Den Haag met 
vermelding: documentatie verkiezingen
1974.
Contributie-inning: Het blijft noodzakelijk 
om alle aandacht ook te besteden aan het 
innen van de contributies. Ook financieel 
moet de verkiezingscampagne mogelijk zijn. 
Informaties, bestellingen: Het centrale adres 
voor alle verkiezingsactiviteiten is: Unie
bureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
telefoon 070-244516.

WERKBEZOEK AAN VEENENDAAL

Dezer dagen brachten mevrouw mr. E. A. 
Haars, gedeputeerde van Utrecht, en de 
Tweede-Kamerleden drs. G. van Leyenhorst 
en T . Tolman (allen CHU) een werkbezoek 
aan^, Veenendaal. Het gezelschap werd 
’s morgens door b. en w. ontvangen, waarbij 
voor de gemeente belangrijke problemen 
werden besproken zoals het interlokaal 
verkeer, bestuurUjke organisatie, onderwijs 
en economische ontwikkeling. Na het 
middagmaal volgde een bezoek aan 
scheepjeswol (Koninklijke D . S. van 
Schuppen), waar het creativiteitscentrum 
toonde, hoe deze wolspinnerij zich tevens 
ontwikkelt tot begeleider van creatieve 
vrijetijdsbesteding.

Het werkbezoek eindigde met een door de 
christelijk-historische kiesvereniging be
legde persconferentie.

INTERLOKAAL VERKEER
Het overleg met Gelderland over de S6 
(oostelijke randweg) is hard bezig, maar het 
Binnenveld moet ongebouwd blijven. De 
heer Tolman herhaalde zijn woorden uit de 
Tweede Kamer: als men het openbaar 
vervoer wil bevorderen door het aansluiten 
van belangrijke kernen op het spoorwegnet, 
is de reactivering van de oude lijn naar 
Veenendaal-Centrum een schoolvoorbeeld.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

De gewestvorming heeft veel onrust gezaaid, 
er is een kaartje uitgelekt en nu staat alles 
stil. Gedeputeerde Haars: zo hoeft het niet 
meer! Kamerlid Tolman: eerst moet
duidelijk worden, wat een gewest doet, en 
een vierde bestuurslaag moet worden 
vermeden. De gemeente Veenendaal, 
groeikern in Z.O. Utrecht, wil graag in die 
provincie blijven; de raad heeft indertijd met 
algemene stemmen een motie aangenomen 
om de hele provincie tevens gewest te 
maken.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Gedeputeerde Haars vindt de groeiplannen 
tot 100.000 van de 2e nota ruimtelijke 
ordening verouderd, maar de lijn van het 
gemeentebestuur (tot 50.000 omstreeks 
1985) aanvaardbaar. Veenendaal moet de 
overloop van de heuvelruggemeenten 
opvangen.

ONDERWDS

Drs. Van Leyenhorst wil bij het ministerie 
bepleiten spoedig in het huisvestingstekort 
van het Chr. Lyceum te voorzien. De 
staatssecretaris moet door objectieve criteria 
van de noodzaak worden overtuigd. Als de 
Reformatorische HAVO ook voor huis
vestingsproblemen zou komen te staan, zal 
dat belang evenzeer worden bepleit.

Middelbaar beroepsonderwijs (MTS en/of 
MEAO) kan voor Veenendaal van groot 
belang zijn en de mogelijkheden daartoe 
zullen worden onderzocht.

ALGEMENE INDRUK 
VAN VEENENDAAL

Gedeputeerde Haars: vroeger, toen ik in 
Amersfoort opgroeide, was Veenendaal een 
plaats waar je doorheen kwam, maar niet 
naar toe ging. Nu is het een levende plaats 
met een levendige ontwikkeling, beslist niet 
grijs en grauw, bovendien een centrum met 
veel werk en geen werkloosheid.

Kamerlid Tolman: ik heb een positieve 
indruk gekregen; het is een plaats met 
indrukwekkende groei en ruime woning
bouw.

Drs. Van Leyenhorst; Veenendaal is één van 
de plaatsen waar ik zou willen wonen!

M. J. D. van Dam.
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Rol van vrouw in de politiek stimuleren
HUISVROUW-WETHOUDER-STATENLID

Een vraaggesprek van Marry Pastoor 
met een zeer actieve bestuurder laat 
uitkomen welke rol de vrouw in de poli
tiek kan spelen, terwijl daarnaast het 
huishouden met plezier wordt gedaan. 
Ondervraagd werd mevrouw D. Y. W. de 
Graaff-Nauta, al 12 jaar lid van de pro
vinciale staten van Friesland, sinds 1970 
voorzitter van de fractie van ARP, CHU 
en KVP, en wethouder van Sneek.
Het werk in de gemeente vraagt dagelijks 
de aandacht, want haar portefeuille om
vat onderwijs, volksgezondheid en voor
lichting. Het werk in de provincie gaat 
meer met pieken. Daar is echter als 
voorzitter van een fraktie van 25 mensen 
(op een totaal van 55) altijd veel te orga
niseren. De fraktie is in een aantal sekties 
verdeeld, mede met het oog op de toege
nomen taken van het provinciaal bestuur. 
Eigenlijk zou mevrouw De Graaff nog 
meer taken willen toebedelen aan de pro
vincie, want vooral in Friesland spreekt 
dat bestuur echt tot de mensen. Verder 
is zij zeer tevreden over de ervaringen 
in het CDA. Wel zou zij wat meer vrou
wen willen betrekken bij het werk van 
raden en staten.

DE FREULE VRAAGT

,,Ziet U hét nog wel zitten” , verzucht de 
freule, nu zij wat verder van de politiek 
afstaat. De plastic zakken waren eerst

ideaal, later milieuvervuilend, maar wer
den in groten getale gehamsterd, evenals 
waspoeder en W.C. papier. Hoe zit dat 
daar nu mee, vraagt freule Van Stoetwe
gen.
Ook zet zij vraagtekens bij de instelling 
van een Commissie voor de Emancipatie 
van de vrouw. Jarenlang is in de Tweede 
Kamer gevochten voor de verbetering van 
de positie van de vrouw, vaak tegen het 
eigen manvolk van de fraktie in. Centraal 
daarbij stond de gedachte dat man en 
vrouw samen moeten uitmaken hoe zij hun 
taken willen verdelen, zonder dat de 
Overheid hierbij remmend of stimulerend 
optreedt.
Natuurlijk moet de vrouw niet de slaaf 
worden van het gezin, maar met een goede 
tijdindeling en een juiste mentaliteit (ook 
van de mannen!) kunnen vrouwen enorm 
veel. Wat wordt nu de opdracht voor die 
Commissie?

CHINA, HET LAND VAN MAO

Naar aanleiding van de reis die drs D. F. 
van der Mei onlangs maakte naar China, 
werden hem door Mieke Boers een aantal 
vragen gesteld over de positie van de 
Chinese vrouw. Uit de antwoorden blijkt 
dat vooral in de fabrieken en de land- 
bouwcommunes heel veel vrouwenwerken, 
niet alleen in ondergeschikte funkties. Dit 
is een aanzienlijke verbetering vergeleken 
bij vroeger. Over het geheel maakt China 
een sobere indruk op de bezoeker, ook wat

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
De regering heeft nog geen beslissing 
genomen over de bouw van een nieuwe kern
centrale te Borssele in Zeeland. In de 
komende energienota wordt het regerings
standpunt , bepaald ten aanzien van de 
nucleaire energiecapaciteit. Dit heeft 
minister Lubbers van economische zaken 
geantwoord op schriftelijke vragen van de 
christelijk-historische fractievoorzitter dr. 
R. J. H. Kmisinga.

In die vragen verwees dr. Kruisinga naar 
mededelingen van wetenschapsminister 
Trip tijdens de presentatie van het 
PPR-rapport ,,01ie op de golven” . De 
bewindsman, die bij de PPR behoort, deelde 
mee in het kabinet te zullen stemmen tegen 
uitbreiding van het aantal kerncentrales. 
Dr. Kruisinga vroeg minister Lubbers of 
minister Trip, als het kabinet zou besluiten 
tot uitbreiding, daaruit consequenties zal 
trekken.
Minister Lubbers antwoordde, dat het hem 
weinig zinvol voorkomt te speculeren over de 
mogelijke politieke gevolgen van een besluit, 
dat nog niet is genomen.
In een verkiezingstoespraak te Middelburg 
kwam dr. Kruisinga op deze kwestie terug. 
,,Wanneer het kabinet besluit tot uit
breiding van het aantal kerncentrales, dan 
komt het mij voor dat minister Trip moet 
aftreden, nu deze kwestie voor hem 
kennelijk essentieel is. Mocht hij toch 
aanblijven, dan draagt de PPR-minister 
voor het kabinetsbesluit mede-verantwoor- 
delijkheid. Daaraan kan de minister zich 
niet onttrekken door op persconferenties 
van de PPR mede te delen dat hij in het 
kabinet wel eens even zal zeggen waar het op 
staat,”  aldus dr. Kruisinga.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- eti Slaginstrumentenfobriek ^

Telefoon 05130-22652

NADERE OVERWEGING

Naar aanleiding van een vraag van mr. W. 
Schoften (CHU) over het verlenen van een 
tijdelijke verblijfsvergunning aan de Tu
nesiër Lassaad Majeri, die al meer dan een 
jaar in ons land onderwijs volgt, antwoordde 
staatssecretaris Glastra van Loon van 
justitie, dat hij het verlenen nader in 
overweging wil nemen.

ONDERZOEK

In het licht van de gewijzigde verhoudingen 
op de internationale energiemarkt wordt 
thans een eerste onderzoek ingesteld naar de 
ontwikkelingen op korte en lange termijn 
van de grondstoffenmarkt en de mogelijke 
gevolgen die dit zal kunnen hebben voor het 
door Nederland te voeren grondstoffen- 
beleid, nationaal en in internationaal 
verband. Aldus heeft minister Lubbers van 
economische zaken geantwoord op schrif
telijke vragen van het kamerlid drs. D. F. 
van der Mei (CHU).
Vanzelfsprekend wordt ook aandacht 
gegeven aan de invloed van de gestegen 
grondstoffenprijzen op de nationale eco
nomie. Aangezien bedoelde' problematiek 
van verstrekkende betekenis kan zijn voor 
het te voeren beleid op middellange termijn, 
zal hierover zeer binnenkort het advies van 
de SER gevraagd worden, zo deelde de 
bewindsman mee.

GESCHOKT

Minister Van der Stoel van buitenlandse 
zaken heeft de Nederlandse ambassadeur te 
Madrid opdracht gegeven bij de Spaanse 
autoriteiten van de gevoelens van geschokt
heid van de Nederlandse regering over het 
doodvonnis van de Spaanse anarchist Puig 
Antich en de wijze, waarop dit vonnis is 
voltrokken, te doen blijken. Aldus blijkt uit 
het antwoord op schriftelijke vragen van 
kamerleden van ARP en CHU.

BADINEREND

Dr. Kruisinga stelde minister-president Den 
Uyl schriftelijke vragen over uitlatingen van 
minister Vorrink van volksgezondheid, in 
het radioprogramma ,,Vrijspraak”. De 
bewindsvrouw zei, dat het kabinet in het 
openbaar kan vergaderen.
,,Kennisneming van de letterlijke tekst van 
hetgeen door minister Vorrink in de radio- 
uitzending is gezegd over „openbare 
zittingen van het kabinet” maakt duidelijk 
dat het hier om een badinerende opmerking 
ging. De strekking van deze opmerking was 
overigens juist het omgekeerde van de 
suggestie „dat het kabinet best in het 
openbaar kan vergaderen” , aldus de 
premier in zijn antwoord.

H.L.

de’kledingibetreft. Veel vrouwen gaan net 
als mannen gekleed in een zwarte pantalon 
met witte blouse. Bij gesprekken blijkt een 
enorme gemotiveerdheid tot het werk, 
terwijl vaak wordt teruggegrepen op uit
spraken van partijvoorzitter Mao.

VERKEERSVEILIGHEID

De voorzitter van de Nederlandse Vereni
ging Bescherming Voetgangers, mevrouw 
V. I. van der Does-Enthoven is een aktief 
lid van de C.H. Vrouwen.
Daarom is zij zo teleurgesteld in de hou
ding van de CHU ten aanzien van de ver- . 
keersveiligheid. In Nederland zijn vooral 
jonge kinderen en bejaarden slachtoffer 
van het verkeer. Een Christelijk politieke 
partij zou op de bres moeten staan voor 
deze kwetsbare bevolkingsgroepen. Maar 
de CHU toont weinig belangstelling en 
accepteert „dat de auto een hoge priori
teit heeft bij alle lagen van de bevolking, 
vooral op het platteland”  (T. Tolman). 
Zou hierin geen verandering moeten ko
men? Zou niet meer nadruk gelegd moe
ten worden op de aanleg van trottoirs voor 
rijkswegen?
De steden eh dorpen zijn verziekt door 
verkeerd autogebruik. Daarin mogen de 
C.H. Vrouwen niet berusten. Mevrouw Ir. 
N. C. de Ruiter had oog voor deze zaken.

Het is jammer dat zij uit de CHU-fraktie 
in de Tweede Kamer is verdwenen. Van
uit haar stedebouwkundige werkzaamhe
den stelde zij goede en bruikbare priori
teiten, met name voor de woonomgeving. 
Dat men in de CHU de kennis van me
vrouw De Ruiter onvoldoende wist te 
waarderen, heeft onnoemelijke schade aan 
het beleid gebracht. Inkeer is hier op zijn 
plaats, stelt mevrouw Van der Does.

MEEDOEN

Als u het zelf eens allemaal wilt nale
zen in ,,Vrouwengeluiden” , dan kunt u dit 
tien pagina’s tellende nummer gratis aan
vragen bij mevrouw A. A. ten Kate-Veen, 
Gorechtkade 23 te Groningen.
* Als u ook eens wat wilt schrijven, in 
dat speciaal op de vrouw gericht politieke 
blad, stuurt uw bijdrage dan naar mevrouw 
H. Tegelaar-Boonacker, dr. Augustijnlaan 
60 te Rijswijk (ZH).
* Als u mee wilt doen met de C.H.- 
Vrouwen geeft u dan op bij mevrouw J. J. 
M. van der Mei-Zilverentant, Meentweg 
96 in De Meern.
* Als u kennis wilt maken met de C.H.- 
Vrouwen, kom dan eens naar de jaarver
gadering in Amersfoort op 23 april aan
staande in ,,De Oude Tram” , van 10-4 
uur. U bent welkom!

Haty Tegelaar

M r. W . S c h o lte n  b e k r it is e e rd e  
D r. J . C. T e r lo u w
Het christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
mr. W . Scholten heeft tijdens zijn 
verkiezingstoemee fractievoorzitter dr. J. C.
Terlonw van D%6 bekritiseerd vanwege 
diens opmerkingen over het beleid van de 
CHU ten aanzien van de milieuhygiëne.
„Hij sloeg in zijn aanval op de CHU de 
plank mis,” aldus mr. Scholten.

Tijdens een uitzending van de VARA-radio, 
in de rubriek „In de rooie haan” , zei 
Terlouw:

„Wat de CHU op milieugebied heeft gedaan 
kan je met een viltstift op een luciferdoosje 
schrijven.” Hij voegde daaraan nog toe wat 
merkwaardige grapjes over hoe te handelen 
met de persoon Kruisinga. „Van twee 
dingen één,” aldus mr. Scholten. ,,Of 
Terlouw kent de parlementaire geschiedenis

niet, ö f hij heeft bewust in deze 
verkiezingstijd de waarheid geweld aan 
gedaan.”
Mr. Scholten somde op de wetgevende 
arbeid . alleen op het milieuhygiënisch 
gebied, die de huidige CHU-fractievoorzitter 
Kruisinga als staatssecretaris voor de 
volksgezondheid ö f heeft voltooid óf heeft 
voorbereid:

Wet Luchtverontreining,
Wet Waterverontreiniging, 
Voorontwerp van Wet Bodemveront
reiniging,
Wijziging Bestrijdingsmiddelenwet, 
Wijziging Warenwet,
Wijziging Waterleidingwet,
Wet Hygiëne Kampeerplaatsen en 
Wet Hygiëne Zwembaden.

H. L.

Bij gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei

CDA-kandidatenlijsten in 
minstens 195 gemeenten

In minstens 195 gemeenten zullen de drie 
christen-democratische partijen KVP, ARP 
en CHU bij de gemeenteraadsverkiezingen 
op woensdag 29 mei samenwerken, hetgeen 
tot uitdrukking komt in het indienen van 
een gemeenschappelijke kandidatenlijst. De 
KVP komt zelfrtandig uit in 154 gemeenten, 
de ARP in 139 gemeenten en de CHU in 136 
gemeenten. Aldus blijkt uit een overzicht 
van het secretariaat van het Christen 
Democratisch Appél CDA.
Het overzicht van de gemeenschappelijke 
lijsten heeft betrekking op die lijsten, welke 
de naam Christen Democratisch Appèl en 
de afkorting CDA dragen, dan wel die 
lijsten, waarboven de namen van KVP, ARP 
en CHU staan.

In een groot aantal andere gemeenten - 
waarvan het juiste aantal niet bekend is - 
komen ook samenwerkingsvormen voor. 
Daar worden dan namen als „combinatie 
van christelijke partijen”, „samenwerking 
van christelijke partijen” en dergelijke 
gebruikt. Ook zijn er gemeenten, waar 
alleen de protestants-christelijke partijen 
samenwerken, waar de samenwerkingsvorm 
een aan de plaatselijke omstandigheden 
aangepaste naam draagt o f waar de naam 
van de lijstaanvoerder tevens de naam van 
de lijst is. Deze laatste mogelijkheid komt 
vaak voor in Limburg en Noord-Brabant.
De 195 gemeenten (met ruim 7,8 miljoen 
inwoners) waar de christen-democraten 
samenwerken, zijn als volgt over de 
provincies verdeeld: Friesland 15 ge
meenten, Groningen 14 gemeenten, Drenthe 
6 gemeenten, Overijssel 10 gemeenten, 
Gelderland 26 gemeenten. Utrecht 7 
gemeenten, Noord-Holland 48 gemeenten. 
Zeeland 3 gemeenten, Noord-Brabant 24 
gemeenten, Limburg 6 gemeenten en 
Dronten.

'De KVP neemt in 154 gemeenten 
zelfstandig deel. Hier wonen 2,3 miljoen 
mensen. De verdeling over de provincies is: 
Friesland 2 gemeenten, Groningen 3 
gemeenten, Drenthe 7 gemeenten, Overijssel 
20 gemeenten, Gelderland 28 gemeenten. 
Utrecht 22 gemeenten, Noord-Holland 22 
gemeenten, Zuid-Holland 37 gemeenten. 
Zeeland 7 gemeenten, Noord-Brabant 5 
gemeenten en Limburg 1 gemeente.
De ARP komt in 139 gemeenten, met 1,3 
miljoen inwoners, zelfstandig uit. De 
verdeling is: Friesland 14 gemeenten, 
Groningen 16 gemeenten, Drenthe 6 
gemeenten, Overijssel 15 gemeenten, 
Gelderland 12 gemeenten. Utrecht 18 
gemeenten, Noord-Holland 6 gemeenten, 
Zuid-Holland 35 gemeenten, Zeeland 8 
gemeenten, Noord-Brabant 8 gemeenten en 
Limburg 1 gemeente.
De CHU komt in 136 gemeenten (inwonertal
1,5 miljoen) zelfstandig uit. De verdeling: 
Friesland 13 gemeenten, Groningen 8 
gemeenten, Drenthe 7 gemeenten, Overijssel 
19 gemeenten, Gelderland 14 gemeenten. 
Utrecht 20 gemeenten, Noord-Holland 5 
gemeenten, Zuid-Holland 33 gemeenten. 
Zeeland 9 gemeenten, Noord-Brabant 8 
gemeenten en Limburg geen.

De gemeenten waar de christen-demo
craten met één lijst uitkomen zijn;

FRIESLAND:
Baarderadeel: CDA.(AR-CHU-KVP) 
Franeker; CCP (ARP-CHU-KVP) 
Gaasterland: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Harlingen: CDA (AR-CHU-KVP) 
Hennaarderadeel: CDA (CHU-ARP-KVP) 
Idaarderadeel: ARP-KVP-CHU 
Leeuwarden; CDA (ARP-CHU-KVP) 
Leeuwarderadeel ARP-CHU-KVP 
Sloten: CDA (CHU-ARP-KVP)
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Smallingerland : CDA (CHU-ARP-KVP) 
Sneek: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Tietjerksteradeel: AR-CHU-KVP 
Weststellingwerf; CDA (CHU-KVP-ARP) 
Wonseradeel: CHU-AR-KVP 
Wymbritseradeel: CDA (CHU-ARP-KVP)

GRONINGEN:
Delfzijl: CDA (ARP-CHU-KVP)
Groningen: CDA (ARP-CHU-KVP)
Haren: AR-CHU-KVP 
Hoogezand-Sappemeer: SCP 
Midwolda: CDA
Nieuwe Pekela: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Nieuwolda: CDA 
Slochteren: AR-CHU-KVP 
Stadskanaal: ARP-CHU-KVP 
Uithuizen: SCP (ARP-CHU-KVP) 
Veendam: Chr. Groepering 
Warffum: CDA
Winschoten; CDA (ARP-CHU-KVP) 
Winsum: CDA (ARP-CHU-KVP)

DRENTHE:
Assen: ARP-CHU-KVP 
Eelde: SCP (ARP-CHU-KVP)
Emmen: CDA (ARP-CHU-KVP)
Gieten: CDA (CHU-ARP-KVP)
Sleen: CDA (ARP-CHU-KVP)
Steenwijk: CCP (CHU-ARP-KVP)

OVERIJSSEL:
Almelo: CCP (ARP-CHU-KVP)
Bathmen; CHU-KVP-ARP 
Delden Stad: CDA Stad Delden 
Deventer: CDA 
Diepenheim: CDA
Diepenveen: Gecomb. Chr. Volkspartij 
Enschede: CDA (ARP-CHU-KVP)
Goor: Progressief Goor (ARP-CHU-KVP) 
Hellendoorn; CDA 
Zwolle: CCP

GELDERLAND:
Apeldoorn: CDA (ARP-CHU-KVP)
Arnhem: CDA
Bemmel: CDA
Duiven: CDA
Eist: KVP-ARP-CHU
Geldermalsen: CDA
Gendringen; CDA (Samenw. KVP-CHU- 

ARP)
Gorssel: CCP 
Groesbeek: CDA 
Haaften: CDA
Heerde: CDA (ARP-CHU-KVP)
Hengelo: CDA (ARP-CHU-KVP)
Heumen: CDA 
Huihmelo en Keppel: CDA 
Lochem: CDA
Nijmegen: CDA (KVP-ARP-CHU)
Rheden: CDA
Tiel: CDA (KVP-ARP-CHU)
Ubbergen: CDA
Voorst: CDA (KVP-ARP-CHU)
Vorden; CDA (CHU-KVP-ARP) 
Wageningen CDA (ARP-CHU-KVP) 
Winterswijk; CCP (ARP-CHU-KVP) 
Zaltbommel: SCP (ARP-CHU-KVP) 
Zevenaar: CDA (KVP-PCG)
Zutphen: CCP

UTRECHT:
Amersfoort; CCP
Bilt De: CDA (ARP-CHU-KVP)
Doorn; Chr. Partijen (ARP-CHU-KVP) 
Nieuwegein; CDA (ARP-CHU-KVP)
Soest: CDA (ARP-CHU-KVP)
Utrecht: CDA (ARP-CHU-KVP)
Zeist: CDA

NOORD HOLLAND:
Alkmaar: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Amstelveen; CDA (ARP-CHU-KVP) 
Amsterdam: CDA (ARP-CHU-KVP)
Andijk: CDA 
Anna Paulowna: CDA 
Avenhorn: CDA
Deemster; CCP (ARP-CHU-KVP)
Bergen: CDA 
Berkhout: CDA
Beverwijk: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Blaricum: SCP (ARP-CHU-KVP) 
Bloemendaal: CDA
Bovenkarspel: KVP + Prot. Chr. Groep 
Bussum: CDA
Castricum: CDA (ARP-CHU-KVP)
Diemen: CDA
Edam: CDA(ARP-CHU-KVP)
Egmond aan Zee: CDA 
Grootebroek: CDA 
Grijpskerk: CDA 
Haarlem; CDA (KVP-ARP-CHU) 
Haarlemmerliede: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Haarlemmermeer: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Heemskerk: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Heemstede: CDA (ARP-CHU-KVP)
Heiloo; CDA
Hilversum: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Hoogwoud: CDA (KVP-ARP-CHU)
Hoorn: CDA
Laren: CPS (ARP-CHU-KVP)
Midwoud: CDA
Muiden: ,,Chr. Democraten Muiden-Mui- 

derberg”
Nibbixwoud: CDA
Niedorp: CDA-NIEDORP
Obdam; CDA
Opmeer: CDA
Purmerend: CCP
Schagen: CDA (ARP-CHU-KVP)
Schermer; CDA 
Schoorl: CDA 
Sint Pancras: CDA 
Uithoorn; CDA

Velsen; CDA (ARP-CHU-KVP)
Venhuizen: CDA 
Wervershoof: CDA 
Wieringen: CHU-KVP-ARP 
Zandvoort: CDA (ARP-CHU-KVP)
Zwaag: CDA

ZUID HOLLAND:
Alkemade: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Barendrecht: CC (ARP-CHU-KVP) 
Benthuizen: CDA (ARP-CHU-KVP)
Brielle: CDA (ARP-CHU-KVP)
Capelle a. d. IJssel: CDA 
Delft: CDA (ARP-CHU-KVP)
Gorinchem; CDA (ARP-KVP-CHU) 
’s-Gravenhage: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Hellevoetsluis: CDA .
Hillegom: CCP
Leiden: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Leidschendam: CDA (KVP-CHU-ARP) 
Maassluis: CDA (KVP-CHU-ARP) 
Moerkapelle: CDA 
Monster: CDA 
Nieuw Beijerland: CDA 
Nieuwerkerk a.d. IJssel: CDA (ARP-CHU- 

KVP)
Nieuwkoop: Federatie KVP-CHU-ARP 
Nieuwveen: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Noordwijk: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Oegstgeest: CDA 
Ouder-Amstel: CDA 
Poortugaal: ARP-CHU-KVP-Poortugaal 
Pijnacker: CDA (KVP-CHU-ARP)
Rhoon: CDA (ARP-CHU-KVP)
Rockanje: PCG -  CDA 
Rotterdam: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Rijswijk; CDA (KVP-ARP-CHU)
Schiedam: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Voorburg; CDA (ARP-CHU-KVP) 
Voorschoten: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Waddinxveen; CDA (ARP-CHU-KVP) 
Warmond: CDA 
Zoetermeer: CDA 
Zoeterwoude: CDA (KVP-PCC)

ZEELAND:
Duiveland: CDA (ARP-CHU-KVP)
Kapelle; CDA (ARP-CHU-KVP)
Vlissingen; CDA (ARP-CHU-KVP)

NOORD-BRABANT:
Bergen op Zoom: CDA (ARP-CHU-KVP) 
Best; CDA (ARP-CHU-KVP)
Boxtel: CDA 
Breda: CDA 
Deurne: CDA 
Drunen: CDA
Eindhoven: CDA (KVP-ARP-CHU)
Geldrop : CDA 
Goirle: CDA
’s-HertogenbosCh: CDA (ARP-CHU-KVP)
Nuenen: CDA
Oirschot: CDA
Oss; CDA (KVP-ARP-CHU)
Roosendaal en Nispen: KVP-CHU-ARP 
St. Oedenrode: CDA (KVP-ARP-CHU)
Son en Breugel: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Tilburg: CDA (KVP-ARP-CHU)
Uden: CDA (KVP-ARP-CHU) 
Valkenswaard; CDA (KVP-ARP-CHU) 
Veghel: Chr. Dem. Samenw. (CDS) 
Veldhoven: CDA (KVP-ARP-CHU)
Vught: CCP (KVP-ARP-CHU)
Waalre: CDA (KVP-ARP-CHU)
Waalwijk: CDA

LIMBURG:
Brunssum: CDA
Heerlen: CDA (KVP-CHU-ARP)
TCpT'k’T’aHp*
Maastricht: CDA (KVP-CHU-ARP)
Sittard: CDA (KVP-CHU-ARP)
Venlo: CDA (KVP-CHU-ARP)

Gemeenten waar de ARP zelfstandig aan 
de verkiezingen deelneemt, verdeeld over' 
de provincies, zijn;

FRIESLAND:
Ameland, Barradeel, Bolsward, Dantuma- 
deel, Ferwerderadeel, Heerenveen, He- 
merlumer Oldephert, Hindeloopen, Kol- 
lumerland, Lemsterland, Oostdongera- 
deel. Staveren, Westdongeradeel, Wor- 
kum.

GRONINGEN:
Bedum, Bierum, Eenrum, Ezinge, Groote- 
gast, Kantens-Zandeweer, Kloosterburen, 
Leens, Meeden, Middelstum, Oldekerk, 
Oosterbroek, Ten Boer, Uithuizermee- 
den, Vlagtwedde, Zuidhorn.

DRENTHE:
Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Odoorn, 
Ruinen, Smilde.

OVERIJSSEL:
Avereest, Brederwiede, Genemuiden, 
Gramsbergen, Den Ham, Hardenberg, 
Hasselt, Holten, Nieuwleusen, Ommen, 
Urk, Wierden, Wijhe, IJsselmuiden, 
Zwartsluis.

GELDERLAND:
Aalten, Barneveld, Brummen, Buurmal- 
sen, Dinxperloo, Ermelo, Hattem, Her- 
wijnen. Kerkwijk, Kesteren, Putten, 
Vuren.
UTRECHT:
Abcoude, Amerongen, Benschop, Breu- 
kelen, Harmelen, Kamerik, Kockengen, 
Loenen, Lopik, Maartensdijk, Mijdrecht, 
Oudewater, Renswoude, Veenendaal, Wil
leskop, Woerden, Woudenberg, Zegveld.

NOORD-HOLLAND:
Aalsmeer, ’ s-Graveland, Harenkarspel, 
Helder, Den, Marken, Opperdoes.

ZUID-HOLLAND:
Bergambacht, Berkel en Rodenrijs, Ber- 
kenwoude, Bodegraven, Driebruggen, Har- 
dinxveld Giessendam, Hazerswoude, 
Heerjansdam, Hei- en Boeicop, Hoornaar, 
Kedichem, Leerbroek, Lekkerkerk, Lex- 
mond, De Lier, Maasland, Middelharnis, 
Mijnsheerenland, Naaldwijk, Nieuwland, 
Nieuw Lekkerland, Noordeloos, Ottoland, 
Ouderkerk IJssel, Rijnsburg, Schoonre- 
woerd. Streefkerk, Ter Aar, Valkenburg, 
Wassenaar, Wateringen, Woubrugge, Ze
venhoven, Zevenhuizen, Zuid Beijerland.

ZEELAND:
Arnemuiden, Goes, Marienkerke, Middel
burg, Midden Schouwen, Oostflakkee, 
Remmerswaal, Tholen.

NOORD-BRABANT:
Aalburg, Fijnaart, Geertuidenberg, ’s Gra
venmoer, Klundert, Raamsdonk, Werken
dam, Woudrichem.

LIMBURG:
Geleen.

De gemeenten waar de CHU zelfstandig 
aan de verkiezingen deelneemt, verdeeld 
over de provincies, zijn:.

FRIESLAND:
Ameland, Barradeel, Bolsward, Dantuma- 
deel, Ferwerderadeel, Heerenveen, He- 
melumer-Oldeferd, Kollumerland, Lem
sterland, Oostdongeradeel, Staveren, 
Westdongeradeel, Workum.

GRONINGEN:
Bedum, Bellingwolde, Grootegast, Oos
terbroek, Uithuizermeeden, Vlagtwedde, 
’t Zandt, Zuidhorn.

DRENTHE:
Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Odoorn, 
Ruinen, Ruinerwold, Smilde.

OVERIJSSEL:
Avereest, Dalfsen, Delden (Ambt), Gene
muiden, Gramsbergen, Den Ham, Har
denberg, Hasselt, Heino, Holten, Olden- 
zaal, Olst, Ommen, Raalte, Urk, Wierden, 
Wijhe, IJsselmuiden, Zwartsluis.

GELDERLAND:
Aalten, Barneveld, Buren, Dinxperloo, 
Ermelo, Hattem, Herwijnen, Hoevelaken, 
Kerkwijk, Kesteren, Putten, Rossum, Vu
ren, Zelhem.

UTRECHT:
Amerongen, Benschop, Breukelen, Har
melen, Kamerik, Lange ïr o e k . Leusden, 
Loenen, Maartensdijk, Montfoort, Mij
drecht, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, 
Vinkeveen, Vleuten, Willeskop, Wilnis, 
IJsselstein, Zegveld.

NOORD-HOLLAND:
’s-Graveland, Den Helder, Marken, Texel, 
Weesp.

ZUID HOLLAND:
Alblasserdam, Ameide, Berkel en Roden
rijs, Bodegraven, Driebruggen, Giessen- 
burg. Goederende, Hardinxveld-Giessen- 
dam, Hazerswoude, Hei en Boeicop, Hei- 
nenoord, Heukelum, Katwijk, Leerbroek, 
De Lier.
Maasland, Meerkerk, Naaldwijk, Nieuw- 
Lekkerland, Noordeloos, Oudewater, 
Rijnsburg, Sassenheim, Strijen, Wasse
naar, Wateringen, Woerden, Woubrugge, 
Zevenhoven, Zevenhuizen, Zuid Beijer
land, Zwijndrecht.

ZEELAND:
Arnemuiden, Axel, Borssele, Goes, Kort- 
gene, Middelburg, Reimerswaal, Tholen, 
Westkapelle.

NOORD BRABANT:
Aalburg, Fijnaart, ’ s Gravenmoer, 
Klundert, Raamsdonk, Werkendam, Wil
lemstad, Woudrichem.

De gemeenten waar de KVP zelfstandig 
aan de verkiezingen deelneemt, verdeeld 
over de provincies, .zijn:

FRIESLAND:
Franekeradeel, Menaldumadeel. 

GRONINGEN:
Bedum, Kloosterburen, Vlagtwedde. 

DRENTHE:
Coevorden, Dalen, Hoogeveen, Norg, 
Odoorn, Schoonebeek, Vledder.

OVERIJSSEL:
Borne, Dalfsen, Dedemsvaart, Delden 
(Ambt), Denekamp, Den Ham, Heino, 
Hengelo, Kampen, Noordoostpolder, 01- 
denzaal, Olst, Ommen, Ootmarsum, 
Raalte, Rijssen, Vriezenveen, Wierden, 
Wijhe, IJsselmuiden.

GELDERLAND:
Aalten, Angerlo, Barneveld, Beuningen, 
Borculo, Culemborg, Didam, Dinxperlo, 
Doetinchem, Druten, Ede, Eibergen, Epe, 
Gendt, Harderwijk, Hattem, Heteren, 
Huissen, Neede, Nijkerk, Renkum, Ros
sum, Ruurlo, Steenderen, Valburg, Warns- 
veld, Wehl, Wisch.

UTRECHT;
Abcoude, Baarn, Benschop, Breukelen, 
Bunnik, Cothen, Eemnes, Houten, Kame
rik, Loenen, Loosdrecht, Lopik, Maars- 
sen, Maartensdijk, Mijdrecht, Oudewater, 
Vinkeveen, Vleuten- De Meern, Wilnis, 
Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zegveld.

NOORD HOLLAND:
Aalsmeer, Abbekerk, Akersloot, Benne- 
broek. Blokker, Enkhuizen, ’s-Graveland, 
Harenkarspel, Den Helder, Ilpendam, 
Langedijk, Medemblik, Naarden, Sint 
Maarten, Sijbekarspel, Texel, Uitgeest, 
Warmenhuizen, Weesp, Westwoud, Wie- 
ringermeer, Wijdewormer.

ZUID HOLLAND:
Ter Aar, Alphen a. d. Rijn, Bergschen- 
hoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 
Bodegraven, Boskoop, Dordrecht, Drie
bruggen, Gouda, Haastrecht, Hazers
woude, Koudekerk a/d Rijn, Krimpen a.d. 
IJssel, Leiderdorp, Leimuiden, De Lier, 
Lisse, Maasland, Moordrecht, Naaldwijk, 
Nootdorp, Papendrecht, Oostflakkee, 
Reeuwijk, Ridderkerk, Sassenheim, Schip
luiden, Schoonhoven, Spijkenisse, Vianen, 
Vlaardingen, Wateringen, Woerden, Wou
brugge, Zevenhoven, Zwijndrecht.

ZEELAND:
Axel, Borssele, Middelburg, Oostburg, 
Reimerswaal, Tholen, Zierikzee.

NOORD-BRABANT:
Dinteloord, Dussen, Helmond, Klundert, 
Schaijk.

LIMBURG:
Geleen.

Tot zover het overzicht van het secre
tariaat van het Christen Democratisch 
Appel CDA.

H.L.

Onlangs werd nog door een CHU-kamerlid 
gepleit voor de aanleg van bepaalde' 
autosnelwegen. Dit vooral met het oog op de 
werkgelegenheid. Het is teleurstellend hoe 
onze CHU-volksvertegenwoordigers ook de 
laatste tijd dit autoverkeer, d.w.z. deze 
epidemie nog steeds uit willen breiden!
Dat zoiets terwille van de werkgelegenheid 
moet gebeuren, is eveneens een vreemde 
zaak. Wanneer men huizen op het ijs bouwt, 
betekent dat ook werkgelegenheid, maar we 
weten dat dit een zinloze werkgelegenheid 
is. De wegenaanleg gaat hiermee veel 
overeenkomst vertonen, ’t Wordt tijd dat 
terwille van de werkgelegenheid bepaalde 
autowegen opgebroken worden!
"Veel autowegen wil nog niet zeggen: veel 
welvaart en veel welzijn. Te denken valt aan 
de situatie van ongeveer tien jaar geleden. 
We hadden toen minder wegen en minder

W E G E N A A N LE G
verkeer, maar toch bijna géén werkloosheid, 
een brandstofverbruik dat ongeveer de 
helft (!) was van thans en over ’t algemeen 
een groter welzijn. Het is goed deze zaken 
nog eens te bedenken.
Autowegen zijn thans barrières geworden; 
mensen zijn hierdoor geïsoleerd geraakt; 
grote omwegen moeten worden gemaakt. De 
overlast is soms ondraaglijk geworden.
We zullen als bestuurders ons verkeers
beleid drastisch moeten wijzigen. Het beste 
beleid hierin is: zorg dat autoverkeer 
onnodig wordt: werkgelegenheid dicht bij 
huis, eventueel bevordering van goed 
spoorwegvervoer (o.a. sneltreinen Twente- 
Noorden, sneltreinen Zwolle-Arnhem-Den 
Bosch, opheffing enkelsporige knelpunten). 
Een gewijzigd beleid is hier geen schande, 
nee, het wordt dringend van ons gevraagd.
Utrecht Hendrik Venema
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Dr. R. J. H. Kruisinga:

CHU-fractie blijft proberen beleid van kabinet-Den Uyl 

bij te sturen
„W ij zullen de kritiek op het kabinet-Den Uyl, op het beleid inzake het milieu, de 
landbouw, de middenstand, de volkshuisvesting en de belastingen, blijven 
uitoefenen. Op deze wijze willen wij trachten het beleid, dat we op de genoemde 
punten bepaald afkeuren, bij te sturen.” Aldus dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 
van de christelijk-historische Tweede-Kamerfractie, in zijn beschouwing over de 
uitslag van de statenverkiezingen.

„Voor de CHU is er reden tot grote 
dankbaarheid. Er heeft zegen op de arbeid 
gerust. Daarvoor zijn we dankbaar. We 
moeten ook dankbaar zijn aan de velen, de 
honderdduizenden, die door het uitbrengen 
van hun stem op CHU of CDA hun 
vertrouwen in ons provinciale en ons 
landelijk beleid hebben uitgesproken,” zei 
dr. Kruisinga.
De dankbaarheid geldt ook de duizenden, 
de vele duizenden, die bij de organisatie van 
deze verkiezingen de CHU hebben geholpen 
met het organiseren van vergaderingen, het 
verspreiden van posters, stickers en 
verkiezingsmateriaal, het geven van gel
delijke bijdragen en vooral door persoon
lijke activiteit. ,,Door persoonlijke in
spanning hebben velen deze verkiezingen 
tot een succes willen maken. Dat is het dan 
ook echt geworden.”

CIJFERS LIEGEN NIET

Volgens dr. Kruisinga zal wel weer getracht 
worden het resultaat van de CHU te 
bagatelliseren. „Maar de cijfers liegen er 
niet om; praktisch overal stegen de resul
taten van de CHU - vergeleken met de 
verkiezingen twee jaar geleden - met 30 
procent”.
De CHU had gehoopt, dat de teruggang, die 
de voorgaande jaren in de stempercentages 
voor de CHU waren op te merken, kon 
worden gestuit en dat de CHU zich op haar 
niveau zou kunnen handhaven.

„Daarbij hadden we gehoopt in de 
landelijke gebieden wellicht enige vooruit
gang te kunnen boeken. Maar er is veel 
meer geschied,” aldus dr. Kruisinga. 
„Opvallend zijn bijvoorbeeld ook de 
resultaten in de grote steden Utrecht en 
Rotterdam en Den Haag, in welke laatste 
stad het percentage op de CHU uit
gebracht van 3,6 procent tot 6 procent 
steeg; dat is met maar liefst 60 procent.”
De berekeningen duiden er voorlopig op, 
dat de CHU zich in de Eerste Kamer zullen 
kunnen handhaven; „De 7 van de 75 zetels, 
die we daar hebben, zullen we waar
schijnlijk kunnen behouden.”

VERPLICHTINGEN

Het grote veitrouwen in het beleid van de 
CHU uitgesproken schept natuurlijk wel 
verplichtingen, zei de CHU-fractievoor- 
zitter.
„Degenen, die door hun stem op de CHU of 
CDA uit te brengen ons hun steun hebben 
gegeven, verwachten voortzetting van het 
beleid, zoals wij dat hebben getracht 
gestalte te geven. We zullen trachten dat 
vertrouwen waard te blijven in het 
provinciaal bestuur en in het landelijk 
bestuur. Landelijk zullen wij blijven ijveren 
voor de waardevolle geestelijke waarden in 
de samenleving.
Wij zullen op de bres willen staan voor de 
kleine structuren in de samenleving, voor 
het gezin, voor het dorp, voor het

middenstands- en landbouwbedrijf, voor de 
kleine structuren in de samenleving.
We zullen de kritiek op het kabinet-Den 
Uyl op het milieubeleid, het landbouw, 
het middenstands-, het volkshuisvestings- 
en het belastingbeleid blijven uitoefenen om 
te trachten op die wijze dat beleid dat we op 
die punten bepaald afkeuren, bij te sturen.”

VOORTZETTING

Dat was het beleid van de CHU; door het 
vertrouwen, dat de kiezers in dat beleid van 
de CHU zo nadrukkelijk hebben uitge
sproken voelt de CHU zich tot voortzetting 
van dat beleid verplicht. „Het vertrouwen.

r * CHU
een goed bestuur

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het UniebureauteDenHaag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur” .

dat de kiezers de CHU hebben gegeven is 
iets om dankbaar voor te zijn. Maar het 
schept wel verplichtingen. Van die ver
plichtingen zijn wij ons bewust,” aldus dr. 
Kruisinga in zijn beschouwingen over de 
uitslag van de statenverkiezingen en de 
gevolgen daarvan.

H. L.

ARP HERDENKT 95-JARIG BESTAAN

Ter gelegenheid van het 9S-jarig bestaan 
van de ARP wordt op zaterdag 20 april een 
jubileumconferentie georganiseerd in het 
Jaarbeurscongrescentmm te Utrecht. Het 
thema van de conferentie is „ORIëNTATlE 
74”.

Het doel van de conferentie is ter gelegen
heid van het 95-jarig bestaan een 
tussenbalans op te maken. De conferentie is 
een eerste aanzet tot een stuk nadere 
bezinning over christelijke politiek en het 
vandaaruit willen werken.

Verdere verdieping en verbreding zal in 
volgende conferenties moeten plaatsvinden. 
De conferentie zal een aantal beleids
conclusies formuleren voor het partij
bestuur.

De sectie-onderwerpen zijn:
- partijvernieuwing; - grenzen van de 
democratie; - verdeling van welvaart 
(nationaal); - verdeling van welvaart (inter
nationaal; - ethiek van christelijke politiek.

De belastingverlaging per 1 juli;
een voorstel met gebreken door mr. W. Scholten, Od Tweede Kamer voor CHU

Het kabinet-Den Uyi heeft voorgesteld om 
met ingang van 1 juli 1974 een verlaging 
door te voeren in de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting. Op jaarbasis berekend 
zal deze verlaging 750 miljoen gulden groot 
zijn. Zij heeft de vorm gekregen van een 
verhoging van de zogenaamde belastingvrije 
sommen, te weten de bedragen aan de voet 
van elk tarief waarover geen belasting wordt 
geheven. De bedoeling van deze verlaging is 
om de bestedingen in ons land te stimu
leren. Zij vormt ook als het ware het 
sluitstuk van de door het kabinet op basis 
van de machtigingswet getroffen loon
maatregel. Het is dus in wezen geen ffscale 
maatregel, maar een voorstel van eco
nomische en sociale politiek. Een school
voorbeeld van het gebruiken van de 
belastingwetgeving voor andere doeleinden.

HOOFDMOOT

Ik ben het er mee eens dat de hoofdmoot 
van de belastingverlaging in de sfeer van de 
loon- en inkomstenbelasting valt. De 
tarieven van deze belastingen ziin in ons

land vergeleken met die geldende in 
omringende landen uitzonderlijk hoog. Dat 
geldt in het bijzonder voor de scherpe 
stijging van het tarief reeds bij bescheiden 
inkomens. Een stijging die dit jaar nog 
verder werd verscherpt door de onjuiste 
beslissing van het kabinet om in 1974 de 
zogenaamde inflatiecorrectie achterwege te 
laten. Maar, zo is mijn vraag, waarom 
uitsluitend in die sfeer. Waarom ook niet 
een matiging van de - ook al zeer hoge - 
premies voor de volksverzekering (AOW 
etc.), met name voor die groepen wier 
inkomen zo laag is dat zij geen loon- of 
inkomstenbelasting betalen. Zij hebben 
niets aan een verhoging van de belasting
vrije voeten. Wat doet het kabinet voor hen?

HET MINST

Mijn tweede bezwaar is dat bij het voorstel 
van het kabinet de middengroepen (tussen 
20 en 40.000 gulden inkomen) relatief 
bezien het minste aan bod komen. Daarbij 
moet worden bedacht dat voor deze groepen

de lastenverzwaringen gemiddeld hoog 
liggen omdat zij in het algemeen buiten alle 
gunstige regelingen op het stuk van 
tarieven, premies etc. vallen.

GEEN GARANTIE

Een derde bezwaar W ’rdt gevormd door het 
feit dat in het voorstel geen bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan de zelf
standigen. Door de loonmaatregelen van 
het kabinet hebben de werknemers een 
bepaalde inkomensverbetering gegaran
deerd gekregen. Voor de zelfstandigen 
ontbreekt op dit punt iedere garantie. Het 
tegendeel zal eerder in de praktijk van het 
leven het geval zijn. Wanneer ik b.v. denk 
aan de sterk gestegen olieprijzen voor 
tuinders en vissers en aan het stringente 
prijsbeleid waaraan ook de detailhandel is 
onderworpen. Daarom is het naar mijn 
oordeel gerechtvaardigd in dit fiscale 
wetsontwerp iets extra’s te doen voor die 
zelfstandigen.
Tenslotte betreur ik het dat de bewinds
lieden van financiën geweigerd hebben in de 
memorie van antwoord om uit te spreken

dat zij tegen de achtergrond van de grote 
werkloosheid in de bouw en mede gelet op 
het belang Van het eigen woningbezit geen 
wijziging zullen brengen in de fiscale aftrek 
van hypotheekrente. De uitlatingen van het 
kabinet op dit punt in de zomer van 1973 
veroorzaken nog steeds een stuk on
zekerheid waarmede niemand is gediend, 
zeker niet de werkzoekenden in de bouw.

Wanneer u deze regels onder ogen krijgt zal 
de Tweede Kamer inmiddels een beslissing 
over dit wetsontwerp hebben genomen. Wij 
zullen dan als CHU-Tweede-Kamerftactie 
ongetwijfeld geprobeerd hebben samen met 
anderen of mogelijk alleen, in de door mij 
aangegeven sectoren wijzigingen in de 
kabinetsvoorstellen aan te brengen.
Dat samen met anderen slaat in het 
bijzonder op onze beide christen-democra- 
tische partners. Want uit de inbreng van de 
drie fracties in het voorlopig verslag is 
duidelijk gebleken dat wij in hoofdlijnen dit 
wetsontwerp op gelijke wijze benaderen.

Scholten.
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P R O P A G A N D A  V O O R  R A A D SVER K IEZIN G EN
Aller aandacht is nu g; 'icht op de verkie
zingen voor de gemeenteraden, op woensdag 
29 mei. Het Uniebureau van de CHU stelt 
centraal veel materiaal ter beschikking.

CHU-afflches: Twee formaten affiches zijn 
verkrijgbaar; 42 bij 59 cm voor f0,70 per 
stuk en 30 bij 43 cm voor f0,50 per stuk. 
Deze affiches worden bedrukt met het 
lijstnummer en de afkorting CHU. 
Groot-formaat, eventueel op bestelling: Het 
ligt niet in de bedoeling affiches (raam
biljetten) van 118 bij 36 cm te laten 
drukken, tenzij voor 10 april bij het 
Uniebureau wordt opgegeven, dat hiervoor 
belangstelling bestaat. De prijs wordt dan 
nader vastgesteld.
Uitvoering affiches: De affiches (raam
biljetten) hebben de afkorting CHU en het 
lijstnummer in lichtgevend oranje op een 
blauwe ondergrond. De naam van de 
lijstaanvoerder moet plaatselijk opgedrukt 
worden.

Stickers: Verkrijgbaar zijn stickers met de 
opdruk: CHU - recht door zee” . Prijs: 100 
stuks voor f8,-.
Lucifersdoosjes: Ten behoeve van de verkie
zingspropaganda zijn lucifersdoosjes ge

maakt, met het opschrift: CHU - een goed 
bestuur. Deze doosjes zullen gemakkelijk 
kunnen worden verspreid. Prijs: 100 stuks 
voor f6,-.
Folders: Voor de gemeenten, waar de CHU 
een zelfstandige kandidatenlijst voor de 
raadsverkiezingen indient, kan gebruik 
gemaakt worden van een folder. Het 
opschrift luidt: Kies woensdag 29 mei voor 
een goed bestuur. Ook als de CHU met 
andere partijen samenwerkt, zal de folder 
gebruikt kunnen worden. Prijs ongeveer vijf 
cent per stuk.
Sprekers voor verkiezingsbijeenkomsten;
Voor het uitnodigen van sprekers mei 
landelijke bekendheid op verkiezings
vergaderingen kan het beste contact 
opgenomen worden met medewerker De 
Swart van de CHU-Tweede-Kamerfractie, 
Binnenhof la  te Den Haag, telefoon 
070-614911. Hij houdt een lijst van spreek
beurten bij. Aankondigingen van verga
deringen ook zenden naar Redactie „de 
Nederlander”, Postbus 8822 te Den Haag.

Stemmen bij volmacht: Ook voor de 
gemeenteraadsverkiezingen bestaat de mo
gelijkheid bij volmacht te stemmen. Op het 
gemeentehuis zijn alle inlichtingen en 
benodigde formulieren verkrijgbaar.

Documentatie sprekers: De wetenschappe
lijke instituten van KVP, ARP en CHU 
hebben documentatiemateriaal voor spre
kers tijdens de verkiezingscampagne. 
Daarbij worden talrijke onderwerpen 
behandeld. Het materiaal is in een boekje 
samengevat: prijs f3,50, te bestellen via giro 
169900, ten name van CHU, Den Haag met 
vermelding: documentatie verkiezingen
1974.

Contributie-inning: Het blijft noodzakelijk 
om alle aandacht ook te besteden aan het 
innen van de contributies. Ook financieel 
moet de verkiezingscampagne mogelijk zijn.

Informaties, bestellingen: Het centrale adres 
voor alle verkiezingsactiviteiten is: Unie
bureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
telefoon 070-244516.

N A B E S C H O U W IN G E N  STATENVERKIEZING EN 1 9 7 4
In de zes provincies, waar de CHU bij de 
statenverkiezingen met een eigen lijst 
uitkwam, waren de CHU-percentages als 
volgt:
Utrecht nu 8,5%

in 1972 5,7; (stijging 2,8%)
Gelderland nu 9,8%

in 1972 7,3% (stijging 2,5%)
Overijssel nu 10,9%

in 1972 8,8% (stijging 2,1%) 
Zuid-HoUand nu 7,1%

in 1972 5,0% (stijging 2,1%)
Zeeland nu 11,0%

in 1972 9,3% (stijging 1,7%)
Drente nu 8,6%

in 1972 7,1% (stijging 1,5%)
Absoluut gesteld boekte de provincie
Utrecht de meeste winst, ca. 50% ten
opzichte van de kamerverkiezingen 1972. 
Een felicitatie waard!

Zuid-Holland kwam eveneens zeer goed uit 
de stembus te voorschijn met een absolute 
winst van iets meer dan 40%!
Gelderland scoorde een absolute winst van 
34%!
Overijssel haalde een percentage van 25% 
winst.
Drente kreeg 21% meer en de provincie 
Zeeland sluit deze rij met een absolute 
verhoging van 18%.

BELANGRIJK

Per provincie zijn er enkele gemeenten die 
hun percentages belangrijk zagen stijgen.
In Overijssel bijvoorbeeld Urk: van 7,1% 
naar 18,3%, en Vriezenveen: van 28,7% 
naar 39,0%.
Nauwkeurige bestudering van de cijfers 
voor de CHU per provincie en per gemeente 
leveren interessante gegevens op. Ook in de 
grote steden was de ontwikkeling voor de 
CHU ten opzichte van 1972 bijzonder 
gunstig. Den Haag bijvoorbeeld van 3,6 
naar 6,0%; absoluut gesteld een stijging van 
66%; Rotterdam van 3,1 naar 4,6%, stijging 
50%; Leiden van 4,3 naar 5,9%, stijging 
bijna 40%; Schiedam van 3,6 naar 5,1%, 
stijging ruim 40%; Vlaardingen van 6,4% 
naar 8,5%, stijging ruim 30%.

Ur b a n is a t ie g r a a d

Enkele vergelijkingen naar urbanisatie
graad zijn;
Plattelandsgemeenten (500 gemeenten met 
21% van de bevolking): CHU-percentage nu 
6,4%, in 1972 5,2%, winst +1,2% . 
Verstedelijkte plattelandsgemeenten (200 
gemeenten met 16,5% van de bevolking): 
CHU-percentage nu 5,4%, in 1972 4,2%, 
winst +1,2%.
Forensengemeenten (50 gemeenten met 
7,5% van de bevolking): CHU-percentage 
nu 4,4%, in 1972 3,0%, winst +1,4%.
Steden tot 100.000 inwoners (100 ge
meenten met 25% van de bevolking): 
CHU-percentage nu 4,9%, in 1972 3,6%, 
winst -+1,3%.
Grote steden boven 100.000 inwoners (16
gemeenten met 30% van de bevolking): 
CHU-percentage nu 2,6%, in 1972 1,7%, 
winst +0,9%.

Meeste winst bij deze Statenverkiezingen 
boekte de CHU in de forensengemeenten en 
de steden tot 100.000 inwoners, direkt 
gevolgd door de plattelandsgemeenten en 
de verstedelijkte plattelandsgemeenten. 
Relatief de laagste winst - daarom nog niet 
minder spectaculair - was in de grote steden 
te boeken.
Absoluut gezien was de CHU-winst in deze 
laatste groep gemeenten - de grote steden 
dus - het hoogst met ruim 50%.

ZEELAND

In de provincie Zeeland zijn de volgende 
percentages opmerkelijk van de CHU: Axel 
nu 8,9% (in 1972 7,1%), Borsele 14,6; 
(13,6%), Bruinisse 14,5% (12,2%), Domburg 
16,2% (14,8%), Duiveland 11,6% (8,9%), 
Goes 16,1% (13,8%), Kapelle 22,3% 
(19,2%), Middelburg 10,8% (8,9%), Mid- 
denschouwen 12,8% (11,3%), Oostburg 
7,2% (5,3%), Reimerswaal 13,5% (11,7%), 
Sluis 8,5% (5,7%), Terneuzen 9,8% (7,8%), 
Valkenisse 24,4% (21,6%), Veere 16,5% 
(13,3%), Vlissingen 9,0% (7,6%), Wester- 
schouwen 14,1% (12,8%), Westkapelle 
16,2% (14,8%), Wissenkerke 24,5; (21,3%), 
Zierikzee 10,0% (6,8%).

ZUID-HOLLAND

Enkele Zuidhollandse percentages van de 
CHU; Ameide 12,6% (in 1972 8,5%), 
Asperen 15,7% (8,4%), Bergschenhoek 
16,4% (14,0%), Bleskensgraaf 7,3% (5,1%), 
Bodegraven 11,7% (8,0%), Boskoop 12,0% 
(7,9%), Brandwijk 10,9% (5,6%), Dirksland 
7,2% (5,0%), Giessenburg 9,3% (7,1%), 
Groot-Ammers 8,1% (5,0%), Hardinxveld 
8,6% (5,8%), Hazerswoude 10,6% (8,1%), 
Hei- en Boeicop 17,6% (12,2%), ^H.I. 
Ambacht 9,1% (6,3%), Klaaswaal li,0%  
(7,9%), Noordeloos 8,4% (5,7%), Oud- 
Alblas 13,7% (10,4%), Papendrecht 8,1% 
(4,2%), Ridderkerk 8,6% (6,4%), Zevenhui
zen 15,1% (12,6%), Zuid-Beijerland 14,9% 
(11,8% ).

UTRECHT

In de provincie Utrecht was de plaatselijke 
winst van de CHU; Amerongen 20,3% (in 
1972 16,9%), Baarn 7,3% (4,3%), De Bilt 
7,0% (4,0%), Breukelen 12,4%> (8,7%), 
Bunschoten 4,9% (1,5%), Doorn 11,9% 
(9,2%), Driebergen 8,8% (5,7%), Kamerik 
17,5% (15,1%), Kockengen 13,5% (10,1%), 
Langbroek 19,0%o (13,8%), Leersum 14,6% 
(10,0%), Leusden 9,0% (6,7%), Loenen 
Vecht 12,8% (9,4%), Lopik 13,3% (10,7%), 
Oudewater 8,1% (5,7%), Veenendaal 17,7% 
(12,3%o), Woudenberg 21,5% (16,3%),
Zegveld 19,6% (16,9%).

DRENTE

In Drente waren de volgende percentages 
van de CHU interessant: Assen nu 6,3% (in 
1972 4,9%), Beilen 12,9% (11,1%), Borger 
9,8% (7,8%), Coevorden 8,7% (7,5%), Diever 
4,7% (2,8%), Emmen 7,9% (6,7%),
Hoogeveen 14,7% (11,2%), Meppel 12,3% 
(10,4%), Nijeveen 17,5% (15,5%), Odoorn 
9,2% (7,4%), Oosterhesselen 8,4% (6,6%), 
Ruinen 6,8% (4,7%), Smilde 17,0% (15,6%),

Westerbork 7,3% (5,5%), De Wijk 9,4% 
(7,5%), Zuidlaren 5,4% (3,6%), Zuidwolde 
14,7% (11,9%).

OVERDSSEL EN GELDERLAND

In de provincies Overijssel en Gelderland 
waren plaatselijke CHU-percentages; Gene- 
muiden 19,4% (in 1972 13,6%), Hasselt 
19,2% (14,0%), Hellendoorn 22,7% (19,7%), 
Rijssen 11,8% (7,9%), Staphorst 10,9% 
(8,5%), Urk 18,3% (7,1%), Vriezenveen

39,0% (28,7%), Wierden 20,1% (16,8%), 
IJsselmuiden 17,3% (14,4%), Kampen
15,4% (11,8%), N.O. Polder 12,4% (8,9%), 
Barneveld 22,1% (18,1%), Ede 13,7% 
(10,2%), Ermelo 21,9% (17,4%), Harderwijk 
22,5%o (17,8%), Nunspeet 18,3% (15,2%), 
Nijkerk 22,3% (16,7%), Oldebroek 14,4% 
(10,7%), Putten 25,4% (19,6%).

(Een volgende maal hoopt de redactie een 
overzicht te geven van plaatselijke 
CDA-percentages).

CHU
GRAAG IN KABINET
Onder deze kop verscheen kort voor de 
verkiezingen van 27 maart een verslag in 
één der grote dagbladen van ’t geen ik 
gezegd heb op een bijeenkomst van het 
CDA in Amsterdam.
Hier volgt eerst het verslag van ’t geen ik 
beweerd zou hebben:

Prof. dr. J. W. van Hulst, fractie
voorzitter van de CHU in de Eerste 
Kamer, zou zijn partij graag in het 
kabinet-Den Uyl willen zien vertegen
woordigd. Dit verklaarde hij gister
avond op een CDA-bijeenkomst in 
Amsterdam.
Volgens prof. Van Hulst is de CHU 
bereid alsnog toe te treden tot het 
kabinet mits iets van een eigen inbreng 
wordt teruggevonden in het beleid en 
de CHU een ministerpost krijgt 
toebedeeld. ,,Aan de CHU ligt het niet, 
als premier Den Uyl iets vriendelijker 
zou zijn tegenover ons, zouden de 
tegenstellingen niet zo groot zijn,” zo 
meent prof. Van Hulst.
Dat zijn partij nu een oppositierol voert 
ziet de fractievoorzitter als iets 
relatiefs.

Bij wijze van uitzondering wil ik eens een 
enkele maal ingaan op dit perscommentaar. 
Dat wil zeggen: ik ga er niet op in; maar wel 
volgt hier de tekst van ’t geen ik zei. Het 
oordeel Iaat ik gaarne over aan de 
intelligentie van de lezer.
Hier is de tekst.
,,De CHU heeft er altijd prijs op gesteld een 
gouvernementeel gerichte partij te zijn. Dat 
is duidelijk gebleken bij de kabinets
formatie. Wij hebben van onze kant al het 
mogelijke gedaan, om de kabinetsformatie 
te laten slagen. Maar de heer Burger heeft 
ons de deur gewezen. Niet wij verbraken het 
contact, maar hij.
Nu de samenwerking van KVP, ARP en 
CHU in deze provincie geleid heeft tot een 
gelukkig samengaan in het CDA, zullen 
vele kiezers zich afvragen: stemmen wij nu 
op de regeringspartijen of op een oppositie
partij, als wij CDA kiezen.

Afgezien van het feit, dat het hier niet gaat 
om de Tweede Kamer, maar om de 
Provinciale Staten, wil ik toch wel 
opmerken, dat de tegenstellingen in het 
CDA niet absoluut zijn, maar relatief. Ze 
zouden absoluut zijn, als bij de kabinets
formatie KVP en ARP - en speciaal hun 
Tweede-Kamerfracties - als één man 
voorstander waren geweest van het 
kabinet-Den Uyl; en als de CHU er in de 
verste, verte niet aan gedacht zou hebben, 
om in deze formatie te participeren.
Maar toen ik deze week met mijn vrienden 
Andriessen en Aantjes in Heemskerk sprak, 
zei de heer Aantjes, dat in zijn fractie maar 
een kleine meerderheid bestond voor het 
kabinet-Den Uyl; maar toen de beslissing 
eenmaal gevallen was, heeft de fractie zich 
zeer homogeen opgesteld, door dit kabinet 
zoveel mogelijk te steunen.
Tot zover Aantjes.

Reeds uit deze mededeling blijkt, dat we de 
verschillen tussen de drie christen
democratische partijen op goede gronden 
enigermate moeten relativeren.
Bij de algemene politieke beschouwingen in 
de Eerste Kamer heb ik letterlijk gezegd, 
dat we de moeilijkheden in het CDA niet uit 
de weg moeten gaan; we moeten ze als een 
uitdaging aanvaarden, waarop we het 
antwoord niet schuldig mogen blijven.
Een zeer belangrijke vraag is, of de CHU 
momenteel zou willen participeren in dit 
kabinet.

Ik moet daarover het volgende opmerken.
De CHU zou elke geloofwaardigheid bij 
haar kiezers verliezen, als zij, zonder dat er 
iets veranderde aan program en samen
stelling van het huidige kabinet, van de ene 
dag op de andere van oppositiepartij tot 
regeringspartij zou worden. Dit is ronduit 
een belachelijke zaak.
Nochtans wil de CHU ook nu een eventuele 
uitnodiging om alsnog regeringsverant
woordelijkheid te dragen, ernstig over
wegen. Zij stelt daarbij met grote nadruk 
enkele zeer duidelijke voorwaarden.
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Premier Den Uyl anty\roorde CHU-kamerleden:

GEEN INTREKKING 
MACHTIGINGSWET
De regering acht het thans niet verantwoord 
de Machtigingswet in te treidken. Aldus 
heeft premier Den Uyl eind vorige weck 
geantwoord op schrifteiyke vragen van de 
christelijk-historische Tweede-Kamerleden 
dr. R. J. H. Kruis inga en drs. D . F. van der 
Mei.

De desbetreffende vragen van de kamer
leden en de antwoorden van de minister
president waren:

Vraag 1: Is de minister-president van 
mening, dat van „een dreigende ernstige 
verstoring van de nationale economie” (zie 
de considerans van de Machtigingswet 
inkomensvorming en bescherming werk
gelegenheid 1974) thans nog sprake is?

Antwoord: In de nadere nota over het 
financiële en sociaal-economische beleid in 
1974 die de regering dezer dagen aan de 
Tweede Kamer heeft voorgelegd is uit
eengezet wat het beeld van de economische 
ontwikkeling in ons land in 1974 zal zijn 
volgens de jongste gegevens en verwach
tingen die daaromtrent voorhanden zijn. 
Dit beeld is minder ongunstig dan zich ten 
tijde van de opstelling van de Beleidsnota 
van 13 december 1973 over de beperking 
van de gevolgen van de olieschaarste liet 
aanzien, met name doordat de kwanti
tatieve problematiek voor wat betreft de 
olievoorziening zich minder ernstig heeft 
ontwikkeld dan destijds moest worden 
verwacht. Niettemin blijft de ontwikkeling 
van de inflatie en de werkloosheid grote 
zorgen baren, vooral vanwege de uitzon
derlijke invoerprijss+ijging (25 procent), het 
ineenschrompelen van de groei van de 
wereldhandel (2 k 4 procent in 1974 
tegenover 10 k 11,5 procent in de laatste 
jaren), de grote ruilvoetverslechtering (6 
procent) en de oplopende werkloosheid 
(gemiddeld 130 è 135.000 man).
Daarmede is de dreigende ernstige 
verstoring van de nationale economie 
weliswaar enigszins van karakter veranderd 
doch allerminst verdwenen.

Vraag 2: Is de minister-president van 
mening, dat juist indien de regering zulke 
vérgaande bevoegdheden verkrijgt als bij 
deze machtigingswet het geval is, die 
bevoegdheden in een parlementaire demo
cratie zo spoedig mogelijk weer moeten 
worden afgestaan, indien de noodsituatie, 
met het oog waarop die bevoegdheden 
verkregen werden, niet meer aanwezig is of 
niet meer dreigt?
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Antwoord 2: Ja.

Vraag 3; Indien bovenstaande vragen do«r 
de minister-president bevestigend zonden 
worden beantwoord, is de minister-presi- 
dent dan bereid deze machtigingswet in te 
trekken?

Antwoord 3: Uit de bevestigende beant
woording van vraag 1 vloeit voort dat de 
regering het thans niet verantwoord acht de ? 
machtigingswet inkomensvorming en be
scherming werkgelegenheid in 1974 in te 
trekken, aangezien zij de gecoördineerde 
benadering die deze wet biedt onmisbaar 
acht voor een zo rechtvaardig mogelijke 
verdeling van lasten en bescherming van 
werkgelegenheid.

Vraag 4: Indien de minister-president 
bovenstaande vraag in negatieve zin zon 
beantwoorden, wil hij dan zo nauwkeurig 
mogelijk aangeven aan welke voorwaarden 
naar zijn mening moet worden voldaan 
voordat deze machtigingswet kan worden 
ingetrokken?

Antwoord 4: Zodra de in vraag 1 bedoelde 
uitzonderlijke ontwikkelingen van de 
economie zullen zijn teruggekeerd naar hun 
trendmatige niveau zal er aanleiding zijn de 

..machtigingswet in te trekken vóór het 
tijdstip waarop de wet ingevolge artikel 30 
lid 2 automatisch vervalt te weten 1 januari 
1975.

Vraag 5: Indien de minister-president vraag 
3 in negatieve zin beantwoordt, is hj] dan 
althans bereid, de overeenkomstig deze 
maehtigingswet tot dusver tot stand 
gebrachte regelingen in te trekken?

Vraag 6: Indien de minister-president ook 
bovenstaande vraag in negatieve zin zon 
beantwoorden, wil h^ dan zo nauwkeurig 
mogelijk aangeven aan welke voorwaarden 
naar zijn mening moet worden voldaan 
voordat bedoelde regelingen kunnen 
worden ingetrokken?
Antwoorden 5 en 6: De tot dusver tot stand 
gebrachte regelingen krachtens de mach
tigingswet vertonen een nauwe onderlinge 
samenhang. Niet valt in te zien, dat deze 
regelingen zouden kunnen worden inge
trokken eerder dan de in het antwoord op 
vraag 4 bedoelde omstandigheid zich 
voordoet.

H .L .

Commentaarrubriek van LO. 
moet nog groeien
Bij de TROS was het aanvankelijk ook 
sukkelen met de commentaarrubriek, bij de 
EO, weer een latere loot aan de 
omroepboom die zoveel vertakkingen kent, 
is het niet anders.

Wat moet men immers denken van de 
samenspraak van twee heren op donderdag
avond 28 maart op Nederland 1, onder de 
titel Nader bekeken, om 22.15 uur 
uitgezonden onder redactie van Meindert 
Leerling?
Enkele citaten over het CDA, welke de 
heren moeiteloos, maar vooral liefdeloos, 
van de lippen rolden:
,...een onjuiste politieke oecumene, net als 
bij de kerken, waar alles op één grote hoop 
wordt gegooid.
....een omhulsel waarvan de inhoud weinig 
gelijkenis vertoont met christelijke politiek; 
....geen élan, géén bezinning, een réveil is 
trouwens alleen mogelijk in de vorm van een 
reformatie;....een vaag kompas, gepraat 
over solidariteit, niet bijbels geladen....;
....er blijft wel een markt voor het CDA, het 
is misschien niet helemaal het sterven in

eikaars armen ....vage massa, gereduceerde 
grondslag....
Tot zover deze citaten, welke door mij van 
de t.v. af op de band werden opgenomen. Ik 
ben de gelukkige bezitter van een 
kleuren-t.v., maar dit programma had beter 
in zwart-wit kunnen worden uitgezonden. 
Welk een schril contrast met de woorden 
van Kruisinga, die vooraf werden uit
gezonden - een opname van vóór de 
verkiezingen, waarin hij Paulus’ brief aan 
de Corinthiërs aanhaalde - over het partij
schap; zoveel mogelijk partijschap tussen 
christenen verwijden omdat er zoveel is dat 
wij gezamenlijk te zeggen hebben.
Wellicht nuttig ons hier Paulus te citeren, 
voor de EO-commentatoren dan maar uit 
de Statenvertaling (niet vanwege de 
Statenverkiezingen): „Maar ik bid u, 
broeders, door den Naam van onzen Here 
Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde 
spreekt en dat onder u geen scheuringen 
zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een 
zelfden zin en in een zelfden gevoelen” .

Van Dijk.
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overdag); (070)861529. 
Adresveranc^ringen voor het 
ledenbestand en het ledencontactblad 
„De Nederlander" te zenden aan Bureau
C. H.U., Wassenaarseweg 7, 
's-Gravenhage.

Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Óruk; B.D.U. b.v. - Barneveld 
Postbus 67 
Telefoon: Ó3420-3141

UNIEBUREAU
HETBUREAUVAN DE CHR. HIST. UN.E, 
Wassenaèrse\^g 7,-'s-Gravenhage is 

Telefonisch te bereiken onder numtner 
070-244516*
[Het telefoonnummer van de Savorniij 
Lohmanstichting is: 070-246791.

Belangrijke data
Dinsdag 16 april: Kandidaatstelling ver

kiezingen gemeenteraad.
Zaterdag 20 april: Unieraadsvergadering.
Woensdag 15 mei: Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering.
Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering in 
Apeldoorn (, ,Orpheus”).

In de eerste plaats zal op een aantal punten 
het beleid zodanig gewijzigd dienen te 
worden, dat de CHU in een nieuw 
regeringsprogram haar eigen politieke 
idealen voldoende herkent. Wij vragen dus 
niet: wij willen onze idealen voor 100% 
terugvipden; maar met minder dan 
voldoende mogen wij nooit genoegen 
nemen. Ik noem u vier punten, die de CHU 
in het regeringsbeleid anders zou willen 
zien; de middenstand, het milieu, de 
landbouw, de ontwikkelingshulp. Ook op 
andere punten zouden nog wel enige 
correcties aangebracht moeten worden.
Een tweede voorwaarde is, dat wij Jn het 
kabinet ten minste één minister en één of 
twee staatssecretarissen zouden moeten 
hebben; daarbij mag de financieel-sociaal- 
economische sector niet ontbreken.
In de derde plaats zal de heer Den Uyl zijn 
houding tegenover de CHU zodanig moeten 
wijzigen, dat alle denigrerende uitdruk
kingen die hij zich ten aanzien van de CHU 
meende te moeten veroorloven, in de 
toekomst volstrekt achterwege blijven. Hij 
behoeft geen voorstander te worden van de 
CHU, maar een iets meer ,,aimabele” 
houding mogen wij dan stellig van hem 
verlangen.
Als aan deze voorwaarden voldaan is, dan 
wil de CHU graag regeringsverantwoor
delijkheid dragen.”

Tot zover mijn uiteenzettingen vijf dagen 
voor de verkiezingen.
Ik meen, dat u er recht op hebt precies te 
weten, hoe ik over de zaken denk.

De gemeentelijke herindelingen 
op de Noordwest-Veluwe afgesloten
Het werk in de Kamer werd in de afgelopen 
week wel heel sterk overschaduwd door de 
Statenverkiezingen.
Toch is er voor de bewoners van de 
Noordwest-Veluwe een niet onbelangrijk 
besluit genomen.
Behandeld is namelijk het wetsontwerp tot 
vorming van een nieuwe gemeente Elburg 
na opheffing van de huidige gemeenten 
Doornspijk en Elburg, alsmede wijziging 
van de grenzen der gemeenten Nnnspeet en 
Oldebroek.

Dit grenswijzigingsvoorstel vormt het 
..sluitstuk van een reeks gemeentelijke 
herindelingen op de Noordwest-Veluwe, 
bedoeld om tot grotere bestuurskrachtige 
gemeenten te komen.
Het voorziet in samenvoeging van de 
huidige gemeenten Elburg en Doornspijk 
tot één nieuwe gemeente Elburg.
Als bijkomend voordeel van deze samen
voeging kan worden aangemerkt, dat de 
belemmering verdwijnt, die de huidige 
grens tussen deze twee gemeenten vormt 
voor uitbreiding van het in ruimtenood 
verkerende Elburg.
Het dorp ’t Harde, dat thans deels tot 
Doornspijk, deels tot Oldebroek behoort, 
gaat volgens het wetsontwerp in zijn geheel 
naar het nieuwe Elburg.
Verschil van mening bestond er over de 
bestemming van de polder Oosterwolde, 
gelegen in het noord-oostelijke deel van de 
huidige gemeente Doornspijk.

Het wetsontwerp deelde Oosterwolde bij het 
nieuwe Elburg in. Maar vertegenwoordigers 
van de grote kamerfracties, inclusief de 
CHU hadden een wijzigingsvoorstel in
gediend, dat beoogde Oosterwolde bij 
Oldebroek te voegen.
Deze fracties hadden hiervoor de volgende 
redenen:
a. De gemeente Oldebroek heeft destijds 

een aderlating ondergaan door een 
gebied met ±1500 inwoners af te staan 
aan Hattum.

b. De aard van het gebied Oosterwolde sluit 
beter aan bij de gemeente Oldebroek.

c. Een gehouden handtekeningenactie on
der de bevolking van polder en dorp 
Oosterwolde gaf Te zien, dat 80%- 
opteerde voor de gemeente Oldebroek..

d. Wat het inwonertal betreft worden de 
beide gemeenten nagenoeg even sterk.
De nieuwe gemeente Elburg zal ±16.000 
inwoners gaan tellen en Oldebroek 
±17.000 Inwoners.
Beiden dus mooie levenskrachtige 
gemeenten.

e. Wanneer Oosterwolde bij Elburg zou 
worden ingedeeld zou Oldebroek mede in 
verband met de vroegere gebiedsafstand 
aan Hattum in financiële moeilijkheden 
kunnen geraken.

Het wijzigingsvoorstel werd in de Kamer 
met algemene stemmen aangenomen.
Even is nog gediscussieerd over de naam 
van de nieuwe gemeente Elburg en

Doornspijk. De Minister had bezwaren 
tegen het geven van dubbele namen aan 
nieuwe gemeenten.
Gedeputeerde Staten van Gelderland gaven 
ook de voorkeur aan de naam Elburg. 
Elburg is immers een oude Zuiderzeestad 
en behoorde eens tot de Hanzesteden. De 
naam Elburg is uit dien hoofde meer 
bekend in het land dan Doornspijk.
De Minister merkte nog op, dat de naam 
Doornspijk niet als dorp gaat verdwijnen, 
maar alleen als gemeente.
Op het bordje aan de ingang van het dorp 
zal voortaan vermeld staan: Doornspijk, 
met als onderschrift: gemeente Elburg.
Het wetsontwerp bewerkstelligde tevens 
twee kleinere correcties van de grens tussen 
de nieuw te vormen gemeente Elburg en 
Nunspeet.

De gemeentelijke herindeling van de 
Noordwest-Velnwe is bepaald niet over 
rozen gegaan.

Het grootste plan van 1960 is tenslotte in 
onderdelen aan de orde gesteld.
Dit wetsvoorstel na was het laatste deel en 
hierdoor is dan hopeljjk een einde gekomen 
aan de bestuurlijke onrust in dit mooie 
landsdeel.
De gemeenteraden hebben zich positief 
opgesteld en mede daardoor is in de 
gegeven omstandigheden goede oplossing 
bereikt.

H. Wisselink.
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Commentaren op uitslag van de statenverkiezingen
„Het totaal van de drie christen
democratische partijen is onverwacht 
stabiel gebleven,” Aldus de Nijmeegse 
politicoloog drs. L. P. J. de Bruijn in een 
commentaar op de uitslag van de 
statenverkiezingen in „de Volkskrant”. 
„Een resultaat, dat bereikt werd door een 
zeer constante KVP, terwijl het forse verlies 
van de ARP gecompenseerd is door nog 
groter winst van de CHU.”

Volgens drs. De Bruyn is daarbij hei 
belangrijkste, dat het samen gaan van KVP, 
ARP en CHU in bijna de helft van de 
provincies op één CDA-lijst extra-winst 
opgeleverd schijnt te hebben.
Drs. De Bruyn sprak in zijn commentaar 
over een CDA-effect. Hij schreef onder
meer:
,,Indien de Limburgse kiezers dezelfde 
patronen van stemgedrag te zien hadden 
gegeven als de kiezers in de zes 
KVP-ARP-CHU-provincies, wanneer in 
Limburg de KVP met een eigen lijst was 
uitgekomen, dan zou de KVP daar 
vermoedelijk 0,5 percent verloren hebben: 
van 43,9 naar 43,7 percent. De AR zou bij 
die veronderstelling zijn gedaald met 26 
percent van 2,2 naar 1,6 percent en de CH 
met 34 percent gegroeid van 0,4 naar 0,5 
percent.
De hypothetische resultaten van de drie 
lijsten te zamen zou dan 45,8 percent 
bedragen hebben.
De ene CDA-lijst in Limburg heeft echter
49,8 percent van de stemmen in de wacht 
gesleept: 4 percent meer of ongeveer twee en 
een halve Statenzetel! In dezelfde ge
dachtengang heeft het CDA in Brabant 0,8 
percent extra gewonnen, in Groningen 2,3 
percent, in Friesland 0,7 percent, terwijl de 
uitslag in Noord-Holland hetzelfde als nu 
zou zijn geweest.
Deze verschillen lijken klein, maar ook 
winsten van die omvang tellen in ons veel- 
partijensysteem volop mee. De PvdA is 
terecht triomfator - samen met de VVD - 
van deze verkiezingen genoemd, met een
winst van......2 percent.
Vermeldenswaard is het negatieve effect 
van de ene PKU-lijst in Utrecht. Als df 
progressieve partijen daar afzonderlijk 
geopereerd hadden, zouden ze - onder alle 
bovenstaande veronderstellingen - 0,7
percent méér stemmen veroverd hebben.”
De conclusie van drs. De Bruyn: de 
christen-democratische kiezers hebben op 
de verkiezingsdag iets manifest gemaakt: 
parlementariërs in alle CDA-partijen, 
verenigt u!

DAGBLADEN

Een aantal dagbladcommentaren:
- NRC/Handelsblad: KVP en ARP zullen 
uit de kleine vooruitgang van de CHU niet 
meteen opmaken, dat hun deelneming aan 
het huidige kabinet moet worden af
gebroken. Hand in hand blijven gaan en

elkaar af en toe eens flink in de hand 
knijpen zal wel het beeld van de 
progressief-confessionele samenwerking in 
de komende tijd blijven.
- De Telegraaf: De achteruitgang van de 
christelijke partijen lijkt tot staan te zijn 
gekomen, de toekomst van het CDA is 
gunstiger dan nog slechts kort geleden kon 
worden verwacht.
- De Limburger: De samenballing op links 
en rechts heeft de christelijke middengroep 
allerminst verpletterd.
- Algemeen Dagblad: De sterkste regerings
partner is nu de KVP.
- Brabants Dagblad: Voldoende reden voor 
de christelijke drie om op de CDA-weg door 
te gaan. Maar dan nu graag ook duidelijk in 
de politieke praktijk en niet alleen in 
verklaringen.
- Utrecbts Nieuwsblad: Van betekenis is, 
dat de altijd wankelmoedige KVP niet zo 
veel verder is achteruitgegaan.
- Eindbovens Dagblad: De.door de KVP en 
ARP geremde koers van het kabinet-Den 
Uyl heeft de zegen van de meerderheid van 
de kiezers gekregen.
- De Stem: Er zijn nu drie grote
hoofdstromingen in de Nederlandse politiek 
ontstaan: een conservatieve (VVD), een 
progressieve (PvdA) en de confessionele 
partijen (KVP, ARP en CHU), een 
centrum-groepering.
- Nieuwsblad van bet Zuiden: Het pro
gressief blok kan zich als regeringsblok 
blijven handhaven, zolang zijn linkse 
politieke opstelling mild genoeg blijft om 
het zich nu onverwacht sterk makend 
CDA-blok te binden.
- De Waarheid: De basis van het
kabinet-Den Uyl is niet verbreed, maar 
versmald. De bestaande tegenstellingen in 
de regeringscoalitie zullen oplaaien. Ook is 
de destructieve rechtse oppositie van de 
VVD versterkt uit de bus gekomen, evenals 
de CHU.
-Arnhemse Courant: Nu de ene protes
tantse partij, die de regering steunt (ARP) 
stemmen verliest, en de andere die in de 
oppositie is (CHU), wint, is de basis van de 
regeringscoalitie wankeler geworden.
- Limburgs Dagblad: De huidige regering 
kan in ongewijzigde samenstelling verder 
regeren, zij het geconfronteerd met een 
kwantitatief wilssterker geworden oppositie.
- Het Vrije Volk: Nogal onverwacht waren 
ook de betrekkelijk gunstige resultaten van 
de CDA-partijen. Het kabinet-Den Uyl 
heeft als totaal zonder pijn de strijd 
doorstaan.
- Reformatorisch Dagblad: De twee belang
rijkste conclusies zijn: winst voor de oppo
sitionele VVD en een versterking van de 
positie van de PvdA binnen de regerings
coalitie.
- De Typhoon: Voor de PvdA als grootste 
partij tekent zich een drama af: de 
socialisten zullen moeten kiezen tussen PPR 
en CDA, indien de christen-democraten 
inderdaad eensgezind gaan opereren.

- Het Binnenhof: Wat op de verkiezings
avond een zeer optimistische prof. 
Steenkamp zei: „W e zullen gaan bewijzen 
dat het CDA de grootste politieke 
groepering van Nederland gaat worden” , 
behoeft zeker geen overmoed te blijken als 
men onder „grootste” in de eerste plaats 
invloedrijk zou willen verstaan.
- Leidse Courant: Den Uyl weet, dat hij niet 
alleen Keerpunt’72 maar ook de inzichten 
van KVP en ARP even zwaar zal moeten 
laten tellen.

- Leeuwarder Courant: Den Uyl zit niet 
meer in de olie. Hij zit voorlopig op rozen. 
De verdubbeling van de Frysk Nasjonale 
Partij in Friesland is een signaal, dat 
Friesland als provincie ernstig genomen wil 
worden.
- De Tijd: Met inachtneming van het 
specifieke succes van de CHU komt het 
resultaat voor de oppositie neer op een batig 
saldo.
- De Volkskrant: De uitslag van de 
verkiezingen zal de voorstanders van de 
CDA-gedachte ongetwijfeld stimuleren om 
met deze samenwerking door te gaan. De 
grote vraag is dan echter in welke richting.
- Amersfoortse Courant: Het is niet
uitgesloten dat de verschuiving naar rechts 
binnen het CDA de beide confessionele 
randverslerders van Den Uyl er toe zal 
brengen zich wat halsstarriger op te stellen 
zonder overigens direkt in het spoor van 
Kruisinga te gaan lopen.
- Dagblad van het Oosten: Den Uyls positie 
is versterkt, al mag niet vergeten worden dat 
KVP en ARP als deelgenoot in het kabinet 
ondanks het verlies van die partijen niet 
mogen worden onderschat. De strijd om de 
gunst van Andriessen en Aantjes zal worden 
voortgezet.
- Het Parool: Het kabinet heeft zijn eerste 
toets goed doorstaan. Bij alle onzekerheid 
die toch altijd nog in de opstelling van de 
confessionele partijen aanwezig is, zal deze 
uitslag in elk geval geen „nacht van 
Andriessen” in de hand werken.
- Haagse Courant: Belangrijk is het feit, dat 
juist de KVP niet verder achteruit is gehold. 
Was dit wel gebeurd, dan zou zij in de 
nabije toekomst zeker het CDA verkozen 
hebben boven de rooms-rode coalitie. 
Andriessen zou Steenkamp en Kruisinga 
hebben omhelsd in plaats van Den Uyl. Nu 
heeft hij daartoe geen aanleiding.
- Nederlands Dagblad: De verkiezings
uitslag betekent dat er weer een 
meerderheid in het parlement hebben, 
.politiek alternatief is voor de huidige 
regeringscombinatie. Een kabinet van 
christen-democraten en VVD zou bij deze 
stemverhouding weer een meerderheid in 
het parlement hebben.

- Trouw/Kwartet: We moeten wel aan
nemen, dat het verlies van de ARP en de 
winst van de CHU algemene verschijnselen 
zijn, die nauw samenhangen met de 
pijnlijke ontstaansgeschiedenis van het 
kabinet-Den Uyl. Wat ons betreft is dat

verlies van de ARP, hoezeer te verklaren, 
toch een onverdiende tegenslag, die met veel 
geduld en moeizame arbeid hopenlijk kan 
worden overwonnen. Voorts valt uit de 
verkiezingsuitslag voor noch tegen het CDA 
een boodschap af te leiden. In de vijf 
provincies waar de ongedeelde CDA-lijst 
werd geïntroduceerd geen verschuivingen 
van betekenis waar te nemen in vergelijking 
tot het totaal dat de drie deelnemende 
partijen bij de vorige verkiezingen hebben 
gescoord. Ook in die provincies zal de KVP 
wel het stabiele element zijn gebleven en dat 
is ook precies wat zij altijd beoogd heeft.

POLITIEK

Commentaren van poUtici:

- Mr. J. Aan^es, voorzitter ARP-Tweede- 
Kamerfractie: „Wij hebben verlies geleden, 
en het is geen gering verlies. Er is geen 
twijfel aan dat de landelijke politiek daarbij 
een belangrijke factor is geweest. Het meest 
teleurstellende vond ik de uitslag voor onze 
eigen, vaak zeer goede, provinciale 
bestuurders die als gevolg Van de stembus
resultaten niet op hun zetels zullen 
terugkeren in provinciale staten en 
gedeputeerde staten” .
- Drs. J. de Koning, voorzitter ARP: „De
uitslag voor de ARP is enigszins teleur
stellend. Het stemmenverlies is weliswaar 
aanzienlijk minder dan enkele recente 
prognoses ons hadden willen doen geloven, 
maar het blijft niettemin een duidelijk 
verlies. Ik zou willen stellen dat het verlies 
verwacht kon worden op grond van een 
zekere onvrede in de partij vanwege de 
kabinetsformatie van vorig jaar. Voor wat 
de christen-democratische politiek betreft is 
de uitslag tamelijk bevredigend gebleken”.
-  Mr. F. H. J. J. Andriessen, voorzitter 
KVP-Tweede-Kamerfractie: ,,Het Christen 
Democratisch Appèl is aangeslagen. 
Daarbij komt, dat mijn partij duidelijk 
stabiel is gebleven. Dat is voor het eerst 
sinds 1966. De teruggang is tot staan 
gekomen. In de Nederlandse politie 
worden steeds meer drie hoofdstromen 
duidelijk zichtbaar: de socialistische, de 
liberale en de christen-democratische”.
- Prof. dr. P. A . I. M . Steenkamp, voorzitter 
bestuursorgaan CDA: „Wat het CDA heeft 
bereikt is de verrassing van deze 
verkiezingen. Uit voorspellingen voor de 
verkiezingen was wel de conclusie ge
trokken dat het CDA vermangeld zou 
worden. Het CDA is op weg de grootste 
combinatie in politiek Nederland te worden.
- Dr, Ir. D. de Zeeuw, voorzitter KVP: „Het 
is erg duidelijk, dat het CDA is 
aangeslagen.”

- Mr. O. W . A. van Verschuer, voorzitter 
CHU: De uitslag is een versterking van de 
confessionele samenwerking. De kiezers 
hebben laten weten dat zij een christen
democratische samenwerking willen.

H .L .

Nagek(HTien provinciale uitslagen van statenverkiezingen  ̂ Z
m eer  m eegenom en in , ,de N ederlander" 
van vorige week:

Provincie Noord-Holland

S T A T E N  1 9 7 0 K A M E R  1 9 7 2 S T A T E N  1 9 7 4

perc 1 stemmen perc stemmen perc [ stemmen

G E L D I G E  S T E M M E N 6 7 . 5 9 6 5 8 0 6 8 3 . 5 1 3 1 7 6 4 2 7 5 .4 1 1 9 6 0 6 7

P V D A 2 5 . 2 2 4 2 9 4 2 2 7 .7 3 6 4 8 7 1 3 2 .2 3 8 5 1 3 1

C D A 2 9 . 3 2 8 2 5 9 3 2 1 .7 2 8 6 2 1 5 2 0 .6 2 4 6 3 3 5

V V D 1 5 .2 1 4 7 0 9 4 1 6 .6 2 1 8 7 5 8 2 1 .9 2 6 2 6 6 2

C P N 9 . 9 9 5 9 6 8 9 . 9 1 3 0 5 5 7 8 .3 9 9 0 8 7

D  6 6 1 0 .7 1 0 3 5 3 2 5 . 3 6 9 9 0 6 1 .5 1 7 7 0 1

P P R 2 . 8 2 6 6 2 8 5 . 9 7 7 9 6 5 6 .6 7 8 5 2 6

P S P 3 . 3 3 1 8 4 2 2 . 5 3 2 4 4 0 2 .3 2 7 3 4 4

B  P 1 .5 1 4 9 6 8 1 .2 1 5 7 8 3 2 .3 2 8 2 8 2

S G P 0 . 6 5 7 8 0 0 . 5 6 7 7 5 |0 .7 8 1 2 7

G P V 0 . 6 5 3 3 0 1.1 1 4 4 2 1 1 .0 1 1 6 5 1

D S  7 0 - 0 . 0 0 5 . 6 7 3 3 0 8 -2 .0 2 5 0 1 8

R  K  P  N 0 . 0 0 0 .6 8 0 9 5 0 .6 7 2 0 3

O V E R I G E N 0 . 9 9 1 2 9 1 .4 1 8 5 4 8

L i j 's t B n c o m b in a i t e  P V D A  —  D '  6 6  —  P P R  —  PSP

Provincie Noord-Brabant

C D A
P V D A
VVD
D 66
PPR
C P N
BP
G P V
P S P
VROUW
SGP
D S 7 0

OVERIGEN

Lijstencom binatie PVDA —  PPR —  D ' 66 —  PSP

S T A T E N  1 9 7 0 K A M E R  1 9 7 2 S T A T E N  1 9 7 4

perc. stemmen perc stemmen perc btemmen

\J 6 1 . 3 6 3 6 0 5 9 7 9 . 9 9 5 6 4 3 7 |6 9 . 2 8 5 5 4 1 2

6 3 . 8 4 0 6 0 5 9 4 3 . 4 4 1 5 2 2 8 4 3 .2 6 3 9 4 0 0

1 0 .8 6 8 8 3 3 2 0 . 3 1 9 3 9 0 2 2 2 .0 1 8 8 0 4 0

8 ;1 5 1 2 8 8 1 3 .5 1 2 9 2 6 6 1 7 .4 1 4 8 8 6 6

8 . 4 5 3 5 1 9 4 . 0 3 8 5 8 2 1 .0 8 3 6 1

2 . 4 1 5 0 7 3 5 . 2 4 9 3 9 9 5 .2 4 4 2 5 4

'  1 .5 9 4 5 4 2 . 3 2 1 5 9 0 ' 1 .5 1 2 6 3 7

2 . 5 1 6 4 3 5 3 .7 3 5 1 9 5 6 . 4 - 5 4 6 5 5

0 . 3 1 7 6 7 0 . 4 4 0 8 9 0 . 4 3 8 4 2

1 .2 7 8 7 7 1 .4 1 3 4 9 5 1 .1 9 7 4 5

0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1 5 7 9

0 . 5 3 2 5 2 0 . 5 4 6 6 0 0 . 6 5 3 5 3

0 . 0 0 2 . 7 2 5 8 0 1 1 .0 8 6 8 C

0 . 4 2 5 0 2 2 . 6 2 5 2 3 0

In 1970 kwam de combinatie PAK (PVDA —  PPR) u it. Teneinde verge
lijk ing  mogelijk te maken zijn deze stemmen opgedeeld over de par
tijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die b lijk t  u it  de uitslagen, 
waar de partijen afzonderlijk ^ n  de verkiezingen hebben deelgenomen.

Provincie Limburg

S T A T E N  1 9 7 0

perc. I btemmen

GELDIGE STEMMEN 62.5 360163

CDA
P V D A
V V D
PS P
C P N
N R P
B P
D S 7 0  

R K P N  
OVERIGEN

6 4 . 3  2 3 1 7 1 8

10.2
6.2

2 . 3

2.6
0.0
1.8
0.0
0.0
0.5

3 6 6 0 6

2 2 4 8 2

8 3 4 2

9 2 8 ' ’

0
6 4 5 0

0
0

1 7 9 5

K A M E R  1 9 7 2

perc. I  btemmen

7 6 . 2 5 0 2 8 5 4

4 6 . 6

20.2
1 2 .3

1.2
2.8
0.0
2 . 4

2.2
1 .3

2 . 3

2 3 4 2 7 6

1 0 1 4 6 3

6 1 9 8 4

5 9 6 4

1 4 0 9 7

0
1 2 1 9 0

1 1 2 7 0

6 6 2 2

J 1 2 8 2

S T A T E N  1 9 7 4  

p e rT T ^ ^ m m e n

6 7 - 0  4 5 3 9 3 4

4 9 . 8  

1 8 .5  

1 5 .2  

0 .7  

6 .7  

; 1 .4  

2 .5  

0 .3  

>4.9

2 2 5 9 8 6

8 4 0 8 4

6 8 8 8 1
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LANDELIJKE POLITIEK door Jelle Algra

KOST FRIESE CDA DE KOP
Leeuwarden, de avond van 27 maart. In het 
„Rniterskwartier’’, waar het Friesch Dag
blad een verldezingsbarean heeft ingericht, 
heerst verslagenheid.
Op de kleurige televisieschermen kunnen 
landelijke CDA-voormannen - behalve 
Aan^es dan - redelijk tevreden zijn. 
Immers, het CDA is er over het algemeen 
niet slecht a^ekomen.
In Leeuwarden daarentegen heerst in het 
CDA-kamp grote verslagenheid. De Friese 
samenwerking, die de a^elopen periode 
van vier jaar meer dan voortreffelijk heeft 
gewerkt, heeft door het landeiyk gekrakeel 
een klap van drie zetels verlies gekregen. 
Alle pogingen om deze verkiezingen in de 
provinciale sfeer te honden, zijn mislukt.

De Friese CDA-bestuurders, die avond aan 
avond met veel enthousiasme op stap zijn 
gegaan om hun beleid toe te lichten, zijn 
overschreeuwd door wat er via de t.v. de 
huiskamers binnenkwam.
Het is duidelijk, dat de doorsnee kiezer niet 
op de hoogte is van wat er zich provinciaal 
afspeelt.

VERDRIETIG

In Friesland kreeg men naast de verdeeld
heid aan de landelijke CDA-top dan ook 
nog te maken met de activiteiten van de 
Friese Nationale Partij, die een exhorbi- 
tante winst boekte. Een groep, die stemmen

op zich heeft verzameld van mensen die het 
anders niet meer wisten of wel es wat nieuws 
wilden. Die FNP en de VVD, in mindere 
mate ook GPV en SGP zijn het politieke 
onderdak geworden voor ontevreden 
CDA-kiezers.
Het Friese verlies is verdrietig, omdat een 
prachtig stuk werk door oorzaken buiten de 
provincie om wordt tenietgedaan.
Landelijk heeft de CHU de verwachte winst 
geboekt. Daarover kunnen we ons 
verheugen, natuurlijk, maar laten we ons in 
vredesnaam niet op de borst slaan. De 
verwijdering, die er landelijk nog is tussen 
de drie, mag door de verkiezingsuitslag niet 
groter worden.
We hebben afgesproken, met elkaar verder 
te gaan. Daar mag niets of niemand tussen 
komen.
In mei moet er opnieuw gestemd worden. 
Wij hier in Friesland gaan verder, met z’n 
drieën. We hebben een tik gehad maar zijn 
niet verslagen. Heel velen hier geloven in het 
ideaal van Steenkamp.
We vragen onze landelijke voormannen, in 
de komende periode die ons rest tot de 
gemeenteraadsverkiezingen, meer gestalte 
aan het ideaal te geven. Samen duidelijk te 
zijn voor zover dat in de gegeven omstan
digheden mogelijk is. Van verschillende 
kanten wordt tegen het CDA het geschut in 
stelling gebracht. Laat ons bouwwerk sterk 
zijn.

Jelly Algra-Feddema.

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Het kabinet zal zich aan de hand van het 
binnenkort te publiceren Centraal Econo
misch Plan 1974 nader beraden op een 
verantwoord tijdstip van pnblikatie van de 
meeijarenramingen. Aldus heeft premier 
Den Uyl méegedeeld in zijn antwoord op 
schriftelijke vragen van de christelijk- 
historische fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kmisinga. Met de vragen wilde dr. 
Eruisinga aan de weet komen, wanneer de 
meeijarenramingen verwacht konden wor
den. Vorig jaar zei minister Boersma van 
sociale zaken, dat in het kerstreces-1973 
deze zaak zou worden afgerond.

Na bilateraal overleg, aldus de premier, zal 
nog geruime tijd benodigd zijn voor overleg 
in de ministerraad en uitwerking van de 
definitieve cijfers. Er komen ook geen 
voorlopige uitkomsten. Dat is met het oog 
op het overleg in het kabinet niet gewenst en 
niet mogelijk.

GROTEBEURT

De goederenspoorlijn Leeuwarden-Stiens 
krijgt in het kader van het extra- 
werkgelegenheidsprogram van de regering 
een grote herstelbeurt. Daardoor zal deze 
lijn gedurende 25 jaar kunnen worden 
gebruikt.
Zonder deze beurt zou de lijn nog maar 10 
jaar in stand gehouden kunnen worden. Dat 
was aanleiding voor de Friese Coöperatieve 
Handelsvereniging voor zaaizaad en poot- 
goed (ZPC) haar vestigings- en verwerkings
bedrijf van Stiens naar Leeuwarden te gaan 
verplaatsen.
Nu de lijn nog 25 jaar meekan, heeft de ZPC 
besloten alsnog tot nieuwbouw te Stiens te 
besluiten. Aldus bleek uit het antwoord van 
de ministers Boersma van sociale zaken en 
Westerterp van verkeer en waterstaat op 
vragen van het kamerlid T. Tolman (CHU).

GEEN HOUVAST

De cijfers betreffende de inbeslaggenomen 
hashish over de afgelopen jaren en de bij de 
politie bekend geworden gegevens over 
smokkelpraktijken geven niet voldoende 
houvast om te zeggen dat de Randstad 
Holland door de internationale smokkel
handel gemaakt is tot een hashish- 
stapelplaats van het westen. Aldus heeft 
minister Van Agt van justitie geantwoord 
op schriftelijke vragen van het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst.
De bewindsman deelde mee, dat van legali
sering, in de zin van straffeloos maken, van 
het gebruik en bezit voor eigen gebruik van 
hennepprodukten voorshands niet kan

worden gesproken. Voorts behoeft niet 
gevreesd te worden voor demoralisering van 
de politie.
HUISHOUDSTERS

Met collega’s van KVP en ARP heeft drs. G. 
van Leijenhorst (CHU) minister Van’Doorn 
van CRM schriftelijk gevraagd financiële 
medewerking te verlenen aan de Stichting 
welzijnsbevordering weduwen en weduw
naars. Gebleken is, dat de gezinsverzorging 
ten aanzien van gezinnen van weduwnaars 
nog onvoldoende blijkt te functioneren. De 
kamerleden willen, dat bepaalde bijstands
normen gewijzigd worden, en wel voor de 
bijstand in de kosten van een huishoudster. 
De suggestie van dwang tot een huwelijk 
wordt dan vermeden, aldus de vragen
stellers.

MEEROPBRENGST AARDGAS
Het christelijk-historisch Tweede-Kamerlid 
drs. A. D. W. Tilanus heeft de ministers 
Boersma van sociale zaken, Duisenberg van 
financiën en Lubbers van economische 
zaken en staatssecretaris Hendriks van 
volksgezondheid schriftelijk gevraagd te 
overwegen, de meeropbrengst als gevolg van 
de verhoging van de aardgasprijs mede te 
bestemmen voor de financiering van de 
volksverzekering arbeidsongeschiktheid, en 
voor de uitbreiding van het verstrekkingen
pakket van de algemene wet bijzondere 
ziektekosten. Wat dit laatste betreft denkt 
drs. Tilanus aan bijdragen voor kruis
verenigingen, consultatiebureaus en me- 
disch-opvoedkundige bureaus.

GEEN HAVEN
Het Westland mag niet worden aangetast 
door de aanleg van een containerhaven, de 
Rijnpoorthaven. Aldus het CHU-Tweede- 
Kamerlid T. Tolman in schriftelijke vragen 
aan minister Gruijters van ruimtelijke 
ordening.
Deze haven is gedacht nabij Maassluis en 
als gevolg daarvan kunnen ongeveer 60 
tuinders niet overschakelen op de voor het 
milieu veel minder schadelijke gasverwar
ming. Het kamerlid heeft de minister 
gevraagd hoe hij denkt over de aanleg van 
de containerhaven op de Maasvlakte of 
nabij de Eemhaven in het Europoortgebied. 
CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga heeft de ministers Vorrink van 
milieuhygiëne en Lubbers van economische 
zaken schriftelijk gevraagd de aanleg van de 
grcengordel rond het industrieterrein 
Vlissingen-Oost te bespoedigen. Een 
dergelijke gordel zal namelijk een nuttige 
functie kunnen vervullen, aldus het 
kamerlid.

H.L.

CDA
CDA-affiches voor

g e m e e n te ra a d s v e rk ie z in g e n
Voor plaatsen waar men met een CDA-lijst 
uitkomt is een CDA-affiche beschikbaar.
Op het biljet staat:

C.D.A.
(C.H.U.-A.R.P.-K.V.P.)
Christen Democratisch Appèl

Er is ruimte uitgespaard voor het 
opdrukken van het lijstnummer en de naam 
van de lijstaanvoerder. Daar moet u echter 
ter plaatse zelf voor zorgen.
U kunt dit echter ook doen via een 
voorbedrukte strook.
Het affiche heeft een groene achtergrond, 
terwijl de letters in blauw zijn uitgevoerd, 
behalve de letters C.D.A., die wit zijn. Er

zijn drie affiches, die incl. BTW en 
verzendkosten naar één adres geleverd 
worden tegen de volgende prijzen:
86x118 cm fl,10  per stuk 
43 X '  59 cm f0,70 per stuk 
30 x 43 cm f0,50 per stuk

In overleg met uw partners moeten 
bestellingen vóór 10 april geplaatst zijn.
U kunt uw bestellingen - schriftelijk - 
plaatsen bij:
CHU, Wassenaarseweg 7, Den Haag. 
Telefoon 070-244516.

v.D .

L a n d b o u w m in is te rs  
v r ij snel

u it  d e  p ro b le m e n
(van een correspondent)

Vorige maand hebben de Europese 
ministers van landbouw de producenten
prijzen voor het seizoen ’74-’75 vastgesteld.

Het besluit waartoe men kwam, ziet er in 
grote lijnen als volgt uit: de graanprijzen 
stijgen met gemiddeld 5 tot 6 procent, de 
melkprijs gaat gemiddeld 8 procent omhoog 
(voor boter geen verhoging, voor magere 
melkpoeder 19,7 procent), de rundvleesprijs 
stijgt met 12 procent (runderen) en 9 
procent (kalveren) en de basisprijs voor 
varkens gaat met 8 procent omhoog.

Suikerbieten stijgen 5,5 procent in prijs en 
witte suiker 7 procent. Voor groenten en 
fruit geldt dat peren 4 procent in prijs 
stijgen, appels 7 procent en de overige 
produkten 10 procent. Het totaal van de 
prijsstijging komt gemiddeld op ongeveer 9 
procent uit, 2 procent meer dan de 
Europese Commissie oorspronkelijk had 
voorgesteld. Het is ongeveer het percentage 
waarom het Europees Parlement gevraagd 
had.

De Nederlandse minister, mr. A . van der 
Stee, heeft oitgelegd dat de Nederlandse 
consument niet veel van de verhoogde 
producentenprijzen zal merken, omdat de 
marktprijzen over het algemeen hoog 
liggen. Varkensvlees, de graanprodukten en 
hoter en kaas zullen helemaal niet duurder 
worden. In de loop van het jaar zal melk een 
cent of drie per liter duurder worden en ook 
suiker zal men per 1 juli meer moeten gaan 
betalen. De prjjs gaat met 5 46  cent per kilo 
omhoog.

Eén van de interessantste elementen in deze 
raadsvergadering was het eerste optreden 
van een Britse labour-minister, in dit geval 
de landbouwminister Fred Peart. Dat 
optreden viel waarnemers bijzonder mee. 
Zonder uitzondering was men in Brussel 
van mening dat Peart zeer constructief heeft

meegewerkt om het als „zeer positief’ 
omschreven resultaat tot stand te helpen 
brengen.
Peart had al van het begin af duidelijk 
gemaakt dat hij bepaald niet „dwars wilde 
liggen” , maar dat het voor hem onmogelijk 
zou zijn met een prijzenpakket „thuis te 
komen” dat prijsverhogingen voor de 
levensmiddelen in Engeland zou betekenen. 
De andere ministers zijn hem daarin 
terwille geweest.

Zo heeft de Raad onder meer bepaald dat 
als de boterprijs in de Britse winkels 
omhoog gaat, Engeland een consumenten- 
subsidie mag geven. De prijsverhoging voor 
rundvlees zal in Engeland maar 6,3 procent 
zijn, in plaats van de 12 in de rest van 
Europa, de al bestaande producenten
subsidie voor kalveren in Engeland mag vier 
maanden langer blijven bestaan dan was 
afgesproken en de Britse varkenstelers 
krijgen (eveneens tijdelijk) een toeslag.

Het Verenigd Koninkrijk moet dat wel 
allemaal zelf betalen: voor deze bijzondere 
maatregelen krijgt het dus niets uit het 
Europese Landbouwfonds, behalve de 5 
rekeneenheden per 100 kg boter die het al, 
als consumentensubsidie, uit het fonds 
vergoed kreeg.

BOTERBERG

De Raad heeft ook bepaald dat als de boter- 
voorraden extreem groot gaan worden, de 
Europese Commissie dan voorstellen op 
tafel moet leggen die de Raad in staat 
stellen besluiten te nemen om die boterberg 
af te breken. Ook de energiecrisis is nog in 
de Raad ter sprake gekomen. Sommige 
landen hebben voor bepaalde bedrijfs
takken (tuinders, vissers) die erg van energie 
afhankelijk zijn, maatregelen genomen. 
Maar dat kan op den duur de concurrentie 
gaan verstoren. De Commissie moet deze 
situatie onderzoeken en voor 1 juni een 
verslag over dat onderzoek uitbrengen.

Nationaal onderzoekprogramma 
„Mens en milieu"
De regering heeft op de begroting een 
miljoen gulden gereserveerd voor een eerste 
aanzet voor een nationaal onderzoek
programma „Mens en Milieu”. Reeds enige 
tijd is in het kader van het streven naar een 
zo volledig mogelijk gebruik van het 
bestaande onderzoekpotentieel een der
gelijk nationaal programma in voor
bereiding. Het is gebleken dat het

beschikbare wetenschappelijk kader meer 
moet worden ingesteld op het . onderkennen 
van de onderlinge afhankelijklieid en 
samenhangen bij onderzoeken op dit 
terrein.
Het onderzoekprogramma is gericht op de 
samenhangende signalering van effecten 
van milieuverandering.
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EEN LAATSTE POGING: DE POLITIEKE UNIE
De crisis waarmede de Europese Giemeen- 
schap thans geconfronteerd wordt, is niet 
het gevolg van de stijging van de aardolie- 
prijzen. De reacties van de lld-«taten op 
deze prijsstijgingen hehhen, in tegendeel, 
alleen maar een reeds bestaande crisis aan 
het licht gebracht.
Indien wij dan ook deze energiecrisis zonder 
ernstige gevolgen té boven willen komen, 

dienen wij de eigeniyke en algemene 
oorzaken van de hnidige crisis na te gaan en 
uit de weg te ruimen.

Met de Verdragen van Rome werd met 
grote vooruitziendheid de Europese Ge
meenschap voor Atoomenergie opgericht. 
Indien deze Gemeenschap zich overeen
komstig de oorspronkelijke bedoelingen 
had kunnen ontwikkelen, dan zou de EEG 
thans over een eigen kemindustrie 
beschikken en derhalve ook over een niet 
onaanzienlijke onafhankelijke energiebron. 
Dit zou volstaan hebben om ofwel een plot
selinge stijging van de aardolieprijzen te 
voorkomen ofwel om de Gemeenschap 
in een betere positie te brengen 
voor de onderhandelingen met de aard- 
olieproducerende landen. De positie van 
de Gemeenschap zou thans veel minder 
zwak zijn geweest indien de Raad destijds 
de voorstellen van de executieve had aan
genomen inzake een gemeenschappelijk 
energiebeleid - voorstellen die overigens ten 
volle door het Europese Parlement waren 
onderschreven.
De gebeurtenissen in verband met Euratom 
en de praktische weigering om een gemeen
schappelijk energiebeleid te voeren zijn 
geen geïsoleerde feiten, maar slechts de 
tekenen van de stagnatie die het gehele 
gemeenschappelijke beleid meer dan een 
decennium lang heeft gekend, - een 
stagnatie die haar officiële bekrachtiging 
vond in het beruchte compromis van 
Luxemburg.

ZWARE KLAP

Door erin toe te stemmen dat iedere 
nationale regering het recht had om vrijwel 
ieder besluit van de communautaire orga
nen te blokkeren, indien dit besluit door de 
desbetreffende staat soeverein werd be
oordeeld als tegenstrijdig met zijn essentiële 
belangen, werd een zware klap toegediend 
aan het gehele bestel van de Verdragen en 
aan de ontwikkeling van de Gemeen
schappen. De huidige gebeurtenissen 
vinden hun verre oorsprong in het akkoord 
van Luxemburg.

Zetelverdeling 
in provinciale staten
Als gevolg van de Statenverkiezingen van 
vorige week wordt de bezetting van de 
fracties van KVP, ARP, CHU en CDA in de 
colleges van provinciale staten als volgt;

1974 1970
Groningen; CDA 15 17
Friesland: CDA 22 25
Drenthe: ARP 6 7

CHU 4 5
KVP 3 3

Overijssel: ARP 4 6
CHU 7 8
KVP 12 15

Gelderland: ARP 5 6
CHU 7 9
KVP 14 19

Utrecht: ARP 4 6
CHU 5 7
KVP 8 12

Noord-Holland: CDA 17 23
Zuid-Holland: ARP 6 9

CHU 6 8
KVP 8 12

Zeeland: ARP 4 6
CHU 6 7
KVP 5 6

Noord-Brabant: CDA 34 51
Limburg: CDA 34 40

In de eerste week van juli worden de 
gekozen statenleden geïnstalleerd. Tevens 
worden dan de nieuwe colleges van gede
puteerde staten gekozen. De staten van 
Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Lim
burg, Noord-HoUand en Friesland kiezen 
bovendien in totaal 38 leden van de Eerste 
Kamer.

Wij spraken destijds met lof over de 
voorzichtigheid van de regeringen die het 
compromis hadden goedgekeurd om de 
toekomst van het gemeenschappelijke 
beleid te vrijwaren. En ik begrijp ook de 
opvattingen inzake het meerderheidsvotum, 
maar men zal toch moeten toegeven, in het 
licht van de ervaring, dat het uitblijven van 
een communautair beleid als gevolg van 
deze weigering om meerderheidsbesluiten te 
erkennen, thans door de Europese volkeren 
wordt betaald met offers die een minimum 
aan vooruitzicht had kunnen voorkomen of 
stellig minder zwaar had kunnen maken.

Het Parlement heeft geen gelegenheid laten 
voorbijgaan om de aandacht te vestigen op 
de gevaren van een heropleving van het 
economisch en politiek nationalisme als 
gevolg van de stagnatie in het commu
nautaire beleid, en is blijven aandringen op 
een beleid van solidariteit in alle sectoren en 
op de verwezenlijking van de politieke unie. 
De Topconferentie van' Den Haag, en 
vervolgens die van Parijs, hebben de illusie 
geschapen dat alle regeringen van de 
lid-staten zich eindelijk rekenschap hadden 
gegeven van de fouten die in het verleden 
werden gemaakt en zelfs de verloren tijd 
wilden inhalen.

De Europese volkeren hebben dan ook met 
bijzondere voldoening kennis genomen van 
de verklaring van de Topconferentie van 
Den Haag inzake de onomkeerbaarheid van 
het communautaire beleid en de besluiten 
inzake de verruiming en verdieping van de 
Gemeenschap. Met evenveel vreugde 
werden de besluiten begroet inzake de 
monetaire unie, de samenwerking op het 
gebied van het buitenlands beleid, de 
politieke unie als omschreven in de 
Topconferentie van Den Haag en van 
Parijs, alsmede het regionale beleid, dat als 
een aanloop tot een veel ruimere sociale 
politiek werd beschouwd.

Nog in december jl. besloten de 
staatshoofden en regeringsleiders de voor
bereidende werkzaamheden voor de tot
standkoming van de politieke unie in 1980 
te bespoedigen.

GROTE TELEURSTELLING

Het onvermogen van de lid-staten om een 
gemeenschappelijk beleid inzake het Nabije 
Oosten te omschrijven was een grote 
teleurstelling voor het Europese Parlement, 
dat met eenparige stemmen en nog vóór de 
hervatting van de vijandelijkheden tussen 
de Arabische landen en Israël had 
aangedrongen op een communautair 
initiatief met het oog op een vreedzame 
oplossing van het jarenlang aanslepende 
conflict. Een initiatief dat, indien het tijdig 
was genomen, wellicht de jongste kracht
proef had kunnen voorkomen, maar in 
ieder geval de uitsluiting zou hebben 
voorkomen van de Europese Gemeenschap 
bij de totstandkoming van de vredesregeling 
in een gebied waar zij vitale belangen heeft - 
in ieder geval meer dan de USSR en de VS. 
Wij weten dat de in verband met de 
monetaire unie aangegane verbintenissen 
niet zullen worden nageleefd, vooral na het 
uittreden van drie landen uit de zoge
naamde monetaire slang. Wat evenwel veel 
erger is, is dat een verhoging van de 
aardolieprijzen volstond opdat de regerin
gen van de lid-staten de communautaire 
banden en de bepalingen van de Verdragen 
inzake het gemeenschappelijk handels
beleid overboord zouden gooien om hals 
over kop een beleid van onderlinge 
concurrentie te gaan voeren door het sluiten 
van bilaterale overeenkomsten. Met stellig
heid kan worden gezegd dat het resultaat 
van een dergelijk beleid de versterking 
inhoudt van de positie van de aardolie- 
producerende landen ten nadele van alle 
aardolieverbruikende, al dan niet tot de 
Gemeenschap behorende landen, met 
inbegrip van de minder begunstigde landen 
van de derde wereld, waarvoor de 
Gemeenschap een beleid inzake ontwikke
lingssamenwerking op touw zou zetten.
De voornaamste moeilijkheid betreft 
derhalve de politieke wil van de regeringen 
der lid-staten en van alle communautaire 
instellingen om een saamhorig Tiëleld te 
voeren.

Dit betekent dat het Europese Parlement 
een ernstige terechtwijzing dient te richten 
tot de regeringen en de communautaire 
instellingen waarin het een strikte naleving 
eist van de Verdragen en de spoedige 

politieke oriëntaties waartoe de top
conferenties van Den Haag, Parijs en 
Kopenhagen hadden besloten.

Mai îo Sceiba, lid Europees parlement

STEUN NODIG

Dit betekent dat wij nogmaals moeten aan
dringen op een spoediger totstandkoming 
van de politieke unie en op de tenuit-' 
voerlegging van artikel 318 van het Verdrag 
inzake rechtstreekse en algemene ver
kiezingen voor het Europese Parlement. Wij 
verzoeken alle nationale parlementen en 
alle krachten die deze overtuiging delen en 
naar een unie van de democratische staten 
van Europa streven, ons hierin te steunen. 
Aan de executieve vragen wij de haar 
opgelegde taak nauwgelet te vervullen en 
alle voorstellen te doen die zij voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen der 
Verdragen en de vooruitgang van de 
Gemeenschap nodig en nuttig acht. Hierbij 
dient zij uit te gaan van alle haar krachtens 
de Verdragen toegekende bevoegdheden en 
van de beleidslijnen die door de 
staatshoofden en regeringsleiders zelf in de 
jongste drie conferenties, alsmede door het 
Europese Parlement zijn vastgesteld.
De Commissie weet .dat zij bij de tenuit

voerlegging van deze taak kan rekenen op 
de volledige goedkeuring van de volkeren 
van de Gemeenschap en de solidariteit van 
het Europese Parlement, dat de spreekbuis 
is van deze volkeren. En de bevolking van 
Europa, die de rampzalige gevolgen van de 
verdeeldheid en het nationalisme aan den 
lijve heeft ondervonden, vraagt, althans in 
zijn grote meerderheid, niet de ontbinding 
van de Gemeenschap, maar wel de 
voortzetting van het communautaire beleid 
tot integratie van alle sectoren, waardoor de 
bestaansveiligheid van de Gemeenschap 
wordt gewaarborgd en gevrijwaard voor de 
gevaren van bepaalde mythen, die reeds 
lang door de geschiedenis zijn achterhaald 
maar steeds opnieuw opduiken, en van de 
gevaren die het egoïsme van enkele haar 
doet lopen.

(De schrijver van dit artikel, Mario Sceiba, 
is in Italië parlementslid voor de partij 
Democrazia cristiana. Hij maakt deel uit 
van de christen-democratische fractie in het 
Europees parlement).

DE WAARSCHUWING VAN 
PRESIDENT NIXON EN DE

REACTIE HIEROP IN EUROPA
(van een medewerker)

De spanning tussen de Verenigde 
Staten en de negen landen van de 
Europese Gemeenschap ontlaadde zich 
de laatste weken in waarschuwingen en 
verwijten over en weer. Aan Ameri
kaanse kant waren het president Nixon 
en zijn minister van buitenlandse zaken 
Henry Kissinger die de aanval openden. 
Europa reageerde hierop met verkla
ringen van de ministers van buiten
landse zaken: Scheel (Bondsrepubliek), 
Jobert (Frankrijk) en Callaghan (Groot- 
Brittannië). Nixon ën Kissinger wierpen 
daarna weer olie op de golven. Het 
relaas van de strijd volgt hieronder:

President Nixon waarschuwde de negen 
landen van de Europese Gemeenschap op 
15 maart dat zij niet blijvend op 
Amerikaanse militaire samenwerking kon
den rekenen, indien zij geen eind maakten 
aan wat hij noemde „confrontatie en 
vijandigheid” over economische en politieke 
problemen.
Hij liet deze waarschuwing horen tijdens 
een rede voor zakenlieden in Chicago. Hij 
liet zich nog scherper uit dan zijn minister 
van buitenlandse zaken Henry Kissinger 
reeds had gedaan over hetzelfde onderwerp.

Nixon wekte in zijn rede de indruk dat het 
geen zin had zijn aangekondigde reis langs 
de Europese hoofdsteden te maken wanneer 
er geen kans zou zijn op enige overeen
stemming tussen de Verenigde Staten en 
Europa over de hangende economische en 
politieke geschillen, die hij overigens niet 
nader aangaf. Wel verklaarde hij dat de 
NAVO weliswaar niet was uiteengevallen, 
maar de Europeanen en de Amerikanen 
dienden volgens hem samen wel uit te 
maken of zij samen of gescheiden verder 
zullen gaan. Wij herinneren eraan dat de 
bespreking, die tussen de politieke 
topambtenaren van de Verenigde Staten en 
van de Negen in Brussel werd gehouden 
over de opstelling van een ontwerp- 
verklaring over politieke en economische 
samenwerking, geen bevredigend antwoord 
had opgeleverd.
De heer Nixon wees er in zijn rede te 
Chicago op dat er wel een vergelijkbare 
verklaring tot stand was gekomen over de 
militaire samenwerking, tussen de leden 
van de NAVO, maar hij waarschuwde 
ervoor dat het onmogelijk zou zijn de steun 
te verkrijgen van het Congres voor de 
handhaving van Amerikaanse troepen in 
Europa en van de atoomparaplu op het 
huidige niveau, wanneer dat zou moeten 
gebeuren binnen het kader van econo
mische en politieke confrontatie. ,,Wij

kunnen geen situatie aanvaarden waarin de 
Negen van Europa optornen tegen de 
Verenigde Staten, dat de garantie voor hun 
veiligheid vormt. Dat kunnen wij niet 
hebben”, aldus Nixon.

OPENHARTIG

De Duitse minister van buitenlandse zaken, 
de heer Walter Scheel, die tevens optreedt 
als voorzitter van de Raad van Ministers 
van de Europese Gemeenschap, reageerde 
op de rede van president Nixon met het 
uitspreken van de wens dat de Amerikanen 
en Europeanen eens over alles wat hen 
verdeeld openhartig gaan praten. Hij 
verklaarde op zaterdag 16 maart dat ,,geen 
enkele Europese partner ooit het vitale 
karakter van de samenwerking met de 
Verenigde Staten heeft ontkend”. ,,Wij 
houden daaraan vast”, zo vervolgde 
minister Scheel, ,,en wij moeten zo optreden 
dat wij ons niet onbewust laten meeslepen 
in een politieke rivaliteit” met de Verenigde 
Staten.
Hij wees voorts op de ,,gemeenschappelijke 
allesoverheersende belangen” wat de 
defensie- en veiligheidspolitiek betreft en 
sprak zich uit voor een verbetering van de 
consultaties en de uitwisseling van infor
matie tussen beide kanten van de 
Atlantische Oceaan.
Op de boodschap die president Nixon aan 
bondskanselier Brandt zond, waarin hij 
hem meedeelde dat hij de uitnodiging van 
de bondskanselier om in april naar Europa 
te komen niet aannam, liet de Bonds
regering weten dat deze beslissing ,,het 
mogelijk maakt zonder overijling na te 
denken over de noodzakelijke verbetering 
van het klimaat tussen Europa en de VS”.
De Franse minister van buitenlandse zaken, 
de heer Jobert, antwoordde president Nixon 
zondag 17 maart op een parlementaire dag 
van de unie van republikeinse democraten 
(Gaullisten). In de eerste plaats wees hij 
erop, dat de politieke en economische 
samenwerking met de Verenigde Staten 
hem ,,volkomen reëel” voorkwam en dat het 
„globaliseren van de dingen” door de 
Amerikaanse president afwijkt van de 
Franse opvattingen. „Wij gaan ervan uit”, 
zo zei hij, ,,dat er een Atlantische 
bondgenootschap is dat sedert vijfentwintig 

jaar de proef heeft doorstaan. Er zijn in dit 
bondgenootschap twee pijlers; de Verenigde 
Staten en Europa. Het is beter twee voeten 
dan één been te hebben. Daarom pleit ik 
voor de tweevoetigen, voor de nederige 
tweevoetigen die de Europeanen zijn. Ik 
hoop dat niemand in Europa en in de 
Verenigde Staten zich opsluit in een 
redenering die, wanneer daaraan wordt
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vastgehouden, niet anders dan oneven
wichtig, overdreven en voor allen schadelijk

NAUWER

In zijn rede voor het Lagerhuis besteedde 
ook de nieuwe minister van buitenlandse 
zaken Callaghan aandacht aan de kwestie. 
Eén van de belangrijkste doeleinden van 
Groot-Brittannië is volgens Callaghan 
nauwere betrekkingen te vestigen tussen 
Europa en de Verenigde Staten. De twijfel 
die aan de andere kant van de oceaan wordt 
geuit en de recente verklaringen die daar 
zijn afgelegd moet aanleiding zijn, aldus 
minister Callaghan, ons af te vragen ^̂ elk 
soort Europa de Gemeenschap bezig was te 
maken en wat de relatie tussen de 
Verenigde Staten en Europa zou moeten 
zijn.

Dinsdag 19 maart werd in Washington na 
langdurige onderhandelingen met de Duitse 
minister van financiën Helmuth Schmidt 

' een principiële overeenkomst gesloten 
tussen de Verenigde Staten en de Duitse 
Bondsrepubliek over een hernieuwing van 
de financiële compensatie door Bonn van de 
kosten van legering van de Amerikaanse 
troepen in West-Duitsland. Het betreft hier 
de grote lijnen van een akkoord. De 
overeenkomst zelf moet wat de cijfers 
betreft noe nader worden uitgewerkt.

Vorige m^and lagen volgens Le Monde van 
21 maart de standpunten van Washington 
en Bonn nog ver uiteen. De Amerikanen 
eisten 8 miljard DM, terwijl de Duitsers 
bereid waren de tegenwaarde van 2 miljard 
dollars te leveren. Het huidige akkoord 
loopt op 30 juni 1973 af.
De Amerikaanse president heeft op 19 
maart in een rede die hij in Houston 
uitsprak zijn waarschuwingen aan het adres 
van Europa enigszins verzacht. Hij ver
zekerde tegenover de pers dat hij niet van 
plan was de Amerikaanse troepen op het 
oude continent te verminderen, ondanks de 
sterke druk die isolationistische leden van 
het Congres uitoefenen om de ,,boys” te 
laten repatriëren.
Vermindering van Amerikaanse troepen in 
Europa zou slechts onder ogen kunnen 
worden gezien in het kader van onder
handelingen met de landen van het

Warschau-pact. De Europeanen zullen, 
aldus Nixon, echter wel moeten bedenken 
dat zij de Amerikaanse regering moei
lijkheden bezorgen door hun houding op 
economisch en politiek terrein, die vijandig 
schijnt te zijn ten opzichte van de Verenigde 
Staten.

Kistenfabriek
Nijkerk * V'v >

N. DE BOER

Nixon verklaarde tevreden te zijn over de 
reacties van de Europese partners op zijn 
rede die hij in Chicago heeft gehouden. De 
rede van de Franse minister van buiten
landse zaken van zondag 17 maart vond hij 
„positief’.

The Times van woensdag 20 maart bevatte 
het bericht van zijn diplomatieke corres
pondent A. M. Rendel dat de Franse 
ambassadeur in Londen aan Sir Thomas 
Brimelow, permanent onderminister aan

het Britse ministerie van buitenlandse 
zaken en Gemenebestzaken zou hebben 
meegedeeld dat de Franse regering voor het 
ogenblik zijn voorstel aan de lidstaten van 
de EG om een Europees energie-orgaan in 
te stellen heeft laten vallen. De Britse 
regering zou daardoor niet verplicht zijn in 
de energiekwestie te kiezen tussen de 
Verenigde Staten en Frankrijk.

Zoals bekend kwamen de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en alle andere 
landen van de Europese Gemeenschap 
behalve Frankrijk op de energieconferentie 
van Washington overeen een coördinatie
commissie in te stellen om de besprekingen 
tussen de voornaamste olieverbruikende 
landen op gang te brengen met het doel om 
tot een conferentie tussen consumenten en 
producenten te komen.

De Fransen zijn echter van mening dat 
besluiten door een groep van Europese en 
andere landen waaronder de Verenigde 
Staten te zeer onder invloed van de opper
machtige Verenigde Staten zullen worden 
genomen en in de praktijk onderworpen 
zullen zijn aan een Amerikaans veto. Als 
gevolg daarvan zouden de Europeanen niet 
in staat zijn een zelfstandige energiepolitiek 
te ontwikkelen.

PUNTJES OP i

Walter Scheel, de Duitse tegenvoeter van 
Kissinger, zette woensdag 20 maart voor de 
Bondsdag de puntjes op de i. „Het is een 
illusie te menen dat de Amerikaanse en de 
Europese politiek geheel met elkaar in 
overeenstemming kunnen worden gebracht. 
De Europese belangen zijn anders dan de 
Amerikaanse en daarom zullen er wel 
steeds meningsverschillen blijven. Nodig is 
echter meer onderling overleg om tot een 
vergelijk te komen.”
De Bondsregering heeft reeds, aldus 
vervolgde Scheel, die tevens fungerend 
voorzitter van de Raad van Ministers van de 
EG is, aan de Europese partners hierover 
concrete voorstellen voorgelegd. Minister 
Scheel legde er de nadruk op dat de NAVO 
en de EG niet in strijd met elkaar zijn maar 
elkaar aanvullen. Een Verenigd Europa kan 
de NAVO versterken, zoals omgekeerd een 
Europese Unie alleen tot stand kan komen 
onder het beschermende dak van de 
NAVO.

De kern van de Amerikaans-Europese 
tegenstellingen zag de Duitse bewindsman 
in het feit dat Washington voor de eerste 
maal te maken heeft met gemeen
schappelijk politieke voorstellen van de 
Negen. Daaraan moet de Verenigde Staten 
wennen. Washington wfi ifitèraard liever 
geen Europese politieke voorstellen die niet 
in het Amerikaanse concept passen. De 
Amerikaanse wens om van het begin af over 
Europese voorstellen geïnformeerd en 
geraadpleegd te worden, kan volgens de 
heer Scheel niet worden vervuld. De 
Europese partners moeten het eerst met 
elkaar eens worden. Zij kunnen pas daarna 
hun gemeenschappelijke mening aan de 
Amerikanen voorleggen. Dat vind 
Washington te laat. De Verenigde Staten 
zullen moeten aanvaarden . dat Europa 
mede wereldwijde verantwoordelijkheid 
draagt en dat daarvoor eerst de schepping 
van een Europese Unie nodig is. Scheel 
keerde zich hiermee tegen de opvatting van 
Kissinger dat wereldwijde verantwoor
delijkheid bij Amerika past en slechts 
regionale verantwoordelijkheid aan Europa 
toekomt.

De Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken Henry Kissinger ging in een pers
conferentie op donderdag 21 maart in 
Washington uitvoerig in op het vraagstuk 
dat Walter Scheel diezelfde dag in Bon 
behandelde. De Verenigde Staten wensen 
niet deel te nemen aan het formuleren van 
het beleid van een verenigd Westelijk 
Europa, maar de Verenigde Staten dienen 
volgens hem, nadat de EG een besluit heeft 
genomen, wel behoorlijk te worden 
geraadpleegd
over de mogelijke consequenties hiervan 
voor de Noord-Atlantische Verdrags Orga
nisatie. Bij hét recente besluit van de 
Europeanen eenzijdig met de Arabieren te 
onderhandelen over de olie was dit niet 
gebeurd.

LEERSTELLIG DISPUUT

Kissinger zette uiteen dat de Verenigde 
Staten vorig jaar uit waren op een
herziening van de betrekkingen met de EG 
en de leden van de NAVO, waarbij gedacht 
werd aan „een soort nieuwe symbolische 
relatie” , die rekening hield met de
veranderingen die de laatste 25 jaar zijn 
opgetreden. Hij verzekerde dat de
Verenigde Staten absoluut geen verlangen 
koesterde om Europa te overheersen, maar 
sommige bondgenoten schijnen, aldus
Kissinger, een Europese identiteit te willen 
bewerkstelligen „tegengesteld aan de VS” , 
eenvoudig met het doel om aan te tonen dat 
zij niet overheerst worden. De „vijandig
heid”, waarover president Nixon en hijzelf 
gesproken hadden, blijkt vooral hieruit dat 
sommige bondgenoten de discussie laten 
uitlopen op een ,,leerstellig dispuut”, aldus 
Kissinger.

«'-S.*. *.■: ̂  Ivn.
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BOE-KRECENSIE

Protestants Nederland en 
Duitsland 1933-1940
UITSTEKENDE STUDIE IN GEWRONGEN KADER

Wie een vrijwel onbetreden terrein tot zijn 
studieveld maakt, loopt risico’s. Het gevaar 
is groot dat men ofwel verdrinkt in het 
materiaal; dan wel zijn vraagstelling, 
gaandeweg, grondig moet herzien.
In zijn onlangs verschenen boek „Pro
testants Nederland en Duitsland 1933- 
1944” heeft dr. Ger van Roon onmiskenbaar 
met deze problemen geworsteld. Mijn eerste 
indruk is dat hij de „klip” van de grote 
hoeveelheid materiaal feilloos heeft ge
passeerd. De hoeveelheid stukken die de 
auteur voor dit boek heeft bestudeerd en 
verwerkt is indrukwekkend. Alleen al 
hierom verdient zijn studie veel waardering.

Hoofdthema van dit werk is de vraag in 
hoeverre de houding tegenover de bezetter 
een relatie toont met de voorgeschiedenis 
uit de jaren 1933-1940. Op verzoek van de 
archivaris van de Hervormde Kerk, begon 
Van Roon een studie over de contacten 
tussen groepen uit deze kerk met de 
Belijdende Kerk (Bekennende Kirche) in 
Duitsland. Hieraan voegde hij de vraag toe 
welke invloed op het denken in Nederland is 
uitgegaan van de Kerkstrijd in Duitsland; 
waarna hij zijn onderzoeksveld tevens 
uitbreidde tot een groot aantal protestantse 
kerkert en organisaties.

Deze studie is derhalve geleidelijk aan 
omvangrijker geworden. En daarmee 
komen we aan de door ons gesignaleerde 
tweede „kllpl’, de samenhang van het boek.

Hoewel de auteur zijn omvangrijke 
materiaal goed in zijn greep heeft weten te 
krijgen, draagt dit werk de sporen van de 
steeds verdergaande vraagstelling. Vooral 
in de opbouw van het boek komt dit tot 
uiting.

Van Roon begint met hoofdstukken over de 
houding van de Nederlandse, protestantse 
kerken; de Nederlandse oecumenische 
beweging; een aantal protestants christe
lijke organisaties (waaronder de politieke 
partijen); reakties uit de studentenwereld en 
rechtstreekse contacten met de Belijdende 
Kerk in Duitsland.
Hierna komen onderwerpen aan de orde, 
die tijdens de loop van het onderzoek naar 
voren zijn gekomen.
Ten eerste de hulpverlening aan vluchte
lingen. Vervolgens de discussie op het 
grondvlak. In dit gedeelte wordt onderzocht 
in hoeverre de gebeurtenissen in Duitsland 
hebben geleid tot een discussie in 
Nederland over het nationaal-socialisme; de 
verhouding kerk en staat; het anti-semi- 
tisme en het oorlogsprobleem.
Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de 
vraag naar de aanwezigheid van een 
geestelijke afweerhouding tegen het natio
naal socialisme.
Voorts is een hoofdstuk gewijd aan de 
ontwikkeling van de neutraliteitsgedachte 
tegenover de kruistochtgedachte. De auteur 
stelt hierbij de visie die uitgaat van 
afzijdigheid tegenover de duidelijke anti
nazistische houding.

Daarna besteedt de schrijver aandacht aan 
de ontwikkelingen in de eerste fase van de 
bezettingstijd.
Tussen deze hoofdonderwerpen wordt 
aandacht gevraagd voor de rol van het 
grensgebied; het beeld van de protestants 
christelijke pers en de Duitse predikanten 
in Nederland.

Het is gelet op de geweldige hoeveelheid 
werk die de schrijver heeft verzet, niet meer 
dan een detailopmerking; geconstateerd 
moet echter worden dat de struktuur van 
het boek niet helemaal voldoet. De 
onderlinge samenhang van de hoofd
stukken is niet optimaal. De auteur heeft 
dit in de inleiding en het slothoofdstuk - die 
vrij summier zijn gehouden - onvoldoende 
weten op te vangen. De behandelde 
onderwerpen hebben naast hun band met 
de centrale probleemstelling, tevens in 
sterke mate een eigen karakter.

Van Roon komt tot de conclusie dat bij de 
diverse onderzochte kerken en organisaties, 
voor de oorlog, in 'ci I V ma t e  het 
neutralisme, de afzijdigheid heeft gedomi
neerd, met name in de bestuurstop. Dit 
beeld is echter niet gelijk voor de hele 
organisatie. Overal kwamen personen voor 
die van het begin af aan voor de gevaren van 
de ontwikkeling in Hitler-Duitsland hebben 
gewaarschuwd. In de Gereformeerde 
Synode bijvoorbeeld stond de voor afzijdig
heid en neutralisme pleitende H. H. Knijper 
tegenover de militante anti-nazistische prof.

K. Schilder. In de CHU domineert, aldus de 
schrijver, naast afwijzing van de beginselen 
van het nationaal-socialisme in sterke mate 
het neutralisme.

Voor lezers uit CH-kring is het boek vooral 
interessant door de belangrijke rol doe 
Slotemaker de Bruine speelde zowel in de 
Unie als in de kerkelijke wereld.

In de oorlog blijken velen een meer kritische 
houding te gaan aannemen. De schrijver 
wijst er op dat er echter niet altijd een 
rechtstreeks verband is tussen de houding 
die de tegenstanders van het nationaal 
socialisme voor de oorlog aannamen en hun 
houding in de oorlog.
Markante voorbeelden van een meer 
kritische houding als gevolg van de 
bezetting memoreert de auteur eveneens. 
Wij noemen in dit verband het optreden van 
Slotemaker de Bruine in het Convent van 
Kerken.
Daar liet de synthetische en naar neutralis
me neigende Slotemaker eind 1940, naar 
aanleiding van de maatregelen tegen de 
Joden, voor het eerst het woord ,,weigeren” 
horen.
Een interessant voorbeeld is ook dr. 
Gravemeijer, in de oorlog secretaris van de 
Hervormde Synode. Gravemeijer verde
digde met Buskes in het Convent van Ker
ken de houding van Schilder. Voorts werd 
Gravemeijer, sterk anti-Rooms, en een 
vooraanstaand lid van de Hervormd 
Gereformeerde Staatspartij, in de oorlog de 
belangrijkste contactman van de Her
vormde Synode met kardinaal De Jong.

Het zal de lezer uit deze voorbeelden 
duidelijk zijn dat „Protestants Nederland 
en Duitsland 1933-1940” veel boeiend 
materiaal bevat. Ik wil gaarne beklemtonen 
dat de inhoud van deze studie bij het lezen 
de enigszins verwrongen struktuur van het 
boek, snel zal doen vergeten.

H. van Spanning.
Dr. Ger van Roon: „Protestants Nederland 
en Duitsland 1933-1940”, Uitgeverij Het 
Spectrum, Utrecht (Aula-paperback nr. 24), 
prijs f24,50,414 blz.
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Rapport over positie raadsleden

Gemeenteraad moet 
hoofdlijnen van beleid bepalen

„De gemeenteraad moet beslissingen 
nemen, die van wezenlijk belang zijn voor 
het welzijn van de gemeente. Daarbij zal de 
raad zich vooral moeten bepalen tot het 
vaststellen van de hoofdlijnen van het 
beleid”. Dit is een van de aanbevelingen, 
welke gedaan zijn in het rapport „Een 
goede raad” dat begin deze week in de 
openbaarheid kwam. Het rapport is 
opgesteld door een commissie van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Deze commissie, de commissie positie 
raadsleden, werd ingesteld omdat behoefte 
bleek te bestaan aan een onderzoek naar de 
problemen, die in nauw verband staan met 
het functioneren van de plaatselijke 
democratie. ,,Overbelasting, onderbetaling, 
geringe invloed op de besluitvorming, 
moeilijkheden met de werkgever, het is een 
willekeurig aantal begrippen, waarachter 
een omvangrijke problematiek ten aanzien 
van het hedendaagse gemeenteraadslid 
schuilgaat,” aldus de inleiding van het 
rapport.
Binnen de anderhalf jaar kwam de 
commissie met haar rapport gereed. 
Voorzitter was ir. W. J. L. J. Merkx, 
burgemeester van Breda.

BEPERKING

De aanbeveling, dat de raad van een 
gemeënte zich vooral zal moeten bepalen tot 
het vaststellen van de hoofdlijnen van het 
beleid komt vooral voort uit de omstan
digheid, dat de omvang van de gemeente
raad en de relatief geringe tijd, welke 
gemeenteraadsleden beschikbaar hebben, 
tot een beperking aanleiding geven.
Naar de mening van de commissie positie 
raadsleden behoeft de formele structuur 
niet gewijzigd te worden om deze zienswijze 
te verwezenlijken. Grondwet en gemeente
wet gaan reeds uit van een monistische 
structuur: de raad staat aan het hoofd van 
de gemeente.
De commissie-Merkx heeft een moderni
sering aanbevolen van de beschrijving van 
de taak en de bevoegdheid van de raad in de

gemeentewet. Ook is denkbaar, zo wordt 
gezegd, per gemeente de verhouding vast te 
leggen tussen gemeentelijke organen. 
Daartoe zou een structuurverordening 
gemaakt kunnen worden.

PLANMATIG

Het feitelijk functioneren van de raad blijkt 
nogal af te wijken van het door de 
commissie als gewenst beschreven beeld. 
Vooral de plaats die de raad inneemt in het 
proces van besluitvorming behoeft ver
betering. In de voorbereidende fasen moet 
de raad, bijvoorbeeld door commissies, al 
worden betrokken. Vervolgens moet de 
raad in alle fasen van dit besluit
vormingsproces meespelen, vooral op de 
momenten waarop de beslissingen in feite 
vallen. De commissie meent dat ten 
opzichte van de bestaande situatie 
verbetering kan worden bereikt wanneer er 
meer planmatig bestuurd wordt.
De raad zal zoveel mogelijk moeten werken 
met beleidsplannen, liefst met een integraal 
beleidsplan.

ADEQUATE VERGOEDING

De commissie meent dat een raadslid recht 
heeft op een adequate vergoeding. Betaling 
voor het bijwonen van vergaderingen vormt 
geen juist systeem meer, omdat de 
vergadertijd vaak slechts het topje van de 
ijsberg aan bestede tijd is. Juister acht zij 
het betalen van een jaarlijkse vergoeding, 
gebaseerd op de gemiddeld bestede 
hoeveelheid tijd. De hoogte van de 
vergoeding stelt de commissie vast door het 
tijdsbeslag van een raadslid in een gemeente 
met 30.000 of meer inwoners op een vijfde te 
stellen van dat van een wethouder.

Vanaf dat pejlpunt wordt een schaal 
opgebouwd die is gekoppeld aan de 
wethouderswedden en die varieert van 
fl.500,- per jaar voor raadsleden in 
gemeenten met minder dan 6.000 inwoners, 
via f6.340,- voor raadsleden in gemeenten 
met 30.000-40.000 inwoners tot fl4.279,- in 
gemeenten boven 375.000 inwoners. Deze

CHU is verkiezingscampagne 
weer begonnen
De verkiezingscampagne van de CHU voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen 
(op woensdag 29 mei) is begonnen. De 
volgende spreekbeurten en bijeenkomsten 
staan al vast:

Woensdag 17 april. Schalkhaar:
H. Wisselink

Donderdag 18 april, Heino:
H. Wisselink

Donderdag 18 april. Assen:
Provinciale Drentse gezond heid sdag 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Maandag 22 april, Bilthoven:
Voorjaarsconferentie Nederlandse 
Bond Christelijke textieldetaillist 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Maandag 29 april, Oosterbierum:
T. Tolman

Donderdag 2 mei. Maassluis: 
mr. W. Schoften 

Maandag 6 mei, Hillegersberg: 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Donderdag 9 mei, Weesp: 
mr. W. Schoften

Vrijdag 10 mei, Midden-Overijssel: 
werkbezoek CHU-fractie

Vrijdag 10 mei, Vriezenveen:
spreekbeurt fractielid met forum en 
discussie

Vrijdag 10 mei, Rijssen:
H. Wisselink

Maandag 13 mei, IJsselstein: 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Donderdag 16 mei, Amstelveen: 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Donderdag 16 mei, Lisse: 
drs. D. F. van der Mei 

Vrijdag 17 mei, Den Helder: 
werkbezoek CHU-ffactie 

Zaterdag 18 mei, Middelharnis: 
mr. H. K. J. Beernink 

Woensdag 22 mei, Nijkerk: 
opening verpleeghuis 
dr; R. J. H. Kruisinga 

Vrijdag 24 mei, Wierden: 
dr. R. J. H. Kruisinga 

Maandag 27 mei, Steenwijk:
, dr. R. J. H. Kruisinga 

Woensdag 29 mei, Groningen:
Martinihal - commentaar uitslagen 
gemeenteraadsverkiezingen: dr. R. J. 
H. Kruisinga

bedragen variëren nu vaii ca. f600,- in 
kleine gemeenten, via f2.000,- in middel
grote gemeenten tot ca. f8.000,- è f9.000,- 
in de grootste drie gemeenten. Naar het zich 
laat aanzien kunnen deze laatste aan
bevelingen vrij snel verwezenlijkt worden. 
De minister van binnenlandse zaken heeft 
zich bereid verklaard een wijziging van de 
gemeentewet overeenkomstig het voorstel 
van de commissie te bevorderen.
De commissie raadde met klem aan 
faciliteiten aan raadsleden te verlenen. Zij 
denkt daarbij aan ambtelijke bijstand, 
beschikbaar stellen van studeer- en 
vergaderruimte, kopieerapparatuur enz.

WETTELUK RECHT

Volgende week vbidt alom in het land de 
kandidaatstelling piaats voor de gemeente
raadsverkiezingen op woensdag 29 mei 
aanstaande. Honderden burgers laten zich 
dan kandidaat stellen in de hoop gekozen te 
worden tot lid van de gemeenteraad van 
hun woonplaats. Het is in het bijzonder voor 
hen van belang te weten, wat de 
commissie-Merkx heeft opgemerkt over de 
arbeidsrechtelijke kant van de functie van 
raadslid.

Uit het onderzoek van de commissie is 
gebleken, dat in het algemeen raadsleden 
weinig moeilijkheden ondervinden van 
werkgeverszijde, wanneer het gaat om het 
verzuimen van enkele uren arbeidstijd per 
week ten behoeve van het raadswerk. Bij 
een beperkt aantal raadsleden blijkt de 
werkgever wel bezwaar te maken tegen 
extra afwezigheid van een raadslid. Bij 
ambtenaren bestaat een wettelijk recht op 
buitengewoon verlof.
Het onderzoek naar moeilijkheden is 
evenwel alleen gehouden onder de thans- 
zittende raadsleden. De commissie-Merkx 
veronderstelt dat deze alvorens hun functie 
van raadslid aanvaardden, zich van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming 
van hun werkgever hebben verzekerd. Zij 
die moeilijkheden verwachten, zullen in het 
algemeen geen kandidatuur aanvaard 
hebben.

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het UniebureauteDenHaag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur”

Volgende week geen 

„de Nederlander”

Volgende week, vrijdag 19 april, 
verschijnt „de Nederlander” niet, in 
verband met de paasvakantie. Het 
eerstvolgende nummer komt der
halve op vrijdag 26 april uit.

Redactie.

VERGADERING UNIERAAD UIT
GESTELD TOT 27 APRIL

De vergadering van de Unieraad, welke oor
spronkelijk op zaterdag 20 april was vast
gesteld, is verschoven naar zaterdag 27 
april. Vergaderd wordt in één der zalen van 
hotel Atlanta aan de Coolsingel te 
Rotterdam.
Op deze vergadering moet de Unieraad de 
stukken voor de komende algemene 
vergadering van de CHU behandelen.

De commissie is de mening toegedaan dat, 
evenals de ambtenaren, de werknemers voor 
wie een (collectieve) arbeidsovereenkomst 
geldt - voor zover zij raadslid zijn - een 
wettelijk recht moeten hebben op buiten
gewoon verlof Dat recht zou kunnen 
worden neergelegd in het Burgerlijk 
Wetboek.
De werkgever zal niet verplicht behoeven te 
worden het loon door te betalen tijdens de 
uren, dat een werknemer buitengewoon 
verlof heeft om als raadslid op te treden.

H.L.

Cijfermateriaal over gemeenteraden
Het rapport „Een goede raad” van de 
commissie positie raadsleden van de 
Vereniging van Nederlandse ge
meenten - welk rapport aan het begin 
van deze week in de openbaarheid 
kwam - geeft een aantal interessante 
overzichten. Daaruit is in onder
staand een greep gedaan.

Tijdsduur raadsveraderingen: In 212
Nederlandse gemeenten is de ge
middelde tijdsduur van een verga
dering van de gemeenteraad minder 
dan 2 uur en in 618 gemeenten 
vergadert de raad gemiddeld per 
keer langer dan 2 uur.
Vergadertijdstip: In 12 Nederlandse 
gemeenten vergadert de gemeente
raad des morgens, in 25 des middags 
en in 793 des avonds.
Raadsleden naar politieke partij: Er
zijn in Nederland 3.689 gemeente
raadsleden, die behoren tot KVP, 
ARP of CHU, 2.699 die behoren tot 
PvdA, D ’66 of PPR, 1.056 die

behoren tot de VVD, 3.285 die 
behoren tot andere partijen en 704 
partijloze raadsleden.
In percentages: 34 procent van de 
raadsleden behoort tot de christen
democratische partijen (in de Tweede 
Kamer 32 procent van de kamer
leden bij KVP, ARP en CHU), 23 
procent behoort tot de drie progres
sieve partijen (in de Tweede Kamer: 
37 procent bij PvdA, D ’66 en PPR), 9 
procent behoort tot de VVD (in de 
Tweede Kamer 15 procent), 28 
procent tot andere partijen (in de 
Tweede Kamer 16 procent) en 6 
procent van de raadsleden is 
partijloos).
Duur van het raadslidmaatschap:
Van de Nederlandse raadsleden is 19 
procent reeds van voor 1%2 raadslid, 
33 procent werd tussen de jaren 1%2 
en 1970 gekozen en 48 procent 
maakt sinds 1970 deel uit van de 
gemeenteraad.

H. L.
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Tweede Kamer aanvaardde christen-democratiscti voorstel verbetering 
oudedagsreseive zelfstandigen

De Tweede Kamer heeft vorige week tij
dens de eindstemming na het driedaagse 
debat over de sociaal-economische voor
stellen van het kabinet-Den Uyl slechts 
één wijzigingsvoorstel (amèndement) aan
genomen. Het was het voorstel van de 
drie christen-democratische fracties KVP, 
ARP en CHU voor de verhoging van de 
fiscale oudedagsreserve voor zelfstan
digen. Tegen het amendement stemden 
PvdA, PPR en PSP.
Het voorstel van de christelijk-historische 
fractie, om voor f50 miljoen verlichting 
aan te brengen in de belastingtarieven 
voor de middengroepen wees de Tweede 
Kamer met meerderheid van ste.Timen af. 
Het CHU-voorstel kreeg alleen steun van 
de drie KVP-kamerleden Bremen, Fie- 
vez en Notenboom en de fracties van VVD, 
DS’70, VVD, SGP, GPV, BP en CHU. 
Het plan van de VVD-fractie, om een be
lastingverlaging van f 1.300 miljoen door 
te voeren, werd ook verworpen. Slechts 
VVD, DS’70, SGP en BP steunden het.

LANGDURIG

Het kamerdebat over de regeringsmaat
regelen was een langdurige aangelegen
heid. Het begon vorige week dinsdagmid
dag omstreeks drie uur. In de eerste ter
mijn voerden niet minder dan 23 kamer
leden het woord. Met hun beschouwingen 
waren de dinsdagmiddag en -avond eri de 
woensdagmorgen en -middag gemoeid. 
Woensdagavond antwoordde de regering. 
Eerst kwam premier Den Uyl aan het 
woord en na hem volgden de ministers 
Boersma van sociale zaken, Lubbers van 
economische zaken, Duisenberg van fi
nanciën, Van der Stee van landbouw en 
visserij en Gruijters van volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening en de staats
secretarissen Van Rooijen van financiën, 
Van Dam van volkshuisvesting en Haze- 
kamp van economische zaken. Donderdag
morgen en -middag waren de 23 kamer
leden, in tweede termijn, weer aan het 
woord.

Het was donderdagavond al laat gewor
den - half negen - voor de regering voor 
de tweede maal kon gaan antwoorden. En 
zo werd het diep in de nacht van donder
dag op vrijdag, rond vier uur, voor de ka
mer na de eindstemming aan haar paas
vakantie kon beginnen.

EéN MOTIE AANGENOMEN

Van de tien moties, die tijdens het debat 
waren ingediend, werd er slechts één aan
genomen. Het was de motie van mevrouw 
Salomons (PvdA), welke motie mede-on- 
dertekend werd door de CHU. De motie 
vroeg de aandacht van de regering voor de 
bouw in stedelijke uitbreidingsplannen en

voor versnelde uitvoering van het herstel 
van monumenten.
Bij de verworpen moties was de volgende, 
ingediend door het CHU-kamerlid Van 
der Mei en mede-ondertekend door zijn 
collega’ s Scholten, Tolman, Wisselink en 
Kruisinga;
,,De kamer, gehoord de beraadslagingen 
over de ,,nadere nota over het voorge
nomen financiële en sociaal-economische 
beleid in 1974” ; nodigt het kabinet uit, 
teneinde te voorkomen, dat verlenging van 
de Machtigingswet aan de orde zal moeten 
worden gesteld, zijn beleid in het jaar 
1974 er met kracht op te richten, dat ten 
behoeve van de in het jaar 1975 te voeren 
sociaal-economische politiek de, niet op 
basis van machtiging gebaseerde, beleids

instrumenten tijdig ter beschikking zullen 
staan, en gaat over toï de orde van de dag.”  
VVD-moties, beogend de Machtigingswet 
op 1 juli a.s. te beëindigen en een eind 
te maken aan het verscherpte prijsbeleid 
werden verworpen. Ook de moties van de 
PPR om in de loonmaatregel-1974 een 
prijsplafond op te nemen endegewestelijke 
arbeidsbureaus beter toe te rusten wer
den te licht bevonden. Eenzelfde lot onder
gingen voorts de moties van de PSP’erVan 
der Lek over het niet doorvoeren van de 
voorgenomen prijsverhoging van aardgas 
en van dit kamerlid inzake investerings- 
vergunningen op het gebied van maat
schappelijk nut, energie- en/of grond
stoffenverbruik.

H.L.

Van der M e i:

Beleid ten aanzien van van aardgaspolitiek is vaag
In zijn rede tijdens de discussie over 
het financieel-economisch beleid van het 
kabinet-Den Uyl heeft drs. D. F. van der 
Mei, namens de CHU-fraktie geïnformeerd 
naar de visie van het kabinet op de aard
gaspolitiek.

Hij meende dat het kabinet zich in haar 
prijspolitiek zou moeten laten adviseren 
door de SER, naast een daarvoor be
staande commissie. De SER heeft name
lijk onlangs een belangrijk rapport over de 
besteding van de middelen die zullen 
komen uit een verhoging van de aardgas- 
prijs gepubliceerd.
De mededelingen over de onderhandelin- 
gen met het buitenland om tot verhoging 
van de exportprijs van het aardgas te 
komen, achtte de CH-woordvoerder nogal 
vaag. Men wil de binnenlandse aardgas- 
prijs eveneens verhogen. Gezien de relatie

CHU wil geen verlenging 
van de Machtigingswet
Nu van dé dreigende' ernstige versto
ring van de economie - zoals voorzien in 
december 1973 - geen sprake meer is, 
dient, op zijn minst vast te staan dat 
de duur van de Machtigingswet niet ver-_ 
lengd wordt.
De minister-president heeft voor de t.v. 
meegedeeld dat het nodig kan zijn, dat 
de Machtigingswet ook in 1975 van kracht 
blijft. Daarmee heeft hij bij ons niet 
de indruk gewekt de Machtigingswet te 
willen gebruiken op een wijze die in 
overeenstemming is met de considerans. 
Deze uitspraak van de minister presi
dent is ook een reden waarom wij steeds 
minder waardering hebben voor het be
staan van de Machtigingswet.
Ik vraag daarom van het kabinet in elk 
geval de stellige verzekering dat het 
geen voorstellen tot verlenging van de 
Machtigingswet zal dopn. Mocht dit ant
woord ons, onverhoopt niet Bevredigen 
dan overwegen wij ernstig over deze 
materie een uitspraak van de Kamer 
te vragen.
Dit zei drs. D. F. van der Mei, tijdens 
het Tw'eede Kamerdebat over de finan- 
cieel-economische politiek. Hij ging in 
zijn rede uitvoerig in op de plaats van 
de Machtigingswet.
Hij zei hierover het volgende:
Toen het ontwerp in december 1973 werd 
ingediend, kon men met recht voor 1974 
spreken van ,,een dreigende ernstige ver
storing van de nationale economie” .
De olieboycot, de op handen zijnde dis
tributie, de knelpunten aan aanbodszij- 
de, de stilstand in de ontwikkeling van 
de wereldhandel, de ongekende verslech
tering van de betalingsbalans en de forse 
stijging van het invoerprijspeil vormden 
samen voldoende grond om voor 1974 
een dreigende ernstige verstoring van 
de nationale economie te verwachten, 
In die situatie heeft ook onze fractie 
vóór het wetsontwerp - dat o.a. op het 
punt van de parlementaire controle een 
behoorlijke verbetering had ondergaan - 
gestemd.
In die situatie van december 1973 is 
sindsdien een aanmerkelijke verbetering 
opgetreden. Wie de kerngegevens van 
december ’73 en die uit de huidige nota 
naast elkaar legt kan dat duidelijk zien.

De ontwikkeling van de wereldhandel is 
over het dode punt heen, de betalings
balanssituatie is aanzienlijk verbeterd, 
de olie-aanvoer levert aanzienlijk ge
ringere problemen op dan we in decem
ber j.1. vreesden.
De regering schrijft dan ook in de no
ta, dat de situatie niet onaanzienlijk is 
veranderd. En terecht. Uiteraard is het 
niet zo, dat er geen problemen meer 
zouden zijn. Er zijn bepaald goede gron
den aanwezig om de vraag te stellen 
of die problemen nog van een zodanige 
aard zijn, dat de overheid de vérgaande 
bevoegdheden van de machtigingswet nog 
nodig zou hebben.
In zo ’n geval dient een regering in een 
parlementaire democratie bereid te zijn 
afstand te doen van die bevoegdheden, 
afstand te doen van die macht.
Maar er zijn voor ons meer ontwikke
lingen die afschaffing van de machtigings
wet aan de orde doen stellen.
Ik denk hierbij aan het voornemen van 
de regering een maatregel te treffen in 
verband met de buitenlandse werknemers. 
De regering wil - vooruitlopend op een 
wettelijke regeling met een duurzaam ka
rakter - dit aspect van de werkgelegen- 
heidsproblematiek nu al aanpakken.
En daartoe maakt ze gebruik van de 
machtigingswet.
De machtigingswet, die voor een drei
gende noodsituatie vereist was, wordt 
nu aangewend om een maatregel met 
een structureel karakter tot stand te 
brengen.
De machtigingswet mag nooit bedoeld 
zijn om in structurele zin vooruit te 
grijpen op een door de regering gewens
te ontwikkeling.
Naar onze mening vindt hier een on
juist gebruik van de machtigingswet plaats. 
En wie weet wat ons nog meer tejvach- 
ten staat op het gebied van de~mach- 
tigingswet.
Bij toepassing van een wet die zulke 
vérgaande bevoegdheden in handen van 
de centrale overheid legt mag zo’n te 
betwisten gebruik niet voorkomen. Dat 
versterkt het vertrouwen in een juiste 
toepassing van de wet niet, aldus Van 
der Mei.

H. van Spanning

tussen deze verhoging en de exportprijs 
vroeg hij zich af óf men van de verhoogde 
exportprijs veel mag verwachten. Hij 
stelde de vraag of het de bedoeling is dat 
de aardgasprijsvorming op dezelfde ge
bruikelijke, commerciële basis zal plaats 
hebben, als dit tot nu toe gebeurde. 
Tevens informeerde hij naar berichten, 
waarin is gesteld dat ons land een tekort 
van ruim drie miljard heeft op de aard
gasexport.

PRIJS- EN INKOMENSBELEID

Sprekend over het prijs- en inkomens
beleid betoogde Van der Mei dat in de 
nota van het kabinet betrekkelijk weinig 
aandacht aan het prijsbeleid wordt be
steed.
Een deel van het bedrijfsleven verkeert ten 
aanzien van zijn rendementspositie in de 
gevarenzone. Van der Mei drong er op aan 
dat de minister van economische zaken 
naast het overleg met het midden- en 
kleinbedrijf ook op korte termijn met de 
rest van het bedrijfsleven contact zal 
opnemen. Er zijn bepaalde elementen 
van het prijsbeleid aan een herziening 
toe. Ik denk bijvoorbeeld aan de loon
kostenregeling en de regeling, met be
trekking tot de niet doorberekenbare 
externe kosten, aldus de CH-woord
voerder.
Van der Mei vroeg voorts aandacht voor 
de positie van het midden-en kleinbedrijf. 
De positie van deze bedrijfstak is bijzon
der moeilijk. Uit een oogpunt van recht
vaardigheid is het niet aanvaardbaar dat, 
gelet op de loonontwikkeling, vergelijk
bare inkomens in het midden- en klein
bedrijf nog verder achterop raken dan 
thans reeds het geval is. Spreker vroeg 
wat de effecten van de loonbeslissing voor 
deze bedrijfstak zullen zijn.

Van groot belang achtte de CH-woord- 
voerder voorts het prijsbeleid. Er zou 
overleg plaats vinden over de marges bij 

handel. Voor zover spreker bekend

heeft dit overleg geen resultaten opge
leverd. Dit is in hoge mate te betreuren 
omdat het midden- en kleinbedrijf de ver
wachting had dat die maatregel per 1 april 
zou worden aangepast.

De organisaties van het midden- en klein
bedrijf hebben onlangs gepleit voor ver
ruiming van de handelsmargebeschikking; 
verruiming van de doorberekeningsregel 
van loonkostenstijging voor de diensten
sector en onmiddellijke intrekking van de 
zogenaamde ,,wachtkamerregeling” . 
Gzien de inkomstenontwikkeling in deze 
bedrijfstak achtte Van der Mei dit redelijke 
verlangens. Hij drong er bij de minister 
op aan aan deze wensen tegemoet.te komen.

INFLATIE

Van der Mei wees er op dat de inflatie 
nog onverminderd blijft voortbestaan. We 
moeten daarbij bedacht zijn op de gevolgen 
die de inflatie kan hebben voor maatschap
pelijke ontwrichting en in samenhang hier
mee het optreden van politieke instabili
teit van een land.
Wanneer we die aspecten bezien kunnen we 
ons daarvan niet afmaken met te volstaan 
op te merken dat wij onze internationale 
koploper-positie iri de internationale in
flatoire ontwikkeling kwijt zijn. Het gaat 
om het voortbestaan van het vertrouwen 
in de parlementaire democratie. Dat gaat 
ook uit boven de aan- of afwezigheid van 
vertrouwen in een kabinet van een be
paalde samenstelling.
Spreker betwijfelde of de komende spe
ciale zitting van de Verenigde Naties, 
op 9 april a.s., waar gesproken zal 
worden over de grondstoffenproblematiek 
concrete resultaten zal opleveren. Deze 
zitting is zijns inziens slecht voorbereid. 
Van der Mei vroeg met welke benadering 
van de grondstoffenproblematiek de re
gering aan deze bijeenkomst zal deel
nemen.

H. van Spanning

Tolman m eent:

S L A G V A A R D IG  BELEID V O O R  
G L A S T U IN B O U W  N O D IG
De glastuinbouw moet in staat worden 
gesteld om zich aan te passen. Daarvoor 
is op korte termijn slagvaardig hulp 
van de overheid nodig. Ik hoop dat de 
regering haar aarzelingen gaat over
winnen, zich realiserend dat de door 
ons bepleite maatregelen fundamenteel 
zijn voor een inkomensbeleid in deze 
sector.
Dit zei het CHU-Tweede Kamerlid T. 
Tolman vorige week tijdens het debat 
over het financieel en sociaal economisch 
beleid van het kabinet.
Spreker formuleerde een drietal beleids
punten die zijns inziens noodzakelijk z ijn ..
a) De omschakeling van olie op aardgas 
moet in deze sector met kracht worden 
voortgezet. Hij vroeg zich af of het 
kabinet, gelet op de mededelingen in de 
nota, dit standpunt wel deelt.
b) Spreker bepleitte opnieuw een voor- 
schotregeling voor de oliestokende tuin
ders in te voeren.
Te denken valt als basis voor zware olie 
aan een maximumprijs vanf 100,--perton.
c) Ten derde vroeg Tolman te komen, tot ,

een ontkoppeling van de aardgasprijs aan 
de olieprijzen.
Mocht op korte termijn een optrekking 
van de aardgasprijzen en geen ontkoppeling 
met de olieprijzen plaats hebben, dan 
zijn de gevolgen voor de glastuinbouw 
niet te overzien, aldus de CH-woord- 
voerder.
Hij beklemtoonde dat na de recente prijs
verhoging voor stookolie het percentage 
van de brandstofkosten, als onderdeel 
van de totale produktiekosten is opge
lopen van 25 % tot 40%.

Dit was ook de reden dat Tolman een 
interpellatie-aanvrage had gedaan. Toen 
echter bleek dat de minister van landbouw 
bij dit debat in de Kamer aanwezig, zou 
zijn, meende hij, in afwachting van nadere 
mededelingen van deze bewindsman zijn 
verzoek om een interpellatie te mogen 
houden, te moeten opschorten.

Vervolg pag. 3 4e kolom
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Als de Tweede Kamer een begroting behandelt

VEEL WERK VOOR 
DEPARTEMENTALE AMBTENAREN
Op woensdag 6 februari - de 44e verga
dering aldus de „Handelingen” , het let
terlijk verslag van de gebeurtenissen - 
wordt gesproken over ,,hoofdstukXII”  van 
de rijksbegroting, over het Rijkswegen
fonds, het Staatsvissershavenbedrijf, de 
PTT en nog enige onderwerpen die met 
Verkeer en Waterstaat te maken hebben. 
Een aantal moties is al aangekondigd.
De Kamerleden zijn voor elf uur bij el
kaar geroepen. Ze tekenen de presentie
lijst en gaan zitten. ,,Links”  en ,,rechts”  
tekenen zich af. Honderddertig volksver
tegenwoordigers zijn aanwezig. Enkelen 
zijn afwezig, ,,wegens bezigheden elders” , 
deelt Kamervoorzitter dr. A. Vondeling 
mee. Na een paar mededelingen zegt hij 
dat de ,,algemene beraadslaging wordt 
geopend. ,,De KVP” er Cornelissen opent 
de rij van sprekers:.,,Mijnheer de Voor
zitter! Graag wil ik beide bewindslieden 
feliciteren met het feit dat zij hier van
daag voor ons zitten. Wij hebben nooit 
de indruk gehad, dat zij tegen hun zin en 
slechts onder grote druk deze post hebben 
aangenomen. Zij zullen er daarom wel 
begrip voor hebben dat onze verwachtingen
hoog zijn gespannen..... ” . De sprekers
volgen elkaar op. Van der Doef (P.v.d.A.) 
vraagt de wegenbouw te verminderen en de 
werken voor het openbaar vervoer uit 
te breiden. Knot (P.v.d.A.) is tegen een 
vijfde baan op Schiphol, Cornelissen waar
schuwt tegen tariefsverhogingen bij NS, 
er komen vragen over de milieuheffing, 
de tweede nationale luchthaven, de NAVO- 
postzegel, het Overijssels Kanaal. Soms 
wordt het debat wat feller. Bij voorbeeld 
als Mevrouw Smit-Kroes (VVD) zegt dat ze 
heeft gehoord dat de nieuwe kentekenre
gistratie de automobilist vijfendertig gul
den per jaar gaat kosten. Minister Wester- 
terp: ,,Door wie is dat medegedeeld?”  
Mevrouw Smit-Kroes: ,,Dat hangt in de 
lucht, zoals men dit noemt. Minister 
Westerterp: ,,U hebt gezegd: Ons is mede
gedeeld. Door wie?”  Mevrouw Smit-Kroes: . 
,,Door vrienden” . Minister Westerterp: 
,,Dat zijn dan kennelijk niet mijn vrien
den.”  Mevrouw Smit-Kroes: ,,Dat ligt ook 
wel enigszins in de lijn” . Minister Wes
terterp: ,,Die vrienden van u zijn dan 
misschien niet zo goed geïnformeerd” . 
Mevrouw Smit-Kroes: ,,Daarom stel ik de 
vraag ook aan u. Ik ben ervan overtuigd, 
dat ik dan een juist antwoord krijg. Wan
neer de minister ons gerust kan stellen 
op dit punt, heeft hij weer een goede daad 
verricht.”  Om kwart over een wordt de 
vergadering geschorst. De eerste onder
breking van het debat overde V&W-begro- 
ting. Er zullen er nog talrijke volgen.
’s ' Middags stemt de Kamer eerst over 
moties die te maken hebben met de 
Nederlandse Pers. In de loop van de 
vergadering komt Verkeer en Waterstaat 
weer aan de orde. Opnieuw verscheidene 
sprekers. Er worden moties voorgesteld.
De taal waarin ze zijn gesteld is zeer for

meel: ,,De Kamer, gehoord de beraadsla
gingen over de begroting van Verkeer en 
Waterstaat; overw egende:.... ,,van me
ning dat. . . .  verzoekt de regering. . .  en 
gaat over tot de orde van de dag” .' Tegen 
vieren Is er een korte onderbreking. Op 
het Binnenhof demonstreert de Stichting ' 
Stop de Kindermoord. Minister Wester
terp krijgt een petitie aangeboden. Nog 
geen half uur later gaan de beraadsla
gingen in de Kamer verder. Om half 
zeven krijgen de aanwezigen even rust. 
Het restaurant loopt vol. Als de ver
gadering om kwart voor acht wordt voort
gezet, komt eerst een ander onderwerp 
aan de orde: de interpellatie van de heer 
Van Aardenne over een sociale kwestie 
in Rotterdam.

OVERWERK

Van uit de ambtenarenloge luisteren V&W’ 
ers naar de opmerkingen van de Kamer
leden. In het vertrek ernaast worden de 
vragen opgeschreven en doorgegeven. De 
deskundigen beginnen direct met het voor
bereiden van de antwoorden. Ook op de 
Plesmanweg en bij de hoofddirectie van 
Rijkswaterstaat volgt men de debatten en 
zetten specialisten zich aan het opstellen 
van reacties. Hoofd interne dienst H. Kap 
van Rijkswaterstaat vertelt later dat de 
begrotingsbehandeling op het ministerie 
en de waterstaat gehoord kan worden 
via een soort telefoonlijn met verster
ker. ,,Je kunt het vergelijken met de 
vroegere radiodistributie. In de nacht van 
6 op 7 februari hebben zeker veertig men
sen van de waterstaat overgewerkt. De 
kantine moest ervoor open blijven” , aldus 
de heer Kap. ,,Op achttien punten hadden 
we roomservice, met koffie en brood
jes. En als de mensen klaar waren met 
het opstellen van hun stukken, dan kwamen 
ze even naar boven voor een uitsmijter 
of zo” . Alles op kosten van RWS. ,,Be
halve bedrijfsrestaurateur Van Diepen wa
ren een kok en twee serveersters de hele 
nacht aanwezig” .Ongeveer hetzelfde beeld 
vertoont de Plesmanweg. Hier werkt men 
op 6. en 7 februari ’s avonds over. De 
mensen kregen eerst een maaltijd” , aldus 
assistent-bedrijfsleider M. van Zijl. ,,De 
eerste avond was het kop soep, bief
stuk met verse groente en gebakken aard
appelen en een stukje fruit toe. De 
volgende avond soep, cotelette bonne 
femme, fruit en koffie. Per avond ser
veerden we tachtig tot negentig 
maaltijden. Ook de minister en de staats
secretaris aten in de kantine. Tot onge
veer elf uur zijn we met vier man be
zig geweest” . ,,Het smaakte zalig” , rea
geerde secretaresse Lineke Annevelink. 
Op de bureaus werken medewerkers van 
,, Verkeer” , ,, Scheep vaart”  en ,, Rijks
luchtvaartdienst”  aan de ontwerp- 
antwoorden. Hoofd Algemene Zaken en 
Kabinet W.N. van Rijssel vertelt dat zes

POMPIDOU’S DOOD
Het onverwachte overlijden van Frankrijks 
President Pompidou heeft naast ontsteltenis 
en droefheid ook spanning en onzekerheid 
opgeroepen, zowel buiten als binnen 
Frankrijk.
Pompidou, achtereenvolgens leraar, amb
tenaar, bankier en minister-president, was 
genoeg topfiguur en gaullist om in 1969 
zonder al te veel moeite Generaal De 
Gaulle op te volgen als President van de 
Franse Republiek. Maar anders dan zijn 
ongenaakbare en wat zweverige voorganger 
was Pompidou veel pragmatischer, meer 
een ,,intellectuele Fransman onder de 
Fransen” zoals zijn omgeving graag 
opmerkte. Heel behendig en voorzichtig 
trachtte hij het gaullistische schip tussen de 
orthodoxe en verlichte klippen van zijn 
partij-aanhang door te loodsen. Daarbij 
predikte hij enerzijds de onafhankelijke 
positie van Frankrijk, anderzijds stemde hij 
toe in Engelands toetreden tot de Europese 
Gemeenschap en liet hij zijn Minister van 
Buitenlandse Zaken Jobert zeggen dat het 
Atlantische Verdrag ,,zijn sporen had 
verdiend” .
Dat er in de politiek van de bijna-alles- 
wetende en bijna-alles-bedisselende Pom
pidou toch vaak iets krampachtigs zat, valt 
vooral te verklaren uit zijn pogen links en 
rechts in zijn aanhang bijeen te houden. 
Want als de Gaullisten ergens benauwd 
voor zijn dan is het voor een verdere 
aftakeling van hun partij, de noodzaak 
daardoor verdere regeringscoalities aan te

moeten gaan en zo langzaam aan af te 
glijden naar de bekende wanorde van de 
Vierde Republiek. Bovendien weet men 
maar al te goed uit de geschiedenis van 
Frankrijk, dat het Franse volk wel een tijdje 
maar nooit erg lang een bijna almachtige 
gezagsdrager aceepteert. Dat betekent dat 
bij de a.s. verkiezingen ook het presidentiële 
karakter van de Franse Grondwet - door De 
Gaulle en Pompidou naar vermogen 
versterkt - in het geding is.
Door het niet meer volkomen opgewassen 
zijn tegen zijn taak is Pompidóu’s politiek 
de laatsfe tijd steeds meer verstard. De 
benoeming van Messmer in 1972 tot 
premier is daarvan een bewijs. Nationaal en 
internationaal zat er in de Franse politiek 
vrijwel geen vooruitgang meer. Op 
Europees niveau b.v. ging Frankrijk steeds 
meer dwars liggen.
De vraag of Frankrijk bij de komende ver
kiezingen een nieuw tijdperk zal instappen 
kan pas in mei a.s. worden beantwoord. Nu 
geen duidelijke troonopvolger voorhanden 
is vechten links, centrum en rechts even 
hard om de opvolging. Zolang de 
Socialisten echter het verbond met de 
Communisten handhaven is het vrijwel 
zeker dat het Franse volk - steeds beducht 
voor communistische overheersing, waarop 
de Gaullisten tof nu toe met succes 
speculeerden - aan het centrum of rechts de 
voorkeur zal geven. Het laatste zal naar ik 
vrees noch Frankrijk noch Europa veel 
verder helpen. A. Bos.

In de afgelopen maanden heeft de 
Tweede Kamer de departementale 
begrotingen voor 1974 behandeld. 
,,Profiel” , het maandblad voor de 
medewerkers vn het departement van 
verkeer en waterstaat, bracht in 
maart een verslag van de wijze, 
waarop de ambtenaren van dit 
departement bij de begrotingsarbeid 
van de kamer betrokken waren. De 
kamerleden, zo braeht de schrijver 
van het verhaal in herinnering, 
stelden 200 vragen en dienden 25 
moties in. Enkele dagen, avonden en 
een nacht waren V en W ’ers (de 
ambtenareii van de verkeer en 
waterstaat) bezig de antwoorden voor 
te bereiden.
De redactie van „de Nederlander” 
publiceert hierbij het verhaal, zoals 
het in ,,Profiel” stond.

typistes van de secretarie zijn ingescha
keld om de concepten uit te typen. 
Een ,,overwerken”  van de reprografische 
afdeling zorgt voor de vermenigvuldiging. 
Om V & W’ers met stukken naar de 
Kamer te rijden zijn constant vier of 
vijf chauffeurs beschikbaar. ,,Ze hebben 
mensen van het directoraat-generaal voor 
het verkeer gereden, drs. Janssen van 
Scheepvaart, mr. Raben van de RLD” , 
aldus ,,vervoersman”  H. Brandt.

Als de antwoorden in de Kamer komen 
worden ze met de minister besproken. 
In de loop van de avondzitting van 6 fe
bruari begint drs. Westerterp met de 
beantwoording. Van tijd tot tijd wordt hij 
onderbroken door Kamerleden, die er 
een vraag of opmerking tussendoor gooi
en. Pas over elven sluit de voorzitter de 
vergadering. Wat er nog op de tribunes 
zit, staat moeizaam op.

EEN HEEL BETOOG

De volgende dag gaat minister Westerterp 
verder. Opnieuw zijn er interrupties. 
Als er over de spoorwegtarieven wordt 
gesproken roept de heer Jansen van 
de PPR: ,,Mijnheer de Voorzitter! Deze 
tariefmaatregelen hebben een algemeen 
karakter: ze zijn op iedereen van toe
passing. Wij hebben in onze samenleving 
te doen met een groep sociaal zwak
keren, aan wie wij ook de M inister....”  
Maar dr. Vondeling onderbreekt hem: 
,,Waarmee de heer Jansen nu bezig is, 
is toch geen interruptie; het is een heel 
betoog....”  De zitting gaat verder, waarbij 
het beeld van de vorige dag zich her
haalt. Weer zijn er onderbrekingen om te 
praten over andere onderwerpen: het ves
tigingsbeleid van Rotterdam, het beschik
baar stellen van politiemensen voor de 
Nederlandse Antillen enzovoort.

In de Kamer zijn maar weinig mensen. 
Over het algemeen alleen de specia
listen van de fracties. Ze zitten in de 
banken, sommigen staan ernaast, een 
enkeling leest de krant. De stemming 
na de lange dag van vergaderen lijkt 
wat landerig. Op de publieke tribune 
volgen groepjes bezoekers dé debatten. 
Sommigen moeten uren en soms dagen 
wachten voor het onderwerp waarvoor 
ze komen wordt besproken. Ze dienen 
hun tijd lijdzaam uit. Alleen als ze de 
laatste trein naar huis dreigen te mis
sen, stappen ze op.
Als minister Westerterp is uitgespro
ken, neemt staatssecretaris Van Hulten 
het over. Voor zijn deel van Verkeer en 
Waterstaat. Het taalgebruik geeft reden 
tot een klein steekspel tussen de heren 
De Beer (VVD) en Jansen (PPR). De heer 
De Beer heeft het over de ,,raillerende”  
manier waarop de heer Van Hulten ergens 
op reageert. Daarop vraagt de heer Jan
sen: ,,Wat betekent dat: gerailleerd? Wat 
zei de geachte afgevaardigde De Beer? 
,,lk sprak van raillerend. Nu kan ik 
het wel terugvinden, mijnheer de Voor
zitter.”  De heer De Beer: ,,Ik bedoel: 
honend”  Dat betekent het helemaal niet, 
sist iemand op de tribune. De grote 
Van Dale geeft hem gelijk. Railleren is: 
schertsen, gekscheren, spreken in een 
toon van luchtige spot.
De beantwoording gaat verder. Van de 
perstribune drentelen journalisten van 
tijd tot''tijd naar de kantine om even 
iets te drinken. Ze hoeven niets te mis
sen van de debatten, want een luidspre- 
kerinstallatie zorgt ervoor dat ministers 
en kamerleden op vele plaatsen te horen 
zijn. Als om elf uur de vergadering 
eindigt, is de begrotingsbehandeling nog 
niet afgesloten. Op 20 februari komt 
Verkeer en Waterstaat weer aan de orde.

VIJF EN TWINTIG MOTIES

Dan antwoordt minister Westerterp in 
tweede termijn. In totaal liggen er vijf en 
twintig moties op tafel. Een parlemen
tair record, dat de ergernis wekt van
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Kamerlid Schakel (AR). Hij vindt dat dit 
politieke pressiemiddel te gemakkelijk 
is gehanteerd. Zijn fractie zal drie en 
twintig keer nee zeggen. In de eerste 
plaats omdat men er 'om de een of andere 
reden niet 'achter staat, maar verder 
om enige tegenstoom te geven. De heer 
Schakel spreekt van ,,een spuitbus met 
anti-groeimiddel, gelet op een wat tro
pische wildgroei van de flora ,,motica”  
in deze parlementaire broeikas.”
Op de 21e februari echter worden toch 
13 moties aangenomen, vijf halen het 
niet, vier worden aangehouden, twee in
getrokken. Over één motie stemt de Kamer 
later. En daarna gaat zij weer over ,,tot 
de orde van de dag” .

Vérvolg van pag. 2 Tolman

WELK BELEID?

Tolman informeerde welk beleid het kabi
net ten aanzien van de tuinbouw en de 
visserij wil gaan voeren. De verwarring 
is groot.
De minister-president heeft voor d'e TV 
gezegd dat het met betrekking tot de tuin
bouw niet altijd Sinterklaasavond kan zijn. 
Met deze opmerking heeft hij tienduizen
den tuinders en hun gezinnen pijnlijk 
getroffen.
Wij willen aldus Tolman niet dat de over
heid alle risico ’s van deze bedrijfstak 
overneemt. Maar wel behoort het tot de 
taak van de overheid om tijdelijk de hel
pende hand te bieden wanneer belangrijke 
bevolkingsgroepen geconfronteerd worden 
met plotselinge noodsituaties. Vooralsnog 
deelt de regering in de stukken slechts 
mee dat ze zich beraadt op de problema
tiek van de tuinbouw en de visserij. Dat 
is toch wel het minste dat men mag ver
wachten, ten aanzien van een bedrijf ais 
de tuinbouw dat 5 tot 10% van de export 
voor haar rekening neemt.
Spreker verwonderde zich er voorts over 
dat het kabinet zegt de suggesties uit de 
Kamer te willen afwachten. Hier worden 
de rollen omgedraaid. Is de regering 
,,te moe”  om te regeren? Van een ka
binet dat een gericht inkomensbeleid wil 
voeren-mag men dit toch zeker voor de 
tuinders verwachten. Of is dit in dit ge- 

I val slechts schone theorie, aldus Tolman 
in zijn bijdrage aan het debat over het 
financieel-economisch beleid van het ka
binet.

H. van Spanning.
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Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Minister Van der Stoel van buitenlandse 
zaken moet langs diplomatieke weg na
gaan in hoeverre het juist is dat de West- 
duitse minister Scheel van buitenlandse 
zaken in een brief aan de Arabische re
gering met name Nederland en Dene
marken verantwoordelijk heeft gesteld voor 
het mislukken van nader overleg in de 
ministerraad van de Europese gemeen
schappen over de interpretatie van de 
resolutie 242 van de Veiligheidsraad van 
1967 (de bekende resolutie over de zes
daagse oorlog in het Midden-Oosten). Al
dus de kern van schriftelijke vragen, wel
ke de Tweede-Kamerleden Kruisinga en. 
Van der Mei (beiden CHU) gesteld hebben. 
De vragen zijn gebaseerd op een inter
view met minister Yamani van Saoedie- 
Arabië in het ,,Financiële Dagblad” . Daar
in staat dat minister Scheel zou hebben 
verklaard, dat het opstellen van een na
dere EEG-verklaring over de interpre
tatie van resolutie 242 mislukte als ge
volg -van met name de houding van Ne
derland en Denemarken. Minister Yama
ni zou dat meegedeeld hebben.
Gevraagd is ook of minister Van der Stoel 
via diplomatieke kanalen wil laten nagaan, 
of de mededeling van minister Yamani 

.overeenstemt met de werkelijkheid.

VLOOTBEZOEKEN

Minister Vredeling van defensie moet de 
Tweede Kamer inzicht geven in de po
litieke normen, die hij gaat hanteren als 
hij beoordeelt of een Nederlands vloot- 
bezoek aan een ander land al dan niet wen
selijk is. Om deze normen is 
schriftelijk gevraagd door de Tweede- 
Kamerleden Wisselink en Scholten (bei
den CHU), naar aanleiding van de mede
deling vanwege het departement van de
fensie dat een regeling getroffen wordt 
om vlootbezoeken, als die aan de Spaanse 
haven El Ferrol, politiek te kunnen be
oordelen.
BUZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Het is niet onmogelijk, dat dit jaar in een 
aantal bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld 
van de heteluchttuinders en de fruittelers, 
als gevolg van bijzondere omstandigheden

de bedrijfsresultaten in negatieve zin zullen 
afwijken van de resultaten in voorgaande 
jaren. Aldus heeft staatssecretaris Van 
Rooijen van financiën geantwoord op 
schriftelijke vragen van het Tweede-Kamer- 
lid T. Tolman en collega’s van KVP en 
ARP, over de belastingaanslagregelingen 
1974 voor heteluchttuinders en fruittelers. 
De vraag o f en in welke mate een dergelijk 
verschijnsel in een speciaal bedrijf zal 
doorwerken, kan echter niet in algemene 
zin worden beantwoord. De grote ver
scheidenheid van factoren die mede van 
invloed zijn op het tot stand komen van het 
(fiscale) inkomen, maken een individuele 
benadering noodzakelijk.

De bewindsman deelde mee, dat bij het 
doen van een voorlopige aangifte de 
belastingplichtige ongetwijfeld rekening 
houdt met de in dat jaar te verwachten 
positieve en negatieve resultaten, die van 
invloed kunnen zijn op het bedrijfs
resultaat. Indien het geschatte belastbare 
inkomen in een bepaald jaar belangrijk 
minder is dan het belastbare inkomen in de 
voorafgaande jaren dient de belasting
plichtige dit op een bijlage bij het 
aangiftebiljet in het kort toe te lichten.
Bij het opleggen van de voorlopige 
aanslagen is het beleid erop gericht het 
vermoedelijke inkomen aan de hand van de 
ter beschikking staande gegevens zo goed 
mogelijk te benaderen. In dit kader houdt 
de inspecteur rekening met de door de 
belastingplichtige verstrekte informatie 
inzake de negatieve factoren.
Als in de loop van het belastingjaar mocht 
blijken, dat een voorlopige aanslag toch tot 
een te hoog bedrag is opgelegd, wordt deze 
aanslag na een gemotiveerd onderzoek 
ambtshalve verminderd. Dergelijke ver
zoeken om vermindering worden gewoonlijk 
binnen zes weken afgedaan. In daartoe 
aanleiding gevende gevallen kan bovendien 
aan de ontvanger uitstel van betaling 
worden gevraagd.
Volgens staatssecretaris Van Rooijen 
bestaat er geen aanleiding om te 
veronderstellen dat te hoge voorlopige 
aanslagen de liquiditeitspositie: van be
paalde groepen ondernemers aantast.

Amsterdamse nota

Beleidseisen geformuleerd
door werkgroep „Surinameis in Amsterdam”
De werkgroep ,,Surinamers in Amster
dam”  heeft vorige week een nota geïn
troduceerd met betrekking tot het be
leid dat de komende vier jaar door de 
gemeente Amsterdam zou moeten wor
den gevoerd rond de Surinamers in de 
hoofdstad. De werkgroep is tot stand ge
komen op initiatief van de AR-partij te 
Amsterdam met medewerking van de 
CHU, KVP en enige Surinaamse deskun
digen.
In de nota worden concrete beleidseisen 
gesteld betreffende de eerste opvang en 
huisvesting, de werkgelegenheid, het on
derwijs, de maatschappelijke begelei
ding en het politioneel optreden ten aan
zien van de ruim 25.000 Surinamers in 
Amsterdam. De nota is een antwoord op 
de inventarisajienota van de gemeente Am
sterdam rond de Surinaamse bevolkings
groep.
Ten aanzien van de huisvesting en opvang 
van de Surinamers wordt gesteld dat een 
Surinaams gezin in Amsterdam minstens 
drie jaar of langer moet wachten op de
finitieve huisvesting en in deze periode 
is, aangewezen op woningen met een huur 
van 300 gulden per maand in de Bijl
mermeer of in kostbare huur- of pen- 
sionkamers. De gemeente Amsterdam moet 
hiervoor grote bedragen via de bijstands
wet uitkeren. Er wordt gepleit voor aan
koop door de gemeente van voormalige 
bedrijfspanden, die veelal woonhuizen zijn 
geweest, en die ingericht kunnen worden 
als opvangcentra en woongelegenheid voor 
binnenkomende Surinaamse gezinnen. De 
nota veroordeelt de concentratie van Su
rinaamse gezinnen in bepaalde woon
complexen en stelt dat de mogelijkheden 
moeten worden onderzocht Surinamers 
meer over het land te verspreiden.

ONRUSTBAREND

De werkloosheid onder de Surinaamse be
volkingsgroep, die in het afgelopen jaar 
met elf procent steeg, wordt in de nota

GEEN BESLISSING

In de afgelopen weken heeft geen uitvoerig 
overleg plaats gevonden tussen de departe
menten van defensie en van verkeer en 
waterstaat, zoals in de Volkskrant van 13 
maart stond, over de functie van een aantal 
militaire vliegvelden in Nederland. Aldus 
heeft minister Vredeling van defensie 
geantwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en 
CHU (T. Tolman). Er is ook geen beslissing 
genomen over de bestemming van het 
luchtvaartterrein Welschap bij Eindhoven. 
De bewindsman verzekerde de kamerleden, 
dat eerst met de kamer overlegd wordt, 
alvorens over de toekomst van Welschap 
beslist wordt.

NIETESfSTRIJD

Naar aanleiding van een bericht in Het 
Vaderland over openhuisdagen van de 
abortuskliniek van de stichting Preterm te 
Den Haag vroegen het christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. 
Tilanus en collega’s van KVP en ARP aan 
staatssecretaris Hendriks van volksgezond
heid of een en ander niet in strijd was met 
de bepalingen omtrent de „openlijke 
aanprijzing” en betreffende reklame voor 
medische verrichtingen.
De bewindsman deelde in zijn antwoord 
mee, dat de uitnodiging voor een 
bezichtiging van de kliniek werd gericht aan 
huisartsen. Dank zij vrije nieuwsgaring van 
journalisten kwam er een bericht in de 
krant. Volgens de staatssecretaris is hier 
geen sprake geweest van een openlijke

aanprijzing. Hij deelde de kamerleden mee, 
dat de overheid zich niet bemoeit met de 
keuringsraad welke over de reklame voor 
medische verrichtingen oordeelt.
Er worden tegen de stichting Preterm dan 
ook geen maatregelen genomen.

SPOED

Minister De Gaay Fortman van binnen
landse zaken zal spoed betrachten met 'het 
indienen van een wetsontwerp over 
totstandbrengen van het gewest Eindhoven. 
Aldus blijkt uit het antwoord op 
schriftelijke vragen van Tweede-Kamer
leden van KVP, ARP en CHU (H. 
Wisselink). De bewindsman is nog steeds 
wachtende op adviezen van collega- 
ministers.

SPOORLIJN VEENENDAAL

De christelijk-historische Tweede-Kamer
leden T. Tolman en H. Wisselink hebben 
bij minister Westerterp van verkeer en 
waterstaat schriftelijk geïnformeerd wan
neer de bewindsman een beslissing denkt te 
nemen over het reactiveren van de spoorlijn 
van Veenendaal.
Uit de vragen blijkt dat de kamerleden 
menen te weten, dat de kwestie onlangs op 
de agenda van de vergadering van de 
ministerraad stond, maar niet in behan
deling kwam omdat een nieuw advies van de 
rijks Planologische dienst gevraagd zou 

'zijn. Gevraagd werd hoe de vork nu precies 
in de steel zit.

H. L.

Onze zieke democratie, 

een brochure van A. Koldewijn

onrustbarend genoemd. Volgens de di
recteur van het Arbeidsbureau is deze 
stijging te wijten aan het feit ,,dat velen 
van hen vrijwel ongeschoold zijn” . Dat is 
niet verwonderlijk, aldus de nota, omdat 
er in Suriname alleen een lagere tech
nische. school is en geen enkele land
bouwschool, terwijl 25 procent van de 
mannelijke beroepsbevolking in de land
bouw werkt.

Gesuggereerd wordt daarom dat de ge
meente Amsterdam in samenwerking met 
de plaatselijke technische scholen en de 
burgerij gelden inzamelt om Suriname aan 
een tweede lts of lagere landbouwschool 
te helpen. Plannen van de gemeente Am
sterdam voor een vormings- en oplei
dingsproject voor Surinamers en Antil- 
lianen worden in het rapport toegejuicht. 
Met betrekking tot het onderwijs pleit 
de nota voor een meer gerichte opvang 
en begeleiding van de jeugdigen en hun 
ouders voor een verlaging van de leer- 
lingenschaal op scholen die een bepaalde 
concentratie rijksgenoten hebben en voor 
aanpassing van het leerplan. Ook de aan
stelling van één of meer Surinaamse leer
krachten op die scholen wordt aanbevolen. 
Het weigeren van maatschappelijk hulp 
door Surinamers wordt volgens de nota 
dikwijls veroorzaakt doordat deze hulp 
naar het Nederlandse patroon wordt ge
geven, waardoor het voor de Surinamer 
moeilijk is de eigen identiteit te bewa
ren.
Omdat volgens de nota velen uit Suriname 
naar Nederland komen voor de sociale 
voorzieningen die in Suriname niet be
staan dient de Nederlandse regering' 
maatregelen te nemen, waardoor deze uit
keringen ook in Snriname kunnen wor
den ontvangen.
Tenslotte wordt in het rapport gepleit voor 
aanstelling in Amsterdam van een Suri- 
naams-Nederlandse politiefunctionaris, 
die bij contacten tussen Surinamers en 
politie kan bemiddelen.

Bij de uitgeverij Buijten & Schipperheijn in 
Amsterdam verscheen enige tijd geleden 
van de hand van onze Unievriend A. 
Koldewijn een brochure met als titel „Onze 
zieke democratie”. De kleuren van de 
omslag in rood-wit-blauw zijn volledig in 
overeenstemming mëT de inhoud van het 
geschrift.

In de inleiding merkt de schrijver op, dat 
het lezen van kranten en tijdschriften, het 
beluisteren van gesprekken en het over
denken van allerlei verschijnselen, waarmee 
men geconfronteerd wordt, bij hem de 
mening heeft doen postvatten, dat onze 
democratie als politiek systeem door en 
door ziek is.

Hij wil daarmee echter niet beweren, dat de 
democratie als bestuurlijk systeem op 
zichzelf niet zou deugen. Schrijver 
behandelt achtereenvolgens de verschil
lende symptomen van de zieke democratie 
en hij wenst, dat wij ons beraden over een 
therapie om eindelijk weer naar een 
gezonde samenleving te kunnen groeien.

ONDERGRAVEN

Als verschijnselen, die onze democratie 
ondergraven, noemt schrijver het veelvuldig 
optreden van pressuregroepen, die te 
dwingend gaan optreden. Over de 
verdeeldheid in de commissie Van 
Rijckevorssel zegt Koldewijn, dat hier de 
veiligheid van het land geofferd is op het 
altaar van de partijpolitiek.

De vakbonden werken onvoldoende mee om 
de inflatie te bestrijden en gaan op de 
stoelen van de parlementariërs zitten.
Eén van de ernstigste zaken noemt hij het te 
grote aantal politieke partijen, wat meer 
wijst op behartiging van het eigen belang 
dan het landsbelang. Voorts gebrek aan 
bereidheid bij de overheid om voldoende 
gezag uit te oefenen en de onvoldoende 
afschrikwekking van de opgelegde straffen. 
Onmacht tot afdoende bestrijding van het 
drug-gebruik en de drughandel.
Grotere onveiligheid door de toenemende 
misdadigheid, waarbij de politie vaak 
machteloos is door gebrek aan mankracht 
en bovendien van vele burgers te weinig 
morele steun ontvangt.
Ook de kerken relativeren teveel en laten 
zich meedrijven met allerlei stromingen om 
maar modern en ,,in” te zijn.
Stelselmatige gezagsondermijning in de 
krijgsmacht, waar de discipline dikwijls 
zoek is en het leiderschap ontbreekt. 
Tenslotte de zeer hoge belastingen in ons 
land, die de spaarzin doet verdwijnen.

MAATREGELEN

Koldewijn wil daarom allerlei maatregelen, 
zoals een krachtige bestrijding van de 
„beroeps”-agitatoren en een verbod van 
organisaties, die duidelijk gezagsonder
mijnend en zedenbedervend werken.
Het misbruik van de persvrijheid wil hij 
tegengaan en de juiste voorlichting bevor
deren.
Krachtiger optreden van de politie en 
justitie ter bestrijding van de misdaad. 
Gelukkig begint het langzamerhand tot 
velen door te dringen, dat materieel bezit 
alleen niet gelukkig maakt.
Het jongste verleden heeft ons geleerd, dat 
alleen een geestelijk en materieel gezond 
volk met een vaste wil tot zelfbehoud in 
staat is het hoofd te bieden aan de 
dreigende gevaren.
Wij zullen daarom de moed dienen op te 
brengen om te breken met de normloosheid 
van deze tijd.

AANDACHT NODIG

De brochure van Koldewijn verdient de 
nodige aandacht. De schrijver is niet lang 
van stof, draait niet om de feiten heen. 
Daardoor zijn verschillende zaken wat 
onverbloemd in een zwart-wit schema 
weergegeven.
Hij zegt zelf, dat dit de discussie bevordert. 
'Inderdaad levert het geschrift stof genoeg 
voor enkele goede discussie-avonden. Als 
zodanig zou ik het dan ook bij de 
kiesverenigingen en de Unieleden willen 
aanbevelen.
Een bezinning op de democratie is steeds 
opnieuw nodig, zeker ook in deze tijd. 
Churchill heeft eens gezegd: Democratie is 
een slechte regeringsvorm, maar ik weet 
geen betere.
Mogen die woorden van deze grote 
staatsman ook voor Koldewijn een troost 
zijn. Niet alleen wij in onze dageii hebben 
het er soms moeilijk mee. Vroeger 
mankeerde er ook heel wat aan!
Eén ding staat voor mij vast, namelijk dat 
door dwangmaatregelen de ziektesymp- 
thomen nauwelijks te verbeteren zijn. Dat 
zijn slechts paardemiddelen o f lap
middelen.
Met overreding, getuigenis en idealisme zal 
het uiteindelijk doel veel beter bereikt 
worden.
Vandaar, dat ik het boekje*) van onze 
vriend Koldewijn hoofdzakelijk zie als een 
goede bijdrage voor de discussie.

H. Wisselink, 
lid Tweede Kamer.

*) Uitgave N.V. Buijter en Schipperheijn, 
Valkenbufgerstraat 106, Amsterdam-C. 
Prijs f2,50.
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T. Tolman over het landschap:

Met behoudzucht niet op de goede weg
Het cbristelijk-historische Tweede- Ka
merlid T. Tolman vindt dat de Neder
landers met hun behoudzucht ten aan
zien van het landschap niet op de goede 
weg zijn. Vorige maand maakte hij een 
rondrit door de gemeenten Aalten en 
Winterswijk en op een na afloop gehouden 
persconferentie zei hij, dat het klein
schalige landschap in het gebied van 
beide gemeenten voor een deel veranderd 
kan worden zonder dat bet hierdoor schade 
lijdt.
,,De Graafschapsbode” bracht een uit
voerig verslag van de tocht van het 
kamerlid en van zijn persconferentie. 
Uit het verslag blijkt, dat Tolman vindt 
dat er mogelijkheden moeten zijn om 
te komen tot grotere percelen. Even
tueel zou dat gerust gepaard mogen gaan 
met het opruimen van een houtwal hier 
en daar.
Maar wel, aldus de heer Tolman, dient 
het karakter van de streek te worden 
gehandhaafd. Desgevraagd zei hij dat alle 
confessionele fracties in de Tweede Ka
mer er zo over denken.

Het verslag in ,,De Graafschapsbode”  
vervolgde:
Volgens de heer Tolman moet de gemeen
schap de landbouw, een zeer belangrijke 
pijler van onze economie, zo min moge- 
lijk afremmen. Als de landbouw een secun
dair belang wordt, ontstaan er in ons land 
dezelfde verlaten en troosteloze gebieden 
als in midden-Frankrijk bijvoorbeeld. 
Hoewel het kamerlid van mening is dat 
de landbouw en veeteelt in ons land 
zich behoorlijk moeten kunnen ontwikkelen 
heeft hij ook oog voor het landschap. 
Hij vindt dat er een synthese nodig is, 
een harmonie tussen wat de boeren willen 
en de mensen bij wie het milieu preva
leert. Volgens hem moet zoiets in het 
gisteren door hem bezochte gebied moge
lijk zijn. Hij zei: ,,Waar we behoefte 
aan hebben is een snelle totstandkoming 
van een landinrichtingswet.”

Wethouder W. A. Mateman van Aalten, 
die voorafgaande aan de rondrit een korte 
inleiding hield over de problematiek van 
de streek, zei dat ook al in iets andere 
bewoording. Hij vond dat er te veel aan
dacht wordt geschonken aan allerlei be
langengroepen. Dat staat de noodzakelijke 
besluitvorming in de weg. De heer Mate
man zei het gevoel te hebben dat het 
wetsontwerp voor de landinrichting door 
te veel overleg zo lang op zich laat 
wachten.
Om tot Tolman terug te keren, hij is van 
oordeel dat als men van hogerhand bij
voorbeeld in de omgeving van Winterswijk 
een gebied van grote landschappelijke of 
natuurwetenschappelijke waarde wil con
serveren hieraan aankoop of onteigening 
via een speciale wet vooraf moet gaan. 
En als het gebied te groot is om te kopen 
of te onteigenen, denken we maar aan 
een landschapspark, dan moet er voor
uitlopende op een beperking van het ge
bruik een beheersovereenkomst worden 
gemaakt. Op het ogenblik hebben we nog 
een verkeerde volgorde. Gebieden die 
nu worden getroffen door een gebruiks
beperking, worden pas na vele jaren 
aangekocht. Een landinrichtingswet met 
financiële spelregels betreffende aankopen 
en beheersovereenkomsten zou hier uit
komst kunnen brengen.

INLEIDINGEN

Het Tweede-Kamerlid was voor de ex
cursie uitgenodingd door de CH-staten- 
kring Doetinchem en Winterswijk. Voor 
hij in de bus stapte met vertegenwoor
digers van standsorganisaties in Aalten 
en Winterswijk, afgevaardigden van de 
CH-kiesverenigingen en de CH-staten- 
kring Doetinchem en Winterswijk, hielden 
achtereenvolgens de heren D. H. Obbink, 
voorzitter van de statenkring Winters
wijk, de heer W. A. Mateman, wethouder 
van Aalten en statenlid voor de CHU, 
en de heer Hilhorst, hoofdassistent van

de rijks landbouwvoorlichtingsdienst in 
Winterswijk een korte inleiding waarin 
ze aandacht vroegen voor verschillende 
problemen in het gebied. De landbouw 
kreeg daarbij een zwaar accent.
Na de tocht zei de heer Tolman verrast 
te zijn door wat hij had gezien en gehoord 
(van o.a. de beide ,,reisleiders”  Obbink 
en Hilhorst). Vooral de tekst en uitleg 
van de heer Hilhorst over wat er in het 
buitengebied allemaal aan de hand is, was 
zeer interessant en verhelderend. Het 
Tweede-Kamerlid sprak tijdens de ge
noemde persconferentie van een ,,boeiend 
landschap”  en een ,,actief bedreven land
bouw” . ,,ln vergelijking met andere delen 
van het land kan de Gelderse boer er wel 
wat van. Dat heeft mij zeer aangenaam 
getroffen.”  Gefrappeerd was hij ook door 
de keurige staat waarin de landerijen en 
de boerderijen verkeren.
De parlementariër wees erop dat er steeds 
meer stemmen opgaan om bepaalde land
schappelijke gebieden te behouden, te laten 
zoals ze zijn. ,,Er is meer behoudzucht 
dan ooit tevoren, maar daarmee zijn we 
niet op de goede weg.” -Hij praatte wat 
dat betreft precies in het straatje van de 
ongeveer 25 deelnemers aan de excursie. 
De heer Hilhorst bijvoorbeeld. Volgens 
hem is het zeker niet fnuikend voor het 
landschap als er op beperkte schaal eens 
een stukje bos wordt gekapt. Als er 
elders maar wordt gezorgd voor nieuwe 
aanplant. En als er hier en daar eens een

nieuwe schuur wordt gebouwd voor inten
sieve veeteelt of een kaarsrechte beek 
met betonstenen beschoeiing wordt ge
graven, dan mag dat in het begin wat 
minder fraai lijken, na verloop van een 
aantal jaren valt het erg mee. Want in 
de meeste gevallen heeft moeder natuur 
de schoonheidsfouten dan wel gecamou
fleerd.
Volgens hem hoeft er geen angst te 
bestaan dat het landschap zal worden 
verpest als men de boeren bij hun be
drijfsuitoefening de vrije hand laat. De 
agrariër heeft zijn verantwoordelijkheids
gevoel ten aanzien van het milieu in
middels duidelijk gedemonstreerd.
Met die afwijzing van overdreven behoud
zucht door de heer Tolman zal ook de 
heer J. N. J. Zieverink uit Meddo te
vreden zijn. In café Overkamp in zijn 
woonplaats, waar een koffiepauze werd 
gehouden, vroeg hij namelijk speciaal 
de aandacht voor de mogelijkheid van 
wat geschuif met de bouwstenen van het 
landschap: hier een boswal opruimen el
ders een nieuwe maken. De heer Zieve
rink, een van de drie firmanten van de 
Keveskamp, een uit drie boerenbedrijven 
samengestelde onderneming, die evenals 
het landbouwbedrijf van de fam. Oonk 
in- Miste werd,bezichtigd, zei het van be- 

. lang te vinden dat boeren uit eigen be
weging bij nieuwe opstallen voor aanplaht 
zorgen.
Aldus ,,De Graafschapsbode” .

CDA
Politiek overleg Luxemburg C D A -a ffich es  v o o r v e rk ie z in g e n
(Van een correspondent)

De ministers van buitenlandse zaken van de 
Europese gemeenschap hebben vorige week 
in Luxemburg geen enkel resultaat behaald 
bij een poging het Europees-Aonerikaanse 
klimaat te verbeteren. Eén avond laat en 
één gehele ochtend trachtten ze, tijdens 
beraad in het kader van de Europese 
politieke samenwerking, een formule te 
vinden voor bevredigender consultaties 
tussen de Verenigde Statgn en Europa. 
Maar er kwam geen overeenstemming.

De Duitse minister, Walter Scheel, was met 
een voorstel gekomen dat al gauw de 
benaming ,,sandwichfonriule” kreeg. Het 
kwam neer op het volgende;
2k)dra bepaalde politieke denkbeelden 
binnen de EG gestalte krijgen (bijv. in het 
comité Politique”) gaat Europa die 
denkbeeldeh met de Verenigde Staten 
bespreken. Pas nadat deze consultaties 
hebben plaatsgevonden, nemen de mi
nisters van buitenlandse zaken van de 
Gemeenschap een daadwerkelijk besluit.
Tussen de vormgeving aan de ideeën in het 
,.Comité Politique” en de ministeriële 
besluitvorming in, zou dus de consultatie 
met de Amerikanen (of anderen) moeten 
komen, het idee van de „sandwich”.
Scheefs plan sprong af omdat ,,een

delegatie” (zoals de Nederlandse minister 
mr. Max van der Stoel steeds zorgvuldig zei) 
er zich niet mee kon verenigen. Welke die 
delegatie was werd snel duidelijk toen de 
Franse minister, Michel Jobert, later op een 
persconferentie verklaarde nooit te zullen 
dulden dat Amerika een greep op de 
Europese besluitvorming zou krijgen. 
Jobert eiste dat elke lidstaat, iedere keer als 
het moment voor consultatie zou aanbreken 
een veto over die consultatie moest kunnen 
uitspreken.
Het niet bereiken van overeenstemming 
over een verbeterde consultatieperiode met 
de Verenigde Staten heeft, zo zei mr. Van 
der Stoel, onmiddellijk consequenties voor 
de Europees-Arabische dialoog, waartoe de 
ministers op 4 maart in Brussel besloten. 
Overeengekomen werd toen dat de 
Gemeenschap, in een Europees-Arabische 
dialoog, meer samenwerking met Arabische 
landen zou zoeken. Dat zou gebeuren in 
drie fasen: eerst het uitvoeren van
verkennende besprekingen met de Ara
bische landen (waarmee minister Scheel 
belast werd), daarna verdere studies in 
gemengde werkgroepen en vervolgens een 
ministersconferentie. Toen geen overeen
stemming bereikt werd over een verbeterde 
consultatieprocedure met de Verenigde 
Staten, weigerde een lidstaat (Engeland) 
zijn verdere medewerking aan het 
Europees-Arabische gesprek.

Voor plaatsen waar men met een CDA-lijst 
uitkomt is een CDA-affiche beschikbaar.
Op hét biljet staat:

C.D.A.
(C.H.U.-A.R.P.-K.V.P.)
Christen Democratisch Appèl

Er is ruimte uitgespaard voor het 
opdrukken van het lijstnummer en de naam 
van de lijstaanvoerder. Daar moet u echter 
ter plaatse zelf voor zorgen.
U kunt dit echter ook doen via een 
voorbedrukte strook.
Het affiche heeft een groene achtergrond.

terwijl de letters in blauw zijn uitgevoerd, 
behalve de letters C.D.A., die wit zijn. Er

zijn drie affiches, die incl. BTW en 
verzendkosten naar één adres geleverd 
worden tegen de volgende prijzen:
86x118 cm fl,10  per stuk 
43 X 59 cm f0,70 per stuk
30 X 43 cm f0,50 per stuk

U kunt uw bestelingen - schriftelijk - 
plaatsen bij: CHU, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, telefoon 070-244516.

Zo werd op de CHU gestemd 
in enkele agglomeraties
De percentages, welke de CHU bij de 
statenverkiezingen op woensdag 27 maart 
jongstleden in enkele agglomeraties be
haalde, waren als volgt;

Groot Den Haag 5,8 procent (in 1972 3,7 
procent, stijging 2,1); Westland 11,8 
procent (9,5 procent, stijging 2,3); 
Rijnmond 5,7 procent (3,9 procent, stijging 
1,8); Midden-Holland 7,9 procent, (5,7 
procent, stijging 2,2 procent); Drechtsteden 
8,9 procent (6,5 procent, stijging 2,4);

Eemland 7,3 procent (4,6 procent, stijging 
2,7); Midden-Utrecht 5,8 procent (3,7 
procent, stijging 2,1 procent); Groot- 
Arnhem 6,5 procent (4,4 procent, stijging 
2,1); Groot-Nijmegen 2,4 procent (1,3 
procent, stijging 1,1); Twente 7,7 procent 
(5,9 procent, stijging 1,8); Leiden 9,4 
procent (7,2 procent, stijging 2,2); 
Rijnstreek. 12,2 procent (9,6 procent, 
stijging 2,6); Hoeksche Waard 9,7 procent 
(8,0 procent, stijging 1,7).

Co I legevorm i ng 
in Groningen
De nieuwe CDA-fractie voor de Groninger 
staten heeft zich in haar eerste verga
dering o.m. bezig gehouden met de vor
ming van een nieuw college van gedepu
teerde staten.

Voor de verkiezingen is door het CDA 
in Groningen steeds gesteld, dat geen 
enkele partij bij voorbaat buiten het over
leg over de college-vorming gehouden 
mocht worden. De CDA-fractie onder
schrijft dit standpunt unaniem en ver
wacht, dat de PvdA-fractie, als grootste 
fractie, op korte termijn het initiatief 
zal nemen tot overleg tussen vertegen
woordigers van alle in de nieuwe staten 
gekozen fracties.

Wat de samenstelling van het college be
treft wil de CEA-fractie, ter uitvoering 
van het verkiezingsprogram, in eerste 
instantie serieus onderzocht zien of er 
een college te vormen is - gezien de 
uitslag van de verkiezingen - met gede
puteerden uit de PvdA (3), CDA (2) en 
WD (1), op basis van een in . overleg 
op te stellen program van hoofdlijnen voor 
het te voeren provinciaal beleid, welk pro
gram ook kan dienen om de goede sa
menwerking binnen het college te bevor
deren.
Bij het overleg zal de CDA-fractie zich 
laten vertegenwoordigen door de heren 
J. van der Ploeg en C. Hoogstraten, resp. 
voorzitter en secretaris.

CHU
e e n

Dit is de afdruk van een advertentie. 
Het bestuur van de CHU stelt het 
drukmateriaal gratis beschikbaar 
aan de kiesverenigingen. Door te 
adverteren kunt u inhaken op de

door u te voeren reclame (affiches, 
lucifersdoosjes, folders en adver
tenties) die de echte verkiezings- 
aktiviteiten zoals- bijeenkomsten, 
personen en verenigingen benaderen, 
programma aanbieden met geluids- 
wagens of sprekershoeken werken en 
wat niet al, moeten ondersteunen.
U kunt zelf bepalen of u adverteren 
gaat ih de plaatselijke of regionale 
pers. Wilt u zich van te voren met de 
door u uitgekozen kranten in 
verbinding stellen? Bij het verzenden 
moeten wij namelijk weten of u 
matrijzen of kunstafdrukken nodig 
hebt en hoe breed deze moeten zijn 
in verband met de verschillende 
kolombreedten bij de diverse bladen. 
U ontvangt dan in één keer het goede 
materiaal, zonder onnodig heen en 
weer geschrijf.
Bestellingen bij het Uniebureau, 
Wassenaarseweg 7 te Den Haag, 
telefoon 070-244516.
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Propaganda voor gemeenteraadsverkiezingen
Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei is er een 
veelheid van propagandamateriaal.

Biljetten - Er zijn twee formaten af- 
fisches verkrijgbaar, te weten: 42 x 59 
voor f0,70 per stuk en 30 x 43 voor 
f0,50 per stuk. Bedrukt met lijstnummer 
en CHU.

De uitvoering van de affiches is als die 
van de statenverkiezingen. De naam van 
de lijsttrekker kan er op gedrukt wor
den.

CHU- recht door zee- Dezelfde stickers 
als die met de provinciale statenver
kiezingen worden gebruikt, met de op
druk CHU ,,recht door zee” , zijn ver
krijgbaar voor f8 ,-  de 100 stuks.

Lucifersdoosjes CHU - een goed bestuur-
Stickers zijn gewild bij kinderen, niet 
bij de groten. Het leek een goede gedachte 
om naast de stickers iets anders te maken 
dat met name voor de volwassenen een 
bruikbaar en ook makkelijk geefbaar ar
tikel zou zijn en goedkoop.
Lucifersdoosjes met deopdrukCHU. ,,Een 
goed bestuur”  -zijn te bestellen voor 
f6 ,- de 100 stuks.

Folders - Er is voor de CH-gemeenten 
een folder gemaakt getiteld: Kies woens
dag 29 mei voor een Goed Bestuur. 
Daar waar de CHU in combinatie uit
komt zal de folder ook bruikbaar zijn. 
Deze folder zal ongeveer 5 ct per stuk 
gaan kosten. De prijs is niet ,,klein”  
te krijgen omdat de oplaag nu eenmaal 
zeer klein is.

Verkiezingsbijeenkomsten - publicaties-
Ten eerste: Benut iedere gelegenheid om 
leden te werven. Nog steeds zijn folders 
beschikbaar: ,,Kleine stap”  en ,,Waarom 
CHU” . Het is nu de tijd om leden te 
werven. Wie op de vergaderingen naast 
de plaatselijke ,,vrouw”  of ,,man”  een 
landelijk bekende spreker wil, kan het 
beste contact opnemen met de heer De 
Swart, die als medewerker van de t^^eede 
Kamerfractie, het dichtst bij het vuur 
zit. Hij houdt een lijst bij van de spreek
beurten overal in het land en zal gaarne 
van advies dienen (tel. 070-614911, De 
Swart CHU).

Documentatie verkiezingen 1974 - De we
tenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU hebben een documentatie samen
gesteld. Daarin wordt op vele punten 
die tijdens de verkiezingscampagne aan 
de orde kunnen komen, ingegaan. Veel 
gegevens treft u in dit boekje aan over 
de christen-democratische samenwer
king. U kunt het boekje bestellen door 
f3,50 over te maken op giro 169900 t.n.v. 
CHU ’s Gravenhage.
Vermeldt wel : Documentatie verkie
zingen 1974.

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5 ,- de 
100 bij het CDA, Postbus 7676, ’s Graven
hage te bestellen.

Cliché voor uw advertenties - Wilt u ad
verteren? Maak gebruik van ons cliché, 
dat met de folder en de affiches eenzelf
de ,,beeld”  vertoont. Een matrijs is 
(zie het model met aanwijzingen) bij ons 
te bestellen.

Jaarvergadering op 8 juni - In de ,,Ne
derlander” -ledencontactblad van 25 janu
ari 1974 is de leden meegedeeld dat de 
algemene vergadering op 18 mei zou 
worden gehouden.
Na rijp beraad heeft het Bestuur van de 
CHU in zijn vergadering van 6 maart 
j.1. besloten om de jaarvergadering na 
de verkiezingen te houden.
Hoewel dus de officiële aankondiging heeft 
plaats gehad meent het Bestuur dat er 
geen bezwaar zal bestaan tegen het drie

weken later stellen van de data waarvóór 
men namen van kandidaten en voorstel
len zou kunnen indienen.
Het volgende is nu aangaande de algeme
ne vergadering van belang:

- Datum 8 juni 1974, aanvang 10 uur 
’s morgens, vooraf koffiedrinken.

- Plaats van vergaderen is ,,Orpheus”  . 
te Apeldoorn.

- Volgens rooster aftredende leden van 
de Unieraad zijn: mevrouw H. Even- 
huis-van Essen, Amsterdam, gekozen 
in 1973 in de vacature vanLeijenhorst, 
herkiesbaar; mevrouw H. van Riet- 
Augsburger, Rotterdam, herkiesbaar; 
hr. Mr. F. O. J. Sickinghe, Naarden, 
herkiesbaar; ds. G. Bos, ter Heyde aan 
Zee, herkiesbaar; drs. C. Dekker, Hat- 
tem, herkiesbaar; H. J. D. Hilbrink, 
Goor, niet herkiesbaar. Deze aftreden
de leden zijn in 1970 gekozen. 
Tussentijds treedt af en is niet her
kiesbaar de heer H. Fokke te Vrie-

- Namen van kandidaten voor het lid
maatschap van de Unieraad kunnen ui
terlijk 13 april worden ingezonden aan 
het secretariaat van de Unie, Wasse- 
naarseweg 7, ’s-Gravenhage.

- Voorstellen ter behandeling in de Al
gemene Vergadering moeten, voorzien 
van een korte toelichting, eveneens 
voor 13 april zijn ingediend bij het
zelfde adres.

- Voor de agenda en bijbehorende stuk
ken mogen wij u verwijzen naar het 
ledencontactblad dat ‘begin mei uit
komt.
Uw speciale aandacht wordt gevraagd 
voor de aanwijzingen voor deelnemers 
aan de vergadering op pagina 2 van het 
mei nummer.
De geloofsbrief treft U hierbij aan.

’s-Gravenhage, 2 april 1974

Bureau Christ. Hist. Unie.

H. Lindenburg.

Bij 25 jaar bestaan van verdragsorganisatie

JEUGD, ONDERWIJS EN NAVO
d o o r H . A . N ie z in k
(adjunct-directeur Rijks Pedagogische Academie en lid van de Atlantische Onderwijs Commissie)

Naarmate een samenleving meer aan veranderingen onderhevig is, neemt de belangstelling 
voor de jeugd en dus voor het onderwijs toe.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de 18e eeuw, waarin zich vele veranderingen 
voltrokken die de overgang van een statische naar een meer dynamische maatschappij 
markeerden, een opbloei te zien gaf van allerlei pedagogische stromingen.
Deze beriepen zich praktisch alle op de uitspraak van Socrates, dat kennis tot deugd voert. 
De gedichten van Hiëronymus van Alphen zijn hiervan een weisprekend voorbeeld. Dit 
oude, rationalistische en optimistisch ideaal heeft tot in onze dagen zijn aanhangers, die 
rijpheid en volwassenheid als einddoel van het opvoedingsproces blijven zien.
In onze eeuw is er echter ook een anti-stroming ontstaan die de permanente adolescentie als 
hoogste doel predikt. Als reactieverschijnsel op een mentaliteit ̂ e  de jeugd diskwalificeerde 
vanwege haar leeftijd en gebrek aan ervaring is deze ontwikkeling aileszins begrijpelijk, 
maar even eenzijdig.

„DE'JEUGD

De aanhangers van deze moderne mystiek 
kan worden verweten, (fat zij van een 
voorlopige houding iets blijvends willen 
maken. Als men blijft steken in een 
gemakkelijk irrealisme, als men de ver
antwoordelijkheid van persoonlijke ge
dachten en daden niet op zich wil nemen, 
komt men ook niet aan de onafhan
kelijkheid toe, hoe betrekkelijk die ook is.

Eerste gezamenlifke bijeenkomst 

AR’ en CH-bestuurders in Zuid-Holland

De anti-revolutionaire en christelijk-histo- 
rische gemeente- en provinciebestuurders in 
de provincie Zuid-HoUand houden op 
zaterdagmorgen 27 april de eerste 
gezamenlijke bijeenkomst, en wel in één der 
zalen van het Rijnhotel aan het 
.Schouwburgplein te Rotterdam.
De bijeenkomst is belegd door de Zuidhol- 
landse vereniging van AR-gemeente- en 
provinciebestuurders en de kring Zuid- 
Holland van de Vereniging van CH-leden 
van gemeente en provinciebesturen.

Prof. dr. J. H. Christiaanse, lid van de 
Eerste Kamer, spreekt over het motto: 
Lager bestuur en leefbaarheid. Mevrouw ir. 
N. C. de Ruiter, oud-lid van de Tweede 
Kamer en lid van provinciale staten houdt 
een inleiding over: Ruimtelijke ordening, 
welvaartsordening of welzijnsordening.
De vergadering vangt om 10 uur aan en zal 
om 1 uur geëindigd zijn.

H. L.

Belangrijke data
Dinsdag 16 april: Kandidaatstelling ver

kiezingen gemeenteraad.
Zaterdag 27 april: Unieraadsvergadering.
Woensdag 15 mei: Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering.
Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering in 
Apeldoorn (,,Orpheus”).

O n tv a n g e n
b o e k e n

„Bijbelles geven - praktisch/didac- 
tiach”, door drs. G. R. Visser en W . E. 
Westerman; reeks: cahiers voor het 
christelijk onderwijs; uitgave: Kok, 
Kampen; prijs f9,90.

De Unie ,,School en Evangelie” heeft, met 
het boekje over de bijbelles het zevende deel 
van de reeks Cahiers voor het christelijk 
onderwijs verzorgd. De auteurs zijn een 
theoloog en een pedagoog en zij zijn 
verbonden aan de Christelijke pedagogische 
academie te Amsterdam.
In het nieuwe cahier wordt gesproken over 
de bijbelles op de basisschool.

H. L.

Het wordt intussen wel tijd ons af te vragen 
o f ,,de” jeugd wel bestaat. Al in de dertiger 
jaren vroeg Menno ter Braak zich dit af. 
,,Er is immers niet,,de” jeugd, er zijn alleen 
maar grote menigten jeugdigen; die 
jeugdigen zijn schematisch in groepen te 
verdelen, en uit die verschillende groepen 
kan men dan weer een soort grof schema 
distilleren, dat men betiteld als ,,de” jeugd. 
Strikt genomen bestaat „de” jeugd dus 
niet” .
Men zou aan dit citaat kunnen toevoegen, 
dat er even grote fysieke en psychische 
verschillen zijn te constateren tussen de 
jeugdigen als tussen b.v. ,,de veertig
jarigen” .
Het verdelen van onze samenleving in ,ide” 
jeugd en ,,de” ouderen is even simpel als de 
praktijk in sommige staten, waar alleen 
boeren, soldaten en arbeiders heten te 
bestaan.
Hoe terecht deze waarschuwing tegen 
generalisering en simplificering ook moge 
zijn, toch hebben de jeugdigen behalve hun 
kalenderleeftijd enkele belangwekkende 
aspecten gemeen. Zo is belangrijk, dat zij in 
hun vormingsperiode bij uitstek verkeren. 
Als het goed is, gaat echter ook de vorming 
van de volwassen mens steeds door: anders 
zou fossilisering gaan optreden.
Een tweede aspect (maar samenhangend 
mét het eerste) is de klaarblijkelijke moeite 
die veel jeugdigen hebben met relativeren, 
waardoor zij Al te gemakkelijk tot radica
liseren en polariseren kunnen vervallen.
Een derde aspect is het idealisme en het 
daarmee dikwijls gepaard gaande ongeduld 
bij veel jonge mensen.
Het mag dan waar zijn, dat in deze wereld 
de realist meestal gelijk krijgt, terwijl de 
idealist in wezen gelijk hééft, toch leeft in 
ons allen de hoop, dat eens vele idealen van 
nu in vervulling zullen gaan. De oudere 
generatie kan soms jaloers zijn op dit 
onbevangen idealisme en kan begrip 
opbrengen voor het ongeduld van de jeugd 
om deze idealen omgezet te zien in 
realiteiten.

INDIVIDU EN SAMENLEVING

Paradoxaal hierbij is, datje doorgaans meer 
geduld krijgt naarmate je ouder wordt en 
dus eigenlijk niet zoveel tijd meer hebt. Dit 
soort geduld wordt de ouderen vaak 
verweten. Soms gaat dit vergezeld van de 
klacht dat de oudere generatie zoveel meer 
fouten dan de jongere heeft gemaakt. Ze

heeft er echter ook heel wat meer tijd voor 
gehad.
Meer dan ooit krijgen deze verschijnselen 
die dikwijls een oorzaak van spanningen 
zijn de kans om zich in onze westerse wereld 
te manifesteren. Onze westerse samenleving 
wordt in hoge mate gekenmerkt door de 
waarde die zij toekent aan het individu en 
zijn mogelijkheden tot zelfverwerkelijking, 
waarbij nadrukkelijk ook de vrijheid van 
organisatie moet worden genoemd. De 
daardoor ontstane pluriformiteit is inherent 
aan de structuur van de westerse 
samenleving. Deze veelvormigheid kan 
gemakkelijk leiden tot verdeeldheid in onze 
maatschappij en in onszelf.
Het recht van de twijfel (en het mogen uiten 
ervan!) is onze kracht, maar maakt ons 
tegelijkertijd kwetsbaar tegenover een 
regiem dat de twijfel in het eigen systeem 
niet toestaat en twijfel bij anderen als teken 
van zwakte beschouwt.
Het tijd-perk der ,,Verlichting”, dat in 
sommige opzichten een merkwaardige 
overeenkomst vertoont met onze eigen tijd, 
zoals het verzet tegen de machthebbers,., 
heeft als leuze „Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap” voortgebracht.
Vrijheid betekent o.a. respect voor het 
ongelijk zijn van de ander, anders gezegd: 
ongelijkheid is de grondslag voor het 
respect voor de ander.
Stelt men de vrijheid voorop, dan moet men 
wel komen tot een politiek van compro
missen. In de westerse samenleving heeft 
men daar tot nu toe meestal voor gekozen 
(of trachten te kiezen).
Stelt men de gelijkheid voorop, dan kiest 
men voor een niet te realiseren, dus 
frustrerende gelijkschakeling. De ongelijk
heid ligt in de natuur. Volkomen gelijk
vormigheid is in tegenstrijd met het leven. 
Wat de mens betreft is wel eens gezegd: 
,,Als men de mensen wil gelijkschakelen, is 
er slechts één middel: uitschakelen” , ofwel: 
,,consequent doorgevoerd leidt gelijkheid 
tot de 2-dimensionale mens”.
Het spreekt vanzelf, dat ik hier niet het oog 
heb op een streven naar verkleining van 
ongerechtvaardigde en dus onrechtvaardige 
verschillen. Er is met die gelijkheid intussen 
wél iets vreemds aan de hand: in wezen 
wordt ’t geloof ik, door niemand echt 
gewild.
Zo is een van de opvallendste fenomenen 
van onze tijd de geweldige aandacht voor 
sport en spel. Prof. Van Baal heeft de 
opmerking gemaakt, dat men bij het spel 
altijd begint met gelijkheid en ongelijk 
eindigt. Op dit principe is praktisch elk spel 
gebaseerd.
Toch is in de ongeveer 200 jaar na Rousseau 
het gelijkheidsstreven als idee sterk blijven 
leven, in het westen, maar vooral in het 
oosten. Daar blijkt het inderdaad nodig, dat 
vrijwel iedereen dezelfde opinie heeft over 
een bepaalde zaak voordat er b.v. een 
postzegel van mag worden uitgegeven.
Zo’n samenleving is ,,gesloten” : bang voor 
twijfel en verandering.
Het is dan ook geen wonder, dat een van de 
grootste struikelblokken bij de onder-
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handelingen tussen Oost en West de vrije 
uitwisseling van mensen en meningen is.

VERHOUDING DOCENT-LEERLING

Voor welke moeilijkheden staan nu de 
docenten?
Zij én hun leerlingen leven in een open 
samenleving, die dus per definitie de twijfel 
kent, maar die nü in een versneld tempo een 
verschuiving van normen en waarden 
vertoont.
Dit maakt zowel docenten als leerlingen 
vaak onzeker.
De aantasting van autoriteit (,,autoriteit is 
iets wat voortdurend dient aangevallen te 
worden”) leidt soms tot ontmaskering van 
schijn-autoriteit, maarTfneestal tot frustratie 
zowel bij aangevallene als aanvaller.
Ook in het onderwijs doet zich het 
verschijnsel voor dat men overstelpt wordt 
door actueel nieuws, waarover dan vaak 
gediscussieerd wordt. Door een gebrek aan 
inzicht in structurele kwesties komt men 
dan dikwijls tot een bijzonder onkritische 
houding en een louter emotionelg, stelling- 
name. Waarschijnlijk zullen er nooit eerder 
door zo velen, zo driftig, discussies zijn 
gevoerd over allerlei zaken waarvan zij de 
achtergronden en de essentie zo weinig 
kenden.
Dit verschijnsel blijft natuurlijk niet tot 
Nederland beperkt. De voorzitter van de 
Amerikaanse Commissie voor Onderwijs, 
Culturele Zaken en Voorlichting heeft een 
onderzoek ingesteld naar de NAVO- 
bekendheid onder studenten. Zijn conclusie 
was: ,,We constateerden dat zij tegen de 
NAVO waren met als speciale reden dat zij 
er niets van begrepen”.
Het onbekend-zijn met de NAVO-proble- 
matiek geeft aan de anti-NAVO-propa- 
ganda enorme kansen. Kritiek op de NAVO 
is bij ons mogelijk, wellicht soms gewenst, 
maar dan niet op grond van valse 
argumenten.
Door allerlei oorzaken- is er hij veel 
docenten een zekere terughoudendheid 
ontstaan t.a.v. het bij het onderwijs

behandelen van de NAVO. De indruk 
bestaat, dat er meer ,,gedaan” wordt aan 
b.v. de Europese integratie. En dat terwijl 
de NAVO veel meer een realiteit is en door 
onze overheid nog steeds wordt gezien als 
een hoeksteen van ons buitenlands beleid. 
Maar van tweeën één: óf het is respectabel 
en noodzakelijk, dat het westen een militair 
bondgenootschap sluit ter verdediging van 
de eigen, in vrijheid gekozen levenswijze en 
dan mag dit ook op een eerlijke manier 
besproken en verdedigd worden; óf men 
vindt dit niet, maar dan moet men dit even 
eerlijk zeggen.

BESTAANRECHT VAN NAVO

De Atlantische Commissie wil het bestaans
recht van de NAVO, verdedigen, omdat zij 
in het bestaansrecht van de NAVO, ook op 
dit moment, gelooft.
De Atlantische Onderwijscommissie wil 
daarbij vooral aan het onderwijs informatie 
en inzicht verschaffen.
Wij beseffen daarbij ten volle, hoe moeilijk 
het is, aan nieuwe generaties die de tweede 
Wereldoorlog niet aan den lijve hebben 
ervaren, duidelijk te maken, wat het is, te 
leven in een samenleving die niet open en 
tolerant is.
Als het argument van de collectieve 
veiligstelling van de door ons in 
meerderheid geprefereerde levensvormen 
niet meer voldoende zou aanspreken, dan 
zal gevraagd moeten worden naar 
bruikbare alternatieven. De alternatieven 
die tot dusver zijn genoemd, zijn alle 
gevaarlijker of duurder dan een geza
menlijke verdediging zoals in de NAVO is 
gerealiseerd, waarbij „samenspraak” en 
,,tegenspel” mogelijk zijn.
Deze ,,samenspraak” en dit „tegenspel” 
maken het binnen de NAVO ook mogelijk, 
druk uit te oefenen op die lidstaten, die 
- helaas - die open samenleving niet o f niet 
meer kennen. Isolering van deze staten lost 
niets op, veroorzaakt ressentiment en 
verharding van eenmaal ingenomen stand

punten, waarvan juist degenen die wij om 
hun democratische gezindheid willen 
helpen, het slachtoffer kunnen worden. 
Vooral onder de jeugd leeft het gevoelen, 
dat de ,,Oost-West”-tegenstelling inmiddels 
van veel minder belang is dan de tegen
stelling ,,Noord-Zuid”. Deze groeiende 
belangstelling voor mondiale problemen is 
op zich een verheugend verschijnsel. 
Vergeten wordt daarbij echter, dat de nog 
steeds bestaande ,,Oost-West”-tegenstelling 
een belangrijke, polariserende en dus 
riskante rol speelt in de ,,Noord-Zuid”- 
tegenstelling.
In dit mondiale verband gezien, is de 
NAVO eerder een ontspannende factor dan 
een risicovergrotende.
Vrede is nl. ook een kwestie van 
zekerheden; ónzekerheid vergroot de kans 
op conflicten. De rampzalige gevolgen van 
het weifelachtig optreden der westerse 
democratieën tegenover Nazi-Duitsland in 
de dertiger jaren zou als illustratie-mate- 
riaal voor deze stelling kunnen gelden. 
,,Uitholling” van de NAVO zou de sta
biliteit ih de gehele wereld bedreigen.

NAVO IS DEFENSIEVE ORGANISATIE

De NAVO-politiek is gericht op ver
dediging, streeft naar voorkoming van 
oorlog, het beheersen van crisissituaties en 
de bevordering van détente. Het begrip 
ontspanning blijkt in het westen grotere 
verwachtingen te hebben gewekt dan in 
Rusland. Bekend zijn verklaringen van 
Russische zijde, dat het woord ,,détente” 
vooral gereserveerd moet worden voor het 
buitenland. Voor binnenlands gebruik ziet 
men meer heil in het hameren op de 
noodzaak van een krachtige krijgsmacht. 
Een extra-complicerende factor daarbij is 
nog, dat in de Sowjetterminologië woorden 
als democratie, o f het tautologische volks
democratie, vreedzame coëxistentie en 
détente een andere inhoud hebben dan bij 
ons. De moeizaamheid van de onder- 
handelingen in Wenen en Genève zijn een

aanwijzing voor de huidige begrensdheid 
van de détente.
In ons hopen blijven wij optimistisch; als wij 
de werkelijkheid scherp blijven zien, dan 
móeten wij wel constateren dat de ver
houdingen in de wereld nog steeds worden 
bepaald door macht en invloed.
In het onderwijs komt dikwijls de spanning 
tussen de harde realiteit en onze idealen aan 
de orde.
Als docenten moeten wij daarbij tussen twee 
klippen door zien te varen. Wij mogen het 
idealisme van jonge mensen niet doden - en 
ook niet exploiteren, zoals sorhs gebeurt - en 
wij moeten begrip opbrengen voor hun 
ongeduld.
Aan de andere kant moeten wij hun soms 
niet fraaie, dikwijls harde werkelijkheid 
leren zien. Wij moeten daarbij vragen, niet 
te vluchten in het bovengenoemde 
irrealisme, dat in wezen een vlucht voor de 
verantwoordelijkheid is.
Vandaag herdenken wij het feit, dat 25 jaar 
geleden de westerse landen voor de 
noodzaak stonden hun samenleving veilig te 
stellen door het sluiten van een defensief 
Atlantisch Bondgenootschap.
Thans houden NAVO en Warschaupakt 
elkaar in een gevaarlijke balans, waarbij 
aan weerszijden de atoomwapens een 
geweldige politieke functie hebben ge
kregen.

Het is moeilijk te bewijzen, dat de NAVO 
een derde wereldoorlog in Europa heeft 
weten te voorkómen. Feit is, dat deze 
oorlog, die door velen al in de jaren ’40 werd 
voorzien, is nitgebleven.
Van de leuze „Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap” heb ik het derde element 
nog onbesproken gelaten.
Deze herdenking van 25 jaar NAVO mag 
ons niet afhouden van de hoop, dat eens in 
een mondiale, open samenleving, alle 
bewoners van deze planeet een broeder
schap van vrije mensen zullen vormen.

(rede, uitgesproken bij viering 25 jaar 
NAVO, 4 april 1974)

Handelsbalansen beïnvloed door olieprijzen
Het effect van de stijging der  ̂aardolie- 
prijzen op de handëlsbalans van de 
Europese gemeenschap doet zich al 
gevoelen. Ondanks de afgenomen olie- 
import is de totale invoerwaarde van de 
Europese landen al aanzienlijk toegenomen 
en dat heeft in toenemende mate een 
achteruitgang van de handelsbalansposities 
opgeleverd, aldus het jongste maandelijks 
conjunctuurverslag van de Europese 
gemeenschap (EG).

De Franse handelsbalans bijvoorbeeld, die 
in de afgelopen maanden een geleidelijke 
verbetering vertoonde, ondervond in 
januari, als gevolg van de hogere import- 
kosten voor olie, weer een terugslag. Ook in 
het Verenigd Koninkrijk heeft die factor in 
januari een belangrijke rol gespeeld. Het 
daar al bestaande aanzienlijke tekort op de 
handelsbalans is daardoor nog verder 
opgelopen.
Ook op de Duitse handelsbalans, die in het 
najaar van 1973 een record-overschot 
bereikte hebben de hogere olieprijzen een 
verslechterend effect gehad. Het tekort op 
de Ierse en Deense handelsbalans is in de 
afgelopen maanden blijven toenemen en het 
resultaat van de buitenlandse handel van de

Belgisch-Luxemburgse economische unie is 
nu ook al negatief geworden.
De eerste weken van dit jaar hebben, aldus 
het conjunctuurverslag, een snel verder 
oplopen van de consumptieprijzen te zien 
gegeven. De prijzen van levensmiddelen 
stegen snel, die van industriële fabrikaten 
iets minder. Een verdere stijging van de 
consumptieprijzen kan, volgens het verslag, 
niet uitblijven, gezien de recente stijgingen 
van produktie- en groothandelsprijzen.
De werkloosheid in de EG neemt nog steeds 
toe, hoewel niet meer zo sterk als eind vorig 
jaar. In Nederland en in het Verenigd 
Koninkrijk - was het aantal volledig 
werklozen het hoogst. Voornaamste oor
zaak van de oplopende werkloosheid is de 
voorzichtigheid waarmee het bedrijfsleven 
te werk gaat: het personeelsbestand wordt 
ingekrompen, arbeidstijden worden verkort 
en er worden geen nieuwe werknemers meer 
aangeworven. Die voorzichtigheid van het 
bedrijfsleven is een gevolg van gestegen 
produktiekosten, ook al weer een gevolg van 
duurder geworden aardolieprodukten en 
grondstoffen. ~
De ruilvoet van de Gemeenschap ten 
opzichte van derde landen is in de afgelopen 
maanden voortdurend ongunstiger ge

worden. Ook dat wijt het conjunctuur
verslag weer aan dê gestegen prijzen van de 
ingevoerde grondstoffen, hoewel de deva

luatie van de munteenheid van bepaalde 
lidstaten ook wel als oorzaak genoemd 
wordt.

recht door

Zo denk ik er over

N A V O
Het zij mij vergund een enkele kant
tekening te maken inzake het overigens 
voortreffelijke artikel van dr. J. W. van 
Hulst inzake de NAVO (29 maart 1974). 
Wanneer dr. Van Hulst de vier stadia noemt 
en als derde fase de verliezende partij naar 
het taktische kernwapen laat grijpen, dient 
opgemerkt te worden dat er in de praktijk 
een groot verschil zal bestaan of deze 
verliezende partij offensief of defensief 
is opgetreden.
Een mislukte conventionele aanval dwingt 
militair noch politiek bepaald niet tot 
nucleaire escalatie, terwijl een ineen
stortende conventionele defensie dit veel 
eerder zal doen, aangezien men dan 
nog nauwelijks iets te verliezen heeft 
en de politieke pressie hiertoe zal toe
nemen.
Hieruit volgt derhalve hoe gevaarlijk de 
huidige situatie in West-Europa is, ge
zien het kolossale (3 :1) conventionele 
overwicht van het Warschau-pakt. Hier
door is het meer dan waarschijnlijk dat 
de NAVO-landen bij een conflict (waarin 
zij zonder twijfel in het defensief zullen 
zijn) naar het nucleaire wapen zouden moe
ten grijpen als laatste redmiddel.
Iedere bezuiniging op onze conventionele 
bewapening maakt dus de preventieve 
functie hiervan ongeloofwaardiger en de 
kans op een nucleair conflict groter. Dit- 
argument is in onze volksvertegenwoordi
ging nog steeds onvoldoende tot uitdruk
king gekomen.
Hier doorheen spelen de nieuwe mini- 
nucleaire wapens. De Amerikanen en waar
schijnlijk- ook de Britten zien deze als 
een remplacant voor de conventionele ach
terstand van de NAVO. M.i. terecht heeft 
minister Vredeling vorig jaar in Wash
ington echter geweigerd de aanschaf van 
deze relatief goedkope wapenen in over
weging te willen nemen.
De kans op nucleaire escalatie tijdens een

conflict zou hierdoor immers sterk ver
groten en de lijn tussen conventioneel 
en nucleair geheel vervagen.
Een ander gevolg van de aanschaf van 
mini-nucleaire wapenen zou zijn een 
verdere aftakeling van onze (dure) con
ventionele wapenen. Een gewapend con
flict zou van meet af aan, wederzijds, 
een nucleair karakter hebben, escalerend 
van de ,,mini’ s ”  naar de taktische nu
cleaire wapenen, hetgeen, hoe de strijd 
zich dan ook verder zou ontwikkelen, fiet 
eind van een georganiseerd West-Europa 
zou betekenen.
Wij hebben dus bepaald geen andere keus 
dan onze dure conventionele middelen weer 
op peil te brengén, welke overigens geen 
enkele offensieve bedreiging kunnen vor
men t.o.v. het Warschau-pakt. Wij zullen 
ons hier de nodige offers toe dienen te 
getroosten. Wie daar, om welke redenen 
ook, tegen is werkt, hoewel ongetwijfeld on
gewild, de kans op een nucleair conflict in 
de hand.
Een totale reorganisatie van landmacht, 
marine en luchtmacht is echter geboden. 
Voortzetting van ons militair Maduro- 
dam heeft geen enkele zin, noch qua or
ganisatie, noch qua bewapening, noch qua 
geoefendheid en discipline. Dit onder
werp valt echter buiten het onderhavige 
bestek hetgeen aan de urgentie overigens 
niets af doet.
De conventionele machtsverhouding tus
sen NAVO en Warschau-pakt is momen
teel aanzienlijk ongunstiger dan die in 
1939-1940 bestond tussen de geallieerden en 
Duitsland. Het huidige evenwicht wordt 
uitsluitend bewaard door de Amerikaanse 
strategische nucleaire wapenen. De vraag 
doek zich voor hoe lang dit nog gecon
tinueerd kan en zal'blijven en wat de con
sequenties hiervan zijn.

Amsterdam, E. H. van Eeghen.
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Op het sekretariaat van het C.DA 
(Christen Democratisch Appél) te Den Haag, 
is plaats voor een

Vergadering Unieraad SEKRETARESSE

uitgesteld

Haar taak zal vooral bestaan in het 
meehelpen opbouwen van het 
administratieve apparaat van het C.D.A. 
Het salaris is nader overeen te komen, 
en zal mee afhankelijk zijn van leeftijd 
en ervaring.

Datum van indiensttreding; zo spoedig mogelijk.

tot 27 april
Aanmelding: Graag binnen 10 dagen bij de sekretaris 
van het C.D.A.: Mr. J. G. H. Krajenbrink,
Postbus 7676, Den Haag.
Voor inlichtingen telefoon 070-606838.
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RIJNSBURGER 
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(ookasfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar 
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GEBR.BEKKERN.B.
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politieke partijen, demokfatisering, nieuwe bestuursvormen, so- 
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Vraag nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ver
melding van de letters NR bij
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ARP-voorzitter De Koning: 
de tijd dringt voor het CDA C H U

P ^ g o e d  bestuur

Na het partijbestuar van de KVP heeft nu 
ook de voorzitter van de ARP, drs. J. de 
Koning, aangedrongen op het snel nemen 
van het besluit door de drie christen
democratische partyen KVP, ARP en CHU, 
om bij de volgende Tweede-Kamer- 
verkiezingen uit te komen met één program 
en met één kandidatenlijst.
Zaterdag Jongstleden, tydens de Jubllenm- 
conferentie van de 9S-jarige ARP zei drs. De 
Koning: „Er moet ons alles aan gelegen zyn 
om ons als christen-democratische partyen 
niet alleen te vinden in gezameniyke grote 
lynen, maar dat ook tot uiting te brengen in 
een gezamenlijke opstelling in de politieke 
praktyk van alle dag. Alleen zo kan de 
grondslag gelegd worden voor een 
gezamenlijk optreden by de volgende 
Tweede-Kamerverkiezingen, door uit te 
komen met één program en met één lyst. 
Vooral wat dat laatste betreft dringt de ^ d . 
Het is een illusie te geloven dat op het 
laatste ogenblik de ene lyst nog wel tot 
stand gebracht kan worden”.

Het partijbestuur van de KVP sprak 
onlangs uit, dat het er op rekent dat in het 
najaar van 1974 de daartoe statutair 
bevoegde organen van KVP, ARP en CHU 
beslissen over de voorstellen inzake de 
gemeenschapjjelijke kandidatenlijst voor de 
verkiezingen.

De Unieraad van de CHU aanvaardde vorig 
jaar op 15 december een resolutie over de 
verdere samenwerking van de drie christen
democratische partijen. In die resolutie 
werden enkele data genoemd. Het 
aanvaarden van de samenwerkingsresolutie 
door de Unieraad geschiedde evenwel onder 
het volgende voorbehoud: „De beslissing 
door de bevoegde Unie-organen of tot één 
lijst, dan wel lijstverbinding, of gescheiden 
optrekken moet worden gekomen, wordt 
genomen tegen de achtergrond van de 
feitelijke parlementair-politieke situatie 
voor de eventuele verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Tegen deze achtergrond 
dienen de data in de resolutie als streefdata 
te worden beschouwd en in het overleg met 
de andere partijen worden betrokken” .

In het christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander” van vrijdag 1 maart 
jongstleden signaleerden wij het verschil in 
opvatting tussen het partijbestuur van de 
KVP en de Unieraad van de CHU. Uit de 
rede van ARP-voorzitter De Koning blijkt, 
dat ook voor hem „de tijd dringt”.

ORIëNTATIE 1974”

De jubileumconferentie van de ARP droeg 
als motto „Oriëntatie 1974”. De discussies 
vonden plaats aan de hand van een nota, 
opgesteld door de Kuyperstichting, het 
wetenschappelijk centrum van de partij..

Het ging op de conferentie over de doel
stellingen en hoofdlijnen van beleid van de 
ARP en van de christen-democratische 
samenwerking in CDA-verband. Partij
voorzitter De Koning vatte aan het slot het 
besprokene samen, en hij beaamde, dat de 
problemen van de samenleving van thans 
een uitdaging zijn voor de christelijke 
politiek. Ook herinnerde drs. De Koning er 
aan, dat voor het eerst sinds jaren op de 
vergaderingen van de ARP vanuit de zaal 
het op het podium gezeten partijbestuur 
aangemaand wordt spoed te betrachten met 
betrekking tot de realisering van het 
Christen-Democratisch Appèl, CDA.

Volgens drs. De Koning gelden alle zaken, 
die op de jubileumconferentie aan de orde 
werden gesteld (het geestelijk krachtenveld 
in 1974, het beheer van het milieu, de 
verdeling van de welvaart, het functioneren 
van de overheid en de vredespolitiek) voor 
KVP, CHU en ARP gezamenlijk. „Het zijn 
allemaal zaken, die wezenlijk zijn voor 
christelijke politiek van vandaag en 
morgen. Er is in dit opzicht geen verschil in 
probleemstelling, geen verschil in bena
dering” , aldus de voorzitter van de ARP.

TELEURSTELLING

In zijn radiopraatje, in de politieke zendtijd 
van de CHU, welk praatje in de week voor 
pasen gehouden werd, sprak de christelijk- 
historische fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga zijn teleurstelling uit over het 
recente Tweede-Kamerdebat over de 
belastingvoorstellen van de regering. ,,De 
CHU is teleurgesteld, zowel door de reactie 
van het kabinet-Den Uyl als door de reactie 
van verschillende partijen in de kamer,” zei 
dr. Kruisinga. Hij had vijf redenen voor die 
teleurstelling. Zowel regering als kamer 
steunde de CHU niet wat betreft voorstellen 
over de vervangende wetgeving voor de 
Machtigingswet en over het verlichten van 
de belastingdruk voor de middengroepen, 
en de pleidooien voor de tuinders, de 
middenstand en de eigen-woningbezitters.

GEEN BELEMMERINGEN

ARP-voorzitter De Koning zei zaterdag 
jongstleden, dat lettend op de politiek van 
morgen er geen belemmeringen zijn, maar 
slechts stimulansen voor het CDA. In de 
politiek van vandaag zijn die belemme
ringen er levensgroot, aldus drs. De Koning, 
maar hij vond dat ze niet te doen hebben 
met de doelstellingen op lange termijn. 
Volgens de ARP-voorzitter liggen de belem
meringen ,,in onze deelneming aan en in 
onze opstelling tegenover het huidige 
kabinet” . En hij vervolgde: ,,Noch in het 
middenstandsbeleid, 'noch in de landbouw
politiek, noch in het milieubeleid, noch in 
het belastingbeleid, - om nu maar de meest

Unieraad vergadert zaterdag 27 april 
te Rotterdam
De Unieraad van de CHU komt zaterdag 27 
april aanstaande in vergadering byeen om 
de algemene vergadering-1974 van de Unie 
voor te bereiden. Deze Unieraadsverga- 
dering vindt plaats in hotel Atlanta aan de 
Coolslngel te Rotterdam.

Unievoorzitter mr. O. W. A. van Verschuer 
en de beide christelijk-historische fractie
voorzitters dr. R. ]. H. Kruisinga (Tweede 
Kamer) en prof. dr. J. W. van Hulst (Eerste

Kamer) houden aan het begin van de 
vergadering van de Unieraad een toespraak. 
De agenda vermeldt verder de behandeling 
van de j^arverslagen-1973 Van secretaris en 
penningmeester, van de notulen van de 
algemene vergadering van vorig jaar en van 
de voorstellen van kiesverenigingen en de 
bespreking van de verkiezing van nieuwe 
leden van de Unieraad.

H. L.

genoemde kritische punten te vermelden - 
liggen er wezenlijke verschillen in doelstel-j 
ling tussen de christen-democratische i 
partijen. Er liggen slechts verschillen 
omtrent verwachtingen ten aanzien van | 
doelstellingen en resultaten van het beleid 
van dit kabinet” .

NIET ONBELANGRIJK

Daarmee, zo zei drs. De Koning, is het 
verschil in opstelling tussen KVP/ARP 
enerzijds en CHU anderzijds, gerelativeerd, 
maar niet onbelangrijk geworden. Hij vond 
van belang, dat dit verschil in beoordeling 
en verwachtingen ten aanzien van het 
huidige kabinetsbeleid de gezamenlijke 
doelstellingen op langere termijn kan gaan 
overheersen en de inzet kan gaan vormen 
voor een verschil in opstelling bij volgende 
verkiezingen en bij de volgende kabinets
formatie. „Als dit inderdaad zou gebeuren 
is daarmee het CDA voor jaren geblokkeerd 
en - wat erger is - dan wordt daarmee de 
geloofwaardigheid van de christelijke 
politiek in Nederland grote schade toe
gebracht”, aldus ARP-voorzitter De Ko
ning.
Prof. dr. J. W. van Hulst, voorzitter van de 
Eerste-Kamerfractie van de CHU en dr. De 
de Zeeuw, voorzitter van de KVP, spraken 
de ongeveer 200 deelnemers aan de ARP- 
conferentie toe en uitten de wens, dat het 
CDA spoedig tot stand komt. Van CHU- 
zijde namen aan de conferentie ondermeer

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het Uniebureau te Den Haag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur” .

deel: dr. Kruisinga, ds. A. Oliemans, 
vice-voorzitter, mejuffrouw mr. E. A. Haars, 
gedeputeerde van Utrecht, jhr. mr. L. E. de 
Geer van Oudegein, lid van de Eerste' 
Kamer, en mevrouw E. Sleyzer-Tegelaar, 
stafmedewerkster van de Lohmanstichting.

Radio-uitzendingen
CHU
De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:
donderdag 25 april via Hilversum 2 

om 18.20 uur,
donderdag 9 mei via Hilversum 1 om

18.20 uur,
donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag) 

via Hilversum 2 om 18.20 uur, 
donderdagó juni via Hilversum 1 om

18.20 uur,
donderdag 20 juni via Hilversum 2 

om 18.20 uur.

(foto: Max Koot)

Koningin Juliana viert op dinsdag 30 april a.s. haar 65ste verjaardag. Dankbaar en met 
grote vreugde viert de CHU deze dag.
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Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
De christelijk-historische fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer dr. R. J. H . Kmisinga 
en zijn fractiegenoot drs. D . F. van der Mei 
steiden minister Van der Stoei van 
bniteniandse zaken schrifteiijke vragen over 
contacten tussen de Westdnitse minister 
Scheei en minister Yamani van Saoedi- 
Arabië. De vragen en de antwoorden waren:

Vraag van de CHU-kamerleden: Heeft de 
bewindsman kennis genomen van een 
bericht in het Financieel Dagblad volgens 
hetwelk de minister van buitenlandse zaken 

n de Bondsrepubliek, Scheel, tegenover 
minister Yamani van Saoedi-Arabië zou 
hebben verklaard, dat het opstellen van een 
nadere EEG-verklaring dit voorjaar over de 
interpretatie van resolutie 242 van de 
Veiligheidsraad van 1967 is mislukt als 
gevolg van met name de houding van 
Nederland en Denemarken?
Antwoord minister Van der Stoel: Inder
daad heb ik kennis genomen van het artikel 
in het,,Financieel Dagblad”.

Vragen van de CHU-kamerleden: Is de
bewindsman bereid via diplomatieke 
kanalen na te gaan o f de mededeling, die 
blijkens genoemd bericht door minister 
Yamani van Saoedi-Arabië is gedaan, in 
overeenstemming is met de werkelijkheid? 
Wil de bewindsman tevens langs diplo
matieke weg nagaan in hoeverre het juist is 
dat minister Scheel in een brief aan de 
Arabische regering met name Nederland en 
Denemarken verantwoordelijk heeft gesteld 
voor het mislukken van nader overleg in de 
EEG-ministerraad over de interpretatie van 
resolutie 242 van de Veiligheidsraad van 
1967?
Is de bewindsman bereid het resultaat van 
dit diplomatiek overleg aan de Kamer mede 
te delen?
Antwoord van minister Van der Stoel: Naar 
is gebleken heeft minister Scheel in een 
brief van 30 januari j.1. aan minister Abdes 
Salaam van Algerije en minister Yamani 
van Saoedi-Arabië de hoofdpunten neer
gelegd van het Duitse standpunt inzake 
voorwaarden voor een vredesregeling in het 
Midden-Oosten (inclusief de kwestie der 
toekomstige grenzen tussen Israël en de 
omringende Arabische landen, alsmede het 
Palestijnse vraagstuk), zoals deze eerder 
mondeling waren uiteengezet in een gesprek 
tussen Duitse regeringsleiders en genoemde 
twee ministers.
Tevens is komen vast te staan dat in deze 
brief geen gewag wordt gemaakt van de
houding van Nederland en Denemarken in 
het kader van het EEG-overleg. Er is 
overigens geen sprake geweest van een 
Duits tekstvoorstel dat op Nederlands- 
Deense bezwaren zou zijn afgestuit.
Het is uiteraard niet uitgesloten dat in 
contacten tussen de ministers Scheel en 
Yamani over de gemeenschappelijke op
stelling der negen EEG-landen, zoals 
weergegeven in de verklaring van 6 
november 1973, is gesproken. Wellicht is 
daarbij ten onrechte de indruk ontstaan dat 
de positie van Nederland en Denemarken 
zou afwijken van die der overige EEG- 
landen.

TOMATEN

Het niveau van de referentieprijs voor 
tomaten is inmiddels vastgesteld. Ten 
opzichte van vorig jaar zijn de prijzen 
belangrijk verhoogd, nl. I2V2 procent voor 
de maand mei en 10 procent voor de overige 
maanden. Dit antwoordde minister Van der 
Stee (landbouw en visserij) op schriftelijke 
vragen van het tweede-kamerlid Tolman 
(CHU).
De bewindsman is van mening dat de 
prijzen voor de ingevoerde produkten, die 
de lidstaten in het kader van de toepassing 
van het referentiesysteem elke marktdag 
aan de Commissie moeten mededelen, 
representatief dienen te zijn voor de 
werkelijke situatie op de markt. Hij heeft de 
indruk, dat in het verleden dit systeem niet 
steeds optimaal heeft kunnen functioneren. 
Iedere mogelijke verbetering in de prijs- 
waarneming is dan ook gewenst. Hierbij is 
in feite van ondergeschikt belang op welk 
stadium van verhandeling de genoteerde 
prijzen betrekking hebben.
De Europese Commissie heeft een jaar 
geleden een voorstel gedaan voor een geheel 
nieuwe verordening terzake, die waar
schijnlijk binnenkort zal worden vast
gesteld.
Minister Van der Stee deelde voorts mede 
contact opgenomen te hebben met zijn 
ambtgenoot van de Bondsrepubliek Duits
land inzake de toepassing van het 
referentieprijssysteem voor komkommers 
en tomaten.

Verwacht mag worden, dat latere bespre
kingen op ambtelijk niveau zeer binnenkort 
zullen worden afgerond met een - naar het 
zich laat aanzien - gunstig resultaat.

FINANCIëN GEWESTEN

Minister De Gaay Fortman van binnen
landse zaken antwoordde op schriftelijke 
vragen van het tweede-kamerlid H. 
Wisselink, dat hij onlangs op een bijeen
komst te Hengelo geen concrete mede
delingen deed over de wijze, waarop de 
gewesten hun financiën zullen ontvangen, 
De bewindsman verwacht, dat de gewesten 
hun geldelijke middelen voornamelijk 
rechtstreeks uit de schatkist van het rijk 
zullen ontvangen en in mindere mate 
afhankelijk zullen zijn van financiële 
bijdragen van de gemeenten.
Ten laste van de begroting van binnen
landse zaken is in het vorig jaar aan de 
pre-gewesten f2,2 miljoen uitgekeerd als 
bijdrage in de exploitatiekosten van deze 
gewesten. Voor het jaar 1974 is voor dit doel 
in de begroting een bedrag van bijna f5 
miljoen beschikaar.

LEGITIEM?

Het christelijk-historisch tweede-kamerlid 
mr. W. Schoften wil van premier Den Uyl 
een schriftelijke uiteenzetting over het 
kabinetsstandpunt ten aanzien van het 
terzijde schuiven van geldende, door een 
democratische meerderheid wettelijk vast
gestelde rechtsregels en van ongeschreven 
rechtsregels in die gevallen wanneer het 
gaat om andere belangen. De uiteenzetting 
zal voorts moeten gaan over de vraag, wie in 
een rechtsstaat als Nederland de redelijk
heid of de onredelijkheid van het standpunt 
van de strijdende partijen beoordeelt.
Dit blijkt uit schriftelijke vragen, welke het 
kamerlid aan de premier gesteld heeft. De 
vragen zijn gebaseerd op kranteberichten 
over de opmerking van drs. Den Uyl, waar
bij hij de Usfa-bezetting te Helmond legi
tiem noemde, en op het bericht, dat na druk 
van ’t NVV ’n akkoord bij Usfa bereikt werd 
Mr. Schoften wil weten, of drs. Den Uyl 
kennis droeg van het duidelijk verschil van 
inzicht binnen de vakbeweging over de 
bedrijfsbezetting te Helmond op het 
moment, dat hij het woord legitiem 
gebruikte.
Als dit zo is zal de premier moeten 
meedelen, waarom hij met zijn uitspraak 
het gezag van zijn kabinet verbond aan een 
actie, welke slechts in beperkte kring steun 
heeft ondervonden, en op welke gronden hij 
tot de overtuiging kwam dat de Philips- 
directie zich in de betreffende zaak 
onredelijk heeft gedragen, aldus de vragen
steller.

VLOOTBEZOEK

Minister Vredeling van defensie wil 
voortaan persoonlijk betrokken worden bij 
de voorbereiding van bezoeken van 
Nederlandse marineschepen aan buiten
landse havens, in verband met de politieke 
beoordeling van deze bezoeken. Aldus blijkt 
uit het antwoord, dat de bewindsman 
gegeven heeft op schriftelijke vragen van de 
christelijk-historische tweede-kamerleden 
H. Wisselink en mr. W. Schoften.
De vragen werden gesteld na het bezoek, 
dat schepen van de Koninklijke Marine 
brachten aan de Spaanse haven El Ferrol. 
Naar aanleiding van dat bezoek deelde de 
woordvoerder van de minister mee, dat er 
een regeling zou komen voor het beoordelen 
van bezoeken aan buitenlandse havens. De 
kamerleden wilden weten, welke politieke 
normen de minister bij de beoordeling zou 
gaan hanteren.
Men kan, aldus minister Vredeling in zijn 
antwoord, hiervoor geen strak scenario 
maken. Geval voor geval moet vooraf 
worden bezien. Tijdstip en omstandigheden 
kunnen bepalend zijn voor het antwoord op 
de vraag o f een bezoek doorgang moet 
vinden en zo ja, wat het karakter ervan kan 
zijn. Een en ander zal geschieden in nauw 
overleg met het departement van buiten
landse zaken, aldus het antwoord.

NOG GEEN STANDPUNT

De ministers Gruijters van volkshuisvesting 
en Lubbers van economische zaken hebben 
nog geen standpunt ingenomen wat betreft 
de beslissing van de gemeenteraad van 
Emmen om de voorgenomen aardgasboring 
van de NAM in het gebied „Aardgaslocatie 
A” niet te laten doorgaan. Voor de NAM, 
aldus de bewindslieden in hun antwoord op 
schriftelijke vragen van tweede-kamerleden 
van VVD, KVP, ARP en CHU (drs. D. F.

van der Mei) staat de normale procedure 
voor de verkrijging van de vereiste 
vergunningen nog open. Vandaar dat de 
ministers geen termen aanwezig zien om nu 
al een standpunt in te nemen.

GEEN VERBOD

Minister Van Kemenade van onderwijs 
vindt persoonlijk, dat er geen verbod zou 
moeten zijn voor een onderwijzer om het 
lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn 
woonplaats aan te nemen. Dit blijkt uit het 
antwoord, dat de bewindsman gegeven 
heeft op schriftelijke vragen van de tweede- 
kamerleden P. A. de Ruiter (PvdA) en drs. 
G. van Leijenhorst (CHU).
De kamerleden klaagden in hun vragen er 
over, dat te Boskoop twee leerkrachten van 
de Ichthus-school van het bestuur van de 
vereniging voor protestants-christelijk on
derwijs de aanzegging hebben gekregen te 
zullen worden ontslagen indien zij een zetel 
in de gemeenteraad van Boskoop accep
teren.
In zijn antwoord deelde minister Van 
Kemenade mee, dat in de benoemingsacte 
van de betrokkenen staat, dat voor het 
bekleden van ambten en bedieningen door 
de bij de vereniging in dienst zijnde 
leerkrachten toestemming van het bestuur 
vereist is. Bij overtreding van die bepaling

heeft het bestuur het recht de benoemde 
ongevraagd ontslag te verlenen.
In 1958 sprak de toenmalige minister van 
onderwijs uit, dat een onderwijzer best 
raadslid zou kunnen zijn. Minister Van 
Kemenade meent dat het weinig zin heeft 
die opvatting ter kennis te brengen van het 
bestuur van de schoolvereniging te 
Boskoop. Een bindende uitspraak op dit 
punt kan slechts gedaan worden door 
gedeputeerde staten of, in beroep, door de 
Kroon.

REACTIES

Het CHU-tweede-kamerlid mr. W. Schoften 
heeft staatssecretaris Van Rooijen van 
financiën schriftelijk gevraagd wat zijn 
reacties in de beleidssfeer zijn op enkele 
recente arresten van de Hoge Raad. Het 
betreft de arresten, waarbij investerings
aftrek en vervangingsreserve werden ont
koppeld, waarbij de mogelijkheid is 
bevestigd om door middel van lijfrenten en 
periodieke uitkeringen het belastbaar 
inkomen te verkleinen en waarbij, wat 
middeling en verliescompensatie betreft, 
bepaald werd dat het verlies van een jaar 
van het herrekentijdvak tweemal in 
aanmerking genomen kan worden.

H. L.

NABESCHOUWINGEN 
OVER DE
STATENVERKIEZINGEN
door dr. R. J. H. Kruisinga
De laatste statenverkiezingen zijn landelijk 
van grote betekenis geweest. De verkiezin
gen voor de provinciale staten zijn in ons 
land in de eerste plaats bedoeld voor een 
beoordeling van gevoerd en in de toekomst 
te voeren provinciaal beleid.
In de tweede plaats mag er in tot uiting 
komen de beoordeling van gevoerd en te 
voeren landelijk beleid. Via de provinciale 
staten wordt immers de Eerste Kamer van 
de Staten-Generaal gekozen.
Het accent heeft bij deze verkiezingen 
duidelijk gelegen op het landelijk aspect. 
Men kan dit betreuren of niet. Maar het 
landelijk facet heft ditmaal de uitslag in 
overgrote mate overheerst.
VERRASSEND
De uitslag heeft een aantal verwachtingen 
bevestigd. Zij is echter ook in enkeie 
opzichten verrassend geweest. Die verras
singen zijn naar mijn visie ten onrechte 
enigszins onder tafel geraakt. '
Ik zou van die verrassingen er in elk geval 
een vijftal willen noemen.
In de eerste plaats zijn er slechts een drietal 
partijen in ons land die ieder in absolute zin 
tienduizenden stemmen hebben gewonnen 
vergeleken met de Kamerverkiezingen. Die 
drie partijen waren de VVD, ongeveer 
220.000 (percentage 14.55-18.95), de CHU 
over zes provincies, ongeveer 60.000 
(percentage 3.46-4.67) en de Boerenpartij, 
ongeveer 60.000 (percentage 1.92-3.09).
Het is merkwaardig, dat vooral de PvdA 
overal als winnaar werd aangemerkt, terwijl 
ze vergeleken met de kamerverkiezingen in 
absolute zin 27.000 stemmen verloor 
(percentage 25.88-29.97).
In de tweede plaats hadden weinigen 
verwacht, dat het blok van de christen
democraten in zijn totaliteit vrijwel 
ongeschonden uit de strijd zou komen. 
Neemt men KVP, ARP en CHU tezamen, 
dan vertoont het verkiezingsresultaat een 
grote mate van stabiliteit.
Natuurlijk de CHU heeft binnen het 
christen-democratische blok véél gewonnen 
en de ARP heeft verloren, terwijl de KVP op 
een fractie na stabiel bleef.
Een zo gunstig resultaat voor de christen
democraten tezamen genomen had vrijwel 
niemand verwacht.
In de derde plaats was te verwachten, dat 
uitersten als CPN, PSP en GPV 
stemmenwinst, relatief en alsoluut, zouden 
boeken. Die winst is zowel voor CPN en PSP 
als voor het GPV uitgebleven.
Gelet op de problemen, die aan de orde 
waren binnen PvdA en binnen de ARP had 
nauwelijks enig politiek commentator in 
ons land dat mogen verwachten.
In de vierde plaats is het verlies van D’66 
veel groter dan mocht worden verwacht.
In de vijfde plaats is het verlies van DS’70 
groter dan mocht worden verwacht.

NIET NEGATIEF
De opiniepeilingen voor de verkiezingen 
toonden allen een neergaande lijn voor D ’66 
en DS’70. Dat het echter een zo forse daling

zou worden als nu tot uiting is gekomen, 
hebben ongetwijfeld slechts zéér weinigen 
durven voorspellen.
Als men de uitslagen in hun totaliteit beziet 
mag men zo uit een oogpunt van
constructief democratisch beleid in ons land 
dunkt me niet geheel negatief beoordelen 
Er tekenen zich thans wederom drie grote 
politieke stromingen in ons land af. Dat zijn 
de socialistische, de liberale en de christen- 
demoratische.
Sinds het ontstaan van de Nederlandse 
parlementaire democratie zijn het vooral 
die drie stromingen geweest, die hun 
stempel op de Nederlandse politiek hebben 
gedrukt.
In de afgelopen vijftien jaren leken ze echter 
minder herkenbaar te worden. De winst van 
deze statenverkiezingen is, dat deze drie 
principieel in ons volk levende en duidelijk 
gegrondveste politieke richtingen weer 
duidelijk in de verkiezingsuitslag uitdruk
king hebben gevonden.

OPGAVE
De eerstekomende jaren zal het een opgave 
zijn zowel voor de socialisten ais voor de 
liberalen als voor de christen-democraten, 
zich in al de verscheidenheid die binnen 
ieder hunner richtingen, uiteraard legitiem 
mag worden geacht en binnen die 
richtingen ook zal moeten worden geaccep
teerd, zich verder te profileren en nog 
scherper herkenbaar te maken.

Dr. R. J. H. Kruisinga, 
voorzitter CHU-fractie 
in de Tweede Kamer.

DR. K R U IS IN G A  
W IL  IN  TWEEDE 
K A M E R  BLIJVEN
Vanuit Zeeland hebben vélen Dr. R. J. H. 
Kruisinga, voorzitter van de CHU-Tweede 
Kamerfractie, benaderd om zich beschik
baar te stellen als kandidaat voor 
Commissaris der Koningin in deze 
provincie.
Kruisinga heeft dit zeer op prijs gesteld, 
want hij beschouwde dit als een waardering 
voor het beleid van de fractie. Hoewel hij en 
zijn vrouw oude banden hebben met 
Zeeland en ook wel graag naar Zeeland 
zouden gaan, schept, aldus Dr. Kruisinga, 
de steun van de kiezers aan de CHU bij de 
laatste verkiezingen ook verplichtingen. 
Zodanige verplichtingen dat bij een keuze 
tussen kamer en provincie, de keuze op de 
kamer moet vallen.
Dr. Kruisinga is van mening van de keuze 
van een CHU-er als Commissaris inderdaad 
terecht is: de CHU is de. grootste
Christendemocratische fi-actie in de Zeeuw
se staten.

v.D.
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De CHU-leden van de 
provinciale staten
De christelijk-histoiische leden van de 
provinciale staten in ons land zijn, na de 
onlangs gehouden staten-verkiezingen:

GELDERLAND:
Mr. O. W. A. Baron van Verschuer, Beesd; 
G. van Loo, Nijkerk; D. Rebel, Barneveld; 
F. J. Veldman, Apeldoorn; W. A. Mateman, 
Aalten; mr. W. de Kruijf, Zutphen; A. J. 
Berkhout, Arnhem.

UTRECHT:
Mevrouw mr. E. A. Haars, Breukelen; mr. 
T. W. Mertens, Utrecht, C. van Genderen, 
Veenendaal; H. Nijen Twilhaar, Amers
foort; H. Haanschoten, Woudenberg.

OVERDSSEL:
Mr. W. J. E. Crommelin, Zwolle; H. Fokke, 
Vriezenveen; W. Netjes, Kutten; H. G. J. 
van Roekel, Rijssen; B. F. Aalderink, Den 
Ham; mej. M. J. Vosjan, Ommen; J. Meije- 
rink, Raalte.

ZEELAND:
A. J. Kaland, Middelburg; H. Eversdijk, 
Heinkenszand; P. G. van den Bosse, Axel; 
E. Ph. Nieuwkerk, Poortvliet; H. Schot, 
Bruinisse; J. B. Ventevogel, Vlissingen.

DRENTE:
J. Trip, Nieuw-Buinen; P. de Noord, Smilde;

H. J. Prenger, Ruinen; R. Hulshof, 
Hoogeveen.

ZUro-HOLLAND:
Mr. dr. H. Franken, Rotterdam; ir. N. 
Buijsert, Alphen a. d. Rijn; mevrouw ir. C. 
N. de Ruiter, Voorschoten; J. C. van der 
Eijk, Rijswijk; B. Bol, Den Haag; ir. A. B. J. 
de Koning, Zwijndrecht.

NOORD-HOLLAND:
Mr. W. F. Reus, Amsterdam; drs. J. van 
Dis, Hilversum; P. Meinema, Heiloo.

GRONINGEN:
Mr. G. L. J. Cazemier, Haren; P. G. van 
Delden, Groningen; C. Hoogstraten, 
Veendam; C. den Engelse, Groningen.

FRIESLAND:
Ir. L. Eringa, Leeuwarden; D. Sijtsma, 
Hantumhuizen; H. Beuckens, Leeuwarden; 
mevrouw D. IJ. W. de Graaff-Nauta, Sneek; 
J. Leicht, Drachten; P. Houtsma, Schingen; 
H. Deinum, Itens.

NOORD-BRABANT:
A. Korteweg, Zevenbergen; C. P. v. d. 
Hoven, Waalwijk.

LIMBURG:
Tj. de Graaf, Brunssum.

C H JO  e n  K V P JG  te g e n  
d ic ta tu u r  v a n  d e  h e lf t  p lus  é é n "f f f

De dagelijkse besturen van CHJO en 
KVPJG, de jongerenorganisaties van de 
CHU en van de KVP, hebben vorige week in 
een verklaring hun grote bezorgdheid 
uitgesproken over de plannen van PvdA, 
PPR en D’66 inzake de vorming van 
colleges van burgemeester en wethouders na 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. In 
de verklaring nemen de besturen stelling 
tegen wat zij noemen „de dictatuur van de 
helft plus een”.

De besturen van CHJO en KVPJG vinden 
het een zeer bedenkelijke ontwikkeling in 
de Nederlandse politiek, dat de drie. 
progressieve partijen streven naar linkse 
meerderheidscolleges als zij de absolute 
meerderheid behalen in de gemeenteraad 
en democratische, constructieve partijen als 
de christen-democratische (KVP, ARP en 
CHU) bij voorbaat en zonder overleg 
worden uitgesloten.

NIET BEVORDERLIJK

De plannen van de linkse partijen, en vooral 
de mentaliteit welke daaraan ten grondslag 
ligt, zijn niet bepaald bevorderlijk voor een 
democratische gang van zaken in Neder
land, aldus de verklaring. De besturen van 
CHJO en KVPJG wijzen deze dan ook ten 
stelligste af. Zij kunnen zich niet aan de 
indruk c ittrekken dat de PvdA op landelijk 
niveau tracht met christen-democratische 
partijen samen te werken, realiserend dat 
landelijk geen linkse meerderheid is te 
realiseren. Tegelijk echter tracht de PvdA 
op provinciaal en gemeentelijk vlak de 
christen-democratische partijen buitenspel 
te zetten.
„CHJO en KVPJG kunnen zich niet 
voorstellen dat ARP, CHU en KVP zich een 
dergelijke behandeling door de PvdA laten 
opdringen. Beide organisaties doen een 
dringend beroep op met name Je PvdA van 
haar ondemocratische strategie af te zien” , 
aldus de verklaring.

TOELICHTING

In een toelichting bij de verklaring hebben 
de dagelijkse besturen van de twee 
jongerenorganisaties meegedeeld, dat zij 
hun standpunt baseren op de volgende 
overwegingen:
l.D e  linkse plannen zijn in strijd met de 

staatsrechtelijke verhoudingen. Het col
lege van burgemeester en wethouders is 
niets meer dan een dagelijks bestuur uit 
de gemeenteraad. Wethouders zijn lid 
van de raad; het is een monistische 
verhouding. Daarin past niet het 
regering-en-parlementje spelen waartoe 
de plannen van de linkse drie leiden. 
Indien men de huidige staatsrechtelijke 
verhouding wil veranderen, dient dit te 
geschieden door middel van een 
grondwetswijziging, doch niet door het 
ontkrachten van de geldende regels.

2. Voorts bestaat sinds kort in de PvdA het 
zg. terugroepingsrecht, waarbij de 
partij(afdeling) het recht heeft, wet
houders en gedeputeerden van hun post 
terug te roepen ingeval van een conflict 
met de eigen fractie en partij. Ook raads- 
en statenleden kunnen door de partij- 
afdeling worden teruggeroepen.

Dit „recht” op zich tart reeds alle 
demoeratische spelregels. CHJO en 
KVPJG hebben daar dan ook grote 
bezwaren tegen.
Immers, raads- en statenleden worden 
gekozen door kiezers die een veelvoud 
zijn van het aantal partijleden. Zij zijn 
voor het beleid in de eerste plaats 
verantwoording schuldig aan de kiezers, 
niet aan de partijleden. Hun bestuur 
moet de totale burgerij ten goede komen, 
niet slechts de partij. Hun terugroepings
recht zet de kiezers echter buitenspel, 
doordat bij een conflict geen ontbinding 
van de Raad of Staten kan volgen, 
waarna de problemen aan de kiezers 
zouden kunnen worden voorgelegd door 
middel van nieuwe verkiezingen.
Dit terugroepingsrecht is door prof. 
Schaper dan ook terecht getypeerd als 
misbruik van machtsbevoegdheid.
Een links meerderheidscollege plus het 
terugroepingsrecht betekent een regel
rechte aanslag op de gemeentelijke dan 
wel provinciale democratie.

3. PvdA, PPR en D’66 wensen een links 
meerderheidscollege, waarbij de christen
democratische partijen worden uit
gesloten, zónder voorafgaand overleg met 
deze partijen en zónder program- 
vergelijking. Aan deze uitsluiting bijvoor- 
baat, ontbreekt daarom iedere redelijke 
grond.
De linkse partijen hebben de laatste jaren 
steeds gezegd, voorstander te zijn van 
inspraak, democratisering, spreiding van 
macht, en bescherming van het recht van 
minderheden.
De waarde daarvan blijkt pas werkelijk, 
nu men tracht alle macht aan zich te 
trekken: zodra een greep naar de macht 
gerealiseerd kan worden zijn de linkse 
partijen bereid om zonder enige schroom 
de grootst mogelijke minderheid uit te 
sluiten. Dat betekent in de provinciale en 
gemeentelijke situatie de ,,dictatuur van 
van de helft-plus-één” .
In het verleden is een dergelijke 
handelwijze de christen-democratische 
partijen te enen male vreemd geweest, 
ook al was die goed mogelijk!
De christen-democratische partijen zijn 
steeds bereid geweest tot samenwerking 
en overleg; ze zijn dat nog.

Aldus de verklaring met de toelichting van
CHJO en KVPJG.

H. L.

Verkiezings
tournee
In het kader van de verkiezingstoernee zijn 
er de volgende spreekbeurten van CHU- 
politici:
Maandag 29 april, Oosterbierum (Fr.): T. 
Tolman.
Donderdag 2 mei. Maassluis: mr. W 
Scholten.
Maandag ó’ mei, Hillegersberg: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Donderdag 9 mei, Weesp: mr. W. Scholten. 
Vrijdag 10 mei, Ommen-Nijverdal: werk
bezoek fractie.
Vriezenveen: spreekbeurt kamerlid met 
forum en discussie.
Zaterdag 11 mei, Hilversum: VARA-radio 
In de rode Haan: gastspreker dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Maandag 13 mei, IJsselstein: dr. R. J. H. 
Kruisinga. Opheusden:drs. G. van Leijen- 
horst.
Donderdag 16 mei, Amstelveen: dr. R. J. H. 
Kruisinga. Lisse: drs. D. F. van der Mei. 
Vrijdag 17 mei, Den Helder: werkbezoek 
fractie en rede dr. R. J. H. Kruisinga.
Vrijdag 17 mei, Rijssen:drs. G. van Leijen- 
horst.
Zaterdag 18 mei, Middelharnis: mr. H. K. J. 
Beernink.
Maandag 20 mei. Ommen: dr. R. J. H. 
Kruisinga. Ermelo: drs. G. van Leijenhorst 
en ds. F. J. Veldman.
-Tinsdag 21 mei. Huizen (N.H.): dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Woensdag 22 mei, Nijkerk: opening
verpleeghuis dr. R. J. H. Kruisinga.
Vrijdag 24 mei, Hardenberg: werkbezoek > 
fractie en spreekbeurt drs. G. van 
Leijenhorst.
Vrijdag 24 mei, Hardenberg: werkbezoek 
fractie' en spreekbeurt drs. G. van 
Leijenhorst. Wierden: dr. R. J. H.
Kruisinga.
Zaterdag 25 mei, Urk: werkbezoek fractie 
en spreekbeurt dr. R. J. H. Kruisinga. 
Maandag 27 mei, Steenwijk: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Woensdag 29 mei, Groningen: Martinihal - 
commentaar uitslagen gemeenteraadsver
kiezingen: dr. R. J. H. Kruisinga.
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Oud-minister Beernink 
vindt gewestvorming 
overal niet nodig

De oud-minister van binnenlandse zaken, 
mr. H. K . J. Beernink, is de mening 
toegedaan, dat niet overal in het land 
gewestvorming nodig is. Volgens hem wordt 
in verschillende provincies hoegenaamd 
niets gevoeld voor gedwongen gewestvor
ming. „Bovendien wordt in die provincies 
gevreesd, dat het aantal provincies sterk zal 
worden ingekrompen of zelfr tot nul zal 
worden gereduceerd”.

Dezer dagen sprak de oud-christelijk- 
historische bewindsman in de politieke 
zendtijd van de CHU over de gewestvor
ming. ,,Bij het bestuur van het land en ons 
volk gaat het er om maatregelen te nemen, 
welke Lunnen leiden tot verbetering van 
onze samenleving en van de positie van onze 
medemensen in die samenleving” , aldus mr. 
Beernink. ,,De CHU wil positief aan die 
verbetering meewerken, ook wanneer 
daartoe vernieuwingen of veranderingen in 
bestaande stelsels nodig zijn” .
Mr. Beernink zei, dat de CHU evenwel de 
nodige voorzichtigheid wil betrachten, 
gedachtig aan het oude gezegde, ’ at niet 
elke verandering een verbetering is.

GOEDEZAAK

Op zichzelf vindt de oud-minister gewest
vorming een goede zaak. In 1971, ten tijde 
van het kabinet-De Jong, dienden de beide 
christelijk-historische bewindslieden van 
binnenlandse zaken, minister Beernink en 
staatssecretaris mr. C. van Veen, een 
wetsontwerp in, dat gewestvorming langs 
vrijwillige weg wilde bevorderen. Momen
teel is die gewestvorming op vrijwillige basis 
al een heel eind op weg.
Thans evenwel, aldus mr. Beernink, dreigt 
de gewestvorming een gevaarlijke kant op te

gaan. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer schijnt veel meer te voelen voor 
gedwongen gewestvorming dan voor vor
ming van gewesten op vrijwillige basis. Ook 
aan de kant van de regering wordt in die 
richting gedacht; de gemeenten moeten 
gedwongen worden om tot een gewest toe te 
treden.

VOORKEUR

De oud-minister verwierp de gedachte om 
het gehele land te overdekken met gewesten 
en verzette zich tegen een verkleining van 
het aantal provincies. „De CHU is van 
oordeel, dat een bloeiend provinciaal leven 
moet blijven voortbestaan en dat dit verre 
de voorkeur verdient boven een te sterk 
doorgevoerde eénheidsstaat”.
Alle veranderingen zijn geen verbeteringen, 
zei mr. Beernink. Hij hoopt, dat het nooit zo 
ver komt, dat Groningen, Friesland en 
Drenthe tot één noordelijke provincie 
worden samengevoegd.
„Deze drie provincies hebben elk hun eigen 
karakter en hun eigen cultuur en daarmee 
moeten wij rekening houden. Ook plannen 
om de provincie Zeeland op te heffen en het 
Zeeuwse gebied onder te brengen in een 
provincie Zuid-West-Nederland met Rotter
dam als hoofdstad, dienen achterwege te 
blijven. Limburg en Noord-Brabant samen
voegen en Gelderland, Overijssel en een 
deel van Utrecht tot één provincie maken, 
het zijn allemaal gedachten, die te weinig 
rekening houden met het feit, dat elk van 
deze provincie iets specifieks, iets eigens, 
iets aparts heeft en dat daar een gezond 
provincialisme leeft. Verdwijning van onze 
provincies is niet alleen in strijd met het 
historisch gewordene, maar houdt tevens 
het gevaar in voor grotere centralisatie,” 
aldus mr. Beernink.

H.L.
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In memoriam dr. Jan Wouterus Beerekamp
geboren 27 juni 1917 heengegaan 14 april 1974 door: prof. dr. J. W. van Hulst, 

voorzitter CHU-fractie 
Eerste Kamer.

Op het moment dat de kerk van Jezus Christus de opstanding uit de doden vierde, 
werd Beerekamp opgeroepen tot een nieuw leven.
Kwam dit heengaan onverwacht?
In mijn antwoord op deze vraag liggen het ja en het neen op een mysterieuze wijze 
in elkaar verstrengeld. Mijn gedachten gaan terug naar maandag 8 april toen de 
fraktie van de CHU in de Eerste‘‘Kamer ’s avonds haar vergadering hield. 
Beerekamp was aanwezig en nam volop aan de discussies deel; hij zette uiteen, 
wat hij naar voren dacht te brengen bij de begrotingsbehandeling over de volks
gezondheid. De volgende dag was hij in de Kamer present.
Als wij nu weten, dat hij slechts enkele dagen later weggenomen zou worden, dan 
staan we verbijsterd, omdat de dood zo plotseling toesloeg.
Maar er is ook nog een andere waarheid.
Toen we op de genoemde maandagavond 8 april onze agenda afgewerkt hadden, 
vroeg hij nog even het woord. Hij deelde ons mede, dat hij met het ernstige plan 
rondliep voor de Eerste Kamer te bedanken, omdat hij vreesde in de toekomst 
niet meer op volle toeren te kunnen meewerken; diezelfde ochtend had hij een 
moeilijke vergadering geleid en hij voelde zich abnormaal vermoeid. Bovendien 
had hij onlangs een gesprek gehad met zijn arts; in een eerlijkheid die hij zeer 
waardeerde, had de medicus hem op voorzichtige wijze laten merken, dat hij zich 
heel erg in acht moest nemen.
Als fraktievoorzitter heb ik hem toen gezegd, dat niemand in de Unie het hem 
euvel zou duiden, als hij wel eens verstek zou laten gaan; hij zou zijn eigen 
werktempo mogen bepalen; door de samenwerking met de frakties van KVP en 
ARP zou een deel der werkzaamheden van hem aRfallen. Maar - en dat was mijn 
zwaarste argument - wij konden zijn vriendschap niet missen; de wijsheid van zijn 
adviezen hadden wij meer dan ooit nodig. Na enige tijd met zijn eigen gedachten 
geworsteld té hebben zei hij; als de fraktie er zo tegenover staat, dan zal ik 
proberen om het nog enige tijd vol te houden. Toen namen we afscheid. Na de 
Kamerzitting van 9 april zouden we hem nooit weerzien.
In het licht van het bovenstaande is de dood stellig niet onverwacht gekomen.

Een bewogen en uiterst aktief leven is thans afgesloten. Zien wij nog enige 
ogenblikken op deze levensweg terug.
Beerekamp werd in het uiterste noorden van Friesland geboren, in Paesens. Hij 
deed eindexamen gymnasium, voltooide de studie in de theologie en werd 
predikant. Een hoo^epunt in zijn leven was 27 maart 1952 toen hij bij prof. 
Berkelbach van der Sprenkel promoveerde tot doctor in de theologie op het 
proefschrift: De jeugddienst, zijn geschiedenis, principe en opzet.
Deze dissertatie is tot nog toe de enige samenvattende studie over dit onderwerp. 
Hij was predikant van 1941 tot 1959; daarna werd hij leraar en eerste corrector 
van het Menso Alting College in Hoogeveen; op 12 februari 1963 trad hij toe tot 
de Eerste Kamer. Hij bekleedde het voorzitterschap van het Psyehiatrisch 
Centrum ,,Licht en Kracht” te Assen; was vice-voorzitter van het ziekenhuis 
Bethesda te Hoogeveen; tot zijn dood was hij lid van het moderamen van de 
Hervormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken en voorzitter van de 
inriehting voor zwakzinnigen „Hendrik van Boeyn-Oord” te Assen; eveneens was 
hij tot zijn heengaan lid van de gemeenteraad van Hoogeveen. Zes jaar lang 
(1962-1968) was hij lid van de Drentse Provinciale Staten. In de Eerste Kamer was 
hij lid van de Huishoudelijke Commissie, een kleine commissie die echter zeer 
arbeidsintensief is en soms hele dagen vergadert. De regering erkende zijn 
verdiensten op velerlei gebied door hem te benoemen tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw.

Het bovenstaande is slechts een selectie uit zijn vele aktiviteiten. In de kracht 
zijner jaren werd hij getroffen door een ernstig hartinfarct, dat zich later nog eens 
herhaalde. Op dringend advies van de artsen verliet hij in 1973 met vervroegd 
pensioen de school, waar hij vooral de lessen in het Hebreeuws met grote liefde 
heeft gegeven.
Toen ik hem eens in het ziekenhuis bezocht, vertelde hij mij het verloop van zijn 
ziekte: hij woonde een kerkdienst bij, toen hij opnieuw een hartaanval kreeg; 
eigenlijk dacht hij toen aan een onmiddellijk heengaan: door God geroepen te 
worden tijdens de verkondiging van het Woord! Maar hij zou nog tot Pasen 1974 
moeten wachten.

* * *

Zijn werk als kamerlid wordt gekenmerkt door een grote zorgvuldigheid, door 
uiterst conciëntieuze voorbereiding en door een uitstekend taalgebruik. 
Beerekamp improviseerde niet graag, maar als het moest, deed hij het voortref
felijk. Maar zijn redevoeringen in eerste instantie waren steeds tot op de letter 
doordacht en verantwoord. Hij heeft in de Eerste Kamer onderwerpen 
aangesneden, waar eigenlijk nooit iemand zich aan waagde. Zijn rede over de z.g. 
Irene-kwestie, waar de Kamer ademloos naar luisterde, is van historische 
betekenis; zeldzaam indringend sprak hij over de geestelijke verzorging van de 
krijgsmacht. Uit de begrotingen van CRM en van de Volksgezondheid wist hij 
steeds die onderwerpen te halen die aan ieders aandacht ontsnapt waren. 
Staatssecretaris Klein (O. en W.), die zichzelf een humanistische atheïst noemt, 
vertelde mij, dat hem de schrik om ’t hart was geslagen, toen hij, voor de eerste 
maal een wetsontwerp in de Senaat verdedigende, geconfronteerd werd met een 
doorwrochte rede van Beerekamp over de vraag o f theologie al o f geen 
wetenschap is.

De Eerste Kamer wordt wel eens een beetje laatdunkend een Kamer van repetitie 
genoemd. Op wie van de leden dit ook moge slaan, het geld in de laatste plaats 
voor Beerekamp die door originaliteit en eruditie het niveau van de Kamer heeft 
verhoogd.

De werkers vallen, het werk moet voortgang' vinden. Maar Beerekamp laat een 
leegte achter, waarin niemand ooit zal kunnen voorzien. Anderen zullen komen 
die over andere kwaliteiten beschikken. Maar de plaats van Beerekamp was 
uniek.

Hoe zwaar mij het schrijven van dit In Memoriam ook valt, ik behoef gelukkig 
niets te verbloemen of mooier voor te stellen. Ruim elf jaar hebben wij in de 
Senaat met hem mogen samenwerken; nooit is de vriendschap door één verkeerd 
woord verstoord. En dat is in onze tijd een zeldzaam verschijnsel. Beerekamp 
heeft ons gesterkt door zijn vriendschap en bemoedigd door zijn geloof. Hoewel 
hij zeer diep aan het leven gehecht was, vreesde hij de dood niet. Want hij wist dat 
het graf overstraald wordt door het licht van de Opstanding.

Wij denken aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Voor hen is het verlies ’t zwaarst 
te dragen. Mogen zij zich gesterkt weten door het Evangelie van Pasen. En door 
het medeleven van heel veel vrienden.

Van Hulst.

DE BEGRAFENIS VAN DR. J. W. BEEREKAMP

Honderden waren vorige week vrijdag naar 
de Hervormde Kerk te Hoogeveen gekomen 
om de rouw- en dankdienst, die voorafging 
aan de teraardebestelling van dr. J. W. 
Beerekamp, bij te wonen. Onder de 
aanwezigen waren onder meer oud-staats- 
secretaris mr. C. van Veen, staatssecretaris 
dr. A. Veerman van onderwijs, de Eerste 
Kamerleden jhr. mr. L. E. de Geer van 
Oudegein, prof. dr. I. W. van Hulst en dr. K. 
de Vries, de Tweede Kamerleden dr. R. J. 
H. Kruisinga, drs. G. van Leijenhorst, T. 
Tolman en H. Wisselink, de voorzitter van 
de Eerste Kamer, prof. dr. Th. L. M. 
Thurlings. Voorts de griffier van de senaat 
jhr. rar. J. W. Roell, de Eerste Kamerleden 
ir. H. J. Louwes (VVD), F. T. van der 
Maden (KVP) en K. Meuleman, de 
commissaris der koningin in Drenthe, mr. 
H. K. Gaarlandt en de burgemeester van 
Hoogeveen, mr. Oosterhbff.
Voor het begin van de dienst werd het 
woord gevoerd door prof. Van Hulst en 
burgemeester Oosterhoff. De voorzitter van 
de Christelijk Historische senaatsfractie, die 
mede namens de Tweede Kamerfractie 
sprak, herinnerde aan de laatste fractie
vergadering, welke dr. Beerekamp had 
bijgewoond, op 8 april jongstleden. Hij 
sprak in dit verband van een „onvoltooide 
toekomst”. Prof. Van Hulst wees er op, dat 
dr. Beerekamp een optimaal gebruik heeft 
gemaakt van de beperkte macht van een 
kamerlid en onder meer waardevolle 
bijdragen heeft geleverd op het terrein van 
de volksgezondheid (met name het 
ziekenhuiswezen) en de defensie (speciaal 
de geestelijke verzorging van de krijgs
macht). „Dr. Beerekamp laat als parlemen
tariër diepe sporen na. Hij heeft geen lang 
leven gehad. Maar het leven wordt niet 
bepaald door z’n lengte maar door z’n 
diepte”. Prof, Van Hulst citeerde de verzen 
1 en 8 van lied 56 uit het Liedboek van de 
Kerken.

Ga in het schip, zegt gij.
Steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij.
Vaar naar de overkant.
Wacht daar op mij.

Ik ben het, zegt gij dan.
Kom maar met mij 
Mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt gij.
Hier is mijn hand.

Prof. Van Hulst eindigde als volgt:
,,Beerekamp had het leven innig lief. Maar 
hij was niet bang om naar de overkant te 
varen. Hij wist dat Jezus zei: Hier is mijn , 
hand.”
Burgemeester Oosterhoff vertolkte de 
dankbaarheid van de gemeenschap van 
Hoogeveen, waarvoor dr. Beerekamp de 
laatste twintig jaar zo veel heeft gedaan, 
onder meer als raadslid.
Dr. Beerekamp, zei hij, was niet alleen een 
man van studie, maar ook van overdracht. 
Er was in hem een sterke drang tot leven en 
samenleven.
De preek van ds. K. J. Jansen, wijk- 
predikant te Hoogeveen, stond in het teken 
van de dank aan God. De tekst- was 
Johannes 12 vers 26: „En waar Ik ben, daar 
zal ook Mijn dienaar zijn” . Ds. Jansen 
herinnerde aan de eerste preek, die 
kandidaat Beerekamp had gehouden op 18 
oktober 1939 en waarvan de tekst luidde: 
„Mijn genade is U genoeg, mijn kracht 
wordt in zwakheid volbracht” (2 Corinthe 
12 vers 9, statenvertaling). „Beerekamp was 
een dienaar van Christus. Hij leeft, omdat 
Jezus leeft” .
De indrukwekkende rouw- en dankdienst 
werd besloten met het zingen van het lied 
,,U zij de glorie, opgestane Heer” . Met dit 
getuigenis eindigde ook de oudste zoon van 
dr. Beerekamp, toen hij op de begraafplaats 
een dankwoord sprak: ,,A toi la gloire” .

K. de Vries.

EERSTE KAMER HERDACHT 
DR. J. W. BEEREKAMP

De Eerste Kamer heeft deze week, dinsdag, 
aan het begin van haar vergadering, dr. J. 
W . Beerekamp herdacht, het Eerste 
Kamerlid voor de CHU, die op Eerste Paas
dag overleed. Vorige week vrijdag, op de 
dag van de begrafenis van dr. Beerekamp, 
hing de Nederlandse vlag halfstok op het 
Eerste Kamergebouw aan het Binnenhof te 
Den Haag.
Herdenkingswoorden werden gesproken 
door de Eerste Kamer-voörzitter prof. dr. 
Th. L. M . Thurlings, en namens de regering 
door mr. W . F. de Gaay Fortman, minister 
van binnenlandse zaken.

Senaatsvoorzitter Thurlings zei: ,,Op Eerste 
Paasdag is plotseling, in de leeftijd van 56 
jaar, van ons heengegaan, ons medelid dr. 
Jan Wouterus Beerekamp. Hij was lid van 
deze kamer sedert 12 februari 1963.
Op vrijdag 19 april heeft zijn uitvaart plaats 
gevonden, in een rouwdienst en dankdienst 
in de Nederlands Hervormde Kerk te 
Hoogeveen, die ik mede uit uw naam heb 
bijgewoond.
De persoon en de verdiensten van dr. 
Beerekamp zijn aldaar door ons medelid 
prof. Van Hulst op een wijze belicht, die mij 
door inhoud en vorm zeer heeft ontroerd. 
Wanneer ik, hoe gebrekkig ook, als 
voorzitter van de Eerste Kamer dr. Beere
kamp thans wil gedenken, dan is dat om 
uiting te geven aan mijn gevoelens van rouw 
en van verdriet om een onherstelbaar verlies 
dat zijn gezin maar ook deze kamer heeft 
getroffen.
Dr. Beerekamp was ’n toegewijd lid, die met 
nimmer aflatende ijver zich inzette voor zijn 
fractie en voor geheel de Eerste Kamer. Als 
spreker in de openbare vergadering drong 
hij grote bewondering af niet slechts door 
zijn waardige welsprekendheid, maar ook 
en meer nog door de diepgaande studie die 
hij aan de zaak gewijd had, door de 
evenwichtigheid van zijn argumentering en

de sluitendheid van zijn gevolgtrekkingen. 
Vaak waren het delicate aangelegenheden, 
die zijn fractie hem te behandelen gaf, maar 
moeilijk had zij bekwamere handen kunnen 
vinden waaraan zij deze had kunnen 
toevertrouwen.
Ook in de Kamercommissies betoonde dr. 
Beerekamp grote toewijding, bekwaamheid 
en ijver. Ogenschijnlijk gereserveerd in zijn 
optreden legde hij een warme menselijkheid 
aan de dag en hij zette zich zonder terug
houdendheid in voor welzijn en recht van 
zijn medemensen.
De Commissie voor de verzoekschriften en 
de huishoudelijke commissie mogen in 
dankbaarheid terugzien op hetgeen dr. 
Beerekamp in de vele jaren waarin hij het 
lidmaatschap bekleedde, heeft verricht. 
Ondanks de hartkwaal, die hem reeds 
eerder aan de rand van de dood had 
gebracht, zette hij zich opgewekt en zonder 
terughouding in voor het werk van de Eerste 
Kamer. Weinig had het gescheeld o f hij had 
zich beschikbaar gesteld voor deelneming 
aan de delegatie naar de Nederlandse 
Antillen.
Wie, zoals ik, op dinsdag voor Pasen nog 
een levendig en aangenaam gesprek met 
hem voerde, kon niet vermoeden dat het de 
laatste keer was dat hij in ons midden 
verkeerde.
Nu is plotseling aan dat zo welbestede leven 
een einde gekomen. Hoogeveen betreurt het 
verlies van een zeer waardevolle mede
burger, de Kamer treurt over het heengaan 
van een lid dat ons aller achting en eerbied 
genoot. Zijn vrouw en kinderen rouwen om 
een zeer geliefde echtgenoot en vader, 
rouwend echter in de hoop en in het geloof 
dat hem een beter leven is geschonken.
Aan hen betuigen wij ons oprechte 
medeleven. Voor dr. Beerekamp is het 
aardse leven volbracht, moge een beter

ven/olg pag. 5
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CHU-Tweede-Kamerfractie teleurgesteld over 
kamerdebat over belastingvoorstellen
De christelijk-histoiische Tweede-Kamer- 
fractie heeft zich teleurgesteld getoond over 
het verloop van het debat in de 
Tweede E^mer over de belastingvoorstellen 
van het kabinet-Den Uyl. Dat debat werd 
gehouden net voor het begin van de 
veertiendaagse paasvakantie van de kamer
leden, welke vakantie begin deze week 
eindigde.
CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H.
Kruisinga bracht die teleurstelling onder 
woorden, zowel in de tv-uitzending als in de 
radio-uitzending van de Unie, die er in de 
week na het kamerdebat waren. ,,De fractie 
is zeer teleurgesteld, zowel wat betreft de 
reactie van het kabinet als de reactie van 
verschillende partijen in de kamer”, aldus 
dr. Kruisinga.

VDF REDENEN

Hij somde vijf redenen op voor de 
teleurstelling:
„In de eerste plaats: de machtigingswet. 
Wij zijn van oordeel dat de noodsituatie 
waarop de machtigingswet was gebaseerd, 
niet meer aanwezig is. Dit kabinet-Den Uyl 
is de verkiezingen ingegaan onder de leuze 
van de inspraak. Welnu, dan moet zeker dit 
kabinet-Den Uyl niet alle macht tot zich 
trekken.
Maar dan moet ze zeker inspraak van het 
parlement toestaan, dat betekent: terugkeer 
tot normale parlementaire democratische 
verhoudingen en tot normale democratische 
wetgeving, en terzijde stellen van de 
machtigingswetgeving.
Naar het oordeel van de CHU is 1 januari
a.s. de snelste termijn waarbinnen deze 
wetgeving kan worden afgeschaft. Voordien 
moet dit kabinet vervangende wetgeving tot 
stand brengen. De CHU heeft daartoe in 
een motie in de kamer aangespoord.
In de tweede plaats zijn we bij de debatten 
teleurgesteld in de houding van kamer en 
kabinet terzake van de belastingvoorstellen. 
De belastingschroef ten aanzien van de 
middengroepen is weer aangedraaid. De 
CHU had voorstellen ingediend ter 
verlichting van de belastingdruk. Dat was 
heel goed mogelijk geweest. Maar dit 
kabinet en ook andere partijen in de kamer 
hebben de CHU bij deze voorstellen niet 
gesteund.

vervolg van pag. 4

leven zijn deel zijn geworden,” aldus de 
voorzitter van de Eerste Kamer.

ONTROERING

Minister De Gaay Fortman zei namens de 
regering het volgende: ,,Niemand die Jan 
Wouterus Beerekamp gekend heeft; zal 
zonder ontroering kennis genomen hebben 
van zijn heengaan. Hij was een man van 
hoge statuut, hij was een nederig mens, hij 
zag de mensen die op zijn weg kwamen en 
van niet weinigen was hij de naaste, zoals 
ook ministers en staatssecretarissen kunnen 
getuigen.
De regering heeft de heer Beerekamp 
ontmoet in vergaderingen van de vaste 
commissies voor de hoge colleges van staat 
en algemene zaken, de vaste commissie voor 
CRM, de vaste commissie voor maatschap
pelijk werk en vooral ook in de openbare 
vergaderingen van de Eerste Kamer. Hij 
had een vaste overtuiging, die hij nochtans 
met een zekere terughoudendheid naar 
voren bracht. Gedurende een aantal jaren 
heeft hij vooral bij het beleidsdebat over 
algemene zaken op een hoog peil gebracht. 
Onvergetelijk voor hen die ze mocht horen, 
zijn zijn redevoeringen over de toekenning 
van de P.C. Hooftprijs aan G. K. van het 
Reve en over het grondwetsartikel, dat de 
financiële band van de staa^met de kerk
genootschappen regelt. Zij gaven blijk van 
ongewone eruditie en van een geestelijk 
fond, dat het begrijpelijk maakt waarom zij, 
die hem lief waren, in het bericht van zijn 
sterven in de eerste plaats van zijn 
hoedanigheid van doctor in de theologie 
vermeldden.
De regering houdt aan deze volksvertegen
woordiger een dankbare en respectvolle 
herinnering. Haar medeleven gaat uit naar 
zijn vrouw, aan wie hij zo charmant zijn 
proefschrift opdroeg, naar zijn kinderen en 
naar .zijn familie, in wier midden hij een 
sleutelfiguur was.” Aldus minister De Gaay 
Fortman.
Na deze herdenkingstoespraken namen de 
Eerste Kamerleden enkele minuten stilte in 
acht.

H. L.

In de derde plaats zijn we teleurgesteld in 
de houding van kabinet en kamer tegenover 
de tuinders. Die hebben het heel erg 
moeilijk. Ze hebben geen goede sociale 
voorzieningen, maken erg lange arbeids
tijden, geven een belangrijke bijdrage aan 
Nederlands nationale economie. Ze ver
dienen nu in deze tijd onze steun om het 
hoofd boven water te houden.
De CHU heeft daarvoor gepleit. In de 
kamer vonden we geen gehoor.
In de vierde plaats zijn we teleurgesteld over 
het beleid tegenover de middenstand. Daar 
heeft dit kabinet mooi weer gespeeld met 
andermans geld. Ze heeft de jeugdlonen 
ingevoerd en de middenstand mag het

betalen. Maar dit kabinet-Den Uyl geeft de 
middenstand geen mogelijkheid om deze 
last te betalen. Voor de belangen van de 
middenstand heeft dit kabinet geen oog.
In de vijfde plaats hebben wij zekerheid 
gevraagd over de hypotheek-rente aftrek 
voor degenen die een eigen huis hebben of 
willen aanschaffen. De CHU wil die aftrek 
voor de belastingen behouden. Ook hierover 
waren de antwoorden van dit kabinet 
teleurstellend.”
Aldus dr. Kruisinga over de redenen, 
waarom zijn fractie teleurgesteld was over 
het verloop van het Tweede-Kamerdebat.

H. L.

Belgische en Nederlandse 

chiisten-democratische jongeren bijeen
Christen-democratische jongeren uit België 
en Nederland hebben onlangs te Antwerpen 
een studiedag gehouden over het onderwerp 
„Europese partijvorming en programma”. 
Het initiatief voor deze dag was genomen 
door de jongerenorganisaties van de 
Belgische Christelijke Volkspartij en de 
Nederlandse KVP, CHU en ARP. Deze 
organisaties achten het noodzakelijk in het 
kader van de EUJCD, de Europese unie van

jonge christen-democraten, werk te maken 
van de Europese partijvorming.
Onze medewerker, de heer Hans van 
Weezel, zond het volgende verslag van de 
bijeenkomst:

Bij deze gelegenheid discussieerden een 
zestigtal christen-democratische jongeren 
van de Vlaamse Christelijke Volkspartij aan 
de ene kant en vertegenwoordigers van

CDA<ongres

„De Dynamische stad”

Het CDA-overleg van de vier grote steden organiseert op zaterdag 11 
mei aanstaande van 10 tot 4 uur in Krasnapolsky te Amsterdam een 
congres over de leefbaarheid van de stad.

Opening door prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, minister van binnenlandse 
zaken.

Inleiders zijn:
jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, burgemeester van Amstelveen 
over ,,Stadsprobleem-CDA-probleem”, prof. mr. P. de Haan, 
hoogleraar in het burgerlijk en agrarisch recht te Delft over ,,Ruim
telijk dynamiek - bestuurlijk instrumentarium”, en prof. dr. A. J. 
Hendriks, hoogleraar economisch aardrijkskunde te Tilburg over 
„Sociaal-economische dynamiek - ruimtelijke ordening”.

Des middags vindt een discussie plaats tussen een panel en de aanwezigen, die 
dagelijks worden geconfronteerd met de stedelijke problematiek. Leden van het 
panel zijn de inleiders, wethouder H. Alberts uit Ede en wethouder G. Z. de Vos 
uit Rotterdam.
Congresvoorzitter is Dick Laan, gedeputeerde van Noord-Holland en lid van het 
bestuursorgaan van het CDA.
Nadere informatie over het congres worden op verzoek toegezonden. Inlichtingen 
en schriftelijke opgaven over deelneming bij: Louis Pietersen, Korte Papaverweg 
2 te Amsterdam.

Het CDA-overleg roept alle betrokkenen, politici, bestuurders en 
belangstellenden op dit grote congres by te wonen.

Toegang gratis

Mr. F. H. Piket

Suriname verder met 
gedachten over onafhankelijkheid
„Suriname is ai verder met de gedachten 
over de onafhankelijkheid dan de AntiUen”. 
Deze constatering maakte het christelijk- 
historische lid van de Eerste Kamer, mr. F. 
H. Piket aan het einde van het bezoek, dat 
hij met een Nederlandse parlementaire 
delegatie aan de Nederlandse Antillen 
bracht, tegenover een verslaggever van het 
ANP.

De Nederlandse delegatie pleegde op de 
Antillen overleg met delegaties uit de staten 
van Suriname en uit de staten van de 
Antillen. Ter gelegenheid van dat overleg 
bezochten de Nederlanders de zes 
Antilliaanse eilanden.
Mr. Piket zei in zijn terugblik op het 
bezoek, dat de infrastructuur, de sociaal- 
economische omstandigheden en de kwes
ties met betrekking tot het territoir nog in

de kinderschoenen staan. Hij vroeg zich af 
o f Nederland in het verleden wel voldoende 
voor deze zaken gedaan heeft. Toch vond 
hij dat Nederland gunstig afsteekt bij 
andere landen, die koloniën hebben gehad. 
Mr. Piket zei tegen de ANP-verslaggever het 
te betreuren, dat Nederland er niet in 
geslaagd is de Antillianen en Surinamers 
ervan te overtuigen dat niet alles op 
Nederlandse leest geschoeid moet worden.

,,Op de Antillen en in Suriname moet 
primair aandacht besteed worden aan 
onderwijs” , aldus mr. Piket. Volgens hem 
zal men na twee of drie generaties een peil 
moeten hebben bereikt waarbij geen 
verschillen meer bestaan tussen de oudere 
en de jongere generatie.

H. L.

CHJO, ARJOS en KVPJG aan de andere 
kant op basis van de resoluties van het XlXe 
Congres te Bonn van de Europese Unie van 
Christen-Democraten over diverse politieke 
onderwerpen. Zo kwamen in een aantal 
werkgroepen ,,ethische vraagstukken”,
„internationale politiek”, ,,Europese partij
vorming” en ,,sociaal-economisch beleid” 
uitvoerig aan de orde.
Primaire opzet van dit verheugende contact 
was evenwel gelegen in een behoefte naar 
een nauwere samenwerking tussen Bel
gische en Nederlandse christen-democra
tische jongeren als voorloper van een 
hechtere samenwerking in Europees ver
band.
Over het algemeen werden de ,,Bonner 
Resoluties” te vaag gevonden, waardoor een 
verdere uitdieping van een en ander gewenst 
Wij zijn van oordeel dat de noodsituatie 
dat er niet altijd op één lijn gedacht werd. 
Dit was b.v. het geval bij de discussie inzake 
de gewenste richting van een toekomstige 
Europese christen-democratische partij.
De CVP-jongeren alsmede de CHJO en 
KVPJG betoonden zich voorstander van een 
,,open” partij.
De ARJOS blijft echter tegen deze 
conceptie gekant en ziet meer heil in een 
zuiver confessionele grondslag. 
Concluderend kan het resultaat van deze 
dag als uiterst positief omschreven worden. 
In september zullen Nederlanders en 
Belgen elkaar ergens in Nederland 
ontmoeten teneinde deze eerste kennis
making nog meer uit te kunnen diepen. 
Onderwijl zullen de verschillende stand
punten in de jongerenorganisaties in beide 
landen doorgesproken worden.
De slotapotheose van dit Vlaams-Neder- 
landse samenzijn - de aanwezigheid van een 
Waalse en een Luxemburgse deputatie mag 
evenwel niet onvermeld blijven -, vormde de 
aanwezigheid van een luisterrijke CVP- 
receptie ter viering van de recente 
verkiezingswinst van deze partij. De komst 
van de Europese top christen-democraat en 
toekomstig regeringsleider Tindemans gaf 
nog meer cachet aan deze manifestatie. 
Tenslotte dienen het ministerie van CRM, 
dat de aan deze dag verbonden onkosten in 
het kader van het Nederlands-Belgisch 
cultureel verdrag vergoeden zal, alsmede 
het voortreffelijk voorzitterschap van de 
CVP-jongerenleider Jan Huygenbaert nog 
extra vermeld te worden.

Gelderse 

CDA-jongeren 

in actie
In de provincie Gelderland is een 
gezamenlijk initiatief van ARJOS, CHJO en 
KVPJG ontstaan, voor de begeleiding van 
de CDA-statenfractie. Hiervoor hebben de 
jongerenorganisaties alle medewerking 
gekregen van de fractie. Op deze manier 
proberen zij een brug te vormen tussen de 
fractie en de burgers. Vooral in een 
provincie als Gelderland komen zaken aan 
de orde die velen zullen aanspreken. Denk 
bijvoorbeeld maar aan de wegenaanleg in 
de Veluwe, de kanalisering van de beken in 
de Achterhoek en de dijkverzwaring in het 
rivierengebied. Stuk voor stuk actuele 
problemen, waar iedereen zich wat meer in 
zal willen verdiepen.
De Gelderse jongeren schrijven: „We
hebben nog enkele jongeren nodig, die zich 
willen inzetten voor dit boeiende werk. Het 
enige wat wij vragen is naast een hart voor 
de provincie Gelderland, het lidmaatschap 
van AR, CH of KVP of van één van de 
jongerenorganisaties. Heb je interesse, bel 
o f schrijf dan even naar Paul Doop, 
Zwanenveld, Nijmegen, telefoon 445082 
(080)” .

WIJZIGING 

TELEFOONNUMMER 

MR. W. SCHOLTEN

Het telefoonnummer van mr. W. 
Scholten, lid van de Tweede-Kamer- 
fractie, is gewijzigd in 070-276785. 
Het adres is ongewijzigd: Kievitlaan 
2, Leidschendam.
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Marketing op het gebied van de politiek
Enquêtes z^n een belangryk hulpmiddel 
bij het verzamelen van gegevens over het 
kiezerscorps en bij het analyseren van de 
doelstellingen van politieke partyen. Het 
zijn echter momentopnamen van de 
publieke opinie en de vraag is in hoeverre 
pnblikatie van de enquêteresultaten de 
kiezers beïnvloedt. Als die invloed bestaat, 
kan hoogstens de pnblikatie van onderzoek
resultaten in verkiezingsperioden worden 
ingedamd. Dit doet echter niets af aan de 
reële betekenis van het instrument en die 
reële betekenis ligt niet in de voorspeUende 
of propagandistische waarde. Essentieel is 
het gebruik ervan door politici, partyen en 
kandidaten om te komen tot een objectieve 
analyse van de kenmerken, wensen, 
meningen en beslissingsprocessen die bij de 
kiezers een rol spelen. Hierdoor kan men, in 
anologie met de marketing op commercieel 
terrein, zijn „prodnkt” aanpassen.

Over de marketing op het gebied van de 
politiek wordt meestal niet veel goeds 
gezegd. Sommige mensen zijn veront
waardigd over de belangrijke bedragen die 
worden gestoken in verkiezingspubliciteit of 
worden toevertrouwd aan instellingen die 
gespecialiseerd zijn in het organiseren van 
verkiezingscampagnes. Anderen verzetten 
zich tegen de publikatie van de uitkomsten 
van opinie-onderzoek en stellen voor dit 
soort onderzoek te verbieden. Alom 
veroordeelt men - met de mond - het 
gebruik van marketingmethoden bij de 
politieke strijd en verklaart men dat het 
zowel immoreel als ondoeltreffend is om een 
partijprogramma o f een verkiezingskandi
daat „te verkopen” met gebruikmaking van 
dezelfde methoden als die welke worden 
toegepast als het gaat om het op de markt 
brengen van een bepaald merk zeep. Het is 
immoreel, zegt men, omdat deze methoden 
op het terrein van de demagogie liggen en 
leiden tot manipulaties en ongeoorloofde 
publiciteit, gericht op het ombuigen van de 
meningen van de kiezers. Neemt men 
echter, aan de ene kant, stelling tegen de 
toepassing van marketing op het gebied van 
de politiek, ten dele trouwens op grond van 
tegenstrijdige argumenten (want indien 
deze methoden niet doeltreffend zijn dan 
leveren zij ook geen gevaar op), aan de 
andere kant laat men niet na om er op grote 
schaal gebruik van de maken.
In Frankrijk werden in een bepaalde 
periode van circa zes maanden bijna 100 
enquêtes gehouden om de meningen van de 
Franse kiezers op politiek gebied te peilen. 
Deze onderzoeken werden gehouden door 
gespecialiseerde instellingen en waren voor 
rekening van alle politieke partijen (met 
uitzondering wellicht van de communis
tische partij) en van talrijke verkiezings
kandidaten.
Slechts een klein deel van deze peilingen, 
waarvan de kosten varieerden van 20.000 
tot 200.000 francs, werden de resultaten 
gepubliceerd en dan nog alleen maar die 
welke betrekking hadden op bepaalde 
onderdelen van het onderzoek. Bovendien 
besteedden tientallen verkiezingskandi
daten de organisatie van hun verkiezings
campagne uit bij marketing-instituten en 
trokken daarvoor budgetten uit van 100.000 
tot 300.000 francs (en soms nog 
aanmerkelijk meer). Die tamelijk hoge 
kosten zijn te verklaren met het feit dat per 
geval/ „maatwerk” werd geleverd in plaats 
van ^ethoden volgens een vast patroon. 
Zowel uit theoretisch als uit praktisch 
bogpunt is het van belang de vraag te stellen 

/o f  7de toepassing van marketingmethoden 
op politiek terrein gewettigd en doelmatig is 
en om hierop een antwoord te kunnen geven 
is het noodzakelijk precies te weten waaruit 
marketing op politiek terrein bestaat.
Wat betreft het doel is er een belangrijk 

, verschil met marketing op commercieel 
gebied: het gaat niet om het bevorderen van 
de verkoop van goederen of diensten maar 
om het verkrijgen van zo veel mogelijk ■ 
kiezers die hun stem geven aan een 
bepaalde kandidaat, partij o f een bepaald 
politiek project (bij een referendum). Het 
gaat ook niet om de geldmiddelen van de 
consument maar om de stembiljetten van de 
kiezers en met deze wezenlijke verschillen in 
doelstelling dient terdege rekening te 
worden gehouden wanneer men gaat 
onderzoeken of en in hoeverre de klassieke 
marketing op politiek terrein kan gelden. In 
het kader hiervan dienen drie hoofdpunten 
te worden bekeken, n.1. het marktonder
zoek, de omschrijving van het produkt en 
het gebruik van moderne middelen om te 
overreden en te verkopen.

ONDERZOEK OP DE „POLITIEKE 
M ARKT”

De meeste ondernemers vleien zich met de 
gedachte dat zij altijd al onbewust 
marketing hebben bedreven en de politici

hebben evenmin gewacht op de uitvinding 
van de marketing om in te zien dat het voor 
hen nodig is de kiezers te kennen.
Onder elk democratisch regime, waarbij de 
regering door het volk wordt gekozen, 
dienen de politici, die aan de macht willen 
komen en aan de macht willen blijven, te 
weten wat de burgers denken en willen om 
hen te kunnen bieden wat zij wensen dan 
wel om hun opinie om te buigen. Met 
andere woorden, in samenlevingen waar de 
regering wordt gekozen door het volk en 
wordt geacht te regeren voor het volk dient 
men te weten wat de wil van het volk is. De 
middelen die politici hiervoor van oudsher 
gebruikten zijn echter nu niet meer 
toereikend.

In de oudheid, toen een samenleving uit 
enkele honderden of enkele duizenden 
personen bestond, konden Pericles en 
andere staatslieden hun informatie putten 
uit dagelijkse persoonlijke contacten met 
hun medeburgers. Ook in latere tijden 
konden politici, door gesprekken met de 
bevolking van hun gemeente o f district, met 
hun kiezers voldoende contact onder
houden. Maar een dergelijke methode is 
niet toe te passen als het gaat om 30 miljoen 
kiezers in Frankrijk of om 100.000 kiezers 
in een middelgrote stad. Men krijgt langs 
deze weg slechts een fragmentarisch beeld 
dat bovendien meestal vertekend is. Zb kan 
bijv. een communistisch kamerlid uit zijn 
persoonlijke contacten en uit die van zijn 
medewerkers tot de conclusie komen dat de 
bevolking verbitterd en opstandig is terwijl 

'een rechtse afgevaardigde, op grond van 
zijn persoonlijke contacten, meent dat er 
juist sprake is van een welvarend en 
tevreden volk. Persoonlijke contacten zijn 
dus voor een politicus onvoldoende om een 
objectief en betrouwbaar beeld te krijgen 
van de meningen, behoeften en stand
punten van de kiezers in hun totaliteit.
Er zijn nog wel andere bronnen van 
informatie, zoals petities, demonstraties, 
stakingen en andere collectieve acties die 
uiting geven aan ontevredenheid of 
verlangens van bepaalde sociale groepen 
maar zij zijn geen getrouwe weergave van de 
openbare mening omdat zij enerzijds 
slechts uitingen zijn van actieve minder
heden (de meerderheid zwijgt) en anderzijds 
alleen optreden als de gevoelens tot een 
zekere graad van hevigheid zijn opgelopen. 
Zo heeft het, tijdens de Franse revolutie, 
Lodewijk XVI ongetwijfeld het leven gekost 
dat hij niet beschikte over voldoende 
bronnen van informatie over de publieke 
opinie.
Ook de verkiezingen zelf zijn, als bron van 
informatie, voor politici onvoldoende omdat 
zij te incidenteel worden gehouden en 
omdat de wensen van de kiezers er slechts 
zeer globaal uit af te lezen zijn. Eén keer in 
de zo veel jaar een president kiezen of leden 
voor de Tweede Kamer en van tijd tot tijd 
een referendum waarop men ja of nee kan 
zeggen maken het de kiezers niet mogelijk 
om hun meningen nauwkeurig naar voren 
te brengen. Wel is men steeds meer in staat 
om door analyse achteraf na te gaan hoe 
verschillende bevolkingsgroepen (op het 
platteland, in de steden, agrariërs, 
handarbeiders en soms zelfs mannen en 
vrouwen) hebben gestemd maar men weet 
niet waarom. Kortom, men kan de kiezers 
niet werkelijk leren kennen uit de 
verkiezingsuitslagen, politieke bijeenkom
sten en demonstratieve optochten en 
daarom maken politici meer en meer 
gebruik van een instrument dat zijn waarde 
bij het marktonderzoek al lang heeft 
bewezen nl. de enquête op basis van 
steekproeven.

Het is hier niet de plaats om de 
verschillende technieken uiteen te zetten die 
bij enquêtes worden gebruikt. Het kan 
echter wel nuttig zijn om in het kort aan te 
geven welke soorten politieke enquêtes er 
zijn.
Naar gelang de doelstelling kan men nl. drie 
groepen enquêtes onderscheiden, t.w.: 
enquêtes die de mening van de kiezers 
peilen, onderzoek naar de meningen over 
partijen en kandidaten en onderzoek naar 
de factoren die van invloed zijn op de stem 
die de kiezers uitbrengen.

ONDERZOEK NAAR DE WENSEN VAN  
DE KIEZERS

Eén van de eerste enquêtes op dit gebied 
werd een jaar o f vijftien geleden gehouden 
ter gelegenheid van gemeentelijke verkie
zingen. Het gemeentebestuur kon hieruit 
leren hoe de kiezers dachten over het beleid 
in het verleden en wat zij op belangrijke 
punten in de toekomst verwachtten. Veel 
kiezers bleken het werk op het gebied van 
de verkeersvoorzieningen en de stedebouw 
van de gemeente gunstig te beoordelen en

het van groot belang te achten. Het 
gemeentebestuur ruimde voor deze punten 
in de verkiezingscampagne een grote plaats 
in en dit leverde ongetwijfeld een bijdrage 
tot een verkiezingsoverwinning.

Onlangs werden in Frankrijk door een 
Parijs dagblad, de resultaten gepubliceerd 
van een soortgelijk onderzoek op nationaal 
gebied. In dit onderzoek werd de mate van 
tevredenheid van de verschillende sociale 
groepen nagegaan over hun levensom
standigheden en het functioneren van de 
maatschappij.
Daarna werd een rangorde vastgesteld met 
betrekking tot welvaart, veiligheid, vrije 
tijd, minder sociale ongelijkheid, milieu
bescherming, meer vrijheid e.d.

ONDERZOEK NAAR DE MENINGEN 
OVER PARTIJEN EN KANDIDATEN

De resultaten van dit soort onderzoek naar 
het imago van politici en hun partijen 
worden regelmatig gepubliceerd door Le 
Figaro onder de titel „Cote des Person- 
nalités”. Het schijnt dat politici vol 
ongeduld naar deze resultaten uitzien en ze 
soms met angst en beven bekijken. Meer 
diepgaande studies worden vooral in tijden 
van verkiezingen gemaakt maar de 
resultaten hiervan worden niet gepublli-

door Denis Lindon

ceerd. Zij hebben bijv. tot doel om na te 
gaan in hoeverre de kiezers het samengaan 
van linkse partijen opmerken, in hoeverre 
zij sympathie hebben voor bepaalde 
kandidaten, welke positieve en negatieve 
eigenschappen zij aan die kandidaten 
toekennen en welke positieve bijdragen die 
kandidaten naar hun mening kunnen 
leveren aan de belangen van de gemeente of 
het district dat zij vertegenwoordigen. Waar 
het hierbij om gaat is dat de politicus beter 
in staat is om zijn campagne te leiden als hij 
weet hoe men over hem denkt en om dit te 
weten heeft hij weinig aan de welwillende 
oordelen van politieke vrienden o f de sterk 
gekleurde meningen van tegenstanders.

ONDERZOEK NAAR FACTOREN VAN 
INVLOED OP DE STEM VAN DE 
KIEZERS

Het derde soort onderzoek, dat in Frankrijk 
een bescheiden maar veelbelovend begin 
heeft gemaakt, betreft de samenstelling van 
gedragsmodellen van de kiezers. Deze vorm 
van onderzoek wordt geïnspireerd door 
onderzoek naar het koopgedrag van de 
consument, zijn keuze van merken. Het 
gaat dan om de beantwoording van de 
volgende vragen:

* hoe stelt de kiezer zich op de hoogte van 
het programma van politieke partijen en 
van politieke kwesties?

* hoe krijgt hij gegevens over de 
kandidaten?

* hoe kiest hij uit verschillende kandidaten 
die hij geen van allen op elk punt als 
ideaal ziet?

* welk gewicht dient hij bij de keuze toe aan 
diverse criteria?

* hoe dient een voorgenomen of uit
gebrachte stem te worden uitgelegd?

In eerste instantie dienen dergelijke 
modellen, die zich nog in een experimenteel 
stadium bevinden, om de stem van de 
kiezers beter te begrijpen en die te kunnen 
voorspellen.

ONDERVERDELING VAN DE KIEZERS 
IN VERWANTE GROEPEN

Tot nu toe hebben wij over kiezers 
gesproken alsof zij een homogene groep 
vormen met dezelfde wensen, meningen en 
gedragspatronen maar de werkelijkheid is 
anders. Evenmin als er een gemiddelde 
Fransman bestaat, gezien zijn gewicht, 
afmetingen, e.d., is er een gemiddelde 
kiezer. Iedere kiezer is een geval op zichzelf, 
bestaande uit een unieke combinatie van 
verlangens, meningen en gedragingen. 
Daarom is het voor een politicus gevaarlijk 
om het kiezerscorps als één geheel te 
beschouwen en volgens een uniforme me
thode te behandelen maar daar staat tegen
over dat het onmogelijk is om voor elke 
kiezer afzonderlijk een politiek programma 
op te stellen en om propaganda te voeren 
die gericht is op elk individueel geval. Dit 
heeft tot gevolg dat, evenals bij commerciële 
activiteiten, tot segmentatie wordt over
gegaan in die zin dat een splitsing wordt 
gemaakt in een beperkt aantal min of meer

homogene groepen wat betreft hun wensen 
en gedragingen op politiek gebied.
De eerste pogingen tot segmentatie van het 
kiezerscorps werden gemaakt op basis van 
socio-demografische criteria: sexe, leeftijd, 
'beroep, woonplaats, cultureel niveaü. Deze 
criteria leverden echter geen bevredigende 
resultaten op want in elk segment, bijv. 
'mannen van 21 tot 35 jaar, woonachtig in en 
'gemeente met 20.000 tot 100.000 inwoners 
en werkzaam in loondienst, bleek op 
politiek gebied een grote heterogeniteit te 
bestaan. Nu is men meer geneigd om voor 
■ segmentatie psychologische criteria te 
|te gebruiken zoals een autoritair o f vrij
heidslievend karakter, een conservatieve of 
progressieve instelling en een sterke of 
minder sterke aanleg tot heftig of 
[gewelddadig optreden. Deze criteria, ge- 
Icombineerd met. socio-demografische ken
merken, maken het mogelijk zeer homo
gene segmenten te vormen wat hun politiek 
gedrag aangaat.
Er is een nog eenvoudiger manier om de 
.kiezers te segmenteren, een manier die voor 
I politici soms erg nuttig kan zijn; men deelt 
;de kiezers in volgens de mate waarin zij 
afstaan van een politieke partij o f een 
kandidaat. Men' kan daarbij drie hoofd
groepen onderscheiden, t.w.:
* kiezers die reeds besloten hebben op een 

bepaalde partij te stemmen;
* kiezers die beslist aftvijzend tegenover die 

partij staan en
* kiezers die nog geen beslissing hebben 

genomen.

De laatste groep kan men de potentïele 
kiezers noemen die eventueel tot het 
stemmen op die partij kunnen worden 
overgehaald. Deze kiezers zij vaak minder 
politiek bewust maar kunnen soms bij 
verkiezingen de doorslag geven en zijn als 
zodanig voor politieke partijen een 
belangrijk doelwit.

Zoals gezegd zijn enquêtes een belangrijk 
hulpmiddel bij het verzamelen van gegevens 
over het kiezerscorps en bij het analyseren 
van de doelstellingen van politieke partijen. 
Het zijn echter momentopnamen van de 
publieke opinie en de vraag is nu in 
hoeverre publikatie van de enquête
resultaten de kiezers beïnvloedt. Eerlijk 
gezegd bestaat er nog geen serieuze studie 
waaruit de aard en omvang van een 
dergelijke invloed, zo die er is, kan worden 
afgeleid. Maar èls die invloed bestaat, kan 
hoogstens de publikatie van onderzoek
resultaten in verkiezingsperioden worden 
ingedamd.

Dit doet echter niets af aan de reële 
betekenis van het instrument en die reële 
betekenis ligt niet in de voorspellende of 
propagandistische waarde. Essentieel is het 
gebruik ervan door politici, partijen en 
kandidaten om te komen tot een objectieve 
analyse van de kenmerken, wensen, 
meningen en beslissingsprocessen die bij de 
kiezers een rol spelen. Hierdoor kan men, 
in analogie met de marketing op 
commercieel terrein, zijn ,,produkt” aan
passen.

(overgenomen uit Tijdschrift voor Mar
keting, maart 1974. Met dank).

Dit artikel van Denis Lindon over de 
marketing op politiek gebied werd 
oorspronkelijk opgenomen in het 
Franse maandblad Le Management. 
Het onderwerp is daarom uiteraard 
behandeld op basis van de situatie in 
Frankrijk.

POLITIEKE BIJEENKOMSTEN 
EN OPTOCHTEN

Een politieke optocht moet als het ware een 
aantal ideeën illustreren waardoor de 
toeschouwers worden geboeid. Een goede 
dosering en uitbeelding zijn van groot 
belang. Voor een propagandatocht kunnen 
vier hoofdelementen worden onderscheiden:
a. de huidige slechte situatie;
b. onze strijd ertegen;
c. het bespottelijk maken van tegen

standers;
d. onze doelstellingen en ideeën.
(Uit Tchakhotine: ,,Le Viol des foules par la 
propagande” , p. 3p4 e.v.).

Voor een politieke bijeenkomst moeten de 
volgende 10 regels in praktijk worden 
gebracht:

1. opgewekte, populaire muziek bij 
binnenkomst van de zaal, voordat de 
bijeenkomst begint;

2. versiering van de zaal met slogans, 
spandoeken, vlaggen en groen;

3. een ordedienst in de zaal van jeugdige 
partijgenoten in uniform met banden 
om de arm waarop het partij-embleem
staat;
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CDA-affiches en folders 
voor verkiezingen

Voor plaatsen waar men met een CDA-lijst 
uitkomt is een CDA-affiche beschikbaar.
Op het biljet staat:

C.D.A.
(C.H.U.-A.R.P.-K.V.P.)
Christen Democratisch Appèl

Er is ruimte uitgespaard voor het 
opdrukken van het lijstnummer en de naam 
van de lijstaanvoerder. Daar moet u echter 
ter plaatse zelf voor zorgen.
U kunt dit echter ook doen via een 
voorbedrukte strook.
Het affiche heeft een groene achtergrond, 
terwijl de letters in blauw zijn uitgevoerd, 
behalve de letters C.D.A., die wit zijn. Er

zijn drie affiches, die incl. BTW en 
verzendkosten naar één adres geleverd 
worden tegen de volgende prijzen:
86 X 118 cm fl,10  per stuk 
43 X 59 cm f0,70 per stuk
30 X 43 cm f0,50 per stuk

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5,- per 100 
stuks bij het CDA, Postbus 7676, 
’s Gravenhage te bestellen.

U kunt uw bestellingen - schriftelijk - 
plaatsen bij: CHU, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, telefoon 070-244516.

Propaganda voor 
gemeenteraadsverkiezingen

Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei is er een 
veelheid van propagandamateriaal.

Biljetten -  Er zijn twee formaten af- 
fisches verkrijgbaar, te weten: 42 x 59 
voor f0,70 per stuk en 30 x 43 voor 
f0,50 per stuk. Bedrukt met lijstnummer 
en CHU.

De uitvoering van de affiches is als die 
van de statenverkiezingen. De naam van 
de lijsttrekker kan er op gedrukt wor
den.

CHU- recht door zee- Dezelfde stickers 
als die met de provinciale statenver
kiezingen worden gebruikt, met de op
druk CHU ,,recht door zee” , zijn ver
krijgbaar voor 18,- de 100 stuks.

Lucifersdoosjes CHU - een goed bestuur-
Stickers zijn gewild bij kinderen, niet 
bij de groten. Het leek een goede gedachte 
om naast de stickers iets anders te maken 
dat met name voor de volwassenen een 
bruikbaar en ook makkelijk geefbaar ar
tikel zou zijn en goedkoop.
Lucifersdoosjes met de opdruk CHU. ,,Een 
goed bestuur”  -zijn te bestellen bij het 
Unieburea'u voor f6 ,- de 100 stuks.

Folders ,-  Er is voor de CH-gemeenten 
een folder gemaakt getiteld: Kies woens
dag 29 mei voor een Goed Bestuur. 
Daar waar de CHU in combinatie uit
komt zal de folder ook bruikbaar zijn. 
Deze folder kost zes cent per stuk.

Verkiezingsbijeenkomsten - publicaties-
Ten eerste: Benut iedere gelegenheid om 
leden te werven. Nog steeds zijn folders 
beschikbaar: ,,Kleine stap”  en ,,Waarom 

'CHU” . Het is nu de tijd om leden te 
werven. Wie op de vergaderingen naast 
de plaatselijke ,,vrouw”  of ,,man”  een 
landelijk bekende spreker wil, kan het 
beste contact opnemen met de heer De 
Swart, die als medewerker van de tii'eede 
Kamerfractie, het dichtst bij het vuur 
zit. Hij houdt een lijst bij van de spreek
beurten overal in het land en zal gaarne 
van advies dienen (tel. 070-614911, De 
Swart CHU).

Documentatie verkiezingen 1974 - De we
tenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU hebben een documentatie samen
gesteld. Daarin wordt op vele punten 
die tijdens de verkiezingscampagne aan 
de orde kunnen komen, ingegaan. Veel 
gegevens treft u in dit boekje aan over
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4. redevoeringen mogen niet langer duren 
dan 30 minuten;

5. voer de bewogenheid en opwinding van 
het gehoor tegen het einde van de 
bijeenkomst naar een climax;

6. Iaat de spreker van tijd tot tijd aan de 
aanwezigen vragen stellen die zij met 
een collectief ja o f nee kunnen 
beantwoorden. Dergelijke uitingen heb
ben een schokeffect;

7. laat, na bepaalde redevoeringen, geza
menlijk staande zingen;

8. spoor aan tot gezamenlijke acties als het 
brullen van leuzen, applaudiseren e.d.;

9. las, halverwege de bijeenkomst, een 
stukje amusement in;

10. speel, bij het verlaten van de zaal, 
bekende strijdliederen.

(Uit R. Mucchielli: ,,Psychologie de la 
publicitaire et de la propagande”).

de christen-democratische samenwer
king. U kunt het boekje bestellen door 
f3,50 over te maken op giro 169900 t.n.v. 
CHU ’s Gravenhage.
Vermeldt wel : Documentatie verkie
zingen 1974.

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5 ,- de 
100 bij het CDA, Postbus 7676, ’ s Graven
hage te bestellen.

Cliché voor uw advertenties - Wilt u ad
verteren? Maak gebruik van ons cliché, 
dat met de folder en de affiches eenzelf
de ,,beeld”  vertoont. Een matrijs is 
bij het Uniebureau te bestellen.

Belangrijke data
Zaterdag 27 april; Unieraadsvergadering.
Woensdag 15 mei; Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei; Unieraadsvergadering.
Vrijdag 24 mei; Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei; Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni; Algemene vergadering 
CHU in Apeldoorn (,,Orpheus”).

OOK IN MAASSLUIS CDA

Evenals in vele andere gemeenten zullen 
ARP, CHU en KVP in Maassluis bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen uit
komen met één gezamenlijke lijst, nl. als 
Christen-Democratisch Appèl.
Twee grote leiders van de ARP, dr. 
Abraham Kuyper en dr. Jan Schouten, zijn 
in Maassluis geboren en getogen.

A . J . V A N  DULST 
V O O R ZITTE R
H ER VO R M D E R A A D  V O O R  
PERS EN PUBLICITEIT

Drs. A. J. van Duist te Hilversum is deze 
maand benoemd tot voorzitter van de raad 
voor pers en publiciteit van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De heer C. Timmer, CH- 
raadslid van Abcoude, werd benoemd tot 
lid van de raad. Hij is directeur van het 
Hervormd Persbureau, maar gaat binnen
kort naar de NCRV als hoofd van de 
afdeling in- en externe Betrekkingen.
De nieuwe voorzitter van de raad kwam na 
zijn studie theologie en rechten ook bij de 
NCRV, waar hij o.a. hoofd was van de 
afdeling gesproken woord. In 1969 werd hij 
benaderd door de World Association for 
Christian Communication, een soort 
wereldwijde NCRV, met het hoofdkwartier 
in Londen. Hij maakte deel uit van de 
directie en droeg daarbij speciale verant
woordelijkheid voor kerkelijk mediawerk in 
Afrika, Azië en het Caribisch gebied. Per 
januari van dit jaar is hij directeur van de

NUFFIC in Den Haag, de organisatie voor 
internationale samenwerking van de 
Nederlandse universiteiten en hogescholen. 
Dr. Van Duist, die vele jaren actief was in 
de CH-Jongerenorganisatie, komt uit de 
journalistiek. Hij diende op dat terrein ook 
de CHU, o.m. als redacteur van ,,De Jonge 
Nederlander”, ,,Koningin en Vaderland” en 
de „CH-Nederlander”. Tal van artikelen uit 
De Nederlander werden in 1970 gebundeld 
in de uitgave „Varen we wèl in de 
welvaart?” van Kok, Kampen. Tot maart 
1970 maakte hij voor de CHU deel uit van 
de protestants christelijke fractie in de Hil- 
versumse gemeenteraad. Bij de laatste 
kamerverkiezing stond hij als no. 14 op de 
kandidatenlijst van de CHU. Hij is lid van 
de commissie ontwikkelingssamenwerking 
van de Lohmanstichting en bestuurslid van 
Bouwcentrum International Education 
(Rotterdam).

Zo denk ik er over
MET ANALYSES KUN JE 
ALLE KANTEN OP

Het analyseren van verkiezingsresultaten is 
interessant maar is vaak - onbewust - 
subjectief. In de Nederlander van 5-4-1974 
WORDEN DE ZES PROVINCIES WAAR 
DE CHU met eigen lijst aan de Staten
verkiezingen deelnam op een rijtje gezet. In 
navolging van vele commentatoren worden 
de resultaten vergeleken met de Kamer
verkiezingen 1974.
Conclusie: Utrecht boekt de grootste winst 
(50%) en Zeeland sluit de rij (18%). 
Toegegeven, de CHU neemt ook in Zeeland 
in betekenis af. De VVD neemt nu de 
tweede plaats in.
Niettemin, in vergelijking met de Staten
verkiezingen 1970 heeft de CHU in Utrecht 
èn in Zeeland praktisch evenveel van haar 
aanhang verloren, ieder ca. 25%.

Utrecht

1970 1972 1974
11,3% 5,7% 8,5%

Zeeland

1970 1972 1974
14,8% 9,3% 11,1%

Opvallend is dan bovendien nog dat 
Utrecht twee Statenzetels verloor en 
Zeeland, overigens dankzij lijstverbinding, 
er slechts één kwijtraakte. Desondanks: 
proficiat Utrecht met de come-back na de 
opdoffer in 1972.
Middelburg, A. J. Kaland.

CDA

Er wordt hard gewerkt aan het CDA. Veel 
voetangels en klemmen zijn al gepasseerd

Behoud kleine 
samenlevingsverbanden
Het behoud van kleine samenlevings
verbanden in de maatschappij heeft 
betekenis in de strijd tegen de vereenzaming 
in onze samenleving. Deze stelling heeft dr. 
R. J. H. Kmisinga, voorzitter van de 
Tweede-Kamer&actie van de CHU, vorige 
week ontwikkeld tijdens een rede op de 
provinciale gezondheidsdag, welke te Assen 
werd gehouden.

Enkele andere stellingen waren:
- Planning van de gezondheidsvoorzie
ningen moet van onderaf ontwikkeld 
worden, maar centraal worden ge
coördineerd.

- Financieel-economische beslissingen zul
len meer dan voorheen moeten worden 
getoetst aan hun consequenties voor de

gezondheid van mens en zijn omgeving 
(milieu).

- Bij een ruimtelijk en economisch 
planningsapparaat (Centraal Plan Bureau, 
Centraal Bureau voor de Statistiek en 
Rijks Planologische Dienst) zal een sociaal 
planningsapparaat op rijksniveau moeten 
worden tot stand gebracht.
Dit moet tenslotte leiden tot een ge
coördineerd ruimtelijk, economisch, so
ciaal en gezondheidsplanningsapparaat op 
rijksniveau.

- Professionalisering van de maatschap
pelijke zorg en ont-ideologisering van de 
dienst aan de naaste bergt het gevaar in 
zich van verlies aan inspiratie en verlies 
aan werkelijk persoonlijke aandacht voor 
elkander.

H. L.

en zo op ’t oog zou je zeggen: er zit schot in. 
Gaat men echter op dezelfde manier en in 
hetzelfde tempo verder dan kan het nog vele 
jaren duren voordat de zaak rond is.
Een grote rem is nu weer dat de CHU 
oppositiepartij is en dat ARP en KVP 
regeringspartijen zijn.
Intussen brokkelen de confessionele par
tijen hoe langer hoe meer af. Mijns inziens 
houdt men bij alle goedbedoelde pogingen 
een CDA op poten te zetten, veel te weinig 
rekening met de praktijk. Theoretisch kan 
men alles mooi bepraten en voorstellen 
maar de praktijk loopt hierin niet mee.
Die praktijk laat hoe langer hoe meer zien 
dat er een polarisatie en een deconfes
sionalisering op gang is gebracht en dat 
heeft voor het CDA funeste gevolgen.
De polarisatie maakt dat men met verkie
zingen hoe langer hoe meer een keus gaat 
maken tussen PvdA en VVD, bij de laatste 
verkiezingen (Prov. Staten!) dus tussen Den 
Uyl en Wiegel.

De deconfessionalisering zorgt er voor dat 
ook kiezers van Christelijke huize dit hoe 
langer hoe meer gaan doen.
Het CDA wil een middenpartij wezen, dus 
nu eens samenwerken met de VVD, een 
andere keer samenwerken met de PvdA. 
Zeer veel kiezers nemen dit niet meer. Ik 
heb een zoon van 20 en een dochter van 23 
en had verwacht dat ze zouden stemmen op 
de CHU, maar wat gebeurt? Mijn zoon 
zegt: ik stem op de VVD, dan weet ik 
tenminste waar mijn stem blijft. De dochter 
zegt: ik stem op de PvdA. dan weet ik 
tenminste waar mijn stem blijft. Zo denken 
ontelbaar velen er over en die stemmen zijn 
voor het CDA verloren.
Het gevolg van dit alles is dat het CDA hoe 
langer hoe meer afbrokkelt. Dat men zich 
bij de Prov. Statenverkiezingen nog 
ongeveer kon handhaven komt alleen door 
het feit dat de CHU toevallig in de oppositie 
zit.

Het optimisme van Steenkamp, Aantjes en 
Andriessen heeft mijns inziens geen enkele 
grond.
Onze voormannen zijn er van overtuigd dat 
er een Chr. Democratische politieke orga
nisatie in ons land onmisbaar is en dat deze 
een taak heeft in ons landsbestuur. Gaat het 
op de nu gevolgde wijze door dan zal er 
ongetwijfeld over een x aantal jaren wel een 
CDA als politieke partij zijn maar dan is de 
kans groot dat ze zo klein is dat de inbreng 
in de landspolitiek onbetekenend is.
Wat moeten we dan? Mijns inziens is dit de 
oplossing: twee Chr. Democratische par
tijen, één die met de PvdA in zee gaat en één 
die met de VVD in zee gaat. Op die partijen 
kunnen ook mijn zoon en mijn dochter 
stemmen en met hen wellicht honderd
duizenden anderen die liever op een Chr. 
partij stemmen maar er nu geen gat in zien. 
De kans is heel groot dat elk van die twee 
partijen dan groter wordt als de nu op 
stapel staande CDA ooit kan worden en dat 
betekent dat de Chr. Democratische 
politiek ook in de toekomst een belangrijke 
rol kan spelen in ons landsbestuur.
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Die twee partijen zullen dan van de grond 
moeten komen in onderling overleg met 
allen die nu bij het CDA betrokken zijn.
Ik heb hier natuurlijk lang niet alles gezegd 
wat ik zou willen zeggen, daar krijg ik ook 
de ruimte niet voor en er zullen tal van 
vragen oprijzen. Ik hoop dat met mijn 
schrijven een discussie op gang wordt 
gebracht en dat er diep over nagedacht 
wordt.
(Iets ingekort van Redactiewege).

H. van Eek, Bennekom.

ONS LANDSCHAP

Naar aanleiding van het artikel in de 
Nederlander van 12-4-1974. „T. Tolman 
over het landschap: Met behoudzucht niet 
op de goede weg” het volgende:
Ik zou de heer Tolman en de heer Hilhorst 
willen attenderen op de 3 delen Wilde 
Planten, uitgegeven door de Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten, Amster
dam. Indien zij de tijd hebben die boeiende 
lectuur in zich op te nemen dan hoop ik dat 
zij van gedachten zullen veranderen en 
zullen zeggen dat het integendeel wel 
fnuikend is als er zelfs op beperkte schaal 
een stukje bos wordt gekapt, als een 
kaarsrechte beek met betonstenen be
schoeiing wordt gegraven.
Evenzeer versteld ben ik van de opmerking 
dat er geen angst hoeft te bestaan dat het 
landschap zal worden verpest als men de 
boeren bij hun bedrijfsuitoefening de vrije 
hand laat. Moet ik daaruit begrijpen dat zij 
die loodsen met mengvoeder-trechters 
landschappelijk fraaie gebouwen vinden? 
Zo ook die enorme nieuwe schuren, 
wanstaltig in verhouding tot de traditionele 
boerderij? Vinden zij werkelijk dat ons land 
de laatste 30 è 40 jaar niet wezenlijk is 

- verknoeid?

Moet ik ook begrijpen dat zij niet weten wat

de boer doet aan het voortbestaan, of liever 
gezegd aan het niet voortbestaan, van onze 
wilde planten door intensieve bemesting, 
door afgravingen en indirect door de 
vernielingen aangericht door de Water
schappen?
Het opruimen van een oude houtwal hier en 
’t maken van een nieuwe elders, lijkt mij, in 
de meeste gevallen het landschap geweld 
aan doen omdat die oude houtwallen b.v. 
langs beekoevers, tussen hogere en lagere' 
gronden, aan de randen van drassige 
stukken juist historisch de laatste paar 
honderd jaar zo gegroeid zijn en nog steeds 
een schatkamer kunnen zijn van planten die 
op de ontgonnen gebieden reeds uitge
storven zijn. Als er ergens behoudzucht op 
z’n plaats is dan is dat wel waar ’t gaat om 
die oude begroeiingen.
Ik moet wel aannemen dat de heer Tolman, 
meer terzake kundig dan ik, toch 
wel weet dat in Frankrijk de landbouw 
bepaald niet van secundair belang is: dat

De Veiligheidskonferentie

nochtans in Midden-Frankrijk vele ge
bieden verlaten zijn heeft andere oorzaken. 
Overigens zijn die gebieden in mijn ogen 
bepaald minder troosteloos dan vele 
sappige weiden zonder zogenaamde on
kruiden, zonder heggen en knotwilgen, 
maar wel met recht toe recht aan sloten en 
afwateringen waarin het leven bijkans 
geheel verdwenen is. Die verlaten gebieden 
in Frankrijk zullen, wanneer ze verlaten 
blijven, misschien over enige tijd een schat 
aan flora en fauna kunnen herbergen 
zolang de mens ze met rust laat. Het is maar 
hoe je de zaak bekijkt.
Met ons kleine beetje natuur in ons 
overvolle land kunnen wij niet behoud
zuchtig genoeg zijn. In ons landschap 
brandt het rode lampje reeds lange tijd. 
Gelukkig zijn er vele boeren die daar een 
open oog voor hebben.

M. P. Baron van der Borch 
van Verwolde,
Laren (Gld.).

ploegt nog voort! (overgenomen u it:  Nederlandse gedachten)

Door
mr. P. N. Kooymans, 
staatssecretaris van 
buitenlandse zaken

Onberoerd door alle verwikke
lingen in de internationale sa
menleving zet de Conferentie 
voor Europese Veiligheid en 
Samenwerking (beter bekend 
als de Europese Veiligheidscon- 
ferentie) haar werkzaamheden 
in Genève voort.

Om de geheugens nog even op te 
frissen: in het kader van de ont
spanning is indertijd'besloten na te 
gaan of een Europese Veiligheids- 
conferentie met enige kans op goed 
succes zou kuniien worden gehou
den. Daartoe werden eerst gedu
rende enkele maanden voorbespre
kingen gehouden in Helsinki, waar 
men het eens werd over een aantal 
onderwerpen die op de eigenlijke 
conferentie zouden moeten worden 
besproken. Besloten werd voorts de 
conferentie in drie fasen te doen 
plaatsvinden.

Drie fasen
De eerste fase, die werd gehouden 
op het niveau van de Ministers van 
Buitenlandse Zaken van de 35 
deelnemende landen in de eerste 
week van juli van het vorig jaar in 
Helsinki, bevestigde de resultaten 
van de voorbereidende besprekin
gen en stelde dus de nadere op
drachten vast, die uitgewerkt moes
ten worden in de tweede fase, die te 
Genève zou plaatsvinden en wel op 
ambassadeursniveau. Indien deze 
tweede fase tot tastbare resultaten 
zou leiden, dan zou er weer een 
derde fase worden gehouden in 
Helsinki waar deze resultaten op 
hoog niveau zouden worden be
krachtigd. Hoe hoog dit niveau zou 
zijn, werd nog niet vastgesteld. De 
Sowjet-Unie was er van meet af aan 
voorstander van dat dit het hoogst 
mogelijke niveau zou zijn, d.w.z, de 
derde fase zou moeten worden bij
gewoond door de staats- dan wel 
regeringshoofden. De Westelijke 
landen en ook de neutrale Europese 
landen hebben altijd gesteld dat het. 
nog te vroeg was om daarover iets 
te zeggen zolang niet bekend is tot 
welke resultaten de tweede fase-

leidt. Indien deze resultaten aan de 
magere kant zouden zijn, dan zou' 
het toch waarlijk niet de moeite lo-| 
nen om daarvoor de presidenten ofi 
minister-presidenten „van stal” tel 
halen.
Weinu, deze tweede fase is nu al 
vanaf september aan de gang en 
nog steeds valt niet te zeggen hoe 
het uiteindelijk resultaat er uit zal 
zien. De gespreksonderwerpen zijn 
drieërlei of -  om het jargon van de 
conferentie te gebruiken -  zijn ver
deeld over drie manden.

Drie manden
In de eerste m and  bevinden zich de 
problemen die te maken hebben 
met het verkeer tussen de staten. 
Het gaat daarbij om de formulering 
van de beginselen die van kracht 
zijn voor het inter-statelijk verkeer, 
beginselen die overigens voor het 
grootste deel ook reeds voorkomen 
in het Handvest van de Verenigde 
Naties. Voorts wordt er in het kader 
van de eerste mand gesproken over 
maatregelen die de veiligheid in 
Europa kunnen verhogen, zoals bij
voorbeeld het tijdig aanmelden van 
militaire maneuvres. Men noemt dit 
de zgn. confidence-building measu- 
res, maatregelen die het vertrouwen 
over en weer kunnen bevorderen. 
Echte ontwapeningsmaatregelen 
komen in Genève niet ter sprake; 
daarover wordt tussen NAVO en 
Warschau-pact gesproken in Wenen. 
In het kader van de tw eede mand  
wordt gesproken over de bevorde
ring van economische contac
ten en over de s^enw erking op 
het gebied van wetenschap en 
technologie en het milieu-beheer. 
De derde m and  bestrijkt het terrein 
van de humanitaire contacten, cul
turele contacten en samenwerking 
op het gebied van opvoeding en in
formatie. Het is over deze derde  
m and  dat ik in het onderhavige ar
tikel met name iets wil zeggen.

Graadmeter
ontspanning

Want deze derde mand is wel eens 
de graadmeter van de ontspanning 
genoemd. De daarin vallende on
derwerpen zijn in de voorberei
dende fase opgebracht door de 
Westelijke landen daarin overigens 
trouw gesteund door de neutralen. 
Deze landen stelden dat een werke
lijk ontspanningsproces niet alleen

„Het is in niemands belang nieuwe spanningshaarden
te kweken”.

beperkt mocht blijven tot de be
trekkingen tussen regeringen doch 
dat ook de bevolkingen daaraan 
deel behoorden te hebben. Ook 
deze moeten de kans krijgen van 
eikaars opvattingen en instellingen 
kennis te nemen, omdat men 
slechts op deze wijze begrip voor 
elkaar kan opbrengen. Door het 
grote onderlinge wantrouwen zijn 
deze contacten de afgelopen dertig 
jaar tot een minimum beperkt ge
bleven, maar wanneer Europa ernst 
maakt met het inslaan van een 
nieuwe weg, dan behoort dit ook 
voelbaar te zijn voor de millioenen 
inwoners van dat Europa. Nu reali
seerden ook de Westelijken en de 
neutralen zich wel dat alle barrières 
die in de loop der tijd zijn ontstaan, 
niet in één slag zouden kunnen 
worden opgeruimd, doch zij stelden 
dat er in ieder geval een begin van 
een opening zou moeten worden 
gemaakt.
De Oost-Europese landen hebben 
van het begin af kenbaar gemaakt 
dat zij weinig van deze derde mand 
waren gecharmeerd. Het was duide- 
lyk dat zij van deze verruiming van 
de mogelijkheden tot inter
menselijke contacten een beïnvloe
ding van hun eigen systeem vrees
den. Slechts schoorvoetend waren 
zij bereid om ook deze onderwer
pen op te nemen in het onderhan
delingspakket en reeds in de eerste 
fase werd uit de rede van de Russi
sche Minister van Buitenlandse Za
ken Gromyko duidelijk dat de ver
wachtingen op dit punt bepaald 
niet te hoog gespannen zouden 
moeten worden.
In de tweede fase is inderdaad ge
bleken dat juist het gebied van de 
inter-menselijke contacten het 
struikelblok bij uitstek is, en de 
vorderingen op dit punt zijn dan 
ook nog niet groot. Het is niet mijn 
bedoeling op alle details in te gaan, 
maar heel duidelijk is dat de Oost- 
euroi)eanen er eigenlijk w-einig van 
moeten hebben. Zij zeggen dat zon
der deze steen des aanstoots de 
Conferentie allang had kunnen zijn 
afgesloten en dat derhalve het insis
teren op resultaten in de derde 
mand inplaats van ontspanning- 
bevorderend ontspanning telemme- 
rend gaat werken.

Nederland
Dat is een opmerking die vooral 
Nederland zich kan aantrekken, 
want het is o.a. Nederland geweest 
dat zich sterk heeft gemaakt voor 
deze verruiming van de intermense
lijke contacten en voor een verbete-

Staatssekretaris Kooijmans

ring van de m ogelijkh^en tot we
derzijdse informatie, en dat op dit 
gebied een aantal voofstellen heeft 
ingediend. Is de soms bedektelijk 
geuite beschuldiging waar dat wij 
zoudenTproberen de systemen in de 
socialistische landen langs deze 
weg te ondermijnen? Ik zou dit ten 
stelligste willen ontkennen. Het is 
in niemands belang nieuwe span
ningshaarden te kweken, daarmee 
het gevoel van onveiligheid weer 
versterkend. Maar waar het om gaat 
is het proces van ontspanning en 
wederzijdse toenadering ook een 
reële voedingsbodem te geven. En 
dat kan slechts door ook de volke
ren van Europa zelf daarbij te be
trekken. Het zijn deze volkeren die 
het bindweefsel moeten vormen
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voor een nieuw Europees samenle
vingsverband en dat kan slechts in
dien men op ruimere schaal dan tot 
dusver het geval is geweest in staat 
wordt gesteld van eikaars opvattin
gen en wijze van denken kennis te 
nemen. Dat moet een werkelijk 
twee-richting verkeer zijn, want ook 
in het Westen bestaan nog veel 
misvattingen over het leven en 
denken in Oosteuropa. Maar zonder 
deze mogelijkheid om van eikaars 
denken en wijze van leven kennis te 
nemen, blijft de ontspanning een 
zaak van regeringen, iets waarvan 
de betekenis ook niet onderschat 
mag worden (alles wat bijdraagt tot 
het wegnemen van spanningen en 
tot verhoging van de veiligheid 
heeft onschatbare waarde), maar 
waarvan de geloofwaardigheid toch 
vermindert als de individuele men
sen daaraan geen deel kunnen heb
ben. Er gaat dan een kloof ontstaan 
tussen datgene wat zich op rege
ringsniveau voltrekt en datgene wat 
de burgers ondervinden en erc'aren. 
Vandaar dat wij zeggen: accoord, 
Keulen en Aken zijn niet op één 
dag gebouwd, je kan niet van van
daag op morgen de wereld verande
ren, maar je moet wel vandaag be
ginnen met het leggen van de fun
damenten. Dat leggen van funda
menten is geen spectaculaire zaak, 
maar het is wel noodzakelijk voor 
het hecht maken van het gebouw. 
D e resultaten in de derde m and  
beh oeven  niet spectaculair te 
zijn , maar zij m oeten  w el -  al is 
het m iniem  -  het begin  kunnen  
zijn voor het ontstaan van we^ 
derzijds begrip , n og altijd de 
beste basis voor de veiligheid . 
Ik g e lo o f nog steeds dat daar
m ee de on tspanning het beste is 
gediend.

(Overgenomen uit:
Nederlandse Gedachten)

(Nederlandse Gedachten, waaruit 
dit artikel is overgenomen, is het 
weekblad van de ARP).

VANDERGUIS
Heereiween
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Van Verschuer tot unieraad:

CDA heeft gezicht gekregen
,.Voordat verkiezingen plaatsvinden, pro
pageer en argumenteer je. Wij hebben in de 
afgelopen tijd propaganda gevoerd voor 
christen-democratische politiek en argu
menten aangedragen om op een CDA-lijst 
of een CHU-lijst te stemmen.
Wij hebben betoogd, waarom wij willen 
vasthouden aan die politiek en waarom wij 
met name de principiële achtergrond, de 
verticale en horizontale lijn, in onze 
stellingname opnemen,” aldus Unievoorzit- 
ter Van Verschuer op zaterdag 27 april tot 
de Unieraad in Rotterdam.
„W ij hebben ook betoogd, dat onze eigen 
positie t.o.v. het kabinet-Den Uyl mee
brengt, dat wij ons blijven verzetten tegen 
het programma en de formule daarvan. Na 
de verkiezingen evalueer je de uitslag, 
omdat daaruit valt op te maken in hoeverre 
stellingname en politiek wel of niet gewaar
deerd is. Zonder te vervallen in een politiek, 
die zich beperkt tot politiek bedrijven op 
basis van wat men vermoedt dat het 
merendeel van je aanhang op prijs stelt, 
mag de eigen verantwoordelijkheid van de 
fractie niet zo ver gaan, dat men geen 
rekening houdt met opvattingen en 
meningen van de kiezers,” aldus Van 
Verschuer.
Hij stelde: Met alle subjectiviteit, die nu 
eenmaal in een evaluatie van verkiezings
uitslagen is gelegen, zou ik de winstpunten 
van de verkiezingen als volgt willen formu
leren:
*  Het beleid, dat onze Tweede- 

Kamerfractie en Eerste-Kamerfrac- 
tie gevoerd hebben - steun waar 
mogelijk, kritiek waar noodzakelijk ■ 
heeft duidelijk onderstemiing ge
kregen.

* Wij zijn terug van minder naar meer. 
Niet alleen in de landelijke gebieden, 
maar met name in de stedelijke ge
bieden steeg onze aanhang. Dat heejt 
ons politiek zelfrespect niet alleen 
goed gedaan, maar was noodzakelijk 
om door te gaan.

*  Door deze herwonnen positie kunnen 
wij makkelijker, reëler, evenwich
tiger de christen-democratische par
tij, zoals wij die zien, mede gestalte 
geven. Een kwijnende bruid is geen 
aantrekkelijke partij. De CHU nu 
wel. Dat schept ook grotere verplich
tingen.

*  Het CDA heeft mede in deze 
verkiezingen en ook door de houding 
van de CHU, maar ook door die van 
KVP en ARP, een eigen gezicht 
gekregen. Wij laten elkaar niet los, 
onze banden gaan verder en diéper 
dan het kabinet-Den Uyl.

Ik constateer voorts met vreugde, dat er 
duidelijkheid gekomen is aan het Neder
landse politieke front. Naast socialisme en 
liberalisme kent de christen-democratie 
haar eigen weg, haar eigen groeiende 
aanhang, waar KVP, ARP en CHU de basis 
mogen voorleggen, aldus Van Verschuer tot 
de Unieraad.
Uit het verdwijnen van D’66 valt op te 
maken, dat er in Nederland geen plaats is 
voor een pragmatische partij, wier leven 
afhangt van de kundigheid van zijn leiders 
om via politieke issues van golftop tot 
golftop te komen.
Uit het verdwijnen van DS’70 lijkt mij de 
les, dat, enerzijds theoretisch knap, zij toch 
de aansluiting gemist heeft met dat volks
deel, dat zich aangesproken wil weten door 
een sociaal bewogen groep, die zich niet 
wenst neer te leggen bij de dictatuur van 
sprekende minderheden.
Uit het winnen van de PPR - de duiventil 
van de Nederlandse politiek - blijkt het nog 
accepteren van een nieuw verpakt artikel 
- kundig gebracht - met dubieuze inhoud 
maar met een eigen gezicht t.o.v. het 
kabinet-Den Uyl, hield Van Verschuer de 
vergadering voor.
Als wij ervan uitgaan, dat de PvdA D’66 als 
een zoutloos hapje opslokte - dat de VVD 
winst boekte omdat zij velen van degenen, 
die kritiek hebben op het verschijnsel-Den 
Uyl aan zich trokken, dan kan niet gezegd 
worden, dat de positie van het kabinet 
sterker geworden is.

W AT MOETEN DE CHU EN HET CDA 
NU VERDER GAAN DOEN?

Nu zowel de eigen politiek t.o.v. het 
kabinet-Den Uyl als de wens om in 
CDA-verband verder te gaan zo duidelijk 
ondersteuning gekregen hebben, moeten we 
proberen zo konsekwent mogelijk verder te 
gaan. Daarbij dienen wij vast te houden aan 
de gedachte, dat er plaats is voor een 
christen-democratische partij met een eigen 
politiek profiel. Bovendien constateren we, 
dat een bijwagenrol, vóór of na de verkie-

Uitnodiging
De ALGEMENE VERGADERING van de Ghristelijk-Historische Unie 
wordt gehouden op zaterdag 8 juni 1974 in de Stadsschouwburg 
„Orpheus” aan het Churchillplein te Apeldoorn (telefoon 05760-12474). 
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze 
vergadering. Aanvang 10 uur.
Vanaf 9 uur gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrieven (en het 
drinken van een kopje koffie).

De agenda luidt:
1. opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. van Verschuer;
2. notulen van de algemene vergadering van zaterdag 23 juni 1973 te 

Apeldoorn (zie pagina 4 van dit nummer);
3. jaarverslagen-1973 van de CHU en haar organisaties (zie pagina 5 );
4. financieel verslag over 1973 (zie pagina 6 7);
5. afsluiting ledenwerfactie 1973-1974
6. rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de 

Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga;
7. voorstellen kiesverenigingen (zie pagina 9 );
8. verkiezing leden Unieraad (zie pagina 9 );

Middagpauze
9. bespreking (partij)-politieke situatie;

10. rondvraag;
11. sluiting.

’s-Gravenhage, 29 april 1974 J. L. Janssen van Raay, secretaris

zingen, in de Nederlandse politiek niet 
wordt gewaardeerd en een doeltreffend 
middel is voor zelfvernietiging, vond Van 
Verschuer.
In de Unieraadsvergadering van 15 
december j.1. hebben wij met de KVP en 
ARP wederom een belangrijke stap gezet in 
het proces van de christen-democratische 
éénwording. Het op basis van dit besluit 
gemaakt concept voor statuten, kunnen wij 
hopelijk in de meivergadering met elkaar 
bespreken.
Tevens zullen we dan een bestuursdelegatie 
moeten kiezen, die onzerzijds in het 
CDA-bestuur zal optreden, kondigde Unie
voorzitter Van Verschuer aan.
In de vergadering van 15 december is ook 
de uitspraak gedaan dat wij willen streven 
naar één lijst en één fractie bij de eerst
volgende Tweede Kamerverkiezingen mits 
daartoe de politieke eenheid van ARP, KVP 
en CHU voldoende aanleiding geeft. O f met 
andere woorden: de geloofwaardigheid van 
één christen-democratische koers moet 
aanwezig zijn.
Er gaan stemmen op om dit te bewerk
stelligen o f door reconstructie van het 
kabinet-Den Uyl ten aanzien van program 
en formule, waardoor de CHU zou kunnen 
toetreden, o f dat KVP en ARP terwille van 
de christen-democratische eenheid uit het 
kabinet treden. Ik acht beide proposities 
weinig reëel en noch de CHU, noch de KVP 
en ARP moeten op dit moment, ook al zou 
dit de christen-democratische eenheid 
bespoedigen, dit bewerkstelligen door 
deloyaliteit ten opzichte van recentelijk 
ingenomen standpunten. Dit betekent niet, 
dat wij ons niet voor ogen moeten houden, 
dat een gescheiden optrekken van drie 
partijen bij volgende verkiezingen betekent, 
dat n i die verkiezingen onze wegen verder 
uiteen zou lopen. Het ideaal van christen
democratische eenwording kan met uiterste 
krachtsinspanning nu bereikt worden of 
voor de eerste decennia worden afgeschre
ven. Van Verschuer zei: „Moge het elkaar 
aan de top politiek niet-vinden voor hen, die 
deze eenwording niet wensen, een wenkend 
perspectief zijn, ik heb goede moed, dat de 
opgave, waarvoor wij gesteld blijven, mèt 
ons aller inspanning zal kunnen worden 
bereikt.
Concreet betekent dit, dat wij ons in de 
komende maanden zeer bijzonder daarmee 
moeten bezig houden. Ik ben blij, dat ook 
de ARP daarop in een waardevolle brochure 
ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan 
uitgegeven, gewezen heeft,” aldus de 
voorzitter. Een grote bijdrage hiertoe zal 
kunnen en moeten leveren de permanente 
programma adviescommissie van het CDA, 
die onder leiding van onze geestverwant, 
mr. Y. Scholten, een concept voor een 
politieke lijn voor de komende jaren zal 
moeten geven.”
Van Verschuer voegde hieraan toe: een 
verheugend verschijnsel is dat bij de 
komende Raadsverkiezingen in zoveel 
gemeentes met één CDA-lijst wordt 
uitgekomen. Nieuwe plaatselijke afdelingen 
ontstaan en werpen zich vol idealen in de 
strijd voor een goed gemeentebestuur. Ik 
hoop van harte, dat én de CH-vertegen- 
woordigers én de CDA-vertegenwoordigers 
duidelijk zullen laten overkomen, datgene 
wat hun bezielt, datgene waarvoor zij zich 
willen inzetten en dat zij mede hierdoor een 
sterke dam zullen opwerpen tegen de 
dreigende gevaren van enge belangen
vertegenwoordigingen in steden en dorpen. 
CHU en CDA kan en moet betekènen een 
goed bestuur.
Tenslotte zei Van Verschuer een kort woord 
over de collegevorming, die voor de staten 
nu in volle gang is: Wij zijn voor een 
programma op hoofdpunten voor een te 
voeren beleid; wij zijn tegen programma- 
colleges, die als conflictcolleges zoge
naamde duidelijkheid zouden moeten 
brengen.
Het verabsoluteren van programma’s, het 
plaatsen van programma’s boven personen, 
die het moeten uitvoeren, wijzen wij af. Het

c u y
goed*3estuur.

Voor de propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen kan gebruik gemaakt 
worden van bij het Uniebureau te Den Haag 
te bestellen lucifersdoosjes met de opdruk: 
,,CHU een goed bestuur” .

Radio-uitzendingen
CHU
De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:

donderdag 9 mei via Hilversum 1 om
18.20 uur,

donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag) 
via Hilversum 2 om 18.20 uur, 

donderdag 6 juni via Hilversum 1 om
18.20 uur,

donderdag 20 juni via Hilversum 2 
om 18.20 uur.

Mr. W. Scholten 

Vice-voorzitter CD-fractie

Mr. W. Scholten is door de 
Nederlandse groep van Christen
democraten in het Europees Parle
ment aangewezen als hun vertegen
woordiger in het bureau van de 
Christen-democratische fractie in dit 
parlement. Als zodanig is Mr. W. 
Scholten één van de vice-voorzitters 
van deze fractie geworden.
Zoals bekend is de Duitse Christen
democraat Lücker voorzitter van 
deze fractie, waarvan parlemen
tariërs uit Duitsland, Italië, Frank
rijk, België, Nederland, Luxemburg 
en Ierland deel uitmaken.

Bewaar dit nummer van 
„de Nederlander” . Dit blad 
is tevens de agenda met 
bijlagen voor de algemene 
vergadering van de CHU 
op zaterdag 8 juni 
aanstaande.

zonder vorm van overleg terzijde stellen van 
bekwame bestuurders, zelfs vóór de 
verkiezingen, achten wij volstrekt onaan
vaardbaar en, zoals prof. De Goede betoogd 
heeft, staatsrechtelijk zeer aanvechtbaar. 
Dé zogenaamd progressieve drie bewijzen 
zichzelf en een goed bestuur voor provincie 
en gemeente een zeer slechte dienst daar 
waar zij de meerderheid hebben, deze 
positie in te nemen. Ik hoop van harte, dat 
deze weg ten principale door de meerder
heid van de Partij van de Arbeid zal worden 
afgewezen. Anders kan een dergelijke 
opstelling ook voor de landelijke politiek 
niet zonder gevolgen blijven.

V. D.
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PA R LEM EN TA R IA
Tilanus over „Dennendal"

CHÜ ACHTER BELEID VAN DE 
STAATSSECRETARIS
„Mijn fraktie staat vierkant achter de 
staatssecretaris. Dat betekent - zoals 
staatssecretaris Hendriks ook heeft gezegd - 
dat de heer Muller niet kan terugkeren als 
direkteur en dat personeel dat niet loyaal is 
ten opzichte van de beheerder en hem niet 
erkent, niet kan worden gehandhaafd. Het 
betekent voor mij ook dat mensen die 
zonder enig dienstverband op Dennendal 
werken de toegang tot de terreinen moet 
worden ontzegd.”

Dit zei drs. A. D. W. Tilanus, die namens 
de CHD het woord voerde tijdens de 
discussie in de Tweede Kamer over 
,,Dennendal”. Dit debat was geopend door 
een interpellatie van de PSP-afgevaardigde 
Van der Lek. '
Met uitzondering van de fraktie van de 
interpellant ging de Kamer akkoord met 
het beleid van staatssecretaris Hendriks. De 
bewindsman deelde onder meer mee dat de 
arts Gay Balmaz binnenkort als tijdelijk 
beheerder over Dennendal zal worden 
aangesteld.
Het is duidelijk, aldus Tilanus, dat de 
overgrote meerderheid van de ouders van 
pupillen op Dennendal met zorg en angst is 
vervuld. De commissie-Langemeijer zegt in 
haar advies dat de situatie, waarin de 
pupillen verkeren niet langer kan voort
duren. Ik ben het dan ook geheel met de 
staatssecretaris eens nu hij het advies van de 
commissie-Langemeijer volgt en een be
heerder aanstelt die het welzijn van de 
pupillen voorop moet stellen en die grote 
bevoegdheden moet hebben om schoon 
schip te maken.

RISICO’S

De CH-woordvoerder wees er op dat in 
diverse inrichtingen voor zwakzinnigenzorg, 
sedert de laatste 15 k 20 jaar met 
vernieuwingen in de methodiek wordt 
geëxperimenteerd. Er zijn op dit terrein veel 
toegewijde en creatieve krachten werkzaam. 
Waar het om gaat is de wijze waarop die 
vernieuwingen worden doorgevoerd.

Daarbij moet, aldus spreker, het belang van 
de verzorgden voorop staan.

Ons hebben berichten bereikt over het niet 
bijhouden van een journaal van toegediende 
medicynen; over sexueel contact van 
verzorgden en groepsleiding; over toe
gebracht letsel en zelfs over een geval van 
overlijden na of door onvoldoende zorg. 
Over die gevallen zou, aldus Tilanus, aan de 
staatssecretaris zijn gerapporteerd. Hij 
informeerde of dit juist was.

Staatssecretaris Hendriks antwoordde dat 
het betrokken geval van overlijden van een 
verpleegde het gevolg is geweest van een 
hartinfarct. Hij zegde de Kamer toe dat hij 
een rapport van dr. Balmaz, die eerder 
enige tijd op Dennendal heeft gewerkt, zou 
aanbieden.

Tilanus zei voorts dat zijns inziens op het 
terrein van de Willem Arntz-stichting geen 
plaats is voor een Nieuw Dennendal. De 
wrijvingen zouden dan op het bestaande 
terrein blijven. Een Nieuw Dennendal moet 
- overeenkomstig het advies van de 
commissie-Langemeijer - elders komen. 
Spreker herinnerde aan de procedures die 
volgens de wet Ziekenhuisvoorzieningen 
gangbaar zijn.

Gesteld is dat de ouders bij splitsing van 
Dennendal voor een immoreel dilemma 
komen te staan. Ik vind dit, aldus Tilanus, 
een overtrokken probleemstelling. De 
ouders kunnen wel kiezen of zij hun kind 
willen laten leven in een geordende 
gemeenschap dan wel in een chaotische 
commune. Nodig is een grondige, spoedige 
sanering terwille van het welzijn van de 
pupillen, terwille van het vertrouwen van de 
ouders en terwille van de teamgeest van het 
personeel. Ik wens de staatssecretaris en de 
heer Gay Balmaz daarbij sterkte toe, aldus 
de CH-woordvoerder.

H. van Spanning.

KVP, AR, CH VRAGEN

Wettelijke regeling 
aangifte gehandicapte 
kinderen
Tijdens de behandeling van een wijziging 
van de Besmettelijke Ziektenwet in de 
Tweede Kamer heeft drs. Tilanus gevraagd 
om een wettelijke regeling voor aangifte van 
gehandicapt geboren kinderen.
Het is van groot belang voor deze kinderen 
en hun ouders dat zij zo vroeg mogelijk 
geholpen kunnen worden. Men moet zich 
de emotionele verwarring van ouders van 
een gehandicapt geboren kind eens 
voorstellen. In Denemarken kent men een 
dergelijke wetgeving. Het is gebleken dat 
een zo vroeg mogelijk begonen behandeling 
en revalidatie nog veel kunnen herstellen 
van wat later onherstelbaar blijkt te zijn.

Tilanus deelde mee dat de frakties van 
KVP, ARP en CHU de wijziging van de 
Besmettelijke Ziektenwet aanvaarden als 
eerste stap op weg naar een moderne epide- 
mologische wetgeving. De huidige wet 
dateert van 1928. Sindsdien zijn de 
inzichten in de bestrijding van epidemieën 
grondig gewijzigd.
Spreker drong er op aan op korte termijn de 
Gezondheidsraad over deze materie om 
advies te vragen. Het wetsontwerp behoeft 
niet tot in de perfectie op het departement 
te worden uitgekiend. Daarvoor dient nu 
juist de adviesaanvrage.

GESLACHTSZIEKTEN

Spreker vroeg voorts aandacht voor de 
sterke toename van het aantal geslachts
ziekten. Het toenemend aantal gevallen 
roept om intensivering van de bestrijding.

Voor subsidie aan de Vereniging tot 
bestrijding van geslachtsziekten is mo
menteel op de begroting flO.000,- uit
getrokken. Dat is aldus Tilanus voor een 
intensieve bestrijding en voorlichting niet 
veel. Hij vroeg de staatssecretaris hierover 
contact met de genoemde vereniging op te 
nemen. Als de bewindsman het nodig 
oordeelt de subsidie te verhogen zal dit bij 
KVP, ARP en CHU geen bezwaar 
ontmoeten.

VERZUIM

Tilanus wees voorts op het feit dat een 
aantal landen vaak verzuimt aan de 
verplichting te voldoen bepaalde besmet
telijke ziekten te melden bij de Wereld 
Gezondheids Organisatie.
Dat is vooral van belang voor landen waar 
deze ziekten worden overgebracht. Neder
land is zo’n land met de grootste 
wereldhaven en een belangrijke interna- 
tionele luchthaven. Wij moeten ons tijdig 
tegen besmettelijke ziekten kunnen be
schermen. Onlangs heeft de directeur- 
generaal van de Wereld Gezondheids 
Organisatie weer geklaagd dat niet alle 
landen hun verplichtingen nakomen. Ik 
vraag daarom de staatssecretaris wat hij als 
mogelijke maatregelen ziet om nalatige 
landen tot de orde te roepen. Welke stappen 
zou hij in de Wereldgezondheidsorganisatie 
kunnen doen om hierin verbetering te 
brengen?, aldus Tilanus.

H. van Spanning.

ONRUST OVER DE POLITIEKE 
SITUATIE IN EUROPA
De aprilzitting van het Europese Parlement 
had één hoogtepunt: het politieke debat op 
woensdag 24 april over de huidige politieke 
toestand in de Europese Gemeenschap. 
Tijdens dit debat was de vergaderzaal goed 
bezet, maar daarna speelde het dubbele 
mandaat (ieder lid van het Europese 
Parlement is tevens lid van een nationaal 
Parlement) velen parten. De Duitsers 
moesten in Bonn zijn omdat de Bondsdag 
een beslissing nam over het abortus- 
vraagtuk. De Fransen moesten ijlings terug 
naar de kiescampagne voor een nieuwe 
president, een zaak welke het politieke 
leven in Frankrijk op dit moment volledig 
beheerst. In Italië wordt een referendum 
gehouden over het echtscheidingsvraagstuk 
en dat noodzaakte ook de Italianen 
halverwege de zitting naar huis terug te 
keren. Deze gang van zaken vormt naar 
mijn oordeel een duidelijke illustratie van 
de noodzaak om op zo kort mogelijke 
termijn dit dubbele mandaat te beëindigen. 
Maar dit zal alleen mogelijk zijn nadat aan 
het Europees Parlement de bevoegdheden 
zijn toegekend die elk parlement behoeft 
om echt parlement te kunnen zijn. Deze 
voorwaarden doen mij spreken over op zo 
kort mogelijk termijn en niet over op korte 
termijn.
Want helaas is de politieke situatie niet 
zodanig dat het probleem van de bevoegd
heden van het Europees Parlement binnen 
afzienbare tijd zal worden opgelost.

INVLOED TOESTAND IN LID-STATEN

Naar het oordeel van de Christen
democratische fractie in het Europees 
Parlement kan de huidige impasse in de 
Europese Gemeenschap niet los worden 
gezien van de bijzonder moeilijke en 
onzekere politieke situatie in een aantal lid
staten.
In Engeland is een socialistische minder
heidsregering aan het bewind, die ondanks 
zijn zwakke nationale positie van plan is om 
heropening van de onderhandelingen over 
het EEG-Verdrag te vragen.
In Frankrijk staat de politieke ontwikkeling 
stil totdat een nieuwe president is gekozen.

In België zal een minderheidsregering 
worden gevormd die niet mag rekenen op 

'een erg lange regeerperiode.
In Duitsland is de politieke positie van 
Brandt en de socialistische partij belangrijk 
aangetast en wordt de samenhang in de 
regeringscoalitie tussen socialisten en 
liberalen sterk op de proef gesteld.
In Denemarken regeert een minderheids
regering die slechts een zeer beperkte 
directe steun in het parlement bezit.
De politieke toekomst van Italië zal in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van de 
uitslag van het hierboven al vermelde 
referendum over het probleem van de echt
scheiding.
In Luxemburg worden in mei verkiezingen 
gehouden.
Dit alles beziende is het weinig verwonder
lijk dat ook in de Europese Gemeenschap 
grote onzekerheid bestaat.

DOELSTELLINGEN 
VOOR DIT MOMENT

De Christen-democratische fractie heeft 
tijdens het debat de volgende doelstellingen 
van beleid geformuleerd.
1. Tot elke prijs moet worden voorkomen 

dat tijdens de huidige impasse wordt 
afgebroken wat in het verleden is op
gebouwd.

2. Opleving van de Gemeenschap moet 
gebeuren op basis van, wat tijdens de 
topconferenties van Den Haag, Parijs en 
Kopenhagen is afgesproken; het heeft op 
dit moment geen zin daar nieuwe, op een 
topconferentie te formuleren, doelstel- 
stellingen aan toe te voegen.

3. Het ernstige probleem dat het grootste 
gevaar voor de Gemeenschap inhoudt is 
de sterke inQatie in alle lid-staten. Op 
bestrijding daarvan zullen alle krachten 
moeten worden gericht.

4. De totstandkoming van het Europees 
Regionaal Fonds zal de toetssteen zijn of 
de Raad bereid is de huidige impasse te 
doorbreken en daarom zal zonder 
ophouden op een positieve beslissing 
inzake dit fonds moeten worden aan- 
gedrongen.

UNIERAAD ONGERUST 
OVER POSITIE ZELFSTANDIGEN
De Unieraad van de CHU heeft in de 
zaterdag 27 april jongstleden te Rotter
dam gehouden vergadering zijn ernstige 
ongerustheid uitgesproken over de positie 
van vele zelfstandigen, met name in het 
midden- en kleinbedrijf.
Deze uitspraak werd vervat in een resolutie, 
welke met algemene stemmen werd 
aangenomen. De Unieraad sprak voorts zijn 
steun en waardering uit voor de
daadwerkelijke grote aandacht, welke de 
beide christelijk-historische kamerfracties 
bij voortduring aan het vraagstuk van de 
zelfstandigen besteden.

Op de vergadering van de Unieraad roerde 
allereerst dr. R. J. H. Kruisinga, de 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van 
de CHU, de moeilijke positie van de 
zelfstandigen. Later, tijdens de rondvraag, 
kwamen de Unieraadsleden daarop terug 
en vond de aanneming van de resolutie 
plaats.
Deze week donderdag (2 m.ei) zou dr. 
Kruisinga premier Den Uyl, minister 
Lubbers en staatssecretaris Hazekamp van 
economische zaken en minister Van der 
Stee van landbouw interpelleren over de 
ontwikkeling in 1974 van de inkomens bij 
het midden- en kleinbedrijf. Tijdens deze 
interpellatie stelde dr. Kruisinga de 
volgende vragen aan de bewindslieden:

1. Heeft de regering kennis genomen van de 
laatste gegevens van het Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf, waaruit zou 
blijken dat het reële inkomen per 
zelfstandige in 1974 daalt met ongeveer 11,5 
procent en zelfs met ongeveer 21 procent in 
de metaalambachten?
2. Is de regering niet van mening, dat deze 
cijfers een ontwikkeling aangeven welke, 
ook voor het betrokken bedrijfsleven, niet 
ongestraft kan worden voortgezet?
3. Deelt de premier de opvatting, dat bij het 
ombuigen van deze ontwikkeling niet kan 
worden volstaan met maatregelen, die pas 
op langere termijn hun effect zullen doen 
gevoelen?
4. Is de regering niet van mening, dat ook 
uit een oogpunt van rechtvaardigheid aan 
bovengenoemde inkomensontwikkeling op 
korte termijn grote aandacht zal moeten 
worden gegeven?
5. Zo bovengenoemde vragen bevestigd 
worden beantwoord, welke maatregelen wil 
de regering dan thans bevorderen, teneinde 
uitvoering te geven aan hetgeen in de motie 
is uitgesproken, die door de interpellant (als 
eerste ondertekenaar) met betrekking tot de 
inkomensontwikkeling in het midden- en 
kleinbedrijf en de landbouw, op 11 oktober 
1973 is ingediend en op 15 oktober 1973 
door de Tweede Kamer aanvaard? Aldus de 
vragen, welke dr. Kruisinga stelde tijdens 
ziin interpellatie.

H. L.
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Christen-democratie biedt eigen 
oplossing voor problemen
door dr R. J. H. Kruisinga voorzitter CHU-fraktie Tweede Kamer

De christen-democratische richting in ons
land speelt al gedurende zeer lange tijd bij 
het besturen van ons land een zeer grote rol. 
Naar onze visie is zij ook in het huidig 
tijdbestek voor het landsbestuur van zeer 
grote betekenis. Ook voor de problemen van 
vandaag wil de christen-democratie een 
eigen oplossing trachten te bieden.
Grofweg kan worden gesteld, dat de 
Nederlandse politiek, het Nederlandse 
landsbestuur in hoofdzaak is beheerst door 
drie grote stromingen: die van de socia
listen, die van de liberalen en diè van de 
christen-democraten. Specifieke kenmerken 
zijn de christen-democraten voor een 
aktuele situatie dikwijls ontzegd.
En hoewel enerzijds duidelijk beginsel- 
partij, is anderzijds de christen-democra- 
tische richting in tal van gevallen sterk 
pragmatisch in haar aanpak.
Een aantal kenmerken van de christen
democratische richting mogen voor haar 
plaatsbepaling dunkt me niet onvermeld 
blijven. De christen-democratie heeft sterke 
aandacht en legt een sterk accent op de 
immateriële zaken. Die zijn voor haar in tal 
van situaties hoofdzaak. Dat betekent b.v. 
nu afwijzen van de polarisatie als middel tot 
landsbestuur, zoals die thans worden voor
gestaan door PvdA, D ’66 en PPR. De wijze, 
waarop het kabinet-Den Uyl tot stand 
kwam, druist in tegen de uitgangspunten, 
die binnen de christen-democratie voor een 
goed bestuur van het land gelden.
De christen-democratie 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 jaar onder 
vakeconomen 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 
milieubeheer tot haar wezenskenmerken 
behoren. De christen-democratie moet 
gekenmerkt zijn door een sterke sociale 
bewogenheid en principiële vredesgezind- 
heid. Zij meent te onderkennen in het 
socialisme een overschatting van de 
betekenis van de collectiviteiten en een 
onder: chatting van het kwaad, dat de 
collectiviteit het individu kan aandoen, en 
ze meent in het liberalisme te onderkennen 
een overschatting van de plaats van de 
individu in de samenleving en een onder
schatting van de schade, die activiteiten van 
het individu aan de collectiviteit kunnen 
aanbrengen.
Het acceï; op immateriële zaken moet in de 
huidige situatie met zich meebrengen een 
sterk onderstrepen van het belang van 
democratisering van onze samenleving. Een 
democratisering, die moet inhouden, dat de 
mens waar ook geplaatst in onze samen
leving' zich ten volle kan ontplooien en zijn 
verantwoordelijkheid tegenover God kan 
beleven. Geleid door haar beginselen tracht 
de CHU in het praktisch dagelijks beleid 
aan het zoëven gestelde gestalte te geven.

MILIEUBELEID

Het milieubeleid van dit kabinet blijft 
volkomen achter bij de geweldige preten

ties, die met name van de zijde van PvdA, 
PPR en D ’66 tijdens de Kamerverkiezingen 
naar voren zijn gebracht. Er is op dit terrein 
een opvallende stilte ontstaan.
Het kabinet heeft nog geen enkele mede
deling gedaan over de integratie van het 
milieubeleid.
Wij zien ook nergens uit adviesaanvragen, 
laat staan uitgebrachte adviezen, dat verder 
voldoende voortgang wordt gemaakt met de 
voorbereiding van de wetgeving op het 
gebied van de bodemverontreiniging en van 
de geluidshinder.
Wanneer het kabinet echter niet op korte 
termijn haar visie op de integratie van het 
milieubeleid in het totale kabinetsbeleid 
kenbaar maakt moet gevreesd worden dat 
de foutieve beoordeling toch echt niet bij de 
Kamer, maar bij het kabinet moet worden 
gezocht.

BEDENKELDKE ONTWIKKELING

Op het laatste congres van de PvdA heeft 
zich een naar mijn mening bedenkelijke 
ontwikkeling voorgedaan.
Een congres nam een resolutie aan over een 
democratisch functionerend bestuur. Deze 
luidde: ,,Indien voor de PvdA gekozen 
dagelijkse bestuurders het vertrouwen van 
de fractie en de lokale partij-organisaties 
van de PvdA verliezen, treden zij af. Raads- 
en Statenleden uit de PvdA, die breken met 
de PvdA stellen hun zetels ter beschikking. 
Gedragen raads- en statenleden van de 
PvdA zich niet overeenkomstig het gemeen
telijke o f provinciale program, waarop zij 
gekozen zijn, dan verliezen zij daardoor het 
vertrouwen van hun plaatselijke partij- 
organisaties (afdeling en gewest) en dienen 
zij hun zetels ter beschikking te stellen.” 
Aldus de resolutie van de PvdA.
Volgens onze wetgeving worden volks
vertegenwoordigers voor een vastgestelde 
periode gekozen en handelen zij bij de 
uitoefening van deze taak zonder lastgeving 
en ruggespraak. Nu kan het best zijn, dat 
men die wettelijke bepaling onjuist acht. 
Maar dan zal men toch moeten beginnen 
met een procedure tot wetsverandering 
aanhangig te maken en niet met in 
afwijking van de wet partijbepalingen vast 
te stellen.
Wij achten deze ontwikkèling buiten
gewoon ongewenst voor een goede 
verhouding van kiezer/gekozene en ook 
voor het behoud van een goed vertrouwen 
tussen de overheid en een zo groot 
mogelijke groep van de bestuurden.
Stellig dreigt het gevaar, dat een kleine 
groep van partijbestuurders aan een veel 
grotere groep van kiezers, die met de partij 
als zodanig niets te maken hebben via het 
partijrecht een raads- of statenlid tot 
aftreden te dwingen, de wet zou gaan 
voorschrijven. Dat zal een vertrouwenscrisis 
tussen kiezer en gekozene moeten veroor
zaken. Die weg wil de CHU niet op. Daarin 
moeten wij, dunkt mij, erg duidelijk zijn. 
De dreigende vertrouwenscrisis tussen 
kiezer en gekozene, die door boven
geschetste ontwikkelingen wordt bevorderd, 
zal verder leiden tot vervreemding in onze 
samenleving.
De PvdA blijft in dit opzicht als gezegd

Aanwijzingen deelnemers 

algemene vergadering CHU

De algemene vergadering-1974 van 
de CHU wordt op zaterdag 8 juni 
aanstaande gehouden in de stads
schouwburg Orpheus aan het 
Churchillplein te Apeldoorn.
Er is een ruime parkeergelegenheid 
achter het gebouw. Zij die per trein 
komen, moeten vanaf het station 
ongeveer vijftien minuten lopen 
richting centrum. Ook is er een 
goede busverbinding.
Voor de aanvang van de vergadering, 
vanaf half tien, is er gelegenheid een 
kopje koffie te drinken.
In de lunchpauze is voor ongeveer

400 personen een kofietafel gereser
veerd voor de prijs van circa f8,50.
De deelnemers aan de algemene 
vergadering dienen dit nummer van 
het ledencontactblad ,,de Neder
lander” mee te nemen, omdat hierin 
de agenda en alle toelichtingen zijn 
opgenomen.

De afgevaardigden van de kies
verenigingen hebben alleen stem
recht indien hun kiesvereniging de 
helft van de contributie over 1974, 
dat wil zeggen f7,50 per lid, aan het 
Uniehestuur heeft betaald.

hardnekkig op een verkeerde weg voort
gaan.

BELANGRIJK JAAR

We zitten in deze tijd van het jaar altijd in 
een tussenfase. De begroting voor 1974 is 
afgehandeld. Het wachten is nu op de 
begroting voor 1975. Wij wachten de 
plannen in de komende Miljoenennota met 
grote belangstelling af. Het wordt voor het 
financieel beleid een belangrijk jaar. Bij de 
bespreking van de vorige miljoenennota is 
hier door diverse woordvoerders in de 
Kamer al op gewezen.
Hopelijk wordt in de komende Miljoenen
nota de weerslag van de in december door 
de Kamer aanvaarde motie-Van der Mei 
(CHU) aan getroffen.
In die motie vroeg de CHU om een meer 
evenwichtig beleid in de beperking van de 
overheidsuitgaven. De CHU heeft steeds 
gewaarschuwd voor de verslechtering van 
het investeringsklimaat, en gezegd dat de 
uitgaven in de collectieve sector niet 
voortdurend verder kunnen stijgen.
Het CHU-Kamerlid Scholten heeft er bij de 
behandeling van de verhoging van de 
belastingvrije sommen in de loon- en 
inkomstenbelasting op gewezen, dat we in 
1974 de meest ongunstige verhouding 
tussen directe- en indirecte belastingen 
hebben bereikt sinds jaren.
Dezer dagen is het jaarverslag van de 
president van de Nederlandse Bank 
verschenen. Dit jaarverslag zal ongetwijfeld 
voor het kabinet aanleiding zijn tot een 
diepgaande gedachtenwisseling over de 
fmancieel-economische situatie. Het heeft 
de uitspraken van de CHU bij de algemene 
beschouwingen en die van Van der Mei en 
Scholten bevestigd.
Nodig is en financieel beleid, dat de 
bestrijding van de inflatie een hoge 
prioriteit geeft, waarbij het kabinet 
duidelijk móet durven stellen, dat men niet 
alles in eens kan verwezenlijken.

Het christen-democratisch program stelt 
terzake van het belastingbeleid heel 
nadrukkelijk:
1. een jaarlijkse verzwaring van de belas

tingdruk van 0,5 procent is aanvankelijk 
maximaal acceptabel, doch moet daarna 
worden teruggedrukt.

2. het bezit van het eigen huis moet worden 
bevorderd.

3. de verhouding directe-indirecte belas
tingen zal moeten worden verbeterd en 
zal eindelijk bij een volgende begroting 
aan dit kabinet eens aandacht moeten 
verkrijgen. -

De CHU zal bij de volgende begrotings
behandeling voor deze punten zeker 
aandacht vragen.

DE DUPE

Reeds bij het eerste optreden van dit 
kabinet - in mei 1973 - heeft de CHU de 
vrees uitgesproken, dat de zelfstandigen de 
dupe zullen worden van het financieel 
beleid van dit kabinet.
Het kabinet lijkt tot nu toe gestaag en 
hardnekkig blind voor de uiterst moeilijke 
situatie van het midden- en kleinbedrijf en 
de landbouw en doof voor de aandacht, die 
de Kamer hier regelmatig voor vraagt. 
Premier Den Uyl heeft onlangs in een rede 
te Eindhoven de kritiek op dit beleid van de 
hand gewezen. Hij betoogde, dat het 
kabinet de volksverzekering tegen arbeids
ongeschiktheid - vooral belangrijk voor 
midden- en kleinbedrijf - hoog op het 
prioriteitenlijstje heeft staan.
Maar waar blijft een krachtige aanpak van 
de problemen der zelfstandigen, die 
dagelijks hard werken, maar mede als 
gevolg van het overheidsbeleid het water tot 
de lippen zien stijgen?
Blijkens de jongste cijfers van het 
Economisch Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf blijft de inkomensontwikkeling 
voor 1974 voor de detailhandel elf en een 
half procent achter; voor de ambachten in 
de bouw is dit zeven en een half procent; en 
voor de ambachten in het metaal zelfs 21 
procent.
Kort voor het Paasreces is in de Kamer een 
wetsontwerp tot verhoging van de belasting
vrije sommen behandeld.
Het CH-fraktielid Scholten heeft toen 
opnieuw gewezen op de moeilijke positie 
van de zelfstandigen. De CHU heeft een 
amendement ingediend, waarbij wij een

Christelijk Historiscn 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDACTIE;

B. Bol, voorzitter; mevrouw H.Tegelaar- 
Boonacker; d/s. A. M.ddBoo:
A  Buntsma;fWm C. de Kruyf' 
drs.H. van Spanning.

EINDREDACTIE;
R?W. van D ijkejiH . Lpkkerbol.

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

ADMINISTRATIE-ADRES;
(Abonnemehten, adresveranderingen 
voor het CH-weekblad „De Nederlander” 
en'advqrtenties): Van Deventerlaan 49, 
Voorburg. Telefopn (uitsluitend 
overdag); (070) 861529. 
Adresverandjeringen voor het 
ledenbestand en het ledencontactblad 
„De Nederlander”  te zenden aan Bureau
C. H.U., Wassenaarseweg 7, 
Is-Gravenhage.

Abonnementsprijs f 17,50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v. - Barneveld 
’ Postbus 57

Telefoon: 03420-'3141

UNIEBUREAU
HET BUREAU VAN DE CHR. HIST, UN.E, 
Wassenaarseweg 7,-’s-Gravenhage is 
telefonisch te bereiken onder nummer 
070-244516*
'Het telefoonnumm'er v'ah de Savórnif 
Lohmanstichting is: 070-246791.

belastingverplichting voor de midden
groepen van ongeveer f50 miljoen hebben 
voorgesteld. De Kamer heeft dit amende
ment verworpen.
Toch heeft men van diverse kanten gewezen 
op de moeilijkheden van het midden- en 
kleinbedrijf. De soci vlist Dolman wees erop, 
dat ondanks andere amendementen in dit 
wetsvoorstel, de ontwikkeling van de bruto 
inkomens van de zelfstandigen voor 1974 
ongunstig zal zijn.
Dolman betoogde eveneens, dat het 
inkomen van andere groepen, zoals de 
tuinders en de vissers, onder druk staat.
Het moet ernstig betreurd worden, dat het 
kabinet, dat zegt ernst te willen maken met 
de inkomensverdeling en spreiding van 
macht, keer op keer in gebreke blijft ten 
aanzien van het midden- en kleinbedrijf. 
Het blijft bij kleine incidentele verbe
teringen, die voor een belangrijk deel nog 
via amendering door de Kamer moeten 
worden aangebracht.
Het kabinet blijft de problemen van 
midden- en kleinbedrijf voortdurend voor 
zich uit schuiven. Nu eens is een motie 
overbodig - voor de prullenmand - dan weer 
wordt gewezen op toezeggingen over de 
toepassing van de inflatiecorrectie voor 
1975, overigens ook na aandrang vanuit de 
Kamer.
Maar het midden- en kleinbedrijf is 
daarmee niet geholpen. Het blijft bij 
incidenteel sleutelen.
Wat wij nodig achten is een daadwerkelijke 
strukturele aanpak van deze problematiek. 
Juist van dit kabinet mag men dit 
verwachten. Vandaar de interpellatie, welke 
deze week in de Tweede Kamer gehouden is 
en waarbij de regering om duidelijke 
toezeggingen is gevraagd.

Kruisinga.

Belangrijke data
Woensdag 15 mei: Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering.
Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering 
CHU in Apeldoorn (,,Orpheus”).
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Herinneringen aan de jaan/ergadering 1973
De jaarvergadering-1973 van de CHU vond 
plaats op zaterdag 23 juni van het vorig jaar 
in „Orpheus” te Apeldoorn. De komende 
algemene vergadering van de Unie moet 
haar goedkeuring hechten aan de notulen 
van die jaarvergadering-1973. De notulen 
luiden:

OPENING

De voorzitter, mr. O. W. A. Baron van 
Verschuer opent de vergadering met 
schriftlezing en gebed.
Vervolgens stelt de voorzitter voor om een 
telegram te zenden aan Hare Majesteit de 
Koningin met de volgende inhoud:
,,De Christelijk-Historische Unie, in alge
mene vergadering te Apeldoorn bijeen, 
wenst in dit jaar van uw zilveren regerings
jubileum uiting te geven aan gevoelens van 
eerbied en dankbaarheid. Zij is zich bewust 
van het voorrecht geregeerd te worden door 
een vorstin uit het huis van Oranje”.
Een woord van welkom richt de voorzitter 
tot de aanwezige ereleden, oud-bewinds- 
lieden van de CHU en de vertegenwoor
digers van ARP, KVP, DS’70 en VVD.

REDE VAN DE UNIEVOORZITTER

De voorzitter vangt aan met de opmerking, 
dat het geen probleem zal zijn over welke 
zaken gesproken zal worden, daar alle 
kiesverenigingen hier hun invloed kunnen 
doen gelden en hun stem kunnen laten 
horen.
Het afgelopen jaar overziende dringt zich 
een veelheid van onderwerpen ter discussie 
op, waaronder de kabinetscrisis en de 
oorzaken daarvan, de bemiddelingspoging 
van mr. Y. Scholten, de kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer, de november- 
verkiezingen, de eindeloze kabinetsformatie 
en het ontstaan van het kabinet-Den Uyl. 
Tenslotte de Christen-Democratische sa
menwerking welke als belangrijk element in 
al deze zaken een rol speelde. Het is slechts 
mogelijk hieruit enkele punten aan te 
stippen, die van belang kunnen zijn voor het 
vooruitzien, daar getracht moet worden met 
elkaar ook zieners te zijn en te proberen een 
luik te openen, dat zicht geeft op komende 
tijden.
De heer Van Verschuer merkt over het 
kabinet-Biesheuvel op, dat dit onder 
moeilijke omstandigheden en met smalle 
marges van mogelijkheden voortreffelijk 
werk heeft gedaan. De waardering hiervoor 
geldt met name ook de CH-bewindslieden in 
dit kabinet; de heren Udink, Van Veen, 
Kruisinga en Scholten, die stuk voor stuk 
gewerkt hebben aan belangrijke problemen, 
waarbij de beide ministers van augustus 
1972 tot aan het totstandkomen van het 
kabinet-Den Uyl op voortreffelijke wijze de 
last van twee departementen hebben 
getorst.
Niet ontevredenheid van parlement en 
kiezers was de oorzaak van de val van het 
kabinet. Deze ligt bij intern gebrek aan 
homogeniteit en het ontbreken van de wil 
van de bewindslieden elkaar op compromis
achtige beslissingen te vinden. Daarvoor is 
een bepaalde mentaliteit nodig.
Niet alleen in het kabinet is deze mentaliteit 
in discrediet, doch ook in de CHU en in 
onze samenleving. Het niet in de mond 
durven nemen van het woord compromis 
neemt fatale vormen aan, dit veroorzaakt 
langs elkaar heen leven en problemen laten 
liggen.
De voorzitter pleit daarom nadrukkelijk 
voor het elkaar vasthouden en naar 
crompromissen zoeken, hetgeen ook geldt 
voor het rumoer rond de kandidatstelling

CDA
CDA- folder

Een folder die een beknopt antwoord 
geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5,- per 
100 stuks bij het CDA, Postbus 7676, 
’s Gravenhage te bestellen.

voor de Tweede Kamer. Hierdoor is veel 
onnodig misverstaan voorgekomen. De 
Unieraad heeft daarom besloten de 
Statuten commissie Ie verzoeken de hele 
problematiek in het licht van hetgeen 
meegemaakt is te bezien.
Een speciaal dankwoord wordt gericht tot 
de afgetreden kamerleden, waarbij in het 
bijzonder de heer Kikkert genoemd wordt. 
Inzake de verkiezingen van 1972 deelt de 
heer Van Verschuer mede, dat deze voor de 
CHU uitermate teleurstellend zijn verlopen. 
De oorzaken daarvan zijn o.m.;
-de campagnes van liberale en socialistische 
zijde, waardoor bij veel kiezers de mening 
ontstond, dat op de CHU stemmen geen 
alternatief was;

-het tekortschieten van de Christen-Demo
cratische partijen dit alternatief scherp te 
omlijnen;

-het gemak waarmede velen hun oude 
partijen de rug toekeren;

-het identiteitsverlies van de CHU, mede 
veroorzaakt door een drang om elkaar aan 
te vallen.

Een speciaal aspekt is nog de ongunstige 
uitslag in de grote stedelijke gebieden. Als 
partij zal meer aandacht aan de groot
stedelijke problemen besteed moeten 
worden.
Overgaande op de kabinetsformatie deelt 
de voorzitter mede, dat er in de Unie veel 
begrip en waardering is voor het optreden 
van de Tweede-Kamerfractie, welke in de 
persoon van de heer Tilanus gecompli
menteerd wordt. Doch gezien de gouverne
mentele gezindheid van de CHU is men 
hiermede niet klaar. In groter verband zal 
beraadslaagd moeten worden over de kern
problemen van de democratie en nagegaan 
moeten worden hoe - zonder de rechten van 
de Kroon t.a.v. aanwijzen van formateur en 
informateur aan te tasten - de uitslag van de 
verkiezing een direkter aanknopingspunt 
geeft voor de regering, die wij ons wensen. 
Vermindering van partijen, verhoging van 
de kiesdrempel en een eerlijke verkiezings
strijd, moeten een vertoning zoals thans 
plaatsgevonden heeft voorkomen. Echter, 
de progressieve partijen zijn bezig deze 
vertoning wederom voor te bereiden voor de 
Raden- en Statenverkiezingen, waarbij 
programcolleges in plaats van afspiegelings
colleges gepropageerd worden als summum 
van duidelijkheid, eerlijkheid en daad
kracht, waarbij vergeten wordt dat colleges 
van Gedeputeerde Staten slechts voor een 
klein gedeelte autonoom eigen taken 
uitvoeren, naar het uitvoeren van wetten en 
verordeningen die hogere colleges maakten. 
Wat moet in die gevallen het program van 
een college zijn?
De heer Van Verschuer wijst een daaruit 
voortvloeiende bestuursstruktuur, waarbij 
een meerderheid zonder meer zijn wil oplegt 
aan een minderheid af. Hier dient gezocht 
te worden naar een samenleving waarin ook 
t.a.v. dit punt gerechtigheid heerst. Het 
bestuur van de Lohmanstichting is 
gevraagd over dit onderwerp advies uit te 
brengen in samenhang met gemeentelijke 
en provinciale programma’s.
Inzake de kabinetsformatie en presentatie 
van het kabinet-Den Uyl vervolgt de 
voorzitter met op te merken, dat ons 
grootste bezwaar tegen een socialistisch 
bewind niet zit in hun wens misverstanden 
uit de weg te ruimen, accenten te verleggen 
en te proberen nieuwe wegen in te slaan, 
doch in de wijze waarop het beleid 
gerealiseerd wordt, waarbij enkele groepen, 
hoezeer zij steun behoeven, naar voren 
gehaald worden ten' koste van anderen. 
Indien het kabinet-Den Uyl voor het gehele 
Nederlandse volk verantwoordelijkheid wil 
dragen en daarnaar wil handelen, kan het 
op steun rekenen.
Tot besluit staat de voorzitter stil bij de 
toekomst van de CHU en de Christen- 
Democratische samenwerking, welke hierna 
besproken wordt aan de hand van de 
resolutie en de nota’s van Contactraad en 
bestuur.
Eén van de oorzaken van het verkiezings- 
verlies is aangegeven: het identiteitsverlies. 
Thans volgt een keuze tussen beginsel en 
politiek blijven beleven in de CHU ó f met 
gelijkgezinden uit KVP en ARP een 
eigentijdse politieke verklaring geven van 
datgene, waartoe de opdracht van het 
Evangelie ons leidt. Het is niet moeilijk 
tegen dit laatste gevaren te noemen, zeker 
nu de politieke opstelling van KVP, ARP en 
CHU niet hetzelfde is.
Toch meent de overgrote meerderheid van 
de Unieraad dat zij moet aanbevelen deze 
stap wel te nemen. Dit niet in een partij 
welke een optelsom is van 3 partijen, maar 
die op eigen wijze de beginselen verwoordt 
in een politiek programma, dat wij ieder op 
onze eigen wijze beleven.

De heer Van Verschuer besloot met de 
volgende woorden;
De nieuwe Christen-Democratische partij 
kan juist in deze tijd dat appèl op de jeugd 
en het gehele Nederlandse volk doen, waar 
zeer velen op wachten. Zoals de Unie 
ontstond door het in bedding brengen van 
drie stromingen, die nog lange tijd een 
belangrijke stempel op de Unie zijn blijven 
drukken, zo mogen wij vandaag meewerken 
aan het in één bedding brengen van een zeer 
sterke stroming, die de Christen-Democra
tische politiek wil laten voortvloeien in onze 
samenleving. Ik wil graag besluiten met de 
oud-Testamentische zegenbede, die ik u 
voorlas:
,,De Heer zal Uw uitgang en Uw ingang 
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid” .
De heer Tilanus deelt mee zijn voorzitter
schap van de Tweede-Kamerfractie te 
hebben neergelegd. In zijn plaats is gekozen 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Notulen van de vorige vergadering d.d. 29 
april 1972 worden goedgekeurd.

JAARVERSLAG OVER 1972

De vergadering keurt het jaarverslag van de 
CHU over 1972 goed.

FINANCIEEL VERSLAG 1972

De vergadering gaat accoord met de door de 
accountant gecontroleerde jaarcijfers over 
1972 en stemt ih met de begroting 1973.
De voorzitter brengt dank en hulde aan het 
adres van mevrouw Van Riet, die vanaf de 
oprichting het Unie Werkfonds heeft 
beheerd en geaktiveerd. De huidige gezonde 
financiële situatie is mede aan haar te 
danken.

VOORSTELLEN VAN 
DE KIESVERENIGINGEN

A . Alkmaar
De heer Hamann uit Alkmaar licht het 
voorstel toe en pleit er voor, dat er ook 
mensen in de Unieraad zitten namens 
bepaalde gemeentebesturen. De voorzitter 
ze^  dat een gedeelte van de Unieraad hier 
door de vergadering wordt benoemd en dat 
bij de stemming bekeken zal moeten 
worden o f bepaalde grootstedelijke ge
bieden wel voldoende vertegenwoordigd 
zijn. Bij stemming blijkt de meerderheid 
van de vergadering het voorstel Alkmaar te 
verwerpen en accoord te gaan met het 
prae-advies van de Unieraad in deze.
B. Amstelveen
De leden De Jong (Amstelveen), Van der 
Weide (Weesp) en Grootendorst (Zoeter- 
meer) ondersteunen het voorstel Amstel
veen, dat na stemming evenwel door de 
meerderheid van de vergadering wordt 
verworpen.
Het blijft een taak van de besturen om te 
beslissen hoe vaak en hoe lang men 
vergadert.
De voorzitter zegt toe bij de beraadslagin
gen in de Unieraad er mede rekening te 
houden, dat de Algemene Vergadering zo 
nodig over twee dagen wordt verdeeld.
C. Huinen
De heren De Graaf en Klein Kranenburg 
uit Putten lichten het voorstel uitvoerig toe. 
Aanleiding tot dit voorstel vormde het 
persoonlijk optreden van een bepaald 
Unielid.
De heer Van Verschuer meent dat het niet 
juist is nu een oordeel te vellen ten aanzien 
van bepaalde figuren. Het voorstel zou hij 
naar de statuten commissie willen verwijzen 
voor nadere bestudering van de mogelijk
heden van royement. De vergadering gaat 
hiermede accoord.

D. Apeldoorn
De voorzitter wil dit voorstel laten 
behandelen in de middagvergadering 
tegelijk met de bestuursnotitie, waarmede 
de vergadering accoord gaat.
E. Veenendaal
Ook dit voorstel kan in de middag
vergadering aan de orde komen. De 
indieners staan er evenwel op, dat er over 
dit voorstel wordt gestemd.
De vergadering spreekt zich uit vóór het 
advies van de Unieraad in deze om de 
samenwerking tussen ARP, KVP en CHU 
te behandelen bij de bespreking van de 
bestuursnotitie in de middagvergadering.

F. Steenwijk
De kiesvereniging Steenwijk heeft een 
voorstel ingediend, dat niet in de vergader
stukken staat vermeld. Dit voorstel luidt, in 
de vorm van een motie, als volgt:
,,De afdeling Steenwijk spreekt haar grote 
bezorgdheid uit over het feit dat hoe langer 
hoe meer blijkt, dat het bestuur en de 
Unieraad een beleid voeren waarin de

principiële grondslag van de CHU nauwe
lijks meer te ontdekken valt; deze zelfde 
bezorgdheid komt tot uiting over de koers 
van de CHU, die niet alleen links van het 
midden is maar zich hoe langer hoe meer 
links van het midden verwijdert; betwijfeld 
wordt of de huidige samenstelling van de 
Unieraad en het dagelijks bestuur wel in 
verhouding staat tot de opvattingen die bij 
de leden van de Unie leven. De voorzitter 
brengt deze motie in stemming. De 
meerderheid is het niet eens met deze motie.

VOORSTEL UNIERAAD
TOT WDZIGING VAN
HET WERKPROGRAMMA 1970-1974

De vergadering neemt het voorstel tot 
wijziging van het werkprogramma aan, 
opdat de kiezers bij samenwerkings- 
afspraken voorafgaande aan de verkie
zingen altijd een reëel alternatief hebben en 
het maken van afspraken vooraf niet 
inhoudt, dat met andere constructieve 
partijen iedere samenwerking geweigerd 
wordt.
De tekst in hoofdstuk 2, onderdeel Volks
vertegenwoordiging sub B, punt 4e wordt 
als volgt gelezen:
De openheid rondom de kabinetsformatie, 
maar bovenal de duidelijkheid bij de 
verkiezingen, kan worden bevorderd, indien 
de politieke partijen voor de verkiezingen 
hun gemotiveerde voorkeur uitspreken voor 
bepaalde partijen waarmede men bereid is 
regeringsverantwoordelijkheid 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 onbekendheid met de 
uitspraak van de kiezers.

VERKIEZING LEDEN UNIERAAD

Voorafgaande aan de stemming wordt door 
enkele afgevaardigden de aandacht ge
vraagd voor niet op het advies genoemde 
personen, n.1.: 1. dé heer Melléma, vanwege 
zijn grote ervaring; 2. mevrouw Evenhuis- 
Van Essen zijnde een bekwame candidaat 
vanuit de vrouwen; 3. ds. Veldman, 
geadviseerd door de kiesverenigingen uit 
Apeldoorn e.o.
De uitslag van de stemming is als volgt:
Drs. A. M. de Boo

506 stemmen (nieuw lid)
L. de Snayer

482 stemmen (herkozen)
P. G. van Delden

460 stemmen (nieuw lid)
L. C. van Dalen

452 stemmen (herkozen)
Mr. G. van Muiden

415 stemmen (nieuw lid)
Dr. C. Blankestijn

387 stemmen (herkozen)
Mevr. C. H. Evenhuis-van Essen 

358 stemmen (nieuw lid)

REDE VAN DE VOORZITTER
VAN DE CH-TWEEDE-KAMERFRACTIE
DRS. A . D. W . TILANUS

Inzake de langdurige kabinetsformatie 
beperkt de heer Tilanus zich tot enkele 
kanttekeningen, t.w.:
Ie dat wij het formatie-gebeuren moeten 

zien in verhouding tot de geweldige 
wereldproblemen, tegen welke achter
grond niet te ontkomen is aan een gevoel 
van betrekkelijkheid van deze moeilijk
heden;

2e de formatie heeft aangetoond, dat ons 
Nederlandse parlementair-democra- 
tische stelsel dreigt te verzinken, zowel 
door de onverstandige congres-uitspra- 
ken van de linkse drie, die in het teken 
van de polarisatie stonden als de elec
toraal gunstige, maar niet verstandige 
verkiezingscampagne van Wiegel.

3e dat door dit alles de Christen-Democra
tische partijen tijdens de formatie in een 
moeilijk parket zijn gekomen. De 
formatie is een uiterst moeilijke zaak 
geweest. Formateur Burger heeft meer 
als socialist dan als onpartijdig bemidde
laar gewerkt. Hij heeft voor de ogen van 
het Nederlandse volk de verschillen 
binnen de Christelijk-Democratische 
partijen zo breed mogelijk geëtaleerd. 
De ,,linkse drie” beoogden bij deze 
formatie de Christen-Democratie defini
tief te splitsen in een zogenaamd 
progressief en conservatief deel.

De fraktieleider vervolgt met te memoreren 
na het mislukken van de eerste formatie- 
poging van Burger gepleit te hebben voor 
een zo breed mogelijk samengesteld kabinet 
met een extra-parlementair karakter. 
Uiteindelijk heeft de fraktie gemeend geen 
verantwoordelijkheid voor de vo’-ming van 
het kabinet-Den Uyl te kunnen aanvaarden. 
Naast bezwaren van programmatische aard.
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vooral op grond van bezorgdheid over het 
parlementair democratisch bestel, omdat 
een minderheid zijn wil aan de meerderheid 
wilde opleggen.
Gelet op de regeringsverklaring was een 
duidelijk kritische oppositiehouding nood
zakelijk. Tegen een aantal plannen van het 
kabinet zijn duidelijke bezwaren op tafel 
gelegd.
Ook bestaan er bezwaren tegen de grote 
woorden en domme uitspraken van een 
aantal linkse bewindslieden, waardoor de 
onrust vergroot wofdt, de Christen-Demo- 
cratische ministers in het kabinet in 
moeilijkheden gebracht worden en de 
homogeniteit van het kabinet en daarmede 
zijn voortbestaan ernstig in gevaar worden 
gebracht.
De heer Tilanus waarschuwt tegen extreme 
conclusies, zowel van hen die teleurgesteld 
zijn omdat zij menen dat de CHU de PvdA 
heeft afgezworen en definitief voor de VVD 
heeft gekozen,~als van hen die de opstelling 
van de Unie beschouwen als het grote 
voorbeeld voor KVP en ARP.
De les van de formatie en de verkiezingen is 
dat de PvdA en in wezen ook de VVD 
ondanks hun politieke tegenstellingen één 
gemeenschappelijk belang hebben; het 
bestrijden en bij voorkeur definitief 
lamleggen van de Christen-Democratische 
partijen. In dit opzicht hebben de KVP, 
ARP en CHU eveneens één groot gemeen
schappelijk belang: n.1. de versterking en 
uitbouw van de Christen-Democratie in ons 
land.
Verder besteedt de heer Tilanus veel 
aandacht aan de Christen-Democratische 
samenwerking, welke door het besluit van 
de CHU-fractie om, in tegenstelling tot de 
ARP en KVP niet deel te nemen aan dit 
kabinet, ongetwijfeld gecompliceerd is. De 
vraag of de huidige politieke situatie 
mogelijkheid biedt voor een gezamenlijke 
aanpak beantwoord hij met een beslist; ja. 
Dit leidt tot de volgende slotconclusie van 
de fractieleider:
,,Ons beleid moet op de toekomst gericht 
blijven. Dat zal ongetwijfeld met vallen en 
opstaan gebeuren. Maar deze formatie 
heeft alle partijen in een moeilijke situatie 
gebracht. De ,.linkse drie” zijn bepaald niet 
homogeen.
De PPR heeft het extra-parlementair 
karakter van dit kabinet benadrukt. D’66 
heeft reeds aangekondigd bij de Staten
verkiezingen zelfstandig te willen op
trekken. In de achterband van PvdA, D ’66 
en PPR heerst veel ontevredenheid. Dat is 
ook geen wonder, omdat de partijleider, die 
nu leider van het kabinet is geworden, heeft 
toegelaten, dat in de verkiezingscampagne 
vele verwachtingen zijn gewekt. Maar nu 
men regeringsverantwoordelijkheid draagt, 
blijkt dat er slechts mondjesmaat een begin 
van uitvoering aan gegeven kan worden. 
Dat moet wel grote teleurstelling en 
ontevredenheid wekken.”
,,Daartegenover moeten de Christen-Demo- 
craten 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 
en'an overtuigd, dat wij deze kiezers 
opnieuw achter ons kunnen scharen, mits 
wij in de. komende ̂ tijd tot v^antwoorde 
conclusies komen.” ”
,,Wij moeten verder; iti het belang van het 
land; in het belang vart onze parlementaire 
democratie; verder gaan op de weg naar een

krachtig Christen-Democratisch geluid, in 
het parlement en daarbuiten.”
De voorzitter bedankt de heer Tilanus 
namens de vergadering voor alles wat hij 
gedaan heeft voor de Unie, voor politiek 
Nederland en voor de Christen-Democra
tische partijvorming. Hij betrekt hierbij 
mevrouw Tilanus, zijnde de steun voor haar 
man in de afgelopen moeilijke periode.
De nieuwe fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga wordt van harte welkom geheten.

REDE PROF. P. STEENKAMP

De heer Steenkamp zegt, dat het uitgangs
punt van het Christen-Democratische Appèl 
is een antwoord geven op de uitdaging van 
het Evangelie. Naast de bijbel als 
inspiratiebron, een inspiratie geleid door de 
Heilige Geest, kent het CDA geen neven
geschikte andere uitgangspunten.
Als Christen hebben wij de opdracht de 
bijbelse boodschap in de praktijk te 
brengen en wel met zoveel mogelijk mensen. 
De heer Steenkamp noemt enkele punten 
voor een politiek profiel van een Christen- 
Democratie in Nederland: hulp aan ont
wikkelingslanden; het lidmaatschap van de 
NAVO met al zijn financiële consequenties; 
het afwijzen van de leus ,,baas in eigen 
buik” als een volstrekte onzin; steven naar 
redelijke inkomensverhoudingen; een sterke 
planning omwille van het milieu en werk
gelegenheid; het delen door de werknemers 
in de vruchten van de onderneming; een 
verdere medezeggenschap in het bedrijfs
leven en een controle op de grote machts
concentraties; het respect opeisen voor 
democratisch genomen beslissingen; uit
breiding van de welzijnssector; de spreiding 
van bezit, macht en kennis.
We zijn behoudend op het punt van de 
abortus en de NAVO, we zijn vooruit
strevend op het punt van de ontwikkelings
samenwerking. We blijven alle instellingen 
en verhoudingen critisch bezien.
De resolutie, die vanmiddag aan de orde is, 
doet een beroep op onze drie fracties om 
hun werk samen te voegen. Dit samengaan 
op lange termijn van de drie Christen- 
Democratische partijen is veel belangrijker 
dan de situatie nu.

De CHU moet, aldus de heer Steenkamp, 
meedoen om haar bijdrage te geven aan de 
politieke heroriëntatie in Nederland.
Wij moeten laten zien, dat wij naast 
liberalen en socialisten een eigen weg en een 
eigen program volgen. Geen tweedeling 
binnen de Nederlandse politiek, waarvoor 
het grootste gevaar komt vanuit onze eigen 
partijen, van hen die niets liever willen, dan 
een blijvende binding aan links.
De taak van de Christen-Democratie in 
Nederland is naar het woord van de profeet 
Micha: recht doen aan de misdeelden in 
onze wereld, recht doen aan de medemens 
dichtbij en veraf, omdat hij de beelddrager 
Gods is.
De voorzitter dankt de heer Steenkamp en 
sluit de ochtendvergadering.
Na de lunchpauze heropent de voorzitter de 
vergadering. Hij leidt de notitie van het 
bestuur bij de resolutie inzake de samen
werking met ARP en KVP in, ,,
De T « ^  Van Verschuer hë;|iiïjeh aan-de 
vier argürppntGfi die wijlen prof. Van Niftrik 

- aanvoerde om de noodzaak van samen
werking der Christelijke partijen tg 
motiveren:

Ie de indeling van de huidige partijen is 
niet eerlijk meer, het is gewenst dat 
gelijkgezinden in de drie partijen dichter 
bij elkaar komen.

2e Christenen hebben elkaar broodnodig in 
tijden van toenemende secularisering. 
Men beseft soms niet genoeg hoever deze 
al is voortgeschreden. Vooral bij de 
jeugd.

3e omdat de wereld steeds kleiner wordt 
zullen we mondiaal moeten gaan denken 
en aangeboren provincialisme over
winnen.

4e omdat God het van ons vraagt.
De voorzitter zegt vervolgens, dat wij ervan 
overtuigd moeten zijn, dat wij ook in de 
politiek samen met anderen kunnen en 
willen worstelen, met onze enige levensbron.
Er kan dan ook geen sprake zijn van neven
schikking van andere uitgangspunten. 
Sommigen van ons willen verder gaan dan 
de resolutie aangeeft. Anderen onder ons 
willen niet zover gaan. Wij doen een beroep 
op allen om aan de Christen-Democratische 
politiek gestalte te geven, principieel 
afwijzend te staan tegenover het onder
scheid links en rechts. Dit beroep heb ik, 
zegt de voorzitter, namens het bestuur bij 
voortduring op de fracties gedaan.
Laten we nu niet afwachten, maar aan het 
werk gaan aan die éne Christelijke partij.
Nu krijgen de ca. 60 sprekers die zich 
opgaven de gelegenheid zich uit te spreken. 
Het zou een onmogelijk verslag worden, 
wanneer hier alle namen en wat men zegt 
moet worden weergegeven. Zeker is, dat 
vaak met veel talent en soms zeer 
humoristisch de meningen worden ge
bracht. Telkenmale blijkt grote waardering 
voor en instemming met het beleid van de 
heer Tilanus tijdens de jongste kabinets
formatie. Bij verschillende sprekers klinkt 
de angst door voor het nu al hemen van een 
definitieve beslissing tot fusie met ARP en 
KVP.
De in de bestuursnotitie aanbevolen reso
lutie, waarover straks gestemd gaat worden, 
zal volgens anderen niet in stemming 
mogen komen, uitstellen dus, tenzij 
wijzigingen mogelijk zijn.
Door een viertal kiesverenigingen worden 
moties ingediend. Weinig waardering is er 
voor de ARP en KVP, die tijdens de 
kabinetsformatie de CHU hebben los
gelaten.
Twee kiesverenigingen (Hilligersberg en 
’s Gravenhage-Statenkwartier) hebben een 
enquête gehouden onder hun leden waaruit 
o.m. blijkt, dat men voor het huidige 
fractiebeleid is én voor de éne Christelijke 
partij met de bijbel als uitgangspunt. 
Enkele sprekers wijzen op de reeds 
bestaande voortreffelijke samenwerking 
(staten van Friesland).
Ds. Bos, lid van het bestuur, gaat in op 
enkele opmerkingen aangaande het ka
rakter van de partij. Het is niet juist, zo zegt 
hij, beducht te zijn voor links en /of rechts. 
Als wij alleen tussen links en rechts in 
hangen zijn we niet waard een Christelijke 
partij te heten. We hebben een radicaal 
ander uitgangspunt. Artikel 1 van ons CH- 
beginselprogram is op dat punt duidelijk. 
We ruilen deze grondslag niet in voor iets 
anders, we brengen wel deze grondslag 
mee in de federatie. Öóor de stap die de 
resolutie aangeeft te zétten, blijven we  ̂
bij elkaar. Ook in de AR-partijraad is^ 
duidelijk uitgesproken dat het CDA geen 
open partij wordt.

Drs. Tilanus geeft de mening van de fractie 
weer. De laatste alinea van de resolutie zal 
geen beletsel hoeven te zijn voor de 
aanvaarding ervan. Mijn fractie, de oude en 
de nieuwe, is het eens met de bedoeling die 
achter de resolutie Heinkenszand staat.
De heer Tilanus doet een appèl op de verga
dering om te stemmen voor éénheid van de 
Christen-Democratie.
De voorzitter dankt de vergadering voor de 
wijze waarop men de problematiek 
benaderd heeft.
Van de ingediende moties kunnen er twee 
onder één noemer gebracht worden, n.1. die 
van Ermelo c.a. en de Kamerkring 
Dordrecht, waarin gevraagd wordt de 
resolutie niet in stemming te brengen. 
Hierover wordt gestemd.
Met 435 tegen 176 stemmen is de 
vergadering van mening, dat de stemming 
niet moet worden uitgesteld.
De derde motie van de Kamerkring 
Haarlem van ARP, CHU en KVP, waarin 
een aantal aanbevelingen worden gedaan 
t.a.v. de werkzaamheden, wordt ter hand 
gesteld aan de modellenclub, een commissie 
van juristen, die zich bezig houdt met de 
uitwerking van de CDA-structuur.

De vierde motie van de Kiesvereniging 
Heinkenszand luidt als volgt;
De Christelijk-Historische Unie, in alge
mene vergadering bijeen te Apeldoorn op 23 
juni 1973, gezien de resolutie betreffende de 
Christen-Democratische samenwerking tus
sen ARP, KVP en CHU, spreekt nadrukke
lijk haar vertrouwen uit in de CHU-Tweede- 
Kamerfractie en spreekt waardering uit 
t.a.v. het tot dusver gevoerde beleid van 
deze fractie en spreekt tevens als haar 
mening uit dat de slotalinea 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 1972 de 
eensgezindheid van de drie partijen wordt 
weerspiegeld in het beleid van de fracties, 
moet worden opgevat in de zin van een 
oproep tot samenwerking 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 verkiezingen van november 1972 de 
kiezers is voorgehouden; en gaat over tot de 
orde van de dag.

Deze motie is voor het Bestuur aan
vaardbaar,' houdt' immers geen afzwakking 
in van de resolutie en kan bij de stemming 
over de resolutie worden meegenomen. Er 
wordt gestemd over de resolutie inclusief de 
motie Heinkenszand.
Een duidelijke meerderheid stelt zich achter 
de resolutie, waarmede deze marathon
zitting tot een goed einde komt.

RONDVRAAG

De heer Fabius uit Winterswijk vraagt 
degene, die in ,,de Nederlander” onder de 
schuilnaam ,,Spektator” schrijft, zich 
bekend té maken. Dit gebeurt niet.

SLUITING VERGADERING

De vergadering wordt beëindigd met gebed.
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Opmerkelijke herwonnen 
eensgezindheid en duidelijkheid
De verkiezingsnederlaag van november 1972 heeft bij de CHU niet geleid tot een interne 
crisis, grote spanningen en moedeloosheid. Integendeel, het jaar 1973 wordt gekenmerkt 
door een opmerkelijke herwonnen eensgezindheid en duidelijkheid. Wij kunnen niet 
dankbaar genoeg zijn voor dit incasseringsvermogen van de Unie en de morele kracht om 
vrijwel terstond een politieke rol te vervullen. En dit was nodig ook, want drie belangrijke 
politieke gebeurtenissen kwamen in het verschiet:
-de kabinetsformatie, uitmondend in het staatsrechtelijk wanproduct van een (extra-) 
parlementair kabinet,
-de voortschrijdende samenwerking met ARP en KVP tot een Christen Democratisch Appèl 
(CDA),

-de voorbereiding voor verkiezingen voor provinciale staten en gemeenteraden, die - het zij 
veroorloofd 1973 te overschrijden - winst en herstel voor de Unie zouden brengen.

In de politieke leiding vond een belangrijke wijziging plaats: Na de uitputtende onderhan- 
delingen over de kabinetsformatie achtte drs. A. D. W. Tilanus het moment om vóór de 
algemene beschouwingen over de verklaring van de nieuwe regering het voorzitterschap van 
de fractie neer te leggen. De fractie koos unaniem als zijn opvolger dr. R. I. H. Kruisinga. 
Hier past een woord van hulde aan de heer Tilanus, die als politiek leider van de Unie aan 
een ontzaglijke druk van vriend en vijand weerstand heeft weten te bieden en de Unie in 
grote eensgezindheid achter het zuivere standpunt van de Tweede Kamerfractie wist te 
brengen. En een woord van dankbaarheid aan de heer Kruisinga voor zijn bereidheid een 
schier onmogelijke taak op zijn schouders te nemen: oppositie tegen het kabinet zonder het 
op een breuk te laten aankomen met ARP en KVP.

DE KABINETSFORMATIE

Het zou te ver voeren in dit jaarverslag de 
gang van zaken met betrekking tot de 
kabinetsformatie gedetailleerd uit de 
doeken te doen. Daarom wordt volstaan 
met enige algemene karakteristieken. 
Opvallend was de grove manier waarop 
speciaal de heer Burger bij zijn werk tekeer 
ging, in het bijzonder tegen de Unie. Dat 
dhr. Tilanus ondanks alles zijn waardigheid 
en zelfbeheersing behield valt te loven. Het 
was kennelijk niet alleen de bedoeling een 
links kabinet in elkaar, maar ook de 
christen-democratische samenwering uit 
elkaar te slaan.
Was, toen de PvdA nog niet de grootste 
partij was met haar altijd op voet van 
gelijkheid onderhandeld over de weder
zijdse programma’s en aan haar een aantal 
minister-zetels toegekend naar rato van de 
kamerzetels, toen de rollen waren om

gekeerd en de PvdA de grootste fractie had, 
werd er niet over gedacht dit faire 
uitgangspunt te handhaven ten opzichte 
van de christen-democraten. Keerpunt ’72 
was een dictaat; bij de ARP werd een 
brutale inbraak gepleegd ter verkrijging van 
ministers buiten de fractie-voorzitter om, en 
de ,,confessionelen” werden afgescheept 
met 6 van de 16 portefeuilles. Dit laatste 
deed dhr. Tilanus, gezien de verhouding 
56:48 in de Tweede Kamer, verzuchten, dat 
de heren hun tafels van vermenigvuldiging 
niet meer kenden. Hij stelde zich conse
quent op ’t standpunt dat de Unie bereid 
was toe te treden tot ’n kabinet tesamen met 
de linkse drie, mits op basis van gelijk
waardigheid van programma’s en een 
redelijke zetelverdeling.

vervolg pag. 7
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F in a n c ië le  s itu a t ie  C H U  is b e v re d ig e n d
De financiële situatie van de CHU niag bevredigend genoemd worden. Deze opmerking 
heeft de penningmeester van de CHU, A. J. Kaland, gemaakt in zijn inleiding bij de 
financiële stukken over 1973, welke zijn voorgelegd aan de algemene vergadering-1974 van 
de Unie. Deze financiële stukken zijn; de balans per 31 december 1973 en de resultaten
rekening 1973 van de CHU, de balans en de resultatenrekening van het verzorgingsfonds en 
de afrekening van de kosten van de verkiezingen-1972.

De inleiding van penningmeester Kalans luidt als volgt:
* Door de financieel gunstige verkiezingsactie 1972, gevoerd door de Stichting Unie 

Werkfonds, (baten fl9.984,21) kon ook in 1973 f20.000,- aan het verkiezingsfonds 
worden toegevoegd en sluit de rekening met een saldo van f22.835,62.

* Het vermogen van het Verzorgingsfonds heeft nu wel een niveau bereikt waarmee wij 
onze verplichtingen kunnen nakomen. Ook die rekening sluit met een saldo van 
f2.308,82.

Hoewel niet aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen wordt 
meegedeeld dat de Stichting Unie Werkfonds belangrijk en nuttig werk verricht en 
financieel gezond is, hetgeen ook geldt voor het wetenschappelijk instituut, de Jhr. Mr. A.
F. de Savornin Lohmanstichting.
De Stichting Uniepers verkeert in een minder rooskleurige positie. Het weekblad toont 
een groter tekort dan in 1972. Het Stichtingsbestuur is gevraagd welk beleid het denkt te 
voeren om de financiën gezond te maken.
Het geheel overziende, ondanks de vertraagde contributie-afdracht, mag bevredigend 
worden genoemd, zij t dat er een absoluut einde gekomen is aan de doorgevoerde 
bezuinigingen op het Uniebureau, zodat komende kostenstijgingen slechts door een 
groter budget kunnen worden opgevangen. Een woord van dank en v/aardering voor de 
mensen op het Uniebureau is in dit verslag op zijn plaats.

CHRISTELDK-mSTORISCHE UNIE TE ’s-GRAVENHAGE 
Balansen per:

31-12-1973 31-12-1972 31-12-1973 31-12-1972

f f f f f f f f

ACTIVA: PA SSIV A :

PAND WASSENAARSEWEG 7 TE 
’s-GRAVENHAGE:

KANTOORINVENTARIS:

24.000,—

2.800,—

24.000,—

3.100,—

KAPITAAL:
Saldo per 1 januari 
Bij: Voordelig saldo 1972

37.595,86
22.835,62

60.431,48

30.077,78
7.518,08

37.595,86

VORDERINGEN:
Stichting Unie-Werkfonds, rek.-crt. 
Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohman Stichting rek.-crt.
Subsidie radio- en t.v.-uitzendingen 
Vooruitbetaalde kosten 
Overige nog te ontvangen posten

20.790,74
9.300,—
3.170,—

4.400,—
37.660,74

169.680,14

14.483,70
13.300,—

2.109,—
3.163,29

202.736,13

VERKIEZINGSFONDS:

SCHULDEN:
Voorziening kosten verkiezingen 1972 
Verzorgingsfonds personeel, rek.-crt. 
Stichting Uniepers 
Ontvanger der Belastingen

6.655,86

1.883’,81

70.000,—

150.723,08
15.221,61
4.000,—
4.013,34

18.135,87

50.000,—

Nog te betalen posten 14.557,11
23.096,78 192.093,90

GELDMIDDELEN:
Kas
Postgiro
N.V. Slavenburg’s Bank, 
Rotterdam, rek-crt. 
Ideip, 6Vi% deposito

103,99
12.508,19

1.455,34
75.000,—

89.067,52

989,57
16.661,26

32.202,80

49.853,63

153.528,26 279.689,76 153.528,26 279.689,76

CHRISTELDK-HISTORISCHE UNIE TE ’s-GRAVENHAGE 
Rekeningen van Baten en Lasten over de jaren 1973 en 1972:

Werkelijk
heid 1973

Begroting
1973

Werkelijk
heid 1973

LASTEN:
f f f

EXPLOITATIEKOSTEN UNIE-BUREAU:
Personeelskosten
Af: Waarvan niet doorberekend

82.025,40
5.000,—

91.000,—
2.000,—

84.547,57
5.000,—

Dotatie Verzorgingsfonds Personeel
77.025,40

5.000,—
89.000,—

5.000,—
79.547,57
15.000,—

Bureaukosten
Afschrijving kantoorinventaris

82.025,40
31.042,29
4.518,92

94.000,—
41.500,—

3.000,—

94.547,57
35.636,67

3.100,—

117.586,61 138.500,— 133.284,24

KOSTEN VAN BESTUUR, COMMISSIES:
Hoofdbestuur en Unieraad 
Algemene Vergadering 
Dagelijks bestuur 
Diverse commissies

8.688,20
3.280,41

15.042,40
3.061,27

8.239,69
3.796,33

15.396,10
2.460,45

30.072,28 36.000,— 29.892,57

PROPAGANDA EN PUBLICITEIT:
Propaganda materiaal 
Publiciteit 
Ledencontactblad 
Kosten verkiezingen

9.309,72
24.690,28
59.331,36

203.015,93

10.000,—
20.000,—
75.000,—

1.385,26
33.522,13
52.200,—
58.957,06

Af: Bijdrage Unie-Werkfonds
296,347,29
223.000,14

105.000,— 146.064,45
58.957,06

73.347,15 105.000,— 87.107,39

BDDRAGEN EN DONATIES: 23.547,85 30.000,— 31.545,95

DOTATIE VERKIEZINGSFONDS: 20.000,— 20.000,— 50.000,—

VOORDELIG SALDO: 22.835,62 10.000,— 7.518,08

287.389,51 339.500,— 339.348,23

Werkelijk
heid 1973

Begroting
1973

Werkelijk
heid 1972

BATEN:
f f f

ONTVANGEN CONTRIBUTIES:
1970
1971
1972
1973

3.455,75
50.915,28

212.544,34

3.204,05
87.836,64

220.064,50

266.915,37 317.500,— 311.105,19

INTEREST:
De Savornin Lohman Stichting, 
doorberekend
Rente Slavenburg’s Bank, gewone rek. 
Rente Slavenburg’s Bank, krediet

1.761,30
1.326,—

347,77
1.019,27

1.761,30 41,04

EXPLOITATIE PAND:
Ontvangen huren 
Doorberekend t.l.v. Exploitatie 
Bureau

5.500,—

7.700,—

4.941,87

7.000,—

Af: Grond-, straat- en'polderlasten 
Onderhoudskosten 
Premie brandassurantie

13.200,—
396,81

4.275,93
134,94

11.941,87
346,50
167,95
134,94

8.392,32 9.000,— 11.292,48

OPBRENGST VERKOCHT MATERIAAL:
Programma’s
Handboeken
Biljetten
Statuten

43,75
86.50

25.50

748,75
1.108,—
1.806,85

28,—

155,75 2.000,— 3.691,60

SUBSIDIE RADIO- EN TELEVISIE
UITZENDINGEN:

BDZONDERE BATEN: 864,77 —

9.300,—  11.000,—  13.300,—

287.389,51 339.500,—  339.348,23
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VERZORGINGSFONDS PERSONEEL CHU 
Balansen per 31 december:

1973 1972 1973 1972

ACTIVIA:

EFFECTEN:
Kostprijswaarde

VORDERINGEN:
Hoofdbestuur Christelijk- 
Historische Unie

GELDMIDDELEN:
Algemene Bank Nederland N.V. 
te ’s-Gravenhage, rek.-crt.
N.V. Slavenburg’s Bank, rek.-crt.

47.033,99 37.271,11

6.655,86 15.221.61

3.884,39
2.599,95

60.174.19

5.372,65

57.865,37

PASSIVIA:

KAPITAAL:
Saldo per 1 januari 
Bij: voordelig saldo

57.865,37
2.308,82

44.501,14
13.364,23

60.174,19 57.865,37

SPECIFICATIE VOORDELIG SALDO 1973-1972:

1973 1972

f  f f  F
Ontvangen dotatie hoofdbestuur CHU 
Ontvangen bankrente, incl. f75,75 boekwinst

5.000,— 15.000,—

uitgelote obligatie 107,84 499,34
Ontvangen coupons en dividend 2.828,50

------------ 7.936,34
2.478,89

-------------  17.978,23
Af: Pensioenuitkeringen 5.627,52 4.614,—

Voordelig Saldo: 2.308,82 13.364,23

Van d e  penningmeester
In dit nummer van ,,De Nederlander”  
zijn afgedrukt de jaarstukken 1973 van de 
CHU. Als u dat alles gezien heeft dan zult 
u waarschijnlijk zeggen: ’t zit nog niet zo 
gek bij de Unie! Vele kleine zelfstandigen 
zijn er slechter aan toe.
Dat is waar, maar.........
Per 31 december 1973 was er nog onge
veer f 185.000,- contributies bij u 
(leden) of bij u (penningmeester). Ge
lukkig is daar inmiddels een f80.000,- 
van binnaigekomen, maar nog ruim 
f 100.000,- is nog bij u.
Ik hoop dat u deze flOO.000,- niet be
steedt aan uw verkiezingsactivLteiten. Na
tuurlijk is er veel geld nodig. Vooral dit 
jaar met die twee verkiezingen. Maar dat 
betekent ook dat er meer belangstelling 
is. Ik hoorde van een kiesvereniging die 
nog steeds f l5 , -  contributie vraagt dat

één keer per jaar in de vergadering ruim 
voldoende geld op tafel wordt gelegd voor 
alle verplichtingen. In een andere ver
gadering bracht de penningmeester ver
slag uit van de financiële situatie en hij 
constateerde een tekort van een paar 
honderd gulden. In een doos werd ruim 
f500,- opgehaald. Het is echt niet zo 
moeilijk maar ik kan het niet komen ha
llen in al onze kiesverenigingen.

Penningmeesters, a.u.b. werk die achter
stand nu eens w ^ ! ’t Kan best. En ver
geet vooral uw afdracht 1974 niet. Alles 
doen voor de vakanties. Des tezorgelozer 
is uw zomer.

Met vriendelijke groeten,
A. J. Kaland,
Penningmeester CHU.

vervolg van pag. 5

Tilanus, stellende dat de Unie wel de 
verkiezingen had verloren, maar niet haar 
eer, bedankte om onder deze omstandighe
den mee te doen. De KVP, die geen andere 
combinatie zag zitten, wilde een mislukking 
van de formatie niet meer voor zijn verant
woording nemen, en gaf de KVP- 
bewindslieden het groene licht. Zo kwam 
het kabinet-Den Uyl tot stand met de Unie 
in de oppositie. Een staatsrechtelijk novum: 
een parlementair kabinet voor de drie linkse 
partijen PvdA, PPR en D’66, extra
parlementair voor de twee christen
democratische partners ARP en KVP, met 
dan nog daarin de nuance dat de anti
revolutionaire bewindslieden achter hun 
politieke leiding om waren toegetreden, 
terwijl de KVP-ministers de instemming 
hadden van de fractie-voorzitter.
Tijdens het gehele verloop van de kabinets
formatie was er een bijzonder nauw contact 
tussen fractie, bestuur en Unieraad. De 
keuze van de fractie werd ondersteund door 
bestuur. Unieraad en ook de algemene 
vergadering van de CHU stelde zich achter 
het besluit van de fractie.
De grote vraag was: zou de Unie in de 
oppositie het einde betekenen van de 
christen-democratische samenwerking?

HET CHRISTEN-DEMOCRATISCH 
APPèLCDA

De Unie heeft in de loop van 1973 
consequent een volstrekt duidelijk stand
punt ingenomen:
de oppositionele rol van de Tweede- 
Kamerfractie werd goedgekeurd, en de 
christen-democratische samenwerking 
moest worden voortgezet. Voorwaar geen 
eenvoudige opgave, maar toch werd in 1973

de samenwerking verder uitgebouwd, zij het 
onder de politieke hypotheek van de geloof
waardigheid.
Hier worden twee belangrijke momenten 
gesignaleerd:
-op 23 juni aanvaardden de drie partijen 
’n gelijkluidende resolutie (slechts door de 
ARP voorzien van een amendement) 
waarbij werd besloten tot de oprichting van 
een Christen Democratisch Appèl, onder 
leiding van een bestuursorgaan, dat o.a. de 
nieuwe organisatievorm zou moeten voor
bereiden.
De algemene vergadering van de CHU, die 
de resolutie in een druk bezochte verga
dering met meer dan twee/derde der 
stemmen aanvaardde, stelde zich achter de 
motie kiesvereniging Heinkenszand, waar
in de houding van de fractie uitdrukkelijk 
met algemene stemmen werd goedgekeurd. 
Tot dit bestuursorgaan werden namens de 
Unie benoemd de leden van de stuurgroep 
die de resolutie had voorbereid, te weten de 
heren Van Verschuer, Janssen van Raay en 
Kaland. De ARP wees aan de heren 
Veerman (later De Koning, toen Veerman 
staatssecretaris werd). Kuipers en Cor- 
poraal, en de KVP de heren De 2ieeuw en 
Steenkamp en mevrouw Leyten-De Wijker- 
slooth de Weerdesteyn. Toen prof. 
Steenkamp permanent voorzitter van het 
CDA werd trad KVP-secretaris Gribnau 
toe.

-Op 15 december werd door de drie partijen 
een tweede resolutie aanvaard, waarin
werd geconstateerd dat volledige integratie 
van de drie partijen onmogelijk was, en 
werd gekozen voor een groeimiddel van 
federatieve structuur. Voorts werd de wens 
uitgesproken om bij de volgende kamer
verkiezing met een CDA-lijst uit te komen. 

-De Unieraad nam de resolutie aan met te 
dezen aanzien een gewichtige reserve: de 
definitieve belissing over die éne lijst zou 
moeten worden genomen tegen de achter

CHRISTELDK-HISTORISCHE UNIE TE ’s-GRAVENHAGE 
Afrekening kasten verkiezingen 1972:

Betaald in 
1972

Betaald In Totaal 
1973

f f f

LASTEN:
Advertenties 1.748,10 61.961,39 63.709,49
Verkiezingsfolder 1.300,— 24.550,— 25.850,—
Contactblad, verkiezingskrant 16.608,56 ---,--- 16.608,56
Steun probleemgebieden 1.083,80 13.029,09 14.112,89
Stickers ---,--- 12.925,54 12.925,54
Brief aan de leden 1.331,66 11.499,34 12.831,—
Affiches ---,--- 10.805,— 10.805,—
Overige folders 9.536,96 750,— 10.286,96
P.R., kosten campagne 3.216,65 5.533,35 8.750,—
Grote bijeenkomsten 4.393,67 3.598,77 7.992,44
Kosten lijsttrekker en begeleiding
Sprekers 2.397,14 4.903,04 7.300,18
Porti, telefoon, papier, stencilwerk 7.100,— ---,--- 7.100,—
CH-Vrouwen, CHJO 3.000,— 3.000,— 6.000,—
NIPO-enquête 5.643,— — ,— 5.643,—
Gezamenlijke programma’s 2.693,02 1.461,60 4.154,62
Drukwerk 3.823,05 --- ,--- 3.823,05
Vracht 2.123,18 — ,— 2.123,18
Propaganda-commissie 1.804,— — ,— 1.804,—
Radio en televisie 1.026,17 » 1.026,17

68.828,96 154.017,12 222.846,08
Af: Opbrengst verkiezingsfolder 3.322,50 5.596,25 8.918,75
Af: Opbrengst affiches 4.872,50 2.652,50 7.525,—
Af: Opbrengst verkiezingskrant en

overige folders 1.676,90 1.709,50 3.386,40

58.957,06 144.058,87 203.015,93

BATEN:
Opbrengst verkiezingsaktie 1972
Stichting Unie-Werkfonds 199.680,14 12.000,— 211.680,14
Bijdrage de Savornin Lohman Stichting 10.000,— --- ,--- 10.000,—
Rechtstreeks ontvangen giften ---,--- 1.320,— 1.320,—

209.680,14 13.320,— 223.000,14

TOTAAL GENERAAL/BATIG SALDO: 150.723,08 130.738,87 19.984,21

grond van de feitelijke parlementaire 
politieke situatie voor de betreffende 
kamerverkiezing.
En ook de Unieraad sprak zijn waardering 
en vertrouwen uit voor de fractie.
De Unieraad had al eerder op 22 septem
ber, de tekst goedgekeurd van een drietal 
artikelen van de CDA-statuten, die het 
CDA definitief stempelden tot een 
christelijke partij. Het Christen Demo
cratisch Appèl aanvaardt het Evangelie als 
richtsnoer voor het politiek handelen. 
Hiermede werd de discussie afgesloten over 
de open partij, die zoveel pennen in 
beweging had gebracht en tot zoveel 
misverstanden aanleiding had gegeven.
Men kan dus concluderen, dat de samen
werking niet is afgebroken en zelfs 
verheugende vooruitgang heeft geboekt, 
maar nochtans te lijden heeft onder het 
verschil in opstelling tegenover het 
kabinet-Den Uyl.

VOORBEREIDING VERKIEZINGEN

De verkiezing voor de provinciale staten van 
27 maart 1974 en voor de gemeenteraden 
van 29 mei 1974 wierpen natuurlijk hun 
schaduwen vooruit.
Naast alle landelijke beslommeringen 
moesten ook de nodige organisatorische 
voorbereidingen getroffen wórden om zo 
goed mogelijk voor de dag te komen. Op 19 
mei vond een vruchtbare vergadering plaats 
tussen bestuur en Kamerkringbesturen. 
Een commissie uit de Unie zette zich in voor 
een gemeenschappelijk gemeenteprogram- 
ma. Besloten werd zich met klem te

verzetten tegen de neiging van de linkse drie 
om het zogenaamde programmacollege te 
gaan invoeren. Het uitschakelen van 
constructieve minderheden in provinciale- 
en gemeentebesturen werd als heilloos 
verworpen. Door het hele land heen werden 
talloze Unieleden actief. Vooruitlopend op 
het jaarverslag 1974 mogen wij alhier reeds 
constateren, dat al die inspanningen met 
succes zouden worden bekroond, en dat met 
name ondanks de negatieve benadering van 
pers en tv het CDA is aangeslagen.

VERGADERINGEN

Voor een verslag van de algemene verga
dering, die op 23 juni in Apeldoorn werd 
gehouden, wordt verwezen naar de notulen. 
De Unieraad vergaderde in 1973 zes maal 
en wel op 10 maart, 28 maart, 7 april, 2 
juni, 22 september en 15 december. Ter 
sprake kwamen de kabinetsformatie, de 
samenwerking in CDA-verband, met name 
de resolutie van 23 juni en 15 december, de 
voorbereiding van de algemene vergadering, 
de raden- en statenverkiezingen en 
uiteraard de politieke situatie.
In de vergadering van 7 april werd een 
voorstel aanvaard tot wijziging van beginsel
en werkprogramma. Dit voorstel beoogt de 
kiezer bij samenwerkings-afspraken vóór 
verkiezingen altijd en reëel alternatief te 
bieden, en te waarborgen dat het maken 
van dergelijke afspraken niet in mag 
houden iedere samenwerking met andere

slot pag. 8
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CH-GEMEENTE- EN PROVINCIEBESTUURDERS IN 1973
Op de in februari jongstleden gehouden 
jaarvergadering 1974 van de Vereniging 
van christelijk-historische leden van ge
meente- en provinciebesturen is het vol
gende jaarverslag 1973 van secretaris
G. Hokken (burgemeester van Bruinisse) 
goedgekeurd.
In het bestuur kwamen dit jaar een aan
tal belangrijke wijzigingen voor. De twee
de voorzitter van de vereniging, bur
gemeester mr. H. Pop, overleed in no
vember dit jaar. Met verslagenheid heeft 
het bestmu" hiervan kennis genomen. Met 
dankbaarheid zullen wij het werk van 
wijlen mr. Pop in het belang van de Unie 
maar in het bijzonder voor onze ver
eniging blijven gedenken. De Kring Noord- 
Brabant zal in 1974 een ander lid in de 
plaats van mr. Pop aanwijzen. De ver
tegenwoordiger van de Kring Zuid-Hol- 
land de heer dokter D. P. Kok uit Delft, 
is vervangen door burgemeester mr. Sj.
H. Scheenstra. Tenslotte heeft burge
meester H. van Hout uit Gramsbergen 
zich teruggetrokken uit het bestuur. De 
heer Van Hout is aan het eind van het 
verslagjaar vervangen door de heer H. 
Okkels, wethouder van de gemeente Zwol
le.
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar 
driemaal in vergadering bijeen. De lo
pende zaken werden door het dagelijks 
bestuur af gehandeld.
Op 28 februari vond de Algemene Ver
gadering te Utrecht plaats. Dit was voor 
de vereniging een hoogtijdag. Staatsse
cretaris, dr. R. J. H. Kruisinga, hield 
een referaat over: Staatkundige hervor- 
mii^en in het Ucht van de politieke doel
stellingen” . De minister van binnenlandse 
zaken, mr. W. J. Geertserna was op deze 
d ^  gast van de vereniging wat door de 
vergaderii^ h(%elijk werd gewaardeerd. 
De minister zei o.a. in zijn rede tot de 
vergadering: ,,Er voltrekt zich in meer
dere gemeenten een stille evolutie. Hier 
en daar is zelfs van revolutie sprake. 
Het betreft de dreigende uitholling van 
de betekenis van de gemeenteraden en de 
dreigende uitholling van de lokale demo
cratie. Deze uitholling sla ik als minister 
met lede ogen gade. Ik heb beperkte 
machtsmiddelen om deze evolutie zonodig 
te kunnen keren.”
Met recht kan worden gesteld dat de jaar
vergadering 1973 ,,anders dan anders”

was! In een van de gehouden bestuurs
vergaderingen is uitvoerig gesproken over 
de te houden Algemene Vergadering in 
1974. Na ampele overwegingen is be
sloten om af te stappen van de woensdag 
en deze te verplaatsen naar de zaterdag. 
Uit de presentielijst van de in de afge
lopen jaren gehouden ledenvergaderin
gen bleek nl. dat er bijna geen raadsleden 
deze vergaderingen bijwoonden. Het be
stuur hoopt dat op de vergadering in 
1974 zal blijken dat op de (vrije) za
terdag, 9 februari niet alleen de vaste 
bezoekers maar ook vele raadsleden aan
wezig zullen zijn. Leden stelt het bestuur 
in deze niet teleur!
1973 is, politiek bezien, een ,,verontrus
tend” jaar geweest. De C.H. is sinds 
kort geen regeringspartij meer. Hoe lang 
nog? De tijd zal het leren! 1974 zal weer] 
een belangrijk jaar worden. Twee ver-' 
kiezingen zullen plaats vinden t.w. voor 
de Prov. Staten alsmede de gemeente
raden. Laten we ,,gezamenlijk” de han
den ineen slaan en een goede propaganda 
voeren. Er staat veel op het spel.
Het aantal leden van onze club neemt 
steeds af. Per 31-12-71, 31-12-72 en 
30-11-73 bedroeg het ledenbestand resp. 
944, 920 en 890. Het aantal abonnees op 
het blad ,,Gemeentebeleid” blijft vrij 
constant, t.w. ongeveer 215. De da
ling van het ledenbestand vervidt het 
bestuur met zorg. De inkomsten worden 
minder terwijl de uitgaven stijgen. De 
penningmeester zal hier in de vergade
ring uiteraard nader op ingaan.
Ook in het verslagjaar werden door di
verse leden weer inlichtingen gevraagd 
over gemeentelijke problemen. Waar no
dig werd de nodige hulp geboden.
Dit korte verslag wil ik beëindigen met 
mijn dankbaarheid uit te spreken over de 
in het afgelopen jaar ondervonden mede
werking.
Ondanks de donkere wolken aan het eind 
van 1973 moge ik de wens uitspreken dat 
in 1974 er weer ,,Opklaringen” mogen 
komen.

De secretaris.

Aldus het jaarverslag van de Vereniging 
van CH-leden van gemeente- en provin
ciebesturen.

MEVROUW H. TEGEUIAR 
HERKOZEN ALS PRESIDENTE
CENTRALE CH-VROUWEN

slot jaatverslag 1973 van CHU
constructieve partijen onder alle omstan
digheden te weigeren. Dit voorstel is door de 
algemene vergadering op 23 juni aan
genomen. Tevens ging de vergadering 
accoord met een voorstel van ’t Bestuur om 
de statuten-commissie als volgt samen te 
stellen: mevrouw mr. E. A. Haars, mr. W. 
Scholten en mr. L. E. de Geer van 
Oudegein.
In zijn vergadering van 22 september koos 
de Unieraad als lid van het bestuur van de 
Unie mevrouw H. van Riet-Augsburger en 
ds. A. Oliemans bij acclamatie. Daarnaast 
werden in drie bestaande vacatures 
vexkozen: mevrouw mr. E. A. Haars, de 
h ^  B, Bouwland en de heer H. Evérsdijk. 
Als lid van de financiële commissie, in de 
vacature-Vierssen, benoemde de Unieraad 
de heer drs. B. J. Udink.
Het bestuur vergaderde in 1973 20 maal en 
wel op 13 januari, 9 februari (met Ie en 2e 
kamerleden), 15 februari, 6 maart, 16 
maart, 23 maart, 28 maart, 11 april, 26 
april, 2 mei, 11 mei, 8 juni, 25 juni, 30 juli, 3 
augustus, 26 september, 24 oktober, 29 
oktober (met de fractie), 21 november, 10 
december (met de fractie) en 19 december. 
Onderwerp van bespreking was o.a. de 
kabinetsformatie, de samenwerking met 
ARP en KVP, statutenwijzigingen, de ver
houding tot de vrouwen en jongeren (deze 
laatsten hadden zich uit het bestuur terug
getrokken en kregen bijgevolg geen subsidie 
meer) en diverse organisatorische zaken. 
Voorts vergaderde het Bestuur zes maal met 
de gelijkse besturen van ARP en KVP.
In CDA-verband waren er nog diverse 
vergaderingen van de stuurgroep, dit 
college kwam na aanvaarding van de juni- 
resolutie als bestuursorgaan van het CDA 
nog een dertiental keren bijeen.

ZD, DIE ONS ONTVIELEN
In het verslagjaar ontvielen ons een aantal 
leden, waarvan we met name noemen: de 
heer Z. Groothuismink, gemeenteraadslid 
te Hardenberg en oud-voorzitter staten
kring Ommen; de heer J. Keuning te 
Dokkum, oud-statenlid en kamerkring- 
bestuurder; de heer E. B. J. van den Poll, 
voorzitter van de statenkring Ommen en de 
kiesvereniging te Hardenberg; de heer ir. C. 
Staf, oud-minister van Defensie; de heer W. 
Veldsink, oud-lid en thans erelid van de 
kamerkring Zwolle, tevens oud-voorzitter 
van de kiesvereniging te Ommen; de heer P.
G. van der Weele, lid van de Unieraad,

welke tevens deel uitmaakte van diverse 
sociaal-economische commissies van de 
Lohman-Stichting.

ADMINISTRATIE-LEDENBESTAND

Het aantal leden van de CHU, inclusief ca. 
900 echtgenote-leden daalde in 1973 van 
28.450 naar 27.740. De terugloop van het 
Ledenbestand is te localiseren in de eerste 
maanden van 1973, waarbij de verhoging 
van de contributie ongetwijfeld een rol heeft 
gespeeld. Sinds mei is er sprake van 
stabilisatie, verliezen ten gevolge van 
overlijden en verhuizingen werden geheel 
opgevangen door dp „gunstige aanloop van 
de ledenwerfactie 1973-1974.
Door het achteraf. betalen van , ’de 
contributie moet u iter^ d  ten opzichte van 
het bovengenoemde aantal leden nog een 
bepaalde marge in acht genomen worden.
De personeelsbezetting op het Uniebureau 
in 1973 onderging enkele wijzigingen door 
het vertrek van mejuffrouw P. M. M. 
Kornaat en mejuffrouw J. A. Vegt.
De samenstelling van het Uniebureau was 
per 31 december; de heer H. Lindenburg en 
mevrouw H. J. C. Pfeiffer-Alberts die in 
augustus in dienst trad. Daarnaast bleven 
mevrouw C. van Beukering en de heer J. W. 
Oudshoorn als halve-dagkrachten aan het 
bureau verbonden.
De ledenadministratie functioneerde we
derom goed. Van de mogelijkheid via het 
Uniebureau convocaties te verzenden 
maakten in het afgelopen jaar wederom 
meerdere kiesverenigingen en kamerkring- 
besturen gebruik, dan daarvoor.

SLOTWOORD

De ongebruikelijk hoge vergaderfrequentie 
duidt er al op, dat 1973 voor de CHU een 
jaar van gewichtige beslissingen is geweest. 
De politieke lijn van de Unie is duidelijk 
uitgezet door Tilanus en consequent 
voortgezet door Kruisinga: geen oppositie 
ter wille van de oppositie, maar wel met 
kracht waar nodig. De organisatorische 
contouren van het CDA beginnen zich ook 
af te tekenen en het appèi vindt duidelijk 
weerklank.
De leden van de CHU willen in overgrote 
meerderheid de christen-democratische 
samenwerking, maar beslist niet tot elke 
prijs. Wij mogen de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien.

De secretaris.

De algemene vergadering van de Centrale 
van Christelijk-Historische-vrouwen heeft 
op 23 april j.1. te Amersfoort mevrouw H. 
Tegelaar-Boonacker bij acclamatie her
kozen als presidente. De vice-presidente 
mevrouw H. J. Groenendijk-Bemard dankte 
haar voor het vele werk, ^ t  zij reeds voor de 
Centrale heeft gedaan. Met de woorden 
„onze Centrale is bij u in bekwame handen” 
overhandigde zij aan mevrouw Tegelaar de 
hamer.
In deze vergadering werd tevens een 
Centraie Raad ingesteld, bestaande Uit:
a. 5 bestuursleden;
b. 18 kamerkringvertegenwoordigsters;
c. adviserende leden (vrouwelijke kamer

leden en statenleden).

Met dit vergrote bestuursorgaan beoogt de 
Centrale van CH-vrouwen betere contacten 
te kunnen onderhouden met alle CH- 
vrouwen in ons land.
De presidente zei in haar jaarrede, dat de 
vrouwen nog steeds een achterstand hebben 
in te halen wat betreft haar politieke kennis. 
Die achterstand kan slechts ingehaald 
worden door studie en daar wil de Centrale 
van CH-vrouwen zoveel mogèlijk vrouwen 
bij betrekken.
Wil men aan de top bekwame vrouwen 
kiezen in vertegenwoordigende lichamen, 
dan zal er aan de basis gewerkt moeten 
worden aan de verbreding van de politieke 
kennis.
De presidente maakte melding van het feit, 
dat de Centrale van CH-vrouwen in 1975, 40 
jaar bestaat. Het jaar 1975 is door de 
Verenigde Naties tevens aangewezen als het 
Jaar van de Vrouw. Het bestuur ontvangt 
graag suggesties om tot een feestelijke 
viering van deze gebeurtenissen te komen. 
De bijzonder goed verzorgde jaarverslagen 
van de secretaresse mevrouw J. M. M. van 
der Mei-Zilverentant en de penning- 
meesteresse mevrouw A. A. ten Kate-Veen 
gaven aan de aanwezigen een juist beeld van 
de vele activiteiten, die de Centrale in het 
afgelopen jaar heeft ontplooid.
Mevrouw M. Kwint-Hoos uit Assen deed 
verslag van de kascommissie.

VERTEGENWOORDIGINGEN

Namens de Centrale hebben verschillende 
dames zitting in andere organisaties. H. van 
Riet-Augsburger in de Europese Vrouwen 
Unie, Mr. L. G. Band in de Savornin

Lohmanstichting, J. J. M. van der Mei- 
Zilverentant in het Uniewerkfonds en E. 
Slot-Schouten in het Nederlands Vrouwen 
Comité.
Al deze vertegenwoordigsters deden verslag 
over hun werkzaamheden in het afgelopen 
jaar.
Mevrouw Mr. M. Bellingwout-Rodenburg 
werd gekozen als afgevaardigde in de 
Unieraad. De heer P. E. Wijers uit 
Breukelen, die onlangs is overleden, werd 
herdacht. Een lange reeks van jaren heeft 
hij met grote nauwkeurigheid de admini
stratie van Vrouwengeluiden verzorgd. 
Mevrouw H. A. Boers-Wijnberg heeft 
meegedeeld de eindredactie van Vrouwen
geluiden niet langer te kunnen verzorgen.
Er is dringend behoefte aan uitbreiding van 
de redactie. Mevrouw J. van der 
Linden-Pelger was bereid dit te doen en 
werd gekozen. Nog enkele andere dames 
zullen benaderd worden.
Na de lunchpauze sprak de heer J. H. 
Reinders, burgemeester van Willemstad, 
over gewestvorming, CDA-program- 
college of afspiegelingscollege. De spreker 
had een aandachtig gehoor, daar er veel 
dames aanwezig waren, die zelf gemeente
raadslid zijn of kans maken dit te worden 
bij de komende gemeenteraadsverkie
zingen.
De heer Reinders is er voorstander van, 
slechts daar gewesten in te stellen, waar de 
behoefte gebleken is. Overigens wordt de 
democratie het meest beleefd in kleine 
gemeenschappen. Hij deed ook een beroep 
op de vrouw om de zedelijke opvoeding van 
de jeugd niet lichtvaardig op te vatten, daar 
er aan alle kanten een grote verruwing 
optreedt.

DISCUSSIE

Uit de discussie bleek, dat bij zeer veel 
gemeentebestuurders ongerustheid bestaat 
over de vele actiegroepen. Burgemeester 
Reinders zei dat een duidelijk standpunt 
van B. en W. ten aanzien van de wensen van 
zo’n actiegroep veel onnodig gediscussieer 
kan beperken; de raadsleden behoeven zich 
dan enkel vóór o f tegen het voorstel uit te 
spreken. Dit zijn slechts enkele impressies 
van hetgeen de heer Reinders op de 
Algemene vergadering van de Centrale van 
CH-vrouwen heeft gezegd.

H. J. Groenendijk-Bernard.

WANVERHOUDING
door mevrouw H. Tegelaar-Boonacker

Volgens de laatste gegevens van de CHU 
zijn er 27.000 leden, waaronder 900 
echtgenote-leden; dat is een verhouding van 
één echtpaar op dertig leden.
Nu weet ik natuurlijk niet hoeveel 
ongehuwden de CHU telt en hoeveel 
echtparen het politiek oneens zijn, maar stel 
dat er hijna 30 procent „alleenstaanden” 
zou zijn (wat me erg hoog lijkt), dan nog 
blijft er over dat slechts bij één op de twintig 
gehuwde mannen ook zijn vrouw lid is. Dat 
is een wanverhouding met veel nadelige 
gevolgen.

In haar gedachten zal de vrouw zich 
misschien lid voelen als haar echtgenoot lid 
is (dat geldt immers ook bij de radio
vereniging, de ANWB, het Roode Kruis 
etc.), maar op de vergadering van de kies
vereniging zal ze bemerken dat zij geen 
stemrecht heeft, zodat zij geen invloed kan 
hebben op de samenstelling van pro
gramma, raadsfraktie e.d. En wat nog erger 
is, het passieve kiesrecht zal haar 
onthouden worden, want in het algemeen 
worden slechts leden op de kandidatenlijst 
geplaatst.

WAAROM NEMEN VROUWEN DIT?

Financiële bezwaren kunnen nauwelijks een 
rol spelen, want de contributie houdt wel 
degelijk rekening met het feit dat de 
bijdrage uit één portemonnee komt, en dat 
er aan een gezin slechts één leden

contactblad gestuurd wordt. Bovendien ligt 
de contributie van de CHU betrekkelijk 
laag vergeleken bij andere partijen.
Het geld mag dus geen rol spelen!
Ook ons pereentage vrouwelijke leden ligt 
natuurlijk erg laag vergeleken bij anderen. 
Wanneer er buiten de 900 echtgenote-leden 
nu ook nog eens 450 vrouwen zelfstandig lid 
zijn, dan nog is het percentage vrouwelijke 
leden slechts vijf.

Bij een onderzoek dat drs. M. L. den Bandt 
onlangs deed inzake de participatie van de 
vrouw in de politiek, bleek dat bij de KVP, 
PvdA en VVD ongeveer 30 procent 
vrouwelijke leden zijn. Bij de ARP is dat 
minder, nl. 12 procent, maar de 5 procent 
van de CHU steekt wel erg schril af.
Zouden wij dit nu eens niet gauw moeten 
wijzigen? Voortaan alle eehtparen samen 
lid? Het zou het ledental van de CHU bijna 
verdubbelen, en het is de meest eenvoudige 
wijze van ledenwerving die we kennen, want 
we hebben al te doen met potentiële leden. 
Het zal toch niet zo zijn dat de mannelijke 
leden in de CHU vinden dat hun vrouw zich 
anno 1974 maar niet met politiek moet 
bemoeien? Die gedachte zou allicht kunnen 
ontstaan bij beschouwing van de cijfers. 
Hierop is maar één afdoende antwoord, en 
dat kan vandaag nog gegeven worden, nl. 
het echtpaar-lidmaatschap!

Haty Tegelaar.
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EEN NIEUWE LIJSTAANVOERDER
De lijstaanvoerder is in de politiek een 
gewichtig mens, althans in figuurlijke zin 
(letterlijk komt ook voor, maar dat is niet 
verplicht).
Hij of zij is in verkiezingstijd de stem en 
bepaalt het gezicht van de partij. Vele 
Unieleden vervuUen thans deze functie op 
CHU- of CDA-lijsten voor de a.s. raads
verkiezingen.
Daarnaast telt de Unie ook nog een 
lijstaanvoerder in een veel minder 
aansprekende functie, te weten de 
aanvoerder van de erelijst van de leden
werfactie 1973-1974. Een lijst die voor het 
voortbestaan en de uitgroei van de Unie 
(c.q. de inbreng in het CDA) echter van 
uitermate groot belang is.

Zo belangrijk zelfs, dat onze Unievoorzitter 
op de komende jaarvergadering bij de 
sluiting van de actie aan deze lijst en de 
aanvoerder daarvan enige aandacht hoopt 
te besteden.
Wie zal het zijn? Momenteel staat nog niets 
vast, de spanning zit er volop in, we kunnen 
hier zelfs een nieuwe koploper met een 
uiterst geringe voorsprong op zijn voor
ganger vermelden. Voorts zijn er allerlei 
wijzigingen voorgekomen, waardoor ver
rassingen niet uitgesloten zijn, hetgeen uit 
de navolgende opgave blijkt:

1. J. Sonneveld, Honselersdijk, 21 leden.
2. J. van Dijkhuizen, Resteren, 20 leden.
3. D. C. Kersbergen, Maarssen, 10 leden.
4. A. W. Pas-Kampma, Diepenveen,

9 leden.

5. J. G. Berendse, Deil, 8 leden.
7. P. Crum-Okkens, De Meern, 8 leden.
8. H. van Vliet-van Diermen, Woerden,

8 leden.
9. J. W. V. d. Wetering, IJsselmuiden,

8 leden.
10. D. V. d. Boomgaard, Nieuw-Beijerland,

7 leden.
11. J. Hooijer, Zuidwolde, 7 leden.
12. J. Land, Dalfsen, 7 leden.
13. J. Soeteman, Ouddorp, 7 leden.
14. C. van Veen, Vinkeveen, 7 leden.
15. A. G. van Gorkum, Ermelo; 16. Joh. A. 
van der Hel, Utrecht; 17. A. B. J. Heuver, 
Den Ham; 18. G. Krist, Wageningen; 19. 
A. Pouw, Lemele; 20. D. J. Sikkema, 
Aduard, allen 6 leden. 21. J. van Dieren, 
Lexmond; 22. H. Eversdijk, Heinkenszand; 
23. J. J. Eijffius, Amerongen; 24. H. J. 
Groenendijk-Bernard, Waddinxveen; 25. 
W. Hafkamp, Kortenhoef; 26. J. D. Neder- 
lof, Rhoon; 27. H. Wijnja, Kampen; 28. M. 
van Zwol, Elim, allen 5 leden.

Aan de vorige opgave van de kies
verenigingen waarvan de leden niet 
individueel doch als vereniging mede
werken, kunnen we toevoegen: Hardenberg 
met maar liefst ruim dertig nieuwe leden! 
Barneveld dat gezamënlijk 14 nieuwelingen 
doorgaf en Lutten (Overijssel) met 12. 
Hierop sluiten aan Hoogeveen (10), Aalten, 
Hattum en Nieuwleusden (elk 9), Zeven
huizen (8), Beerzeveld (7) en Dinxperloo (5). 
Dit zijn gedeeltelijk nog voorlopige

VERKIEZING 
LEDEN UNIERAAD
De algemene vergadering van.de CHU moet 
op zaterdag 8 juni enkele leden van de 
Unieraad kiezen.

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 
mevrouw H. Evenhuis-van Essen, Amster
dam (gekozen in 1973 in de vacature-Van 
Leijenhorst), mevrouw H. van Riet-Augs- 
burger, Rotterdam (gekozen in 1970), jhr. 
mr. F. O. J. Sickinghe, Naarden (gekozen in 
1970), ds. G. Bos, Ter Heyde (gekozen in 
1970) en drs. C. Dekker, Hattem (gekozen 
in 1970).
De Unieraad adviseert deze leden te 
herkiezen.
In de vacatures ontstaan door het zich niet 
meer beschikbaar stellen van de heren H. J.
D. Hilbrink, Goor en H. Fokke, 
Vriezenveen adviseert de Unieraad te 
kiezen uit de volgende kandidaten: mr. C. 
A. Bos te Amsterdam en J. Schuur te 
IJsselmuiden.
De christelijk-historische kiesverenigingen 
hebben de volgende kandidaten voor
gedragen:
H. Alberts, Bennekom (wethouder).

CDA<ongres

„De Dynamische stad”

Het CDA-overleg van de vier grote steden organiseert op zaterdag 11 
mei aanstaande van 10 tot 4 uur in Krasnapolsky te Amsterdam een 
congres over de leefbaarheid van de stad.

Opening door prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, minister van binnenlandse 
zaken.

Inleiders zgn:
jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, burgemeester van Amstelveen 
over „Stadsprobleem-CDA-probleem”, prof. mr. P. de Haan, 
hoogleraar in het burgerlijk en agrarisch recht te Delft over ,,Ruim
telijk dynamiek - bestuurlijk instrumentarium”, en prof. dr. A. J. 
Hendriks, hoogleraar economisch aardrijkskunde te Tilburg over 
„Sociaal-economische dynamiek - ruimtelijke ordening”.

Des middags vindt een discussie plaats tussen een panel en de aanwezigen, die 
dagelijks worden geconfronteerd met de stedelijke problematiek. Leden van het 
panel zijn de inleiders, wethouder H. Alberts uit Ede en wethouder G. Z. de Vos 
uit Rotterdam.
Congresvoorzitter is Dick Laan, gedeputeerde van Noord-Holland en lid van het 
bestuursorgaan van het CDA.
Nadere informatie over het congres worden op verzoek toegezonden. Inlichtingen 
en schriftelijke opgaven over deelnèming bij: Louis Pietersen, Korte Papaverweg 
2 te Amsterdam.

Het CDA-overleg roept alle betrokkenen, politici, bestuurders en 
belangsteUenden op dit grote congres bjj te wonen.

Toegang gratis

resultaten, zoals onder meer blijkt uit het 
voorbeeld van Wierden, dat in onze vorige 
opgave met 10 nieuwe leden voorkwam en 
dit aantal inmiddels bijna verdubbeld heeft. 
Fijn zo! Van welke gemeente mogen we dit 
de volgende keer vermelden?
Ook zijn er nu nog onbekende resultaten 
welke met enige spanning tegemoet gezien 
worden. Zo is er op ’t Uniebureau bekend, 
dat er activiteiten zijn in bijvoorbeeld 
OoltgenSplaat en Haastrecht.
Uit dit alles blijkt wel dat de actie leeft 
onder velen van onze lezers, welke het door 
hun gezamenlijke inspanningen mogelijk 
gemaakt hebben juist voor het ter perse 
gaan van dit nummer een mijlpaal te 
bereiken. Sinds de aanvang zijn er thans 
méér dan 1000 nieuwe leden ingeschreven. 
Het exacte cijfer is momenteel 1008.

Onze hartelijke dank voor al hetgeen 
hiervoor verricht is en de nog lopende
activiteiten. Doch...... er is nog veel meer
mogelijk! Daarom een enkel woord tot 
degenen die tot nu toe aan de kant zijn 
blijven staan of nog geen gelegenheid gehad 
hebben hun goede wil in daden om te 
zetten. De a.s. raadsverkiezingen bieden 
een unieke kans voor het alsnog toesteken 
van een helpende hand. ■

De kop van onze lijst zal niet gemakkelijk 
meer te bereiken zijn, een goede plaats op 
de lijst zit er nog altijd in. Indien velen van 
u nu zeggen: ,,accoord, ik doe mee” kan het 
geheel straks met een fantastisch resultaat 
afgesloten worden.
Vele handen maken licht werk!

Voorstellen van kiesverenigingen

drs. D. Bajema, Rotterdam (rector Chris
telijke Scholengemeenschap),
A. Bakhuis, Hardenberg (brigadier, hoofd
bestuurslid Christelijke Politiebond),
A. Blok, Zegveld (wethouder),
K. J. Boersma, Ridderkerk (wethouder), 
mr. C. A. Bos, Amsterdam (oud-lid Tweede 
Kamer),
H. van Geest, Zuidland (gemeente
secretaris),
A. de Graaff, Putten (hoofd Christelijke 
School),
E. C. Grootendorst, Zoetermeer (adjudant 
van politie),
J. Kiers, Steenwijk (directeur VIVO, 
Noord-Oost Nederland),
G. J. Kuiper, Arnhem (secretaris kies
vereniging),
prof. mr. H. van der Linden, Oegstgeest 
(hoogleraar V.U., dijkgraaf),
G. Postma, Dedemsvaart (voorzitter CH- 
Statenkring),
J. Schuur, IJsselmuiden (directeur MAVO, 
wethouder),
A. Sonneveld, Schiedam (lid gemeenteraad),
H. Wassebalie, Staphorst (landbouwer, 
wethouder) en
drs. B. Woelderink, Bathmen.

Enkele christelijk-historische kiesvereni
gingen hebben voorstellen ingediend, ter 
behandeling op de algemene vergadering- 
1974 van de CHU. Deze voorstellen zijn 
door de Unieraad van een prae-advies 
voorzien.
De voorstellen en de prae-adviezen zijn:

A. KIESVERENIGING SCHIEDAM
Is het mogelijk dat de kamerfracties der 
CHU stappen ondernemen om te komen tot 
een wetswijziging, waardoor voortaan de 
verkiezingen voor Provinciale Staten en 
Gemeenteraden niet rneer zo korte tijd na 
elkaar gehouden worden. De toelichting is 
dat vele werkzaamheden voor beide ver
kiezingen in dezelfde maanden gedaan 
moeten worden door in vele gevallen 
dezelfde mensen, terwijl ook de financiële 
lasten plotseling zwaar gaan drukken. 
Verkiezingen betekenen bovendien voor alle 
Unie-organen een geweldige stimulans tot 
aktiviteit, die nu echter te onregelmatig 
gegeven wordt. Genoemde bezwaren gelden 
natuurlijk voor alle politieke partijen in 
Nederland.

PRAE-ADVIES:

De Unieraad kan zich de aangevoerde 
bezwaren indenken en is bereid dit 
probleem met de andere politieke partijen 
te bespreken. Alvorens daartoe over te gaan 
wil hij van de algemene vergadering weten 
of de leden van de Unie dit bezwaar delen.

B. KIESVERENIGING AMERSFOORT
Zoals u bekend is treedt de CHU in 5 
provincies op in CDA-verband. In de zes 
overige niet, waar dus met een afzonderlijke 
lijst wordt uitgekomen. Voor deze 6 
provincies kan men spreken van een 
test-case, hoe de CHU bij het kiezersvolk 
ligt-
Hoe zal nu bepaald worden, wat de 
Statenverkiezingen voor het gehele land 
voor resultaat hebben opgeleverd voor de 
CHU?
Mocht een eventuele analyse een voor de 
CHU positief resultaat blijken te hebben 
opgeleverd, dan achten wij dit van zeer 
groot belang bij de inbreng van de CHU bij 
de samenwerking in CDA-verband op 
topniveau, waarmee de andere partners 
terdege rekening dienen te houden.

PRAE-ADVIES:

Gezien de betrekkelijke waarde van analyse 
acht de Unieraad een diepgaande analyse 
niet opportuun. Voorzover een evaluatie 
van de Staten- en Gemeenteraadsverkie
zingen gewenst is, m het kader van de 
christen-democratische samenwerking, is de 
Unieraad van mening dat dit in de discussie 
over de redevoeringen op de algemene 
vergadering kan worden vertolkt.

C. KIESVERENIGING ’-GRAVENHAGE, 
BEZUIDENHOUT-MARIAHOEVE
Motie:
De Algemene Vergadering van de 
Christelijk-Historische Unie de 8e juni 1974 
in vergadering bijeen.
Overwegende
-dat het van groot belang is dat in onze 
parlementaire democratie de juiste per
sonen in de vertegenwoordigende lichamen 
(de regering), de Eerste en Tweede Kamer, 
Provinciale Staten, Waterschapsbesturen, 
Gewest-, Gemeente- en Wijkraden) worden 
opgenomen,

-dat te geringe vergoedingen voor deze 
werkzaamheden een belemmering vormen 
om zich voor deze functies beschikbaar te 
stellen.

-dat deze vergoedingen thans veel worden 
vastgesteld o f goedgekeurd door de 
lichamen waartoe de vertegenwoordigers 
zelf behoren,

-dat deze wijze van vaststelling van de 
vergoedingen de vertegenwoordigers veelal 
in verlegenheid brengt, met name als het 
om een verhoging van de vergoedingen 
gaat,

-dat het geenszins vaststaat dat er geen 
andere methoden zouden bestaan om tot 
een betere wijze van vaststelling der 
vergoedingen te komen,
-Nodigt de parlementaire vertegenwoor
digers van de Christelijk-Historische Unie 
uit er naar te streven,

-dat er een staatscommissie wordt ingesteld 
die de wijze van vaststelling van de 
vergoedingen van leden van vertegenwoor
digende lichamen bestudeert, subsidiair dat 
deze studerihg wordt opgedragen aan een ’ 
reeds bestaande staatscommissie,

-dat deze staatscommissie komt met 
voorstellen tot verbetering van de wijze van 
vaststelling van de vergoedingen van leden 
van vertegenwoordigende lichamen, 
en gaat over tot de orde van de dag.

PRAE-ADVIES:

De Unieraad, van mening dat dit probleem 
momenteel in discussie is en te veel facetten 
vertoont die nog niet geheel te overzien zijn, 
adviseert om deze zaak ter bestudering door 
te geven aan een commissie van de Lohman- 
stichting, dan wel de wetenschappelijke 
bureaus van KVP, ARP en CHU.

Prof. Steenkamp spreekt 

in Waddinxveen voor CDA
Op donderdagavond 16 mei spreekt de 
bekende architect van het Christen Demo
cratisch Appèl, prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp, in het kader van de Gemeente
raadsverkiezingen op een verkiezings
bijeenkomst te Waddinxveen.
Deze bijeenkomst welke een regionaal 
karakter heeft, wordt gehouden in het Anne 
Frankcentrum, gelegen aan het Jan van 
Bijnenpad. Aanvang 20.00 uur.
Prof. Steenkamp zal spreken over wat het 
Christen Democratisch Appèl (CDA) is en 
wil, óók in de Gemeentepolitiek.
Iedereen in de regio Hollands Midden is van 
harte welkom deze CDA-bijeenkomst bij te 
wonen. Er zal volop de gelegenheid zijn tot 
discussie.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652



VRIJDAG 3 MEI 1974 10

Unieraad
herdacht dr. J. W.
De Unieraad van de CHU heeft in zijn ver
gadering van zaterdag 27 april dr. J. W . 
Beerekamp herdacht.

Dr. Beerekamp, die op 27 juni 1917 geboren 
werd, overleed op Eerste Paasdag. Hij was 
vanaf 1963 lid van de Eerste Kamer voor de 
CHU. Van 1941 tot 1959 was dr. 
Beerekamp hervormd predikant, daarna 
werd hij leraar en eerste conrector van het 
Menso Alting college te Hoogeveen. Ook 
was hij lid van de gemeenteraad in zijn 
woonplaats en de Provinciale Staten van 
Drenthe.
Dr. Beerekamp bekleedde het voorzitter
schap van het psychiatrisch ,,Licht en 
Kracht” te Assen, was vice-voorzitter van ’t 
ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen, lid van 
het moderamen van de Hervormde 
Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken en 
voorzitter van de inrichting voor zwak
zinnigen ,.Hendrik van Boeyen-oord” te 
Assen.
De voorzitter van de CHU, mr. O. W. A. 
van Verschuer, sprak op de vergadering van 
de Unieraad de volgende herdenkings- 
woorden:

Verkiezingsactiviteiten CHU-politici

Beerekamp
,,De Unie mag dankbaar en trots zijn, dat 
zij een persoon als Beerekamp in haar 
midden heeft mogen hebben en in zo 
belangrijke mate van zijn zeer bijzondere 
persoonlijkheid heeft mogen profiteren. 
Juist in deze tijd kunnen wij een zo gave, 
evenwichtige en wijze persoonlijkheid on
gelooflijk moeilijk missen. Dr. Beerekamp 
laat zowel in de Unie als in het parlement 
een heel duidelijk spoor achter.

De grootste waardering, die wij hem nu 
kunnen betuigen, is dat wij zullen proberen 
dit spoor te volgen nu Beerekamp zijn 
aardse leven volbracht heeft.
Onze deelneming gaat uit naar de Eerste- 
Kamerfractie, die uit de hechte gemeen
schap, die zij vormen, Beerekamp moet 
missen. Maar hoeveel temeer moet onze 
deelneming uitgaan naar zijn vrouw en 
kinderen, die menselijkerwijs gesproken, 
zoveel te vroeg hun man en vader moesten 
missen”.
Na deze woorden van mr. Van Verschuer 
nam de Unieraad enkele minuten stilte in 
acht.

H. L.

Nabeschouwing Statenverkiezingen in 

jongste nummer CH-Tijdschrift

Binnenkort verschijnt een aflevering van het 
CH-Tijdschrift, die geheel is gewijd aan de 
Statenverkiezingen van 27 maart j.1. In dit 
nummer zijn bijdragen opgenomen van 
mevrouw mr. E. A. Haars, gedeputeerde 
van ytrecht; mevrouw D. de Graaff-Nauta, 
voorzitter van de CDA-Statenfraktie in 
Friesland; dr. H. Franken, lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland en drs. 
H. van Spanning, medewerker van de CHU- 
Tweede-Kamerfractie.
Aan de auteur is de vraag voorgelegd: ,,Wat 
voor indicaties geeft de uitslag van de 
Statenverkiezingen, naar Uw mening, voor 
de CHU en voor het CDA?”
Bij de keuze van de medewerkers is 
uitgegaan van provincies met een specifieke 
situatie, waarvan de resultaten en bevin
dingen van belang kunnen zijn voor verdere 
bezinning op de CHU en de christen
democratische samenwerking.
Gekozen is voor bijdragen uit Friesland

(mevrouw De Graaff); Utrecht (mevrouw 
Haars) en Zuid-HolMnd (Franken).
In Friesland bestaat reeds sinds 1970 een 
CDA-fraktie met één lijst. In Utrecht 
namen ARP, CHU en KVP met verbonden 
lijsten aan de Statenverkiezingen deel. 
Bovendien was dit de enige provincie waar 
PvdA, PPR en D ’66 uitkwamen met één 
lijst, als PKU.
In Zuid-Holland kwamen AR en CH met 
verbonden lijsten uit. De KVP had een 
eigen lijst. In deze provincie is ook, reeds 
voor de verkiezingen, gediscussieerd over 
vorming van een programcollege, waarvan 
KVP en PvdA de spil zouden vormen.
In het vierde artikel gaat Van Spanning in 
op de betekenis van de Statenverkiezingen, 
voor de landelijke politiek. .
U kunt dit nummer van het CH-Tijdschrift 
(jaargang 19, nummer 2/3) bestellen door 
storting van f2,- op giro 604500 t.n.v. de 
Savornin Lohmanstichting, Den Haag.

Met het oog op de komende gemeenteraads
verkiezingen op 29 mei zijn er de volgende
activiteiten:
Donderdag 2 mei. Maassluis: 

mr. W. Scholten.
Maandag 6 mei, Hilligersberg: 

dr. R. J. H. Kruisinga.
Maandag 6 mei, Hoogblokland:

drs. G. van Leijenhorst, oprichting 
afdeling CHU.

Donderdag 9 mei, Weesp: 
mr. W. Scholten.

Vrijdag 10 mei, Ommen-Nijverdal: 
werkbezoek fractie.

Vrijdag 10 mei, Vriezenveen:
spreekbeurt fractielid met forum 
en discussie.

Zaterdag 11 mei, Hilversum:
In de Rooie Haan: gast 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Zaterdag 11 mei. Assen:
T. Tolman.

Maandag 13 mei, IJsselstein: 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Maandag 13 mei, Opheusden:
drs. G. van Leijenhorst, oprichting 
afdeling CHU.

Donderdag 16 mei, Amstelveen: 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Donderdag 16 mei, Lisse: 
drs. D. F. V .  d. Mei.

Vrijdag 17 mei, Den Helder: 
werkbezoek fractie en rede 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Vrijdag 17 mei, Rijssen: 
drs. G. van Leijenhorst.

Zaterdag 18 mei, Middelharnis: 
mr. H. K. J. Beernink.

Maandag 20 mei. Ommen:
dr. R. J. H. Kruisinga.

Maandag 20 mei, Ermelo:
drs. G. van Leijenhorst en
ds. F. J. Veldman.

Dinsdag 21 mei, Leidschendam:
dr. R. J. H. Kruisinga.

Dinsdag 21 mei, Hoogeveen:
T. Tolman.

Vrijdag 24 mei, Hardenberg: 
werkbezoek fractie en rede 
drs. G. van Leijenhorst.

Vrijdag 24 mei, Wierden: 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Zaterdag 25 mei, Urk:
werkbezoek fractie en rede 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Maandag 27 mei, Steenwijk: 
dr. R. J. H. Kruisinga.

Woensdag 29 mei, Groningen:
Martinihal: commentaar uitslagen 
gemeenteraadsverkiezingen: 
dr. R. J. H. Kruisinga.

recht door zee

Propaganda voor 

gemeenteraadsverkiezingen

Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei is er een 
veelheid van propagandamateriaal.

Biljetten - Er zijn twee formaten af- 
fisches verkrijgbaar, te weten: 42 x 59 
voor f0,70 per stuk en 30 x 43 voor 
f0,50 per stuk. Bedrukt met lijstnummer 
en CHU.

De uitvoering van de affiches is als die 
van de statenverkiezingen. De naam van 
de lijsttrekker kan er op gedrukt wor
den.

CHU- recht door zee- Dezelfde stickers 
als die met de provinciale statenver
kiezingen worden gebruikt, met de op
druk CHU ,,recht door zee” , zijn ver
krijgbaar voor f8 ,- de 100 stuks.

Lucifersdoosjes CHU - een goed bestuur- 
Stickers zijn gewild bij kinderen, niet 
bij de groten. Het leek een goede gedachte 
om naast de stickers iets anders te maken 
dat met name voor de volwassenen een 
bruikbaar en ook makkelijk geefbaar ar
tikel zou zijn en goedkoop.
Lucifersdoosjes met de opdruk CHU. ,,Een 
goed bestuur”  -zijn te bestellen bij het 
Uniebureau voor f6 ,- de 100 stuks.

Folders - Er is voor de CH-gemeenten 
een folder gemaakt getiteld: Kies woens
dag 29 mei voor een Goed Bestuur. 
Daar waar de CHU in combinatie uit
komt zal de folder ook bruikbaar zijn. 
Deze folder kost zes cent per stuk.

Verkiezingsbijeenkomsten - publicaties-
Ten eerste: Benut iedere gelegenheid om

leden te werven. Nog steeds zijn folders 
beschikbaar: ,,Kleine stap”  en ,,Waarom 
CHU” . Het is nu de tijd om leden te 
werven. Wie op de vergaderingen naast 
de plaatselijke ,,vrouw”  of ,,man”  een 
landelijk bekende spreker wil, kan het 
beste contact opnemen met de heer De 
Swart, die als medewerker van de tweede 
Kamerfractie, het dichtst bij het vuur 
zit. Hij houdt een lijst bij van de spreek
beurten overal in het land en zal gaarne 
van advies dienen (tel. 070-614911, De 
Swart CHU).

Documentatie verkiezingen 1974 - De we
tenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU hebben een documentatie samen
gesteld. Daarin wordt op vele punten 
die tijdens de verkiezingscampagne aan 
de orde kunnen komen, ingegaan. Veel 
gegevens treft u in dit boekje aan over

de christen-democratische samenwer
king. U kunt het boekje bestellen door 
f3,50 over te maken op giro 169900 t.n.v. 
CHU ’s Gravenhage.
Vermeldt wel : Documentatie verkie
zingen 1974.

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5 ,- de 
100 bij het CDA, Postbus 7676, ’s Graven
hage te bestellen.

Cliché voor uw advertenties - Wilt u ad
verteren? Maak gebruik van ons cliché, 
dat met de folder en de affiches eenzelf
de ,,beeld”  vertoont. Een matrijs is 
bij het Uniebureau te bestellen.
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Rapport Financiële Commissie
De financiële conunissie van de CHU, 
bestaande uit drs. B. J. Udink, nu". L. W . 
Sluyterman van Loo en mr. A . D . Vas 
Nunes, heeft conform artikel 50 lid 2 van de 
statuten, rapport uitgebracht over de 
jaarstukken-1973 van de Unie.

Het rapport luidt:

De financiële cornmissie heeft kennis 
genomen van de resultaten 1973 en de 
balansen per 31 december 1973 met de 
daarop betrekking hebbende accounts- 
verklaring.
De commissie is van oordeel dat een 
verantwoord en gezond financieel beleid 
wordt gevoerd.
Wel wil de commissie de aandacht vestigen 
op de grote contributie-achterstand ultimo

1973 waarvan weliswaar gedurende de 
eerste maanden van 1974 nog ongeveer 
f80.000,- is binnengekomen, maar waar dan 
nog circa flOO.000,- achterstand aanwezig 
is.
De aandacht van de penningmeester dient 
derhalve zeer in het bijzonder te worden 
gevraagd voor de tijdige afdracht van de 
contributies, waarbij de leden er tevens van 
dienen te worden doordrongen, dat

verhoging van de contributies noodzakelijk 
zal zijn om de verdere kostenstijging 
tengevolge van de geldontwaarding te 
kunnen opvangen. Tot dusverre is dit 
geschied door steeds verdere bezuinigingen 
op het Uniebureau, waaraan thans een 
absoluut einde is gekomen.

Aldus het rapport van de financiële 
commissie van de CHU. '

I
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ADVERTEER IN DE NEDERLANDER
siia

HET BLAD VAN Uil
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VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

f f DE STORMVOGEL (I

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-1-1 — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL
J w fN K B L C A L B H lJ  K E P S C H 0 7 B N  

T B L . tS S S S ’ A P E L Ö O O R N

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder

em ergen cy
i^ O E R

E FF IC IëN TE  B E V E IL IG IN G  VAN IE D E R E  W O O N - O F W E R K S ITU A TIE  TEG EN  
M IN IM A L E  KOSTEN
G E E N  H A K-, B R EEK- EN M ETSELW ER K  AAN U W  G E V E L

* O N B R U IK B A A R  VO O R  IN B R E K E R S  
' G EEN  O N D E R H O U D

LEVERBAAR IN  LE N G TE N  VAN 3 .7 0  t / m  15 m tr
*  ZEER  E E N V O U D IG E  M O N TA G E
» H E T  M ETA LEN  KASTJE IS G E R IN G  VAN A F M E T IN G E N  EN H A R M O N IE E R T  M ET  

IE D E R  D EC O R .

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AMIGO SAFETY NEDERLAND
JAVASTRAAT 47A  - TEL. 0 7 0 -6 5 6 5 9 7  en 4 6 3 3 8 8  - ’s-G R A VENH A G E

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

- N.V.
ic  mengvoeders i r  granen >  bloem en meel 
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat ■24 - Telefoon 2342 - Nijkerk

STUGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en 'eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

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

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
Tele fo o n  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)
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KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPII B.V. BREDA

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

A A N N E M E R S B E D R iJF

B.V. RADIX & VEERMAN
O ud eland sw eg  30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Vehbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

H. Daalder

POLITISERING EN 
-LIJDELIJKHEID IN DE 
NEDERLANDSE POLITIEK
70 biz. paperback f 9.00

Dit geschrift bevat twee redes over de Nederlandse 
politiek van Prof. dr. H. Daalder, hoogleraar in de 
politieke wetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
In zijn oratie over Leiding en Lijdelijkheid in de 
Nederlandse Politiek (Van Gorcum, 1964) gaf de auteur 
een kritische analyse van de a-politieke sfeer die toen de 
Nederlandse politiek beheerste.
In een nieuw dies-college over Politici en Politisering 
in Nederland onderwerpt de auteur, in de vorm van een 
Antikritiek op zijn eigen oratie, in 1974 heersende 
opvattingen over polarisatie en politisering aan een 
nieuwe analyse.

Verkrijgbaar bij de boekhandel

VAN GORCUM 
ASSEN/AMSTERDAM

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire en 
leiwerken

(ookasfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar 
het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

I 
I 
t 
I
E

[ GEBR.BEKKERN.B.
I  KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58
I  TELEFOON 05100-20841

E - - — -_________ ________________—

B
I
I
I
I
I
I
I
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Voor uw 
★  
★  
★  
★  
★  
★

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

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTER D A M -24 - T e le foon  190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  conta iners

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs. J. A. Uding& Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

I TIMMER- en AANNEMINGSBEDRIJF

I 
I 
I 
I
L - -

J. STOUT
D ijklaan 84 - T ele foon  01825- 590 
BER 'G A M B A G H t

1
I
I
i
I
I

ASSURANTIEKANTOOR C. van VEEN
Vinkeveen - Julianalaan 4 - Telefoon 02972-1395

VOOR DE RONDE VENEN AMSTEL- en 
VECHTSTREEK

BO UW BEDRIJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon: 
02150-11189-16777 
HILVERSUM

KOCH
Telef. 05760-14259 
Apeldoorn

K erko rge ls
E lek tron ische
o rgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B O U W - EN A A N N E M E R S B E D R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
Pickéstraat 64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
N O O R D W IJK

kXXXXX>OOOOOOOOOOOOOOOOG

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

REGEREN - REAGEI^EN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, m ilieubeheer.. .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijke lessen - f  documentatie voor 9.50

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

WERELD OP HANDEN, een cutsus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen +  documentatie voor 1 0 . -  n.s.m. NOVIB)

Het raadiidmaatschap, de hegroting, 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 35.-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, te le fo o n  (0 17 10 ) 46803

HANAB B.V
VALKENBURG - I H .  Telefoon 01718-16741- 
VEENDAM - Telefoon 057 89-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS



/

de
vrijdag 10 mei 1974 - 10e jaargang no. 19

nederlander
CH-WEEKBLAD

Redactie: Postbus 8822 = 'sGravenhage'-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 Voorburg - Giro 70154, itn .v . [Stichting Uniepers, Voorburg

C O M M E N T A A R
Interpellatie-Kruisinga

De interpeUatie-Kralsinga over het midden- 
standsbeleid heeft enkele reakties op
geroepen, die wTI niet onbesproken willen 
laten.
Wanneer we een greep doen uit de diverse 
commentaren en berichten, komen de 
volgende punten van kritiek naar voren:

a) De interpellatie was voorbarig
b) Een mogelijke interpellatie-Roolvink zou 

zijn doorkruist
c) De christen-democratische samenwer

king is door de CHU doorkruist
d) De interpellatie heeft niets opgeleverd

VOORBARIG?

In diverse toonaarden is gesteld dat deze 
interpellatie voorbarig zou zijn. Ons inziens 
tonen de jongste cijfers van het Economisch 
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
echter aan dat de situatie zorgwekkend is en 
dat op korte termijn dringend maatregelen 
zijn geboden. Uit het antwoord, met name 
van premier Den Uyl blijkt dat het kabinet 
deze gedachte in feite onderschrijft. Maar 
het kabinet - bij monde van staatssecretaris 
Hazekamp - heeft zich verscholen achter het 
formele argument dat de gegevens van het 
E.I.M.K. een vertrouwelijk karakter draagt. 
Nu is het met dit vertrouwelijk karakter wat 
wonderlijk gesteld. De afgelopen weken is 
door diverse personen - onder andere op het 
congres van het KVO en in het blad ,,De 
Ondernemer” - over deze cijfers gesproken 
en geschreven.
Kruisinga stelde nadrukkelijk dat de 
gegevens hem als niet vertrouwelijk ter 
hand zijn gesteld.
Het was juister geweest als de staats
secretaris zich uitsiuitend beroepen had op 
het feit dat de cijfers een voorlopig karakter 
dragen. Het stempel „vertrouwelijk” op een 
stuk komt in een wonderlijk daglicht te 
staan, wanneer er veeivuldig over gesproken 
en uit geciteerd wordt.

Maar zelfs wanneer de cijfers, na definitieve 
uitwerking, iets anders zijn, kan men er op 
geen enkele wijze een gunstig beeld voor het 
midden- en kleinbedrijf uithalen. Van 
voorbarigheid is daarom geen sprake 
geweest.

INTERPELLATIE-ROOLVINK

De CHU zou een aangekondigde inter
pellatie-Roolvink hebben doorkruist. Tij-

Dr. R. J. H. Kruisinga.

dens het debat wees Kruisinga er al op dat 
de CHU reeds op 8 november, bij de behan
deling van de begroting van sociale zaken, 
een interpellatie had aangekondigd, wan
neer het beleid van het kabinet, gezien de 
inkomensontwikkeling bij landbouw en 
middenstand hiertoe aanleiding zou geven.
Die situatie was volgens de CHU bereikt, 
toen de cijfers van het E.I.M.K. in de 
openbaarheid kwamen.
De heer Roolvink kondigde een mogelijke 
interpellatie aan op 4 april, wanneer het 
resultaat van het overleg tussen de minister 
van economische zaken en het midden- en 
kleinbedrijf daartoe aanleiding zou geven. 
De interpellatie van de CHU was dus eerder 
aangekondigd en had bovendien een andere 
achtergrond.
Roolvink heeft op 4 april ook gezegd dat hij 
hoopte dat een interpellatie niet nodig was 
omdat hij over dit beleid niet graag met 
minister Lubbers de degens zou kruisen. 
Mocht dit niet het geval zijn dan kan 
Roolvink - na het overleg van minister 
Lubbers met het midden- en kleinbedrijf - 
alsnog zijn - niet graag gehouden interpel
latie - aanvragen. De CHU heeft dit niet 
doorkruist.

GEWELD?

Dat de CHU de christen-democratische 
samenwerking geweld zou hebben aan
gedaan, hebben wij, gelet op het verloop en

de voorgeschiedenis van het debat, niet 
begrepen.
Aanleiding tot deze interpellatie was onder 
meer de door de Kamer op 15 oktober 
aangenomen motie-Kruisinga, waarin werd 
gevraagd om een rechtvaardiger inkomens
beleid voor middenstand en landbouw. 
Deze motie was ingediend door CHU, KVP 
en ARP. Premier Den Uyl heeft die motie 
naar de prullemand verwezen.
Wij herinneren er aan dat de Kamer op 29 
januari een motie van de anti-revolutionair 
Schouten heeft aangenomen, waarin werd 
gevraagd de detailhandel uit te zonderen 
van de voorgenomen verscherping van het 
prijsbeleid. Ook deze motie was door ARP, 
KVP en CHU ingediend. Minister Lubbers 
zei toen deze motie, op dat moment niet te 
kunnen uitvoeren.
In de jongste motie-Kruisinga vroeg de 
CHU het kabinet voor het zomerreces een 
pakket maatregelen te nemen waardoor de 
positie van het midden- en kleinbedrijf op 
korte termijn kan worden verbeterd.
Tijdens het debat bleek dat een aantal 
frakties de motie, op dit moment, niet 
opportuum achtten, gelet op de mededeling 
van de bewindslieden.
Mede gelet hierop, heeft Kruisinga ge
vraagd zijn motie aan te houden. De CHU 
had geen enkele behoefte zich wellicht 
nadrukkelijk te moeten distanciëren van 
KVP en ARP, door nu deze motie in 
stemming te laten brengen.
Bovendien zijn, met name door Krosse 
(KVP) en De Boer (ARP) tijdens de 
interpellatie een reeks wensen naar voren 
gebracht, waarvan verwacht mag worden 
dat het kabinet hier goede nota van heeft 
genomen.

Een belangrijke overweging om de motie 
aan te houden was voorts dat de zorg 'over 
de situatie in het midden- en kleinbedrjf 
door alle sprekers in het debat werd 
gedeeld. Van de zijde van het kabinet werd 
gesteld dat deze motie op dit moment- 
overbodig was.
Waar het de CHU om ging was nadnikke- 
lijk te wijzen op de ernstige situatie in het 
midden- en kleinbedrijf, op korte termijn. 
Daar moet een oplossing voor komen.
Wij hehhen ons verbaasd over de kritiek 
van PvdA-woordvoerder De Ruiter. Hij 
sprak wat smalend over een volstrekt 
overbodige interpellatie en vroeg vooral

aandacht voor strukturele maatregelen voor 
het midden- en kleinbedrijf. Het is ons 
echter opnieuw opgevallen dat de PvdA, 
sprekend over het midden- en kleinbedrijf, 
vrijwel uitsluitend over maatregelen op 
langere termijn spreekt. De problematiek 
op de korte termijn, waar de midden
standers dagelijks mee geconfronteerd 
worden, blijft bij de PvdA-fraktie altijd 
enigszins onder de oppervlakte.

OVERBODIG?

Is deze interpellatie overbodig geweest?
Ja, wanneer men van de onjuiste gedachte 
uitgaat dat bij een interpellatie het mes op 
tafel moet. De CHU hecht geen waarde aan 
een verworpen motie. En evenmin aan een 
motie, die nadat zij is aangenomen, door 
het kabinet naar de prullenmand verwezen 
wordt; dan wel een motie waarvan na 
aanvaarding door de Kamer wordt gezegd 
dat ze op dat moment niet kan worden 
uitgevoerd.
In de motie Kruisinga van 15 oktober en de 
genoemde motie-Schouten hebben we - juist 
op het terrein van middenstand en 
landbouw - van beide soorten er al één.
Maar deze interpellatie was niet overbodig 
wanneer men in alle rust het debat overziet. 
Premier Den Uyl heeft maatregelen voor het 
midden- en kleinbedrijf, op korte termijn, 
aangekondigd, in overleg met de betrokken 
middenstandsorganisaties. Minister Lub
bers heeft op vragen van Krosse en de Boer 
toegezegd te zullen bezien of hij de 
prijsmaatregelen voor de voedings- en 
genotsmiddelensector kan versoepelen.

In dat licht bezien was het volgens de CHU 
beter om niet in de Kamer te gaan 
„hakketakken” over de formulering van de 
motie-Kruisinga maar om deze motie aan te 
houden, in afwachting van de daden van het 
kabinet.

Wij hopen dat deze aangehouden motie er 
toe zal bijdragen dat het kabinet - gehoord 
het debat - spoedig met maatregelen zal 
komen voor het midden- en kleinbedrijf. 
Maatregelen, waarbij de beloften, gedaan 
tijdens de interpellatie-Kruisinga, zullen 
worden waargemaakt.
Wanneer dat gebeurt is deze interpellatie 
zeker waardevol geweest.

H. van Spanning.

CDA-voorzitter nam CHU in bescherming
De voorzitter van het bestuur (ad interim) 
van het Christen Democratisch Appèl, prof. 
dr. P. J. A. M . Steenkamp, heeft vorige 
week zaterdag, tijdens de VARA-radio- 
uitzending „In de rooie haan” de CHU in 
bescherming genomen tegen een aanval van 
PvdA-voorzitter André van der Louw.
„Kom terug van het heilloze, absoluut 
verkeerde pad om te proberen in het CDA 
samen te gaan met de CHU,” zei Van der 
Louw tot Steenkamp. Volgens de PvdA- 
voorzitter is een samenwerking van KVP en 
ARP alleen veel beter. De CHU, zo zei hij, 
zet zich systematisch af, niet alleen tegen 
alle beleidsdaden van het kabinet-Den Uyl 
maar ook tegen KVP en ARP.

De CDA-voorzitter bestreed de opvattingen 
van Van der Louw. Hij kon wijzen op 
hetgeen in het CH-ledencontactblad ,,de 
Nederlander” van vorige week stond, 
namelijk dat Unie voorzitter Van Verschuer 
op de Unieraadsvergadering van zaterdag 
27 april zei: „Het CDA heeft een eigen 
gezicht gekregen. Wij (KVP, ARP en CHU) 
laten elkaar niet los. Onze banden gaan 
verder en dieper dan het kabinet-Den Uyl”. 
Volgens prof. Steenkamp doet de CHU 
volop mee. ,,Het is niet waar dat zij op alle 
onderdelen van de landelijke politiek dwars 
ligt,” zei hij.

Bovendien kon de CD-voorzitter wijzen op 
de volgende cijfers: in negen provincies is er 
een gezamenlijke fractie en in 220 
gemeenten komen KVP, ARP en CHU bij 
de gemeenteraadsverkiezingen met een 
gezamenlijke lijst uit. „Het zijn cijfers die 
spreken,” aldus prof. Steenkamp.

LANG PRATEN

In de VARA-uitzending wees de interviewer 
Wim Bosboom er op, dat er al zo lange tijd, 
zoveel jaren, gepraat wordt over de 
totstandkoming van het CDA. Prof. 
Steenkamp reageerde daarop met te 
zeggen, dat de totstandkoming van een 
progressieve volkspartij, waarbij PvdA, 
D’66, PPR en misschien PSP zouden 
moeten samenwerken, nog lang niet boven 
de horizon is, alhoewel ook daarover al lang 
gepraat wordt.

HEILLOOS

Uiteraard kwam tijdens het vraaggesprek 
het actuele onderwerp van de college- 
vorming ter sprake. CDA-voorzitter Steen
kamp kon zich aansluiten "bij hetgeen Dick 
Houwaart, hoofdredacteur van het Dagblad 
van het Oosten en actief lid van de PvdA

daarover onlangs zei, namelijk dat het 
streven naar programcolleges een heilloze 
zaak is.
Toegespitst op de Rotterdamse situatie, 
waar de PvdA het CDA van de college- 
vorming wil uitsluiten en met de CPN wil 
samenwerken en waar de PvdA aanspraak 
maakt op de opvolging van burgemeester 
Thomassen, zei prof. Steenkamp het 
begrijpelijk te vinden dat de Rotterdamse 
christen-democraten, als zij niet betrokken 
worden bij de bezetting van de wethouders- 
zetels, er weinig voor voelen zich warm te 
maken voor een socialistische burge
meester.

DEFENSIE

In de uitzending van „In de rooie haan” 
kwam ook de defensie-inspanning ter 
sprake. Interviewer Bosboom vroeg of prof. 
Steenkamp de fl.500 miljoen, die de pro- 
gressieven willen bezuinigen op defensie, 
een haalbare kaart vindt.
Prof. Steenkamp zei, voor zichzelf, als lid 
van de Eerste Kamer (voor de KVP) 
sprekende, dat hij vindt dat de defensie- 
inspanning minstens op het huidige niveau 
moet blijven. ,,Of je dat kunt bereiken met 
een paar honderd miljoen minder, fantas

tisch als dat zou kunnen. Als je dat kunt 
bereiken met het afstoten van het een of 
andere gedeelte van leger o f luchtmacht, 
fantastisch.”
Prof. Steenkamp heeft geen concrete 
plannen, hij wacht nog steeds op de 
defensienota van het kabinet-Den Uyl. „Ik 
heb maar één criterium voor mij zelf. Als ik 
de defensienota zie is voor mij de enige 
vraag: blijft de defensie-inspanning van ons 
op gelijke hoogte? Ik vind namelijk dat dat 
moet gebeuren. Dat dus de defensie- 
inspanning als zodanig niet omlaag kan. 
Het kan best mogelijk zijn dat je het met 
minder geld moet doen.

EER

PvdA-voorzitter Van der Louw zei, dat als 
het gaat om de fl.500 miljoen bezuiniging 
bij defensie, de eer van de PvdA er van 
afhangt om die bezuiniging te realiseren. 
Hij vond, dat „we de kiezers eenvoudig niet 
meer onder ogen kunnen komen, als we ook 
dit in deze regeringsperiode niet realiseren. 
Dat hebben we beloofd en daar staan wij 
voor. Wij zullen straks, als de KVP dat niet 
zou accepteren, dit punt graag aan de 
kiezers voorleggen.”

H. L.
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Interpellatie-Kruisinga
CHU HOUDT MOTIE AAN

De interpellatie-Kruisinga over het mid- 
denstandsbeleid bracht vorige week in de 
Tweede Kamer een uitvoerige discussie 
over de positie van het midden- en klein
bedrijf in de politieke arena.
De interpellatie mondde uit in een motie, 
waarbij het kabinet werd verzocht, in over
leg met het betrokken bedrijfsleven, tijdig 
voor het zomerreces van de Kamer een 
pakket maatregelen voor te bereiden en 
aan de Kamer mee te delen, opdat in 
de ontstane noodsituatie zo spoedig moge
lijk kan worden voorzien. Kruisinga ver
zocht de motie aan te houden. Dit houdt 
in dat op een later tijdstip over de motie 
kan worden gestemd. Voor enkele kantte
keningen over dit debat verwijzen we naar 
het commentaar, elders in De Nederlander.

In zijn interpellatie wees Kruisinga op 
de door de Kamer op 11 oktober j.1. 
aangenomen motie, waarin om een recht
vaardiger inkomensbeleid voor midden
stand en landbouw werd gevraagd. Op 
17 oktober werd deze motie-Kruisinga door 
de premier, als overbodig, naar de prulle- 
mand verwezen.
Tijdens de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken op 7 november j.1. 
heb ik, aldus de CH-fraktievoorzitter een 
interpellatie aangekondigd wanneer zou 
blijken dat deze motie niet zou worden 
uitgevoerd.
Nu we vier maanden verder zijn, leek 
een gedachtenwisseling met de minister
president gewenst.
De signalen uit het midden en kleinbedrijf 
duiden al geruime tijd in een zeer ongun
stige richting. Spreker wees op de grote 
ongerustheid die de laatste tijd door de 
middenstandsbonden is geuit. Ook in het 
jaarverslag van de Nederlandse Midden- 
standsbank is gewezen op de zorgwekkende 
ontwikkeling in de vermogenssituatie in 
het midden- en kleinbedrijf. Zonder specia
le maatregelen zal die ontwikkeling zich 
ook in 1974 doorzetten, aldus de CH-frak- 
tievoorzitter.
Alarmerend achtte spreker de jongste cij
fers van het Economisch Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf. Over de fou
tenmarges in deze cijfers kan men twisten 
maar de tendens is duidelijk; en discussie 
over relatief onbelangrijke veranderingen 
in deze cijfers weinig zinvol.

BETEKENIS MIDDEN- EN KLEIN
BEDRIJF
Kruisinga ging vervolgens in op de essen
tiële betekenis van het midden- en klein
bedrijf voor onze samenleving. Hij zei 
hierover:

Wij hechten sterk aan een gezond mid
den- en kleinbedrijf.

Voor de gezonde opbouw van de samen-, 
leving, voor het behoud van een goed 
voorzieningsapparaat vinden wij midden- 
en kleinbedrijf essentieel. Voor beperking 
van de sociale kosten in de zin van neven
effecten van grote concentraties op de 
leefbaarheid in het land. Voor die aspecten 
is de CHU van oordeel, dat een gezond 
midden- en kleinbedrijf van de grootste 
betekenis is.

Het gaat ons hier niet enkel om sociale 
of financieel-economische waarden in de 
enge zin van die begrippen.

Voor ons is hier een element van levens
beschouwing in zijn uitwerking in de eco
nomie in het geding.

Towney in zijn boek ,,Religion and 
the rise o f capitalisme” wijst daar funda
menteel op.

Ook Schumacher heeft in zijn boek 
„Small is Beautiful” en eveneens Galbraith 
in „Economics and the Public Purpose” 
op voortreffelijke wijze op dit aspect gewe
zen.

De huidige gang van zaken in de midden
stand — en de laatste cijfers bevestigen 
dit ons inziens — leiden tot naar onze 
visie desastreuze ontwikkelingen nu in het 
Nederlands midden-en kleinbedrijf.

Wij hebben, aldus Kruisinga, reeds bij 
de algemene beschouwingen hiervoor ge
waarschuwd. De huidige ontwikkeling is 
ten dele gevolg of neveneffect van beleids
beslissingen van dit kabinet, zoals het prijs
beleid; de jeugdlonen en de fiscale maat
regelen.
De zaak is ook kwantitatief gezien van 
groot belang.
In het midden- en kleinbedrijf werken 
ongeveer 1 miljoen mensen, waarvan onge
veer 400.000 zelfstandigen. Bij een gezins
samenstelling van 3 a 4 personen is onge
veer 25% van de Nederlandse bevolking 
rechtstreeks bij deze problematiek betrok
ken. Een groot deel van de werkenden 
in het midden- en kleinbedrijf zit boven
dien in de laagste inkomensgroepen. Dan

praat ik nog niet eens over het besteed
baar inkomen, de sociale voorzieningen 
en de lange werktijden in deze sector.
Dit kabinet heeft het graag over spreiding 
van kennis, macht en bezit. Ik ook. En 
bevordering van een gezond midden- en 
kleinbedrijf hoort daartoe, aldus Kruisinga. 
Hij herinnerde aan een antwoord van mi
nister Boersma tijdens de behandeling van 
de begroting van sociale zaken. Deze be
windsman heeft toen gezegd in overleg 
met zijn collega’s in het kabinet te zullen 
nagaan wat dient te gebeuren wanneer 
het inkomensbeleid voor het midden- en 
kleinbedrijf duidelijk knelpunten vertoond. 
Kruisinga vroeg welke consequenties het 
kabinet thans uit deze toezegging van mi
nister Boersma trekt. Er moet gezien de 
verontrustende cijfers over de achter blij
vende inkomensontwikkeling in het mid
den- en kleinbedrijf, op korte termijn iets 
gebeuren. Het Overlegorgaan voor het 
Midden- en Kleinbedrijf heeft gezien deze 
inkomensontwikkeling om een noodpro- 
gramma gevraagd.
De CHU is aldus spreker van oordeel 
dat op korte termijn maatregelen genomen 
moeten worden. Het midden- en klein
bedrijf heeft suggesties op tafel gelegd 
in de flscale sfeer; de sociale zekerheid; 
een betere werkwijze van het Ontwikke- 

'lings- en Saneringsfonds en een meer op 
deze sector gerichte aanwending van de 
gelden bestemd voor de werkgelegenheid. 
Wij zijn van oordeel dat het kabinet voor 
het zomerreces met een pakket maatregelen 
moet komen voor het midden- en klein
bedrijf. Bovendien moet in deze Kamer 
tijdig met het kabinet over deze plannen 
kunnen worden gesproken.
Wij gaan er daarbij vanuit dat tevens 
zal worden aangegeven welke maatregelen 
het kabinet voor de langere termijn wil 
nemen. Dit kan dan worden uitgewerkt 
in de eerst volgende begroting, aldus de 
CH-fraktieleider.

AL DAN NIET OPENBAAR
In zijn antwoord stelde premier den Uijl 
dat het kabinet de zorg voor de ontwikke
ling van het midden- en kleinbedrijf deelt. 
Het kabinet wil via maatregelen op langere 
termijn het desastreuze afvalproces in het 
midden- en kleinbedrijf stuiten. Ten aan
zien van de korte termijn neemt het 
kabinet zijns inziens geen afwachtende hou
ding aan. Zij wilde mogelijkheden aangrij
pen om binnen het algemene kader van 
het beleid de ontwikkeling ten gunste te 
beinvloeden.
Staatssecretaris Hazekamp begon met een 
verklaring over het vertrouwelijk karakter 
van de cijfers van het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf. De 
cijfers zijn vertrouwelijk en dragen een 
voorlopig karakter.
Kruisinga stelde hier tegenover dat hem 
door de secretaris van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf nadrukkelijk was 
verzekerd dat de gegevens openbaar zijn. 
De staatssecretaris gaf een overzicht van 
de maatregelen die het kabinet op korte 
termijn voor het midden- en kleinbedrijf 
heeft genomen.
Hij bestreed de betrouwbaarheid van 
de gegevens van het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf en meen
de dat andere gegevens waarover de rege
ring beschikt een iets gunstiger beeld laten 
zien dan enkele weken geleden werd aange
nomen.

In zijn repliek stelde premier den Uijl 
dat het ombuigen van de huidige ont
wikkeling een gedifferentieerde aanpak per 
bedrijfstak vraagt. Er bestaan onderling 
grote verschillen tussen de diverse bran
ches. Op korte termijn streeft de regering 
er naar te doen wat in haar vermogen 
ligt om te voorkomen dat het kleinbedrijl 
onevenredig zwaar wordt getroffen. 
Staatssecretaris Hazekamp zei voorts dat 
hem een week geleden in het overleg met 
de organisaties uit het midden- en kleinbe
drijf niets was gebleken van een zogenaamd 
noodprogramma. Hij zegde toe in het 
komend overleg met deze organisaties te 
informeren wat hiermee is bedoeld.
Over de motie-Kruisinga merkte de staats
secretaris op dat enkele weken geleden 
maatregelen zijn genomen, op basis van 
cijfers die ongunstiger waren. De cijfers 
die Kruisnga noemde maken zijns inziens 
niet waar dat het beeld thans ongunstiger 
is. Daarom meende hij aanneming van 
de motie thans te moeten ontraden.

MOTIE AANGEHOUDEN
In zijn repliek sprak Kruisinga zijn waarde
ring uit voor het feit dat de premier na
drukkelijk zijn zorg had geuit over dt 
situatie in het midden- en kleinbedrijf

Ombuiging van het beleid kan slechts door 
een samenhangend geheel van maatregelen 
bereikt worden. Die maatregelen zullen 
zo spoedig mogelijk moeten worden geno
men.
De CH-fraktieleider onderstreepte dat hem 
van verschillende zijde — onder meer 
het Nederlands Christelijk Ondernemers- 
verbond en het Economisch Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf — was meege
deeld dat de verstrekte cijfers niet ver
trouwelijk waren. Voorts was hem op 
het Instituut verzekerd dat men niet ver
wachtte dat de definitieve cijfers belangrijk 
van de voorlopige gegevens zouden afwij
ken. De maatregelen die het kabinet had

opgesomd ontkende spreker niet. De vraag 
blijft echter o f deze maatregelen voldoende 
zijn. Hij,behield, gezien de ernstige situatie, 
zijn zorg op dit punt.
In derde termijn kwam Kruisinga terug 
op de door hem ingediende motie. Hij 
constateerde dat de staatssecretaris op dit 
moment aanvaarding van de motie ont
raadde. Gelet op het antwoord van de 
regering, waarin is gesproken over het 
overleg dat moet plaatsvinden — en ik 
ga er van uit dat dit overleg spoedig 
zal plaats hebben en een breed terrein 
zal omvatten — ben ik bereid de motie 
aan te houden, aldus Kruisinga.

H. van Spanning

K a m e r le d e n  v ra g e n , 
b e w in d s lie d e n  a n tw o o rd e n
Minister Lubbers van economische zaken 
heeft het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
toegegeven, dat het vooral om psycho
logische redenen moeilijk is een distributie
systeem in te voeren indien de nabuur
landen niet ' soortgelijke maatregelen 
treffen, althans ten minste maatregelen die 
ten doel hebben een ontlopen van de 
gevolgen van de distributie in Nederland te 
voorkomen.
In antwoord op schriftelijke vragen deelde 
de bewindsman mee, dat het vanzelf spreekt 
dat over deze aangelegenheid overleg met 
de nabuurlanden gewenst is. Erkend moet 
worden dat aan een distributie noodza
kelijkerwijs een controle op de in- en uitvoer 
van de te distrubueren goederen verbonden 
is, hetgeen in de praktijk tot moeilijkheden 
kan leiden.

NIETMOGELDK

Het CHU-Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst vroeg met collega’s van de 
fractie van KVP en ARP schriftelijk aan 
staatssecretaris Klein van onderwijs, o f hij 
wilde bevorderen dat in het kader van het 
budgetonderzoek in Nederland ook de 
zogenaamde studentenhuishouding wordt 
betrokken. De bewindsman antwoordde, 
dat dit niet meer mogelijk is. Het zou voor 
het door de vragenstellers beoogde doel - het 
invullen van bedragen in het kader van een 
nieuwe stelsel van studiefinanciering, 
weinig zinvol zijn, aldus de staatssecretaris.

SLACHTKUIKENS

In verband met de moeilijke situatie voor de 
slachtpluimveehouderij heeft minister Van 
der Stee van landbouw bij de Europese 
commissie aangedrongen een extra-restitu- 
tie te verlenen ten behoeve van indicentele 
exporten ter ruiming van de overtollige 
voorraden slachtkufkens. Aldus blijkt uit 
het antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van KVP, VVD, ARP 
en CHU (T. Tolman).
Daarnaast wordt door Nederland in de 
daartoe geëigende EEG-organen gepleit 
voor een spoedige aanpassing van sluis- 
prijzen en heffingen aan de huidige 
structuur van de pluimveesector. Als het 
Nederlandse streven niet het gewenste 
resultaat oplevert zal minister Van der Stee

de problematiek van de pluimveesector 
bespreken met ambtgenoten uit andere 
EEG-landen.

LANDBOUW

De regering heeft de aan de landbouw 
geboden revaluatie-compensatie via de 2 
procents-BTW-regeling niet verlengd na 1 
mei. Enkele dagen voor het einde van de 
maand april nam het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid T. Tolman het initiatief 
voor het stellen van schriftelijke vragen aan 
minister Duisenberg van financiën over de 
landbouw-compensatie. Kamerleden van 
KVP, ARP, VVD, DS’70, D ’66, GPV, SGP 
en PPR ondertekenden deze vragen. 
Gevraagd werd waarom de regering in 
gebreke bleef voor 1 april jongstleden de 
balans op te maken met betrekking tot de 
revaluatiecompensatie voor de landbouw, 
waartoe in het overleg met het bedrijfsleven 
besloten was. Voorts vroegen de kamer
leden de regeling na 1 mei te laten 
voortduren, als de balans nog niet gemaakt 
was.
In zijn antwoord deelde de bewindsman 
mee, dat een aantal noodzakelijke gegevens 
eerst na 1 april beschikbaar kwam. Minister 
Van der Stee van landbouw liet de Tweede 
Kamer weten, dat de regering tot de 
conclusie gekomen was dat er geen 
aanleiding bestond voor het voortgaan met 
de compenserende maatregelen.
,,In bepaalde sectoren zou evenwel de 
volledige stopzetting van iedere vorm van 
compensatie tot knelpunten kunnen leiden. 
Met het oog hierop is de regering 
voornemens een aantal maatregelen te 
treffen. Daarvoor is maximaal f25 miljoen 
beschikbaar,” aldus de bewindsman.

H.L.
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Eerste vergadering bestuur CDA
Het ad-interim bestuur van het Christen 
Democratisch Appel CDA heeft vorige 
week zijn eerste vergadering gehouden. 
In deze vergadering is het ontwerp van 
de statuten van het CDA als groeimodel 
vastgesteld. Dit ontwerp zal in de komende 
maanden in de drie christen-democratische 
partijen KVP, ARP en CHU ter discussie 
staan.
In het ad-interim •bestuur zijn de drie 
partijen met tien leden vertegenwoordigd. 
Vogfzitter is prof. dr. P.A.J.M. Steen
kamp. Voorts nemen als adviseurs aan 
de bestuursbesprekingen deel de voorzitters 
van de kamerfracties van KVP, ARP en 
CHU en vertegenwoordigers van de drie 
wetenschappelijke instituten, het Centrum 
voor Staatkundige Vorming van de KVP, 
de Kuyperstichting van de ARP en de 
Lohmanstichting van de CHU.

De statuten worden formeel voorgelegd 
aan de afzonderlijke partijbesturen. Daar
na worden formeel voorgelegd aan de 
afzonderlijke partijbesturen. Daarna wor
den ze doorgezonden naar de kiesvereni
gingen/ plaatselijke afdelingen.

VERHEUGD
Het ad-interim bestuur van het CDA ver
heugt zich over het feit, dat de christen
democratische samenwerking bij de ko
mende gemeenteraadsverkiezingen in een 
groot aantal gemeenten tot uiting zal ko
men, aldus is meegedeeld in een communi
qué. Het.bestuur verwacht dat de groei 
van het CDA, die bij de statenverkiezingen 
reeds zichtbaar werd, zich bij de raadsver
kiezingen zal voortzetten.

H.L.
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HET DEENSE GEVANGENISWEZEN

Beleid gericht op openheid
Een delegatie uit de vaste commissie voor 
Justitie uit de Tweede Kamer heeft in de 
afgelopen twee weken een studiereis naar de 
Duitse Bondsrepubliek en Denemarken 
gemaakt. Het onderwerp van studie was het 
gevangeniswezen en in het bijzonder de 
rechtspositie van de gedetineerden. Het 
tweede gedeelte van dit werkbezoek, 
namelijk aan Denemarken, heb ik mee
gemaakt.
Tijdens de drie dagen die we in het 
bijzonder gastvrije Denemarken mochten 
verblijven hebben we gesprekken gevoerd 
met de justitiecommissie uit de Deense 
Folketing (het Deense parlement kent nog 
maar één Kamer), met de Ombudsman en 
met de directeur-generaal voor het 
gevangeniswezen en zijn staf. Daarnaast 
hebben we twee inrichtingen bezocht: een 
instituut te Merstedverstér waarin met 
name psychiatrisch gestoorde gevangenen 
zijn opgenomen en aan de open staats
gevangenis te Horseröd, beide gelegen o p . 
het eiland Seeland.
Wanneer ik mijn indrukken zou moeten 
samenvatten, dan zou ik willen zeggen dat 
het Deense gevangeniswezen gericht is op 
openheid, met een liberaal bewind voor de 
gevangenen en met een descentralisatie van 
bevoegdheden.
Naast 50 plaatselijke inrichtingen, te 
vergelijken met onze huizen van bewaring, 
waarin slechts een beperkt aantal mensen 
kan worden opgesloten (alleen het huis van 
bewaring van Kopenhagen is een inrichting 
met meer dan 500 plaatsen) zijn er in 
Denemarken 13 staatsgevangenissen. Het 
merendeel van deze gevangenissen heeft al 
geheel o f ten dele een open karakter, d.w.z. 
dat er geen volledige afsluiting meer van de 
buitenwereld aanwezig is. Het beleid van 
het Deens ministerie van justitie is er op 
gericht óm dit aantal open inrichtingen nog 
verder uit te breiden om uiteindelijk tot de 
situatie te komen dat de open inrichting 
normaal is en de gesloten inrichting de 
afwijking. De filosofie welke hieraan ten 
grondslag ligt is dat alles er op moet worden 
gericht de resocialisatie van de tot 
gevangenisstraf veroordeelde zo goed en zo 
snel mogelijk te doen verlopen en daarvoor 
de tijd van de gevangenisstraf zo goed 
mogelijk te gebruiken. Uiteraard komt de 
vraag op o f wij met Denemarken in 
Nederland deze trend naar meer openheid 
verder kunnen doorzetten. In dit verband is 
het van belang te weten, dat het aantal 
gevangenen in Denemarken - in verhouding

mr. W. Schollen, lid Tweede Kamer, 
gezien tot de totale bevolking - veel groter is 
dan bij ons. Ook de gemiddelde duur van de 
gévangenisstraf is langer. Naar mijn oordeel 
zullen deze elementen het voor Nederland 
moeilijker maken in gelijke mate tot open of 
half open inrichtingen te komen. Immers 
open inrichtingen zijn alleen dan mogelijk 
en verantwoord wanneer het aantal ont
trekkingen aan gevangenneming in die 
inrichtingen niet fundamenteel en blijvend 
op een veel hoger peil ligt dan bij gesloten 
inrichtingen. Wij gaan in Nederland, gelet 
op de cijfers, kennelijk pas bij zwaardere 
misdrijven tot gevangenisstraf over. Het is 
de vraag of deze categorie van wets
overtreders de vrijheid van open inrich
tingen aan kan. Bovendien zal er altijd een 
groep gevangenen blijven die, voor hun 
eigen bestwil, maar ook ter bescherming 
van de maatschappij, nimmer in een open 
inrichting geplaatst worden. Overigens is 
het beeld van zo’n open inrichting heel wat 
menselijker dan de normale gesloten 
inrichting. De open gevangenis te Horseröd 
die we bezochten bestond uit een groot 
aantal paviljoens in laagbouw, temidden 
van een fraai bosgebied en omzoomd door 
goed onderhouden tuinen.
Het bewind in de inrichtingen is sterk 
gericht op de mens die gevangen wordt 
gehouden. In Herstedverster, in zekere zin 
te vergelijken met onze Mesdagkliniek, 
heerste ondanks vele en grote problemen
o.m. met de druggebruikers, een ont
spannen sfeer. In beide inrichtingen 
voldeden de mogelijkheden tot werken m.i. 
aan hoge eisen: in Herstedverster zag ik een 
goed geoutilleerde drukkerij, terwijl in 
Horseröd de meubelmakerij waarin bureaus 
werden vervaardigd een vergelijking met 
commerciële instellingen zeker kon door
staan. Belangwekkend was in dit verband te 
horen dat men in Zweden op dit moment 
met een arbeidsexperiment onder gevan
genen bezig is in deze zin, dat de

door mr. W. Schoften

gevangenen zelf (overigens wel een geselec
teerde groep) de organisatie, kwaliteits
beoordeling etc. van het werk verzorgen. De 
minimum beloning van een Deense 
gevangene die werkt is ongeveer 50 Deense 
kronen per week, dat is zo’n kleine 25 
gulden. Vergeleken met Nederland is dat 
een vrij hoog bedrag, al moet bv. worden 
bedacht dat een pakje sigaretten een 
gevangene in Denemarken bijna driemaal 
zoveel kost als in Nederland. De Deense 
gevangene mag dit bedrag helemaal 
besteden. Bij zijn vrijlating krijgt hij nog 
een bedrag in evenredigheid met het bedrag 
dat hij in de gevangenis heeft verdiend.
Van de rechten van de Deense gevangene 
noem ik nog:
a. hij mag lezen wat hij wil; radio- en tv- 
programma’s worden niet gecensureerd;
b. de correspondentie wordt alleen in 
uitzonderingsgevallen gecensureerd; ge
sloten brieven kunnen altijd worden 
gezonden naar de leden van het parlement, 
de minister van Justitie, de directeur van de 
gevangenis en de ombudsman.
c. gevangenen behouden hun kiesrecht en 
mogen vrij politieke discussies houden;
d. gevangenen mogen trouwen, bij voorkeur 
zal de huwelijkssluiting buiten de inrichting 
plaatsvinden.
e. gevangenen mogen vrienden ontvangen 
en extra bezoek van hun echtgenoten (in 
sommige gevallen in afzondering); bezoeken 
van ex-gevangenen worden in het algemeen 
niet toegestaan.
Het aantal klachten over gevangenissen dat 
de ombudsman bereikt is gering. In 1972 
waren het er niet meer dan 29. Daarbij moet 
wel worden bedacht dat men pas een klacht 
bij de ombudsman kan indienen wanneer 
de normale klachtenprocedure is gevolgd en 
afgeslotén. Op het departement van justitie 
worden wel veel klachten ontvangen maar, 
zo zei men ons, ondanks zeer zorgvuldig 
onderzoek is slechts een zeer klein 
percentage gegrond.
De voorlaatste indruk die ik in deze 
beschouwing wil vermelden is de m.i. vrij 
grote mate van delegatie van bevoegdheden 
aan de leiding van de diverse instellingen, 
die in Denemarken wordt toegepast. Onder 
het motto ,,laat de beslissing nemen zo 
dicht mogelijk bij degene die de beslissing 
aangaat” worden aan de directies van de 
instellingen vrij vergaande bevoegdheden 
toegekend, onder meer ten aanzien van 
overplaatsing naar andere inrichtingen, het 
toekennen van bewegingsvrijheid en wat het
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opvallendste is, de beslissing over de zware 
gevallen van voorwaardelijke invrijheids- 
stelling.
De geestelijke verzorging van gevangenen 
wordt in Denemaren niet centraal gecoördi
neerd. Sommige instellingen hebben nog 
een eigen predikant, maar de tendens is om 
deze vorm in te wisselen voor verzorging 
door de plaatselijke gemeente. Ik heb niet 
de indruk gekregen dat wij in Nederland op 
het punt van de geestelijke verzorging bij 
Denemarken ten achter liggen.

C H JO -voorzitter V an G u ly k :

Mensen die hard werken voor CDA niet teleurstellen
„De samenwerking in het Christen Demo
cratisch Appèl op provinciaal en gemeen
telijk niveau is verheugend. In vijf 
provincies waren CDA-lijsten, in negen 
provincies zijn nu CDA-fracties. In veel 
gemeenten zijn straks, bij de gemeente
raadsverkiezingen op woensdag 29 mei, 
CDA-lijsten, zodat tweederde van de kiezers 
op die dag een stem kan uitbrengen op het 
CDA. Daarbij zijn Amsterdam, tien provin
ciale hoofdsteden en bijna alle gemeenten 
met meer dan 50.000 inwoners. De 
samenwerking aan de basis van de partijen 
is geweldig belangrijk, want daar zal het 
CDA pas echt tot leven kunnen worden 
gebracht.”

Dit heeft Chris van Gulyk, voorzitter van de 
Christelijk Historische Jongeren Organi
satie, CHJO, gezegd op de in het afgelopen 
weekeinde gehouden tweedaagse confe
rentie in de volkshogeschool Overcinge te 
Havelte. Het onderwerp van deze confe
rentie was:,,politieke vorming” .
Chris van Gulyk vond, dat het CDA geen 
zaak mag zijn van de partijtoppen. „Het 
moet gaan leven bij de leden van onze 
partijen. De ervaring leert dat de samen
werking in het CDA een nieuw enthou
siasme en grotere activiteit bij de leden 
losmaakt.”

De voorzitter van de CHJO zei dat het van 
groot belang is dat ook na de verkiezingen 
in de provincies en de gemeenten blijvende 
CDA-organen worden opgericht. „De 
komende tijd zal het CDA op deze niveaus 
krachtig moeten worden versterkt en 
uitgebouwd. Daaraan moeten wij als 
jongeren hard meewerken.”

NIET ONMOGELDK

Het is volgens Chris van Gulyk irreëel om te 
doen alsof er landelijk geen problemen zijn 
voor het CDA. ,,De verschillende opstelling 
van de fracties maakt het moeilijker, maar 
niet onmogelijk. De partijen zijn het erover 
eens dat het CDA het evangelie als 
richtsnoer dient te aanvaarden voor het 
politiek handelen. Ook de CHJO onder
schrijft dit. De politieke eenheid is in 
principe aanwezig: de nota van de 
Contactraad van KVP, ARP en CHU is 
aanvaard en er is een gemeenschappelijk 
programma. De fracties van de drie 
christen-democratische partijen hebben 
dezelfde taak: het bijsturen van het 
kabinetsbeleid.”

POLITIEKE WIL

Chris van Gulyk zei, dat de realisering van 
het CDA op landelijk niveau een zaak is van 
politieke wil. ,,En waar een wil is, is een 
weg”, zo voegde hij daaraan toe en hij 
vervolgde: ,,Onze partijen horen wezenlijk 
bij elkaar. Geen van ons zal dat kunnen 
verloochenen zonder geestelijke schade voor 
zichzelf en voor de anderen. Een succes 
maken van het CDA is meer waard dan 
winst op korte termijn. Trouwens, al die 
mensen die nu aan de basis van de partijen 
hard werken voor het CDA mogen niet 
teleurgesteld worden, evenmin als onze 
kiezers, die we al jaren voorhouden dat die 
ene christen-democratische volkspartij er 
komen gaat.”

GOEDE ZAAK

De voorzitter van de CHJO noemde het een

goede zaak, als in het komend najaar, bij 
het begrotingsdebat in de Tweede Kamer, 
de drie christen-democratische fracties aan 
de politieke eenheid meer reliëf geven. ,,Bij 
een verdergaande samenwerking in het 
CDA mogen de drie jongerenorganisaties 
van KVP, ARP en CHU niet achterblijven. 
Mogelijk kunnen zij een gezamenlijke 
bijdrage leveren aan de verdere organisa
torische uitbouw en de politieke profilering 
van het CDA.”

PRAKTIJK

Chris van Gulyk besteedde in zijn toespraak 
ruime aandacht aan de praktische politiek. 
Een aantal uitspraken van hem:
- het kabinet-Den Uyl heeft niet steeds een 
gelukkige hand gehad met het vinden van 
het juiste antwoord op de problemen; met 
name het gehannes rond de benzine- 
distributie was een weinig verheffende 
vertoning,
- de Machtigingswet moet gewoon aan het 
einde van het jaar verdwijnen,
- van belang is dat de christen-democra
tische fracties de toezegging kregen, dat 
over 1975 de inflatiecorrectie waarschijnlijk 
doorgang zal vinden; een belangrijke vraag 
is daarbij op welke wijze dat dan zal 
gebeuren; hopelijk zullen de fracties van 
KVP, ARP en CHU ook dan eensgezind 
zijn,
- aan de gedachte van drs. A. D. W. Tilanus 
om de meeropbrengst van het aardgas te 
besteden aan een versnelde invoering van 
een volksverzekering tegen arbeidsonge
schiktheid en de uitbreiding van de 
algemene wet bijzondere ziektekosten is te 
weinig aandacht besteed.

- het zou goed zijn als de CHU met een 
aantal concrete ideeën komt inzake een 
pakket extra maatregelen, specifiek gericht 
op de kleine zelfstandigen,
- het is een goede zaak dat minister Van der 
Stoel bij zijn recente reis naar Rusland heeft 
vastgehouden aan de conceptie van vrij 
verkeer van personen, ideeën en informatie,
- de bijdrage van Nederland aan de grond
stoffenconferentie van de Verenigde Naties 
moet teleurstellend worden genoemd; 
Nederland is daar blijven steken in wat 
algemeenheden,
- geen enkele christen-democratische partij 
mag ook maar één verontschuldiging 
hebben voor het ten val brengen van de 
regering-Allende in Ch'ili,
- het is de vraag, o f Nederland niet te lang 
wacht met de erkenning van Guinee-Bissau,
- een gedegen milieubeleid is bittere 
noodzaak; als minister mevrouw Vorrink 
daartoe niet in staat is, dan zou het 
verstandig zijn als zij eens naar een 
geschiktere baan ging omzien,
- van de activiteiten van de minister van 
volkshuisvesting en zijn beide staats
secretarissen, de heren Gruijters, Van Dam 
en Schaefer - het excellente trio - kunnen we 
niet onder de indruk komen,
- minister Vredeling van defensie voert een 

duidelijk beleid; hij wekt de indruk te weten 
wat hij wil; een wijziging van de wet 
gewetensbezwaren militaire dienst is beslist 
geen overbodige zaak.

De Unievoorzitter, mr. O. W . A. van 
Verschuer, heeft de tweedaagse conferentie 
van de CHJO met een redevoering besloten.

H. L.
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Tal van vragen van CHU-fraktie
over drugbeleid van regering

De Tweede Kamer is volop bezig met 
het formuleren van een standpunt met 
betrekking tot het druggebruik. In juli 
1972 kwam het kabinet-Biesheuvei met 
een nota over het drugbeleid, waaraan 
voorafgegaan was de publikatie van een 
werkgroep verdovende middeien. Het 
kabinet-Den Uyi beraadde zich na zijn 
optreden over de nota van het kabinet- 
Biesheuvei, zulks mede in het licht van 
„Keerpunt ’72”, het program van PvdA, 
D’66 en PPR, en van „Schets van beleid 
voor 1973 en volgende jaren” van KVP, 
ARPenCHU.
In januari van dit jaar kwam het kabinet- 
Den Uyi met een aanvuilende nota, waarin 
het zijn inzichten bekend maakte. 
Ondertussen evenwel was de Tweede Ka
mer begonnen met haar studie van de 
problematiek. Er werd een bijzondere com
missie samengesteld, waarvoor de grote 
kamerfracties enkele ieden ieverden en de 
kleinere een lid. Deze commissie kreeg 
als taak het openbaar debat over het 
drugbeleid van de regering voor te berei
den en zij hield ondermeer een hoorzitting, 
waaraan dertig organisaties en instellingen 
deelnamen.
Dezer dagen vond de samenstelling plaats 
van het schriftelijk stuk, waarin de onder
scheidene kamerfracties hun standpunten 
ten aanzien van het drugbeleid kenbaar 
maken.

REGERINGSBELEID
Uit de in januari jongsleden gepubliceerde 
nota van het kabinet-Den Uyl (onderte
kend door minister Vorrink van volksge
zondheid, minister Van Agt van justitie 
en staatssecretaris Meijer van CRM) blijkt 
dat de regering ondermeer het volgende 
beleid ten aanzien van het druggebruik 
wil voeren:
— het zwaartepunt van het beleid dient 
te liggen op het bestrijden van de handel 
in drugs met onaanvaardbare risico’s,
— wat het chronisch gebruik van drugs 
met onaanvaardbare risico’s betreft is de 
regering van oordeel dat gezocht dient 
te worden naar andere mogelijkheden dan 
die welke het strafrecht biedt om de gebrui
ker de hulp te verschaffen die hij behoeft,
— het gebruik en het bezit van hennep- 
produkten dient zo spoedig mogelijk uit 
de sfeer van het strafrecht te worden gelicht. 
Vooralsnog is dit niet te verwezenlijken, 
omdat het strijdig zou zijn met Nederlandse 
verdragsverplichtingen,
—het beleid moet er op gericht zijn de 
handel in hennepprodukten en drugs met 
onaanvaardbare risico’s zoveel mogelijk 
te scheiden,
— het invoeren van een aanzienlijk stren
ger strafrechtelijk regime ten aanzien van 
de handel in amfetaminen,
— het decriminaliseren van misdrijf tot 
overtreding van het gebruik en bezit voor 
eigen gebruik van hennepprodukten,
— de instelling van drugadviescommissies 
De christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie heeft zich, na de bestudering van 
de regeringsstukken, afgevraagd o f aan 
de standpuntbepaling van het kabinet de 
gedachte ten grondslag ligt, dat drugs met 
aanvaardbare risico’s door de wet niet 
anders tegemoet moeten worden getreden 
andere, door een meerderheid van het 
Nederlandse volk geaccepteerde genot

middelen. De mededeling, dat die regering 
van oordeel is, dat naar andere mogelijk
heden dan die, welke het strafrecht biedt 
om de chronische gebruiker van drugs 
de hulp te verschaffen, die hij behoeft, 
vereist nadere toelichting, aldus de CHU- 
fractie in haar bijdrage voor het schriftelijk 
stuk van de kamer.
„Waarom zouden bij de bestrijding van 
een zo ernstig maatschappelijk verschijnsel 
als druggebruik en met name bij het verle
nen van hulp aan slachtoffers niet alle 
ons ten dienste staande hulpmiddelen moe
ten worden ingezet?” aldus de CHU-fractie. 
Zij vroeg de regering uitvoerig toe te lich
ten, waarom zij het gebruik en bezit vooi 
eigen gebruik van hennepprodukten zc 
spoedig mogelijk uit de sfeer van het straf 
recht wenst te lichten. In het bijzonder 
werd daarbij aandacht gevraagd hoe het 
kabinet denkt in de sfeer van het strafrecht 
onderscheid te kunnen maken tussen bezit 
voor eigen gebruik en bezit voor wederver
koop.
De CHU stelde de vraag hoe het kabinet 
staat tegenover de gedachte om t.a.v. drug
handelaren de maatregel van ontneming 
van wederrechtelijk verkregen voordeel 
mogelijk te maken. „Wordt deze zaak 
ook bezien in het kader van een vermogens
winstbelasting?” zo werd gevraagd.
De christelijk-historische kamerleden be
treuren het zeer, dat het kabinet klaarblij
kelijk afstand heeft genomen van de — 
door het vorige kabinet overgenomen — 
stelling van de Werkgroep Verdovende 
Middelen, dat ten aanzien van experimen
terend en beginnend gebruik van drugs 
een poging tot gedragsbeïnvloeding door 
middel van een strafbedreiging niet onaan
vaardbaar is. Met name zal de CHU gaarne 
van de minister van justitie vernemen op 
grond van welke overwegingen hij binnen 
zo korte tijd tot een ander standpunt 
is gekomen.
Met de invoering van een strenger straf
rechtelijk regiem voor de handel in am
fetaminen gingen de CHU-kamerleden 
gaarne akkoord.
Zij informeerden wat de bewindslieden 
precies van plan zijn met de voorgestelde 
„proefperiode” .
De mededeling, dat de regering wil vast
houden aan het voorstel drugadviescom
missies in te stellen, behoeft volgens de 
CHU nadere toelichting. „Welke initiatie
ven denken de bewindslieden op korte 
termijn te nemen? Aan hoeveel commissies 
wordt gedacht en met welke samenstelling? 
Valt de uitzending „beursberichten” van 
de VARA onder de thans in Nederland 
geldende strafwetgeving, zo informeerden 
de CHU-kamerleden. „Z o  ja, wat is dan 
het vervolgensbeleid?”

INTERNATIONALE SITUATIE
De leden van de CHU hadden met enige 
bevreemding kennis genomen van de mede
deling van de regering, dat zij in internatio
naal overleg zal nagaan o f het mogelijk 
is met name het desbetreffende Verdrag 
aldus te wijzigen, dat het pationale staten 
vrij staat, indien zij dit wensen, een afzon
derlijk regiem in te voeren voor hennep
produkten, Genoemde leden achtten het 
ongewenst, dat Nederland t.a.v. de straf
rechtelijke aspecten van het druggebruik 
uit de pas zou gaan lopen. Zij wezen

Jaarvergadering CHU
De ALGEMENE VERGADERING van de Christelijk-Historische Unie 
wordt gehouden op zaterdag 8 juni 1974 in de Stadsschouwburg 
„Orpheus” aan het Churchillplein te Apeldoorn (telefoon 05760-12474). 
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze 
vergadering. Aanvang 10 uur.
Vanaf 9 uur gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrieven (en het 
drinken van een kopje koffie).

De agenda luidt:
1. opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. van Verschuer;
2. notulen van de algemene vergadering van zaterdag 23 juni 1973 te 

Apeldoorn
3. jaarverslagen-1973 van de CHU en haar organisaties
4. financieel verslag over 1973
5. afsluiting ledenwerfactie 1973-1974
6. rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de 

Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga;
7. voorstellen kiesverenigingen
8. verkiezing leden Unieraad 

Middagpauze
9. bespreking (partij)-politieke situatie;

10. rondvraag;
11. sluiting.

er daarbij op, dat men naast het nakomen 
van verdragsverplichtingen ook dient te 
letten op de ongunstige gevolgen, die het 
scheppen van een nieuw drugregiem voor 
andere landen kan hebben. Zo mag Neder
land geen vluchthaven worden van buiten
landse drughandelaars en druggebruikers, 
aldus de leden van de CHU-fractie.
Deze leden informeerden verder welke ont
wikkelingen er op europees gebied plaats
vinden. „H oe staat het met het drugbeleid 
in het kader van de Raad van Europa? 
Is de regering bereid actief mee te werken 
aan een coherent beleid op dit niveau 
en wenst zij daartoe de noodzakelijke ini
tiatieven te ontwikkelen?” aldus de CHU- 
fractie.
ONDERZOEK
De leden van de CHU drongen er bij 
de bewindslieden op aan het wetenschap
pelijk onderzoek te intensiveren en zoveel 
mogelijk in samenwerking in internationaal 
verband. Zij juichten het onderzoek naar 
een bepalingsmethode van cannabinoïden 
in bloedserum toe, maar vroegen ook aan
dacht voor het feit, dat nog niet alle 
in hennep voorkomende componenten be
kend zijn. Naast tetra-hydro-canabinol blij
ken nog tientallen andere stoffen in mari
huana en hasj voor te komen, die een 
nog onduidelijke werking hebben. Deze 
leden wezen b.v. op de mogelijke aanwezig
heid van organische stikstofverbindingen 
(indolderivaten), die een hallucinogene ac
tiviteit vertonen. Samenhangend daarmee 
zal het metabolisme in het menselijk li
chaam grondig onderzocht dienen te wor
den. De leden van de CHU wezen er 
nogmaals op, dat het wetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot cannabis- 
produkten nog maar van zeer jonge datum 
is. Pas in 1964 werd de chemische struc
tuur van T.H.C. (tetrahydrocannabinol) 
het tot nog toe belangrijkste cannabisbe- 
standdeel, vastgesteld. Dit 5000 jaar oude 
„probleem” laat zich niet zo maar in enkele 
jaren oplossen. Op biochemisch, farmaco
logisch en toxicologisch gebied is het on
derzoek nog maar nauwelijks begonnen. 
Een voorbarig aanvaardbaar verklaren van 
hennepprodukten moet dan ook als onver- 
antwoord(lijk) van de hand worden ge
wezen.

Internationaal onderzoek en internationaal 
beleid dienen ook in dit opzicht hand 
in hand te gaan, aldus de christelijk-histo
rische kamerleden.

HULPVERLENING
De leden van de CHU betreurden, dat 
de hulpverlening nog zo weinig functioneel 
en ongecoördineerd is opgezet. Zij toonden 
waardering voor een aantal vormen van 
hulpverlening, die door de enthousiaste 
inzet van velen tot stand is gebracht. 
Maar nog teveel activiteiten werken langs 
elkaar heen, de verbindingen tussen de 
verschillende instanties laten veel te wensen 
over. Van belang is dat degenen, die hulp 
nodig hebben, zo spoedig mogelijk door 
professionele krachten worden gesigna
leerd. De ihzet van professionele deskundi
gen via de eerste lijn van de gezondheids
zorg achtten zij van grote betekenis. Om te 
komen tot een goed functionerend netwerk 
van hulpverlening en diensten is — zoals 
gesteld in de brieven — een goede coördi
natie tussen de meest betrokken departe
menten noodzakelijk. De leden van de 
fractie van de CHU drongen erop aan 
hiermee spoed te betrachten.

DE RISICO-GEDACHTE
De leden van de CHU waren ook van 
mening, dat de onderscheiding „hard 
drugs” en ,,soft drugs” bezwaren oproept,
b.v. omdat een grote dosis zgn. ,,soft 
drugs” bij frequent gebruik schadelijker 
werking kan hebben dan een kleinere dosis 
,,hard drugs” . De risico-gedachte lijkt der
halve een aanvaardbaar uitgangspunt.
In de eerste plaats stelden de CHU-leden 
de vraag: mag de regering eraan meewer
ken, dat er (nieuwe) stoffen, die een zeker 
gevaar voor de gezondheid opleveren, aan 
het consumptiepakket worden toegevoegd? 
In de tweede plaats merkten deze leden 
op, dat indien men uitgaat van de risico- 
gedachte en men mitsdien daar een beleid 
op wil afstemmen, men wel volledige zeker
heid moet hebben omtrent het werkelijke 
risico, dat een bepaalde drug oplevert voor 
individu en samenleving. Deze leden waren 
van oordeel, dat de regering op dit punt 
voorbarige conclusies trekt.

H.L.

Christen-dem ocratische

sa m en w erk in g svorm en

De redacties van de christen-democratische 
bladen voor plaatselijke bestuurders, 
,,Gemeentebeleid” van de CHU, ,,Ge
meente en gewest” van de KVP en „de 
Magistratuur” van de ARP, hebben tot 
gemeenschappelijke activiteiten besloten.
In een gehouden gezamenlijke redactie
vergadering spraken de aanwezigen uit, 
dat, overeenkomstig de partijpolitieke ont
wikkelingen op langere termijn gestreefd 
dient te worden naar fusie van de drie 
bladen. Gegeven ook de samenwerking aan 
de basis tussen de drie partijen besloot de 
vergadering om ook op korte termijn tot 
bepaalde gemeenschappelijke activiteiten 
over te gaan. Deze zijn ónder meer:' het 
oprichten van een permanent redactie- 
overleg, het uitwisselen van bepaalde 
artikelen en het samenstellen van een 
gemeenschappelijk nummer ten behoeve 
van de nieuw gekozen staten- en raadsleden.
Dit permanent redactie-overleg zal namens 
de CHU worden gevoerd door de heren J. H. 
Reinders en B. J. Thijssen, namens de KVP 
door mr. dr. C. Ch. A. van Haren en mr. J 
H. A. G. van Maasakkers, en namens de 
ARP door drs. W. van den Bos Czn. en mr. 
L. A. van Splunder.

B ela n g rijk e  data
Woensdag 15 mei: Uiterste datum om 

schriftelijk verzoek in te dienen 
voor stemmen bij volmacht ge
meenteraad.

Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering.
Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 

op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering 
CHU in Apeldoorn („Orpheus”).

JONGEREN

Tussen de voorzitters van de drie 
christen-democratische jongerenorganisa
ties KVPJG, Arjos en CHJO bestaat sinds 
20 februari een regelmatig overleg. Daaraan 
wordt ook deelgenomen door de vice- 
voorzitters. Op de vorige week zaterdag 
gehouden jaarvergadering van de CHJO zei 
Chris van Gulyk, de voorzitter, te hopen dat 
dit overleg de eerste stap zal zijn naar een 
verdere en hechtere samenwerking tussen 
de drie jongerenorganisaties.

H. l :

AR-Den Hélder heeft twijfels 

over het CDA

De AR-Den Helder heeft een week voor 
de Statenverkiezingen besloten de samen
werking in de Combinatie Christelijke Par
tijen (CCP is AR, CHU en KVP) niet 
langer meer voort te zetten. De KVP 
en de CHU werden een week voor deze 
verkiezingen van dit besluit op de hoogte 
gesteld.

Als redenen werden aangevoerd het gekra
keel in KyP-kring, (twee raadsleden van 
de KVP zijn uit de KVP gestapt en komen 
met een eigen lijst uit) en de twijfels 
die de Helderse AR heeft over de noodza
kelijkheid van het Christen Democratisch 
Appèl.

Inmiddels is bekend geworden dat ook 
een huidig AR-raadslid zich op de lijst 
van de twee KVP raadsleden heeft laten 
plaatsen. De CHU-Den Helder komt met 
een eigen lijst uit. Op het ogenblik hebben 
twee CHU-leden zitting in de gemeente
raad van Den Helder.
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Werkelijk gezag berust bij gemeenschap van mensen
door J. H. Reinders, burgemeester te Willemstad (NB)

Diep heeft wortel geschoten de opvatting, 
dat het werkelijk gezag herust bij de ge
meenschap van mensen en dat uitoefening 
van dat gezag vanuit die gemeenschap 
dient te geschieden.
Daarom kiezen wij periodiek leden van 
de Tweede Kamer, van de provinciale 
staten en van de gemeenteraden. Deze 
gekozen organen hebben de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het goed func
tioneren van het bestuur waarvoor zij te
genover hun kiezers verantwoordelijk zijn. 
Om die verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen bewerktuigen deze organen zichzelf 
met dagelijkse besturen en bestuursappara
ten.
Zo is de landelijke bestuurstaak restloos 
verdeeld over departementen, restloos om
dat de rijksgrenzen tevens de grenzen aan
geven van de competantie van onze over
heidstaak.
Binnen die grenzen geven gemeente- en 
provinciegrenzen wel aan waar de compe
tenties van de lagere publiek-rechtelijke 
lichamen beginnen en eindigen. Maar de 
rijksoverheid dient — begrijpelijk — deze 
grenzen waar nodig te overschrijden.
De indeling van ons land in provincies 
stoelt, historisch nog in hoofdzaak op 
de kleine hertogdommen, graafschappen 
etc. die in de zeven Verenigde Nederlanden 
samenwerkten. De indeling in gemeenten

is evenzeer hoofdzakelijk historisch ge
groeid, zij het dat deze grenzen, als zijnde 
die van de laagste publiekrechtelijke licha
men meer kwetsbaar zijn gebleken dan 
provinciegrenzen, waardoor in de loop 
der tijden vele gemeentegrenzen zijn gewij
zigd, zulks niet altijd ten faveure van 
de betrokken gemeenschappen. Gelukkig 
is er thans een minister van binnen
landse zaken die met prudentie de gemeen
telijke grenzen behandelt.
Wat evenwel te doen met de schade welke 
in het verleden is aangericht op dit stuk. 
Gemeenschappen welke geen eigen gemeen
telijk bestuur meer hebben, waar de over
zichtelijkheid te loor is gegaan en waar 
de regeling en het bestuur van de eigen 
huishouding is verdwenen. Zou het niet 
mogelijk moeten zijn dat desgewenst, zoda
nige gemeenschappen zich met deskundi
gen om hun eigen zelfstandigheid wederom 
bij de minister te bepleiten?
Zou het bijvoorbeeld erg revolutionnair 
zijn, deze gedachte nog wat verder uitwer
kende, dat onze allergrootste steden werden 
verdeeld in gemeenten van bijv. ten hoogste 
honderdduizend inwoners, die een eigen 
bestuur hebben, en alleen bepaalde dien
sten als bijv. brandweer, politie, vuilnisop
haaldienst etc. gemeenschappelijk?
Zou dit de bestuurbaarheid en de verkor
ting van de afstand tussen gemeentebestuur 
en gemeentenaren niet ten goede komen?

VEEL ARBEID
Aan deze problemen is in de afgelopen 
decennia door velen gearbeid. De een deed 
dat door opheffing van gemeenten, de 
ander door taken te verschuiven van ge
meenten naar provincies en een derde weer 
op een andere manier.
Een van de methodieken welke beproefd 
werden is de gewestvorming, door oud- 
minister Beemink onlangs genoemd als 
een samenwerkingsverband waarin ver
scheidene gemeenten met elkaar een aantal 
gemeenschappelijke taken, die verder rei- 
Icen dan de gemeentegrenzen, kunnen be
handelen. Op zichzelf een stellingname 
die alleen maar redelijk genoemd kan wor
den.
De problemen welke door gewestvorming 
zouden behoren te worden opgelost zijn 
echter met name in het westen des lands 
meer manifest dan in bijv. het noorden 
o f het oosten.
Prof. Van Poelje heeft jaren geleden al 
eens bepleit in zijn boekje „Metropolita- 
nie” voor de indeling van ons land in

VAN DER GLAS 
Heerenveen
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ca. vijf provincies en ongeveer een vijf- 
o f zesmaal groter aantal gewesten.
In een tijd waarin geen postkoetsen en 
trekschuiten meer zijn maar wel auto’s 
en telefoon, kan men zich afvragen of 
daardoor ook met minder overheidssta- 
tions kan worden volstaan.
Uit oogpunt van doelmatigheid zeker. 
Maar ook uit oogpunt van gemeenschaps
leven?
Mr. Beernink stelde terecht de vraag: 
Moet een eigenheid als bijv. Friesland 
verdwijnen?
En als Friesland niet behoeft te verdwij
nen, waarom dan andere provincies wel? 
Maar als dan de provincies mogen blijven 
bestaan en thans gelukkig ook weer de 
gemeenten, zou het dan misschien mogelijk 
zijn om een sterkere verschuiving van taken 
te krijgen naar dat lichaam dat daarvoor 
het beste is toegerust?
Zou daardoor dan wellicht de hoe groot
heid van de apparatuur kunnen worden 
aangepast aan de ,,eigenheid” van de taken 
in provincie en gemeente en die taken 
die van grensoverschrijdende betekenis zijn 
toe te voegen aan die overheid die over 
die grenzen heen gaat?
En zou dat dan misschien gewestvorming 

- kunnen zijn? Niet maar alleen van bovenaf 
het gehele land overdekken met 50 gewes
ten, maar de gewesten instellen en bekleden 
met taken, daar waar dat nodig is.
En dan zou men zich af kunnen vragen 
of het in bijv: Friesland, met zijn over 
het algemeen grotere gemeenten wel net 
zo ligt als in Brabant o f Limburg met 
veel kleinere gemeenten?
Mogen wij er aan herinneren dat de demo
cratie het meest beleefd wordt in de kleinere 
gemeenschap, waar de ingezetene belang
stelling kan opbrengen voor datgene wat 
in zijn directe omgeving gebeurt.
Wat verder af geschiedt raakt hem minder, 
alleen op nationaal en internationaal ni
veau voelt hij weer duidelijker de gevolgen 
van een goed of een minder goed bestuur.

WERKELIJK GEZAG
De grondwetgever heeft dat ook heel dui

delijk begrepen toen hij de raad bekleedde 
met werkelijk bestuursgezag.
Heel zuiver drukt hij dat ten aanzien 
van de gemeenteraad uit als hij zegt: 
aan het hoofd van de gemeente staat de 
raad. Voor velen ook vandaag nog een 
nieuwtje, als men denkt dat de burgemees
ter het hoofd is. Hij zit alleen maar voor. 
De raad als hoofd van de gemeente heeft 
het dus voor het zeggen: hij bepaalt 
het beleid, en B en W dienen, binnen 
de door rijk en provincie gestelde grenzen, 
dat beleid gestalte te geven. En als je 
dan die raad kiest dan zou je veronderstel
len dat de kiezer zijn toetsstenen ook 
zoekt in de belangen van de betrokken 
plaatselijke gemeenschap.
De uitslagen van de gemeenteraadsverkie
zingen ondervinden in niet weinige gevallen 
de invloed van datgene wat kort daarvoor 
landelijk plaats heeft gevonden, en het 
is ook niet toevallig dat landelijk bekende 
politici in de weken voorafgaande aan 
de gemeenteraadsverkiezingen spreekbeur
ten door het gehele land vervullen. Ook 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
zullen die invloeden merkbaar zijn.
Het programma ,,keerpunt 72” van de 
PvdA, de wijze waarop het kabinet is 
geformeerd, het nog wat schuchter bijeen
komen van de confessionele partijen; het 
zijn facetten welke ook bij de raadsverkie
zing hun invloed doen gelden.
Evengoed als het polariseren, het opzoeken 
en aanscherpen van conflictstof en het 
op basis daarvan verkiezingen organiseren. 
In Groningen hebben wij gezien waar dat 
toe leidt. Daar heeft een kleine meerderheid 
in de raad alle wethouderszetels bezet. 
Een volkomen on-Nederlaii,dse situatie.

Polarisatie is een afschuwelijk kwaad, zegt 
minister De Gaay Fortman. De saamhorig
heid en het respect voor de overtuiging 
van de ander moeten versterkt worden 
en voorts zegt hij: Dan wordt de opdracht 
van het Evangelie vervuld.
Dit wil niet zeggen dat wij bij de verkiezin
gen niet behoren te zeggen wat wij 
willen. Dat wij niet naar buiten brengen

D r. R. J . H . K ru is in g a  
o v e r
K V P , A R P e n  C H U
Volgens de christelijk-historische fractie
voorzitter dr. R.J.H. Kruisinga is de samen
werking tussen de kamerfracties van KVP, 
ARP en CHU onder het kabinet-Den 
Uyl (dat op 11 mei één jaar bestaat) 
redelijk goed geweest. „Maar het kan nog 
wel beter”, aldus dr. Kruisinga in een 
vraaggesprek met de redactie van „Ad 
Rem”, het blad van de Arjos, de jongeren
organisatie van de ARP.
Op de vraag wat er nodig is om de drie 

{fracties weer bij elkaar te brengen, ant- 
iwoordde de christelijk-historische fractie- J voorzitter: „Dat zullen de fracties zelf 
I moeten doen. Inmenging daarin van bui- 
itenaf heeft het grote risico, dat het juist 
'averechts kan en veelal ook zal werken”.

Andere vragen en antwoorden waren:

Vraag: Hoe is een jaar kabinet-Den Uyl 
bij U overgekomen?
Antwoord dr Kruisinga: Tegen bijzonder 
belangrijke beleidspunten zoals het milieu
beleid, het middenstandsbeleid, het land
bouwbeleid, het belastingbeleid en het 
volkshuisvestingsbeleid hebben de Tweede 
en Eerste Kamerfracties van de CHU zéér 
ernstige bezwaren.

Vraag: Is het kabinetsbeleid U in het 
algemeen mee- o f tegengevallen?
Antwoord: Niet meegevallen.

Vraag: Wilt u een cijfer geven voor de 
kabinetten de Jong, Biesheuvel en den 
Uyl?
Antwoord: Neen

Vraag: Wie zijn de zwakste bewindslieden 
in het kabinet-den Uyl?
Antwoord: Geef er de voorkeur aan niet 
op de man te spelen. Het gaat om de 
beoordeling van belangrijke zaken en dat 
zijn zaken waar een kabinet in zijn geheel 
voor verantwoordelijk is.
Dat mag men niet afschuiven op een be
paalde man o f vrouw.

Vraag: Denkt U dat dit kabinet de vier 
jaar uitzit?
Antwoord: Dat is niet uitgesloten.

hoe, op welke wijze wij van oordeel zijn 
dat aan de aan de orde zijnde vraagstukken 
behoort te worden gearbeid. Natuurlijk 
wel. En dat vereist studie en inzicht. 
Dat vereist niet alleen dat wij scherp luiste
ren en toezien welke vraagstukken er zijn, 
maar ook nadenken en overwegen hoe 
wij menen in welke richting de besluitvor
ming behoort te worden gezocht. Warmeer 
wij in onze eigen kring daarover van 
gedachten hebben gewisseld en een lijn 
hebben vastgesteld gaan wij, omdat wij 
niet alleen op de wereld zijn, met anderen 
spreken, en trachten wij een besluitvorming 
‘,e bevorderen waarin wij zoveel als moge- 
ijk is van onze eigen uitgangspunten terug 
/inden. Dat hangt niet alleen af van onze 
numerieke sterkte, maar ook van de rede
lijkheid van onze eigen gedachtengang en 
van onze overtuigingskracht. Daarbij be
horen wij niet 'onredelijk te zijn. Wij 
moeten ook naar rede willen luisteren 
en de argumenten van anderen op ons 
willen laten inwerken.
Maar primair is dat wij dat gesprek aan
durven en dat wij dat gesprek zoeken, 
dat wij niet in eigen wijsheid polariseren 
en de ander, desnoods met geweld, onze 
mening willen opleggen.
Deze uitgangspunten heeft het bestuurs
orgaan van de CDA ertoe bewogen om 
te stellen dat de collegevorming primair 
dient te geschieden op basis van program
matische overeenstemming tussen zoveel 
mogelijk partijen.
Eerst een programma maken en daarna 
met elkaar een beleid vaststellen, waarbij 
in beginsel geen enkele groepering bij voor
baat van het gesprek wordt uitgesloten. 
Dat kan gaan in de richting van wat 
wij tegenwoordig een afspiegelingscollege 
noemen.

(Ontleend aan het referaat, dat burge
meester J.H. Reinders gehouden heeft op 
de vorige maand gehouden jaarvergadering 
van de Centrale van CH-Vrouwen. De 
heer Reinders is bestuurslid van de Ver
eniging van christelijk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen)

Vraag: Wat is het grootste probleem voor 
het kabinet in de komende tijd?
Antwoord: Er zal een aanmerkelijk beter 
beleid moeten worden gevoerd op het 
punt van het milieubeleid, het midden
standsbeleid, het volkshuisvestingsbeleid, 
het landbouwbeleid en de belastingpolitiek. 
Gemaakte fouten in het buitenlands beleid 
zullen moeten worden hersteld.

Aldus de antwoorden van dr. Kruisinga 
op vragen van „A d Rem” .

H.L.

Radio-uitzendingen
CHU

De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:

donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag) 
via Hilversum 2 om 18.20 uur, 

donderdag 6 juni via Hilversum 1 om 
18.20 uur,

donderdag 20 juni via Hilversum 2 
om 18.20 uur.

Premieverlening v o o r  
kerkenbouw
Sedert de inwerkingtreding van de Wet 
Premie Kerkenbouw in februari 1964 en 
gerekend tot en met 1973 zijn bij de 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening 924 aanvragen voor toeken
ning van een premie ingediend, waarvan 
er 14 werden ingetrokken. Van de gehand
haafde 910 aanvragen werden er 908 voor
gelegd aan de bij genoemde wet ingestelde 
commissie van advies; twee aanvragen 
moesten einde 1973 nog bij haar worden 
ingediend. Deze commissie bracht in 757 
gevallenb een gunstig en in 151 gevallen 
een afwijzend advies uit, waarvan 19 resp. 
1 in het afgelopen jaar. Einde 1973 had 
de commissie geen aanvragen in behande- 
ling.
Na beoordeling door de commissie werden 
nog weer 21 aanvragen ingetrokken. Van 
de 924 bij de minister ingediende aanvra
gen werden er dus uiteindelijk 889 gehand
haafd; deze waren van de volgende kerk
genootschappen afkomstig:
Rooms Katholiek .................................  302
Nederlands Hervormd ......................... 178
Gereformeerd......................................... 162
Andere genootschappen....................... 247
In 21 gevallen was sprake van de stichting

van kerkgebouwen voor gezamenlijke reke
ning van meer dan een kerkgenootschap. 
De commissie bracht tot einde 1973 aan 
de Minister niet alleen 908 adviezen uit 
over het al dan niet inwilligen van de 
ingediende aanvragen, maar ook 726 advie
zen over de voorlopige vaststelling van 
de werkelijke en de wettelijke stichtings- 
kosten, alsmede van de premies. Het totaal
bedrag aan voorlopige vastgestelde premies 
was van 1964 t/m  1973 f  106.278.178,— . 
Hiervan werd voor f  85.022.537,— aan 
voorschotten toegezegd, van welk bedrag 
ultimo 1973 nog f  494.300,— moest worden 
uitbetaald. De commissie bracht voorts 
tot einde 1973 in 625 gevallen aan de 
Minister advies uit omtrent definitieve vast
stelling van de werkelijke en de wettelijke 
stichtingskosten, alsmede van de premies. 
Boven het voor deze gevallen reeds door 
het ministerie uitgekeerde voorschot van 
in totaal f 73.021.424,— , dat begrepen 
is in het eerder genoemde bedrag ad 
f 85.022.537,—, resteerde aan uit te keren 
definitieve premies een bedrag van 
f 23.962.558,— . Hiervan moest aan het 
einde van het vorige jaar nog f  596.768,— 
worden uitbetaald.
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Christelijke werkgevers in Zuid-Afrika
Een delegatie van het Nederlands Christe
lijk Werkgeversverbond NCW heeft on 
langs een studiereis gemaakt naar Zuid- 
Afrika. Zij stond onder leiding van voor
zitter mr. P.M.H. van Boven. Verder maak
ten van de delegatie onder anderen deel 
uit: dr. B. Pruijt en de heren P.H. Ter- 
windt, E.B. van den Biggelaar en drs. 
A. J. van der Meer.
Tijdens een persconferentie heeft de delega
tie een verklaring gepubliceerd, die hieron
der volledig wordt weergegeven.

DOEL VAN DE REIS

De delegatie van 22 man heeft Zuid-Afrika 
bezocht van 15 maart tot 2 april. De 
deelnemers wilden zich als christelijke 
werkgevers ter plaatse oriënteren over 
de investeringsproblematiek, waarbij zij 
zich voor ogen hielden het advies van 
de Wereldraad van Kerken om investerin
gen uit zuidelijk Afrika terug te trekken. 
Ook de correspondentie van de drie vak
centrales met Nederlandse bedrijven over 
voorwaarden voor investeringen in deze 
gebieden vormde een aanleiding voor de

PROGRAMMA VAN DE REIS

Het programma voor het bezoek is op
gesteld door het NCW in nauw overleg 
met de Zuidafrikaanse zusterorganisatie, 
de „SA  Federated Chamber o f Industries” . 
De deelnemers hebben geen enkele belem
mering ondervonden in het leggen van 
contacten.

In kleinere groepen is een groot aantal 
gesprekken gevoerd met organisaties van 
blanken. Bantoes, kleurlingen en Indiërs. 
Deze organisaties omvatten werkgevers, 
kamers van koophandel, vakbonden, fi
nanciële instellingen, departementen en 
üniversiteiten.

Voorts is gesproken met onder meer de 
minister van Arbeid, met Chief Gatsha 
Buthelezi, eerste minister van Kwa Zulu, 
met dr. Beyers Naude, directeur van het 
Christelijk Instituut voor Zuid-Afrika, als
mede met vertegenwoordigers van enkele 
grote bedrijven en met tal van particu
lieren.
Bezocht werden de zogenaamde blanke 
gebieden, de „grensgebieden” en enkele 
thuislanden.

Zaterdag aanstaande:

Congres over „Dynamische stad Fff

Zaterdag aanstaande, 11 mei, wordt door 
de CDA-besturen van Den Haag, Utrecht, 
Rotterdam en Amsterdam in Krasnapolsky 
te Amsterdam een congres gehouden over 
de „Dynamische stad”. Dit congres is gratis 
toegankelijk en bedoeld voor al degenen, 
die belangstelling hebben voor de proble
matiek van de stad.

Het programma voor deze dag is:

10.00 uur:
Opening door prof. mr. W.F: de Gaay 
Fortman, minister van Binnenlandse Zaken
10.30 uur:
,,Stadsprobleem - CDA probleem” , door 
jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, 
burgemeester van Amstelveen 
11.00-11.15 uur PAUZE 
11.15 uur:
„Ruimtelijke dynamiek - Bestuurlijk in
strumentarium”, door prof. mr. P. de Haan 
hoogleraar in het burgerlijk- en agrarisch 
recht te Delft 
11.45 uur:
„Sociaal-economische dynamiek - Ruimte
lijke Ordening” door prof. dr. A.J. Hen
driks hoogleraar economische aardrijks
kunde te Tilburg 
12.15-13.30 uur: LUNCH
13.30 - 15.30 uur: paneldiscussie, panel
leden: Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van 
Blokland, Prof. mr. P. de Haan, Prof. 
dr. A.J. Hendriks, H. Alberts, wethouder 
Ede, G.Z. de Vos, wethouder te Rotterdam 
in discussie met:
CDA lijsttrekkers, kandidaatraadsleden en 
andere aanwezigen
15.30 uur: samenvatting door congres
voorzitter Dick Laan lid van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland en CDA hoofd
bestuurslid.
— Vrij entree —

STELLINGEN

Enkele stellingen van de inleiders zijn:

„Stadsprobleem - CDA probleem” — De
stad biedt vele mogelijkheden voor de 
individuele en sociale ontwikkeling van 
de mens, via onderwijs, sociale contacten, 
culturele manifestaties enz. met een breed 
uitstralingseffect buiten de stad. De CDA 
wenst deze voordelen verder te ontwikke
len. De stad heeft ook vele nadelen, massa- 
ficatie, slechte woonomstandigheden, a- 
sociaal gedrag, verkeersonveiligheid etc. 
De CDA streeft naar een stedelijke struc
tuur waarin deze nadelen zover mogelijk 
worden teruggedrongen. Het hiervoor be
nodigde ingrijpen vereist op de eerste plaats 
een inzicht in de werking van het proces 
„stad” .

„Ruimtelijke dynamiek — Bestuurlijk in
strumentarium”. — De stadsbestuurder 
blijft voortdurend geplaatst voor het pro
bleem van ruimtelijke aanpassing. Hoe 
kan de ruimtelijke verdeling in een 75- 
jarige periode gevormd, worden aangepast 
aan de steeds wijzigende ruimtelijke wensen 
van een veranderende bevolking. Het 
grootste knelpunt hierbij zijn niet de 
financiële middelen of het technisch kun
nen, maar het beschikbare bestuurlijke 
instrumentarium. Nieuwe instrumenten 
zullen hiervoor door het CDA moeten 
worden aangedragen.

„Sociaal-economische dynamiek en Ruim
telijke ordening”. — Het stadsprobleem 
is niet opgelost met wijksanering. Ongeco
ördineerd ingrijpen in economische aktivi- 
teiten, verkeersstromen, woonomgeving; 
enz. kunnen elkaar tegenwerkende effecten 
oproepen, waardoor een gewenst evenwicht 
van diverse funkties van de stad niet 
wordt bereikt.
Een eerste stap ter verbetering is het voor
ontwerp van wet op de stadsvernieuwing 
— vanuit de CDA-optiek zijn hierover 
meerdere kritische kanttekeningen noodza
kelijk. Naast fysiek humane leef- en werk
omstandigheden voor élke inwoner zal 
het CDA erop toezien dat er plaats blijft 
voor individuele verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het bestuur van wijk en stad.

H.L.

Verkiezingsactiviteiten
CHU
In verband met de gemeenteraadsverkiezin
gen op woensdag 29 mei zijn er de volgende 
verkiezingsactiviteiten en -bijeenkomsten: 
Donderdag 9 mei:
Weesp, mr. W. Scholten 
Vrijdag 10 mei:
Rijssen, H. Wisselink, 
Ommen-Nijverdal-Hellendoorn, 
werkbezoek Tweede-Kamerfractie, 
Vriezenveen: dr. R.J.H. Kruisinga.
Zaterdag 11 mei
Hilversum: VARA-studio In de rooie
Haan, gast: dr. R.J.H. Kruisinga
Maandag 13 mei
Assen: T. Tolman
IJsselstein: dr. R.J.H. Kruisinga
Opheusden: Drs. G. van Leijenhorst ■
oprichting afdeling CHU
Donderdag 16 mei
Amstelveen: dr. R.J.H. Kruisinga
Lisse: drs. D.F. van de Mei
Garderen: drs. G. van Leijenhorst
Vrijdag 17 mei
Den Helder: werkbezoek fractie, 
rede dr. R.J.H. Kruisinga 
Zaterdag 18 mei
Middelharnis: mr. H.K.J. Beernink 
Maandag 20 mei 
Ommen: dr. R.J.H. Kruisinga 
Ermelo: drs. G. van Leijenhorst en 
ds. F.J. Veldman
Capelle aan de IJssel: drs. D.F. v.d. 
M ei.
Dinsdag 21 mei
Huizen NH: drs. G. van Leijenhorst 
Leidschendam: dr. R.J.H. Kruisinga 
Hoogeveen: T. Tolman 
Vrijdag 24 mei
Hardenberg: werkbezoek fractie, 
rede drs. G. van Leijenhorst 
Wierden: dr. R.J.H. Kruisinga 
Zaterdag 25 mei
Urk: werkbezoek en spreekbeurt 
dr. R.J.H. Kruisinga 
Maandag 27 mei 
Steenwijk: dr. R.J.H. Kruisinga 
Woensdag 29 mei
Groningen: Martinihal: commentaar uit
slagen gemeenteraadsverkiezingen 
dr. R.J.H. Kruisinga

UITGANGSPUNT VOOR DE REIS

De delegatie ging uit van het standpunt 
van het NCW dat een sociaal beleid dat 
berust op rassendtscriminatie, moet worden 
veroordeeld. Het ondernemingsbeleid dient 
gericht te zijn op een gelijkwaardige behan
deling van alle werknemers en op sociale 
verheffing van achtergestelden, waar dit 
maar in het vermogen van de ondernemer 
ligt.

ENKELE CONCLUSIES

De kernvraag lijkt te zijn of de officiële 
politiek van gescheiden ontwikkeling een 
belemmering zou moeten vormen om te 
investeren. De conclusie van de delegatie 
is, dat dit niet het geval is en wel op 
grond van onder meer de volgende rede
nen:
— in het kader van deze politiek worden 
niettemin belangrijke verbeteringen voor 
de zwakkere groepen bereikt;
— in ruime kring bestaat een streven 
tot versnelling van deze ontwikkeling;
— naarmate deze strevingen meer succes 
hebben, lijkt de mogelijkheid tot het berei

ken van een volwaardige positie voor alle 
groepen dichterbij te komen;
— in het bedrijfsleven is de gelijkwaardi
ge behandeling van de verschillende bevol
kingsgroepen verder voortgesehreden dan 
sommige delen van de wetgeving zouden 
doen vermoeden;
— terugtrekking o f stopzetting van investe
ringen zou een voortzetting van deze gun
stige ontwikkeling ernstig sehaden, waar
van juist de zwakke groepen de dupe 
worden.
Op grond van het bovenstaande verdienen 
ook investeringen in de thuislanden in 
daarvoor geschikte projecten, die na 25 
jaar aan de lokale bevolking moeten wor
den overgedragen grondige aandacht. Ook 
zou kunnen worden meegewerkt aan joint- 
ventures met kleurlingen en Indiërs. 
Investeerders zullen er goed aan doen reke
ning te houden met een voortgezette snelle 
stijging van de lonen van de niet-blanke 
bevolking. Zij zullen bereid moeten zijn 
deze ontwikkeling te bevorderen, mede 
door passende beroepsopleidingen en scho
lingsactiviteiten.
Aldus de verklaring van het NCW over 
de reis naar Zuid-Afrika.

H.L.

Propaganda voor 
gemeenteraadsverkiezingen
Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei is er een 
veelheid van propagandamateriaal.

Biljetten - Er zijn twee formaten af- 
fisches verkrijgbaar, te weten: 42 x 59 
voor f0,70 per stuk en 30 x 43 voor 
f0,50 per stuk. Bedrukt met lijstnummer 
en CHU.

De uitvoering van de affiches is als die 
van de statenverkiezingen. De naam van 
de lijsttrekker kan er op gedrukt wor
den. ^

CHU- recht door zee- Dezelfde stickers 
als die met de provinciale statenver
kiezingen worden gebruikt, met de op
druk CHU ,,recht door zee” , zijn ver
krijgbaar voor f8 ,- de 100 stuks.

Lucifersdoosjes CHU - een goed bestuur-
Stickers zijn gewild bij kinderen, niet 
bij de groten. Het leek een goede gedachte 
om naast de stickers iets anders te maken 
dat met name voor de volwassenen een 
bruikbaar en ook makkelijk geefbaar ar
tikel zou zijn en goedkoop.
Lucifersdoosjes met de opdruk CHU. ,,Een 
goed bestuur”  -zijn te bestellen bij het 
Uniebureau voor f6 ,-  de 100 stuks.

Folders - Er is voor de CH-gemeenten 
een folder gemaakt getiteld: Kies woens
dag 29 mei voor een Goed Bestuur. 
Daar waar de CHU in combinatie uit
komt zal de folder ook bruikbaar zijn. 
Deze folder kost zes cent per stuk.

Verkiezingsbijeenkomsten - Wie op de
vergaderingen naast' de plaatselijke
,,vrouw”  of ,,man”  een landelijk 
bekende spreker wil, kan het beste 
contact opnemen met de heer De Swart, 
die als medewerker van de tweede Ka
merfractie, het dichtst bij het vuur zit. 
Hij houdt een lijst bij van de spreek
beurten overal in het land en zal gaarne 
van advies dienen (tel. 070-614911, De 
Swart CHU).

Documentatie verkiezingen 1974 - De we
tenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU hebben een documentatie samen
gesteld. Daarin wordt op vele punten 
die tijdens de verkiezingscampagne aan 
de orde kunnen komen, ingegaan. Veel 
gegevens treft u in dit boekje aan over 
de christen-democratische samenwer
king. U kunt het boekje bestellen door 
f3,50 over te maken op giro 169900 t.n.v. 
CHU ’s Gravenhage.
Vermeldt wel : Documentatie verkie
zingen 1974.

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5 ,-  de 
100 bij het CDA, Postbus 7676, ’s Graven
hage te bestellen.

Cliché voor uw advertenties - Wilt u ad
verteren? Maak gebruik van ons cliché, 
dat met de folder en de affiches eenzelf
de ,,beeld”  vertoont. Een matrijs is 
bij het Uniebureau te bestellen.

WELZIJNSORDENING
„Ruimtelijke ordening en economische 
ordening zijn vormen van partiële welzijns- 
ordening”. Aldus de eerste stelling, die het 
oud-Iid van de Tweede Kamer voor de 
CHU, mevrouw ir. N. C. de Ruiter, 
toelichtte op de onlangs te Rotterdam 
gehouden gezamenlijke vergadering van de 
ZuidhoUandse vereniging van anti-revolu- 
tionaire gemeente- en provinciebestuurders 
en de kring Zuid-HoUand van de vereniging 
van christelijk-historische leden van ge
meente- en provinciebesturen.
Mevrouw De Ruiter sprak over het onder
werp „Ruimtelijke ordening: welvaarts- 
ordening of welzijnsordening?”. Het Eerste- 
Kamerlid prof. dr. J. H. Christiaanse (ARP) 
refereerde over „Lager bestuur en leefbaar
heid.

De andere stellingen van mevrouw De
Ruiter waren:
* De economische-,'de ruimtelijke- en de 

sociaal-culturele planning zijn vormen 
van sektorplanning die van aard, ont
wikkelingsfase en organisatiestruktuur 
verschillen, en van doelstellingen strijdig 
moeten kunnen zijn.

* Planning is géén neutraal ordenings- 
middel ten gerieve van de vierde macht, 
maar een middel om eigen politieke 
doeleinden te bereiken.

* Planning en ordening gaat vaak over de 
ruggen van bepaalde categorieën.

* Het ruimtebeslag heeft in toenemende 
mate te maken met de toename van de 
welvaart en de consumptie.

* Ruimtelijke plannen zijn zichzelf kwa
draterende bevelen van rijk, via provincie 
naar gemeente, in plaats van zichzelf 
versterkende motivaties van beneden 
naar boven.

* Het is niet dé taak van de professionele 
planner om te beslissen welke doel
stellingen moeten worden nagestreefd.

* De integratie van de onderscheiden 
plannings- en ordeningssektoren is een 
zaak van het verantwoordelijk bestuur en 
derhalve een politieke aangelegenheid.

De stellingen van prof. Christiaanse waren:
* Welzijnbeleid is in ruimte zin het zuur

desem voor alle beleid om in opdracht 
van onze Schepper aan een leefbare aarde 
te werken voor alle creaturen.

* Welzijnsbeleid in enge zin - het sociaal- 
culturele beleid - moet in de eerste plaats 
het terrein blijven van het lager bestuur.

* Er moet een betere beleidsontwikkelende 
planning komen, gebaseerd op wet
geving, en een beter en doorzichtiger 
financieringssysteem.
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Fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga

ffER KOMT EEN NIEUW REVEIL r r

„Ik ben er van overtuigd, dat er een 
nieuw reveil komt. De jongeren 
willen weer romantiek, maar ook 
idealisme als tegenhang van de 
materiële welvaart. Binnen enkele 
tientallen jaren hebben we die 
christelijke herleving en beleving van 
geestelijke waarden terug.” Dit heeft 
de christelijk-historische fractievoor
zitter in de Tweede Kamer, dr. R. J. 
H. Kruisinga, gezegd in een vraag
gesprek met mevrouw Reny Dijk
man, parlementair verslaggeefster 
van Haagse Courant/Rotterdams 
Nieuwsblad.
Het verslag van het vraaggesprek 
luidde:

Fractievoorzitter dr. Roelof J. H. Kruisinga 
van de CHU is van de komst van een nieuw 
reveil doordrongen door de verschijnselen 
rondom hem.... Jesusmovement, de op
leving van de Pinkstergemeente.....de hang
van de jongeren naar een geestelijk leven. 
,,Het is fout van de christen-democratische 
partijen dat ze d^t niet meer opbrengen. Ik 
geloof aan een Christelijk reveil.”
Kruisinga leidt sinds september vorig jaar 
de CH-fractie in de Tweede Kamer. Dat is 
voor de tweede maal. De eerste maal mocht 
hij er éven aan ruiken, één maand in 71, 
toen wachtte hem het staatssecretariaat op 
Verkeer en Waterstaat.
In dat jaar ook heeft hij even overwogen om 
terug te keren in de schoot van de 
wetenschappelijke wereld waaruit hij komt
- overigens zonder dat daarbij onlust
gevoelens ten opzichte van ,,zijn” partij een 
rol speelden.
Het was de aard van het oude beestje; een 
naar binnen gekeerd wetenschappelijk 
gericht mens; een beetje perfectionist; 
iemand die moeilijk direct op iets reageert. 
,,Als ik dat doe, heb ik er later meestal spijt 
van.”
Deze keuze - op verzoek van aftredend 
voorzitter Tilanus vorig jaar - voor het 
fractieleiderschap, betekent nu een groei 
naar buiten. Het beleid overbrengen. 
Standpunten verdedigen, maar tóch liefst 
niet in harde termen. Liever geen polari
satie. Kruisinga is voor gematigdheid, maar 
wel zeer duidelijke. Drie dingen nam hij van 
voorman Tilanus sr., waar hij met grote 
bewondering over spreekt, over, namelijk:
-Je moet het beginsel uitdragen, zodat 
mensen weten wat ze aan je hebben;
-Je moet herkenbaar zijn voor de mensen;
- Een verkiezingsprogramma moet kort zijn. 
In hoogstens tien punten moeten de 
belangrijkste actuele vraagstukken zijn 
samengevat.
Zelf vindt hij ook: „Kamerleden zijn 
verschrikkelijk onduidelijk, te intellectua
listisch. De Nederlandse politici vergeten 
vaak dat ze voor de gewone man spreken; de 
mensen zijn te veel met zichzelf bezig.”

SAMENWERKING

In het Christen-Democratisch Appèl zagen 
KVP en AR Kruisinga node komen als 
fractieleider. ,,Hij houdt sterk vast aan een 
standpunt. Niet plooibaar,” was de reactie 
in de wandelgangen van de Tweede Kamer 
van de beide andere Christelijke partijen op 
de CH-voorzitterswisseling. Een mening die 
nog werd versterkt doordat men de nieuwe 
CH-fractievoorzitter er met moeite van kon 
weerhouden tijdens de algemene politieke 
en financiële beschouwingen een harde 
motie tegen dit kabinet in te dienen. 
Overweging om het niet te doen bij 
Kruisinga: ,,de bestaansgrond van het CDA, 
al zal het kabinet-Den Uyl voorlopig tussen 
ons en de andere fracties als een wig 
blijven.”
Toch is diezelfde Kruisinga de eerste CH-er 
geweest die zich in de jaren ’55-’60 intensief 
bezighield met het gezamenlijk uitkomen 
van één AR- en CH-lijst in de kieskring 
Friesland. Zeer droog: ,,In die tijd ben ik 
intensief tegengewerkt door Nauta van de 
Kamerkring Friesland.”

BELEID

In feite is de CH-voorman zielsgelukkig dat 
hij langzamerhand de herkenbaarheid van 
het CH-beleid in de media begint terug te 
vinden. Er is geen sprake meer van het op 
een hoop gooien van VVD en CH. Er 
bestaan enige punten van overeenkomst, 
maar de verschillen zijn groter. ,,De 
socialisten hebben een te grote structuur.

Het idee dat men leden van provinciale 
staten en gemeenteraad kan vervangen als 
de partij dat vindt, die PvdA-resolutie, vind 
ik een gevaar voor de democratie. Dat 
houdt in dat er straks tussen de kiezer en 
gekozene enige partijbonzen staan, die in 
feite het beleid kunnen bepalen.
De liberalen denken te efficiënt, ze slaan 
geen acht op de ontplooiing en creativiteit 
van bijvoorbeeld de landbouwers en 
middenstanders. Veel boeren vinden het 
fijn om een klein eigen bedrijfje te hebben, 
in plaats van met de dood in hun hart 
’s morgens naar kantoor te gaan. Als 
fractieleider kan je het beleid meer gestalte 
geven. Het is een zwaar beroep, maar ook 
een opdracht die ik mag vervullen.”
Uit Kruisinga’s mond is dit geen holle frase. 
Diezelfde ochtend heeft hij voor dag en 
dauw via de NCRV de luisteraars 
toegesproken over: ,,Heb belangstelling 
voor elkaar en vooral voor de ouden van 
dagen.”
Hierover napratend - wat geërgerd -: ,,Het is 
natuurlijk belachelijk dat er niemand van 
boven de 65 in de Tweede Kamer zit. De 
bejaarden vormen minimaal 15% van de 
bevolking, maar ze hebben in het parlement 
geen eigen stem. Er zijn zelfs partijen 
waarbij in de statuten staat dat men onder 
de 65 moet zijn. Adenauer begon toen pas. 
Kamer nu maar eens op te heffen. In zijn 
beide perioden als staatssecretaris heeft hij 
daar ,,zeer serieuze debatten over een 
aantal belangrijke wetsontwerpen mee
gemaakt.

Voorkeurstemmen

Overijssel
Bij de verkiezingen van provinciale staten 
van Overijssel waren, op de kandidatenlijst 
van de CHU, de voorkeurstemmen als 
volgt: ■ ,

H. Fokke 3194, Mejuffrouw M.J. Vosjan 
1407, L. V. Petersen 1042, H. Wassebalie 
781, J. Korten 674, W. Netjes 580, H.G.J. 
van Roekel 498, H. Wisselink 413, H. 
Schoonderbeek 396, B.F. Aalderink 387, 
H.J. Broek 287, J.H. Holsbrink 284, C. 
Winters 283, J. Meyerink 279, Mevrouw 
Hamer-Winsemius 262, H.M. Podt 250, 
J.H. Boes 236, H. van Heuven 188, G. 
Postma 175, J. Rietberg 164, A.B.J. Heuver 
159, K.H. Vos, 145, J. Schuur 138, B.J. 
Blikman 137, Ir. J. Koster 125, J. van 
Laar 113, Ir. J.F. Koolhaas 109.

Vooriteurstemmen

in Friesland

Bij de verkiezingen voor de provinciale 
staten van Friesland kregen de volgende 
kandidaten van de CHU meer dan 100 
voorkeurstemmen:

D. Sijtsma 2002, P. Houtsma 1885, H. 
Kesting 466, I. Veldhuis 378, Y. Schaaf 
276, H. Beuckens 226, H. Leicht 222, 
J: Baarda 197, H. Deinum 141, J.J.L. 
Pastoor 130.

Spreekbeurten
CDA-vooizitter
Prof dr. P. A. J. M. Steenkamp, de voor
zitter van het bestuur (ad interim) van het 
CDA, houdt de komende weken, in het 
kader van de verkiezingscampagne, de 
volgende spreekbeurten:
maandag 13 mei te Enschede (Twentse 
schouwburg); dinsdag 14 mei te Rotterdam 
(wijkgebouw Larenkamp aan de Slinge op 
de Linker Maasoever); donderdag 16 mei te 
Waddinxveen (Anne Frankcentrum); maan
dag 20 mei te Groningen (congrescentrum 
,,Het Tehuis”); dinsdag 21 mei te 
Leeuwarden (Harmonie); vrijdag 24 mei te 
Eist geld.) (Het Trefpunt aan de Bizetstraat) 
en maandag 27 mei te Haarlem (tuinzaal 
van het Concertgebouw).

SENAAT

Evenmin is de CH-fractieleider te spreken 
over de steeds meer opgaande stemmen om 
de Eerste Kamer nu maar eens op te heffen. 
In zijn beide perioden als staatssecretaris 
heeft hij daar ,,zeer serieuze debatten over 
een aantal belangrijke wetsontwerpen 
meegemaakt. Die debatten waren altijd op 
hoog niveau.”

Met de CH-Tweede-Kamerfractie is Krui
singa erg gelukkig. ,,We hebben alle zeven 
behoorlijke parlementaire ervaring en 
dekken qua specialiteiten praktisch alle 
departementen. Ook regionaal is er een 
goede spreiding.”

Toch is voor hem zijn politieke loopbaan 
toevallig begonnen. ,,In de oorlog ben ik me 
in politiek gaan verdiepen. Ik vond dat een 
burgerplicht. Mijn vrouw zei daarna: 
,,Word dan ook lid” . Met de CHU heb ik 
altijd sympathie gehad vanwege haar 
gematigde opstelling en het accent op de 
geestelijke waarden in dit leven.”
Ontdekt werd Kruisinga door oud-minister 
Veldkamp die hem in 1962 verzocht om de 
sociaal-economische paragraaf bij de 
memorie van toelichting op de Zieken
fondswet te schrijven. Hij zat in zijn geliefde 
Friesland als inspecteur van de Volks
gezondheid. Het eerste verzoek van de 
oud-bewindsman:,,Breng je pyjama mee en 
kom twee dagen naar Noordwijk om me te 
helpen,” resulteerde uiteindelijk in een 
aanbieding van het staatssecretarisschap in

Officiële uitslag 
Zeeuwse
statenveikiezingen
Volgens de officiële uitslag van de staten
verkiezingen van 27 maart was in Zeeland 
het aantal op de CHU uitgebrachte stem
men 18200 en niet 18131 zoals aanvanke
lijk was gemeld bij de officieuze uitslag. 
Het percentage in Zeeland steeg daardoor 
van 11,0 procent naar 11,1 procent. Vorige 
Kamerverkiezingen 1972 percentage CHU 
9,3 procent. Stijging wordt dus 1,8 procent. 
Dit resulteerde in 6 statenzetels voor de 
CHU in Zeeland, verlies 1.
Interessant is nog, dat van de 4 restzetels 
er 1 ging naar de CHU. Indien een combi
natie van lijsten van CHU, ARP en 
KVP niet mogelijk zou zijn geweest zou 
de nu voor de CHU bestemde restzetel 
ten goede zijn gekomen aan de VVD, 
die dan op 9 zetels zou zijn gekomen 
en er nu 8 krijgt.
Een relatief hoog aantal voorkeurstemmen 
behaalde de heer H. Eversdijk op de Beve- 
landen, nl. 1226 van de op de CHU- 
lijst in totaal uitgebrachte stemmen 6719 
(statenkring Goes).

’63. Kruisinga hoefde niet zo nodig. Pas een 
tweede verzoek in ’67 van Roolvink was 
aanleiding om naar het Westen te komen.
Eerst Volksgezondheid en milieuhygiëne, 
gevolgd in 71 door het staatssecretariaat op 
Verkeer en Waterstaat.
Die jaren - tot het definitief vertrek van het 
kabinet-Biesheuvel - is hij onvoorstelbaar 
actief geweest. ,,Ik lees snel,” zegt hij 
verontschuldigend. Vermoedelijk heeft hij 
in die vier jaren er de meeste wetsontwerpen 
doorgejaagd. Termen als ,,de vervuiler 
betaalt” en nu pas „het zigzagbeleid van dit 
kabinet” zijn van hem afkomstig.
Ook heeft hij een tijdlang intensief met het 
probleem van de fluoridering te maken 
gehad. ,,Ik ben er nooit zo enthousiast over 
geweest. Nu wil ik over het huidige 
wetsontwerp eerst de minister horen 
voordat ik definitief bepaal om tegen te 
stemmen.”

CAMPAGNES

De CHU is deze tijd van het jaar bijzonder 
actief. Ze voert de verkiezingscampagnes 
zonder adviesbureau. ,,De politicus moet 
zelf de architect zijn van zijn beleid. Als je 
gekozen wordt, mag men twee dingen van je 
verlangen, namelijk dat je een goed beleid 
voert en ten tweede dat je de mensen uit 
kunt leggen, waarom je dit beleid voert. Je 
mag wel een aannemer huren, maar je moet 
zelf bouwen.”
Aldus het interview in de Haagse 
Courant/Rotterdams Nieuwsblad.

Zo denk ik er over

TELEURSTELLEND

In „de Nederlander” van 5 april jongst
leden komt het artikel voor van het kamer
lid mr. W. Schollen over de belastingver
laging per 1 juli aan staande. In het 
bijzonder de laatste alinea van het artikel 
wil ik onder de aandacht brengen.
De uitslag van het kamerdebat over de 
/erlaging was teleurstellend. Dit kunnen 
we lezen in het artikel van fractievoorzit
ter dr. R.J.H. Kruisinga in het nummer 
van ,,de Nederlander” van 26 april. Dit 
onderschrijf ik volkomen.
Er zijn evenwel enkele vragen bij mij 
opgekomen. Van een gezamenlijk optre
den, zoals in het eerste artikel geschreven 
werd, is niets terecht gekomen. Hadden 
de betrokken partijen dat beloofd o f doen 
zij alsof? Als het er op aan komt staat 
de CHU alleen. Hier hebben we niets 
aan verdergaande samenwerking. Men 
moet op elkaar aan kunnen, eerlijk en 
betrouwbaar zijn.
Ik hoop dat de CHU de huidige poli
tieke lijn doorzet en voortzet op een harde 
manier en niet op gaat in een groep die 
het kabinet door dik en door dun steunt, 
toals bij het belastingdebat gebleken is. 
harderwijk W.vanNijhuis

CHU
een
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Congres „Dynamische Stad” te Amsterdam:

jhr. drs, P, A , C  B eelaerts van B lo k la n d ;

STADSPROBLEMEN ZIJN CDA-PROBLEMEN
(om een probleem kun je heen, om een mens niet..... )

Eén van de opvallendste kenmerken van de 
moderne beschaving is de verstedelijking. 
De stad past dan ook in de schijnwerper.

In gemeenten met een stedelijk karakter 
wonen ongeveer 7 miljoen mensen. Meer. 
dan de helft hiervan woont in de grote 
steden, dat wil zeggen centra van meer dan
100.000 inwoners. Het is een idnikwekkend 
getal. Het gaat echter niet om getallen, 
maar om de mensen die in de stad 
verblijven. De stod blijkt probleemgebied 
geworden en daardoor raken de mensen in 
de knel. Het is onbegrijpelijk dat aan 
oplossingen niet meer en stelselmatiger 
wordt gewerkt.

DE MENS IN DE STAD 
(„de” mens bestaat niet)

Het is vrij gemakkelijk om somber te doen 
over de mens in de stad. Trefwoorden als: 
vervuiling, lawaai, agressie, massificatie, 
eenzaamheid, kunnen dit illustreren. Het is 
de vraag of een dergelijke indruk die op 
deze manier gewekt wordt, juist is. De mens 
staat wel aan allerlei spanningen bloot.

Wellicht dat het tempo en de hoge graad 
van beweeglijkheid - de stadsmens zo eigen - 
en de sterke verantwoordelijkheid bij 
keuzen - omdat hij bij uitstek individueel 
handelt - hem onder druk zet. De mens 
heeft recht op een eigen leven. Het 
ontmenselijkt de mens teveel om over hem 
als een soort groepswezen te spreken. Te 
gemakkelijk wordt over de mens geoor
deeld. Fundamenteel is, dat de mens 
gelegenheid heeft om zelf te oordelen, zelf 
mede-verantwoordelijkheid te nemen voor 
de samenleving waarvan hij deel uit maakt 
en voor de gezamenlijke activiteiten 
waaraan hij op een o f  andere wijze deel 
neemt. Het gaat niet om de mens te 
verstedelijken maar om de stadsbewoners te 
doen leven in een menselijke stad. Dit kan 
niet bereikt worden met een inzet van 
weinigen. Hierbij is het proces van de 
democratisering in het geding. Een proces 
dat de volle aandacht verdient van elke 
burger, politicus en man van de 
wetenschap. Zowel een stilstaande, als een 
dolgedraaide democratie is verwerpelijk, 
vandaar dat in dit proces veel denkkracht 
moet worden geïnvesteerd. Zonder dyna
miek in de democratie is er sprake van een 
dode stad.

KENMERKEN VAN EEN STAD

De stad kenmerkt zich door dichte, 
aaneengesloten bebouwing. De bevolkings
dichtheid is meer dan 2000 personen per 
km2 in het kerngebied. In een stad is sprake 
van compactheid.

tabel I
Bevolkingsdichtheid per gemeente per km2 
op 1 januari 1973.
(Bron: CBS)______________________________

Amsterdam-4640 
Rotterdam -3511 
Den Haag -7838 
Voorburg -6768 
Utrecht -5174 
Haarlem -5683 
Schiedam -4449 
Leiden -4372 
Deventer -3564 
Nijmegen -3502 
Delft -3411 
Amersfoort -3044 
Eindhoven -2477 
Alkmaar -2027

Een stad vormt een soort supermarkt, bijna 
alles is er te krijgen. De stad is veelvormig in 
haar functies. Juist de grote steden zijn 
meer dan in één opzicht centrum. Het zijn 
centra van bestuur voor overheid en onder
nemingen (topmanagement), van econo
mische bedrijvigheid, kunst en weten
schappen. Een stad heeft een verzorgende 
functie en dus een sterke aantrekkings
kracht. Op het gebied van bijvoorbeeld 
onderwijs, culturele-, recreatie- en winkel
voorzieningen is er veel te vinden.
Kenmerken van andere aard zijn:
* een zeer sterke beweeglijkheid (verande

ringen van beroep en van woonplaats);
* grotere anonimiteit van de stadsbewoners;
* sociale stratificatie en differentiatie, een 

grote verscheidenheid ook naar geogra
fische herkomst.

SAMENHANG

De stadsbevolking is niet alleen van belang 
voor de woonfunctie, maar uiteraard ook 
voor de werk- en recreatiefunctie. Om dit 
laatste te illustreren, past de vermelding dat 
bijvoorbeeld Amsterdam zeer hoog staat op 
de ranglijst van toeristensteden. De rond
vaarten, de musea en bijvoorbeeld Artis, 
trekken honderdduizenden.
Deze functies kunnen alleen maar tot hun 
recht komen wanneer de toegankelijkheid 
van de stad groot is. Een goede verkeers- 
circulatie is van niet te onderschatten 
belang.
Door met elkaar verweven zijn van de 
verschillende functies onderling en de 
noodzakelijkheid van communicatie, loopt 
de stad gevaar aan waarde in te boeten 
wanneer een der functies aan betekenis 
verliest. Een ondergraving van de multi
functionaliteit tast het stadskarakter aan. 
Door de stedelijke gemeenschap wordt dit 
gevoeld, hetgeen blijkt doordat zodra één 
der functies achteruit gaat, pressiegroepen 
optreden om dit te verhoeden.
Een gezonde stad heeft een veelvoud aan 
functies. Tussen de functies bestaat een 
zekere samenhang. Een stad is in beweging 
en dus zullen functieveranderingen op
treden.

DE STAD LOOPT „OVER”

De stad is reeds lang buiten haar grenzen 
getreden. In dit verband wordt wel het 
woord overloop gebruikt. Aan deze ontwik
keling zit vast het forensisme, een druk 
verkeer enz. enz. Om goed te blijven 
functioneren vergt de begeleiding veel van 
het bestuur en de gemeenschap.

In de overloop valt een zeker procesmatig 
karakter te onderkennen:
* de bevolking uit de centrumstad vestigt 

zich in de omtrek;
* de omtrek raakt verzadigd, voor wat de 

woonfunctie betreft;
* de omtrek had aanvankelijk een 

voldoende positief migratiesaldo om het 
vertreksaldo uit de centrumstad te com
penseren. De agglomeratie slaat om en 
wordt negatief. De migranten vestigen 
zich op grotere afstanden.

Ten aanzien van de bedrijfsvestigingen kan 
een zelfde gang van zaken worden gecon
stateerd. De bedrijfsvestigingen spreiden 
zich overigens iets minder en de vertrek- 
beweging komt wat later op gang. Gemeten 
naar aantallen arbeidsplaatsen tekent zich 
dezelfde gang van zaken af, als ten aanzien 
van de bevolkingsontwikkeling.

Stad en omgeving kunnen en mogen niet los 
van elkaar worden gezien. Bij het beraad 
over oplossingen zijn beide betrokken. De 
geografische schaal waarbinnen de bijna 
wetmatige processen zich afspelen, wordt 
steeds groter. Zo moet bijvoorbeeld ,,voov 
een goede ontwikkeling van het stadsgewest 
Amsterdam het gehele gebied tussen 
Alkmaar en Uithoorn in de beschouwingen 
worden betrokken” , zoals een nota
vermeldt.
Het proces wordt heden ten dage 
onvoldoende begeleid.

VRAAGSTUKKEN

De grote vraag is, hoe blijft de stad gezond? 
Met name in de oudste delen van de stad 
raakt de gezondheid in de knel door slechte 
woonomstandigheden.
Het proces van de uittocht kan, wanneer het 
doorzet, extra bezwaren met zich mee
brengen, ja zelfs leiden tot een zelf- 
versterkend proces dat gepaard gaat met 
een te sterk functieverlies en een aantasting 
van het stedelijk karakter.
Het probleem van de volkshuisvesting 
verdient in samenhang met de stads
vernieuwing, primair de aandacht en de 
activiteit.

Het geheel overziende van de vraagstukken, 
moet de conclusie rijzen, dat met name in 
de vier grote steden van ons land de 
problematiek van een dusdanige aard is dat 
gezegd kan worden dat de grote-stads- 
problematiek een aparte dimensie heeft. 
Deze problematiek vraagt ook om een 
aparte aanpak.

„Dit artikel is de samenvatting van 
de inleiding van Beelaerts van 
Blokland, burgemeester van Amstel
veen, op het Congres Dynamische 
Stad, hetwelk op 11 mei j.1. in 
Amsterdam door de landelijke CDA 
werd georganiseerd” .

V. D.

STADSPROBLEEM - CDA-PROBLEEM

In de stad gaat het om tal van vraagstukken 
die ingewikkeld zijn van aard. De mens die 
er woont ondergaat in het bijzonder de sfeer 
van het leefklimaat en de hoerlanigheid. De 
CDA wil een verantwoordelijke maat
schappij. Deze kan alleen maar gezamenlijk 
tot stand komen. Het welzijn van de 
stedeling raakt ons. Partij kiezen, wil het 
geen leugen zijn, moet uitlopen op activiteit.

Wat moet er gedaan?
Antwoord: aandacht en werkkracht voor de 
stad en meer dan dat, ook: werk aan de stad 
en middelen beschikbaar stellen voor de 
stad.

v.D.

Radio-uitzendingen
CHU

De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:

donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag) 
via Hilversum 2 om 18.20 uur, 

donderdag 6 juni via Hilversum 1 om 
18.20 uur,

donderdag 20 juni via Hilversum 2 
om 18.20 uur.
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P A R LE M E N TA R IA

Collegegeld bliift markante kwestie
De hoogte van het collegegeld hlijft poli
tiek een markante kwestie. Vorige week 
behandelde de Tweede Kamer het kabinets
voorstel om het collegegeld van f. 1000,— 
(de wet - de Brauw) op f. 500,— te bren
gen; en een initiatiefvoorstel van de PSP- 
afgevaardigden Van der Lek en Van der 
Spek om dit bedrag op f. 200,— te stellen.

De beoordeling van deze voorstellen toon
de diverse gradaties in de opvatting van 
de partijen.
KVP en ARP vinden een collegegeld van
f. 1000,— op zich zelf niet onaanvaardbaar. 
Zij zien de f 500,— als een tijdelijke maat
regel, in afwachting van nadere voorstellen 
over de studiefinanciering. ARP-woord- 
voerder Vermaat stelde voor het bedrag 
van f. 500,—, in afwachting van een nadere 
verhoging, gekoppeld aan een financie
ringsstelsel, te indexeren.
De PvdA werd in het debat verweten dat 
zij haar beloften uit Keerpunt '1 1 , waar 
gesproken is over ,,ongedaan maken van 
de collegegeldverhoging” met haar steun 
aan de f. 500-wet niet nakomt.
VVD en DS’70 wensen handhaving van 
de f. 1000,— . De VVD heeft vooral be
zwaar tegen de terugwerkende kracht van 
het kabinetsvoorstel. Oud minister de 
Brauw (DS’70) meent dat de rust op de 
universiteiten met het kabinetsvoorstel niet 
zal terugkeren.
Opvallend was voorts dat het PSP-initia- 
tiefvoorstel gesteund werd door de PPR. 
Het voorstel maakt overigens geen kans. 
Minister Van Kemenade wenst het niet 
te contrasigneren. Dit betekent dat dit ini
tiatief voor het kabinet onaanvaardbaar 
is.
De PPR haalde zich de kritiek van de 
PvdA op de hals omdat deze partij daarmee 
het akkoord met PvdA en D ’66, bereikt 
in het zogenaamde „geaktualiseerde Keer
punt” niet houdt. De PPR voert daartegen 
echter aan dat de afspraak van de „linkse 
drie” om het collegegeld op f. 500,— te 
stellen, gekoppeld was aan wensen omtrent 
de studiefinanciering. Het kabinetsvoorstel 
komt hier aldus de PPR onvoldoende aan 
tegemoet.

VERWARRING

CHU-woordvoerder drs. G. van Leijen- 
horst stelde in zijn rede dat het onjuist

is alle ontstane verwarring uitsluitend op 
de moeilijkheden bij de uitvoering van de
f. 1000,— wet te schuiven. Met name de 
linkse partijen hebben voor en na de verkie
zingen tot die verwarring bijgedragen. In 
Keerpunt '11 was beloofd de verhoging 
tot f. 1000,— ongedaan te maken; hetgeen 
betekent dat de f. 200,— weer moest wor
den ingevoerd. Tijdens de formatie is over
f. 500,— gesproken. Daarnaast hebben 
KVP en ARP steeds gesteld dat de
f. 1000,— wet moest worden uitgevoerd, 
zolang deze wet fungeerde.

Alle belanghebbende groepen hebben 
steeds aangedrongen op regeling van het 
collegegeld in samenhang met de studiefi
nanciering. De cesuur is hier groter dan 
we in 1972 voor mogelijk hebben gehouden. 
Uit de gewisselde stukken blijkt dat staats
secretaris Klein verwacht dat een nieuw 
studiefinancieringsstelsel niet voor 1 sep
tember 1976 in werking kan treden. Van 
Leijenhorst informeerde wat hier de techni
sche nioeilijkheden zijn.

HOOGTE

Van Leijenhorst herinnerde er aan dat hij, 
mede sprekend namens KVP en ARP diver
se malen in de Kamer heeft gezegd dat 
een bijdrage van f. 1000,— op zich zelf 
redelijk moet worden geacht. Een student 
kost de gemeenschap jaarlijks ongeveer 
f. 20.000,— ; terwijl het schoolgeld voor het 
voortgezet onderwijs f. 500,— bedraagt. 
Er zijn, aldus de CH-woordvoerder apothe
kersassistenten die voor hun opleiding 
f. 800,— per jaar hebben betaald terwijl hun 
bazen, de apothekers, dit zelfde bedrag 
voor hun hele studie neertelden.
De duizend gulden is voor ons overigens 
geen heilige koe. We zijn bereid om in 
het kader van een nieuwe studiefinancie- 
ringsregeling hier opnieuw over te praten. 
De samenhang met de school- en cursus
gelden is voor ons dan wel een zaak van 
grote betekenis, aldus Van Leijenhorst.

EFFECT

Spreker betwijfelde of de verlaging van 
f. 1000,— tot f. 500,— inderdaad de rust 
aan de universiteiten zal doen weerkeren. 
Er is binnen de universiteiten meer aan 
de hand. Als we uitsluitend het huidige

stelsel van collegegeldbetaling via wets
wijziging waterdicht willen maken om de 
uitvoerbaarheid te maximaliseren, gaan we 
te simplistisch te werk als we uitsluitend 
de problematiek plaatsen binnen het vraag
stuk van f . 1000,— of f. 500,— wetten.
De CH-afgevaardigde stelde dat er ook 
zonder f. 1000,— wet een kwestie-Daudt 
zou zijn geweest: advertenties zouden zijn 
geplaatst voor Marxistische hoogleraren 
en bezettingen zouden hebben plaats ge
had.
De wet Universitaire Bestuurshervormin- 
gen heeft een ommekeer teweeg gebracht. 
Naast goede kanten, zijn hier veel gebreken 
aanwezig, met name ten aanzien van de 
bevoegdheden van de colleges van bestuur; 
de universiteitsraden en de faculteitsbestu
ren.
De administraties van de universiteiten en 
hogescholen funktioneren vaak onvoldoen
de; de verbindingskanalen tussen de colle
ges van bestuur en de faculteiten zijn vaak 
verstopt.
Voorts is de verhouding tussen de overheid 
en de universiteitsbesturen onvoldoende. 
Van Leijenhorst wees in dit verband op 
een zijns inziens gevoelig punt. Er zijn 
wetenschappelijke stafleden aan de univer
siteiten die geen controlewerkzaamheden 
op beheersgebied van de faculteit willen 
doen. Kunnen zij op grond van het Ambte
narenreglement hiertoe verplicht worden 
gesteld?

De grootste problemen liggen aldus Van 
Leijenhorst op het terrein van het bestuur 
en beheer. De uitvoering van de f. 1000,— 
wet heeft problemen gegeven maar ander
zijds bestaande problemen aan het licht 
gebracht. Daar moeten we van willen leren. 
De uitwerking van de wet zal teleurstellend 
blijven als vragen op het gebied van bestuur 
en beheer en controle niet tot een oplossing 
worden gebracht.

WATERDICHT
Spreker had voorts enkele opmerkingen 
over de vraag of deze wet inderdaad water
dicht is. Hij vreesde dat de gemaakte onder
scheiding tussen „studenten” en „niet stu
denten” in de praktijk tot moeilijkheden 
aanleiding zal geven. Wat is het verschil 
tussen de „begeleidende hulp” van extranei 
en het op bescheiden schaal gebruik maken 
van onderwijsvoorzieningen.

De nieuwe examenregeling achtte hij een 
verbetering als de administratie inderdaad 
toereikend is. Hij informeerde voorts wat 
de bewindsman denkt te doen wanneer 
achteraf blijkt dat een student, nadat hij 
reeds in het bezit is van zijn examenbul, 
onregelmatigheden heeft gepleegd.

RECHTSGELIJKHEID

Van Leijenhorst toonde zich verbaasd dat 
de staatssecretaris de studenten die de 
f. 1000,— niet betaald hebben, niets hoeven 
te betalen wanneer zij voor 1 september 
1974 afstudeerden. Hier wordt aan een 
groep wetsontduikers geen strobreed in de 
weg gelegd. Voor een aantal van hen moet 
kunnen worden aangetoond dat zij van 
de onderwijsvoorzieningen gebruik hebben 
gemaakt.

Het past aldus spreker niet in een rechts
staat dat men dergelijke lieden zonder meer 
laat lopen. Kan een civile procedure tegen 
hen niet tot resultaat leiden?

Studenten die nu via de promesseregeling 
alsnog collegegeld over de jaren 1972/73 
en 1973/74 moeten betalen, zijn aldus Van 
Leijenhorst, gezien de geldontwaarding be
ter af dan zij die meteen betaald hebben.

In de circulaire over de promesse-betalin- 
gen wordt begrip geuit voor hen die een 
afwachtende houding aannemen. Wat zal 
dan de houding van sommige studenten 
zijn bij nieuwe circulaires van de staatsse
cretaris vroeg de CH-woordvoerder. Dit 
wekt opnieuw verwarring.

Samenvattend stelde van Leijenhorst:

„Ik  besluit mijn betoog met de conclusie 
dat naar onze mening dit wetsontwerp ons 
niet uit de misère zal helpen. Het gebaar 
van de duizend naar vijf honderd gulden 
is en wordt aiszodanig niet begrepen. Wij 
zijn benieuwd welke nieuwe gezichtspunten 
en lichtpunten de bewindslieden zullen aan
voeren om ons met betrekking tot de colle- 
gegeldwetgeving een zonniger tafereel voor 
ogen te stellen.”

H. van Spanning

Su g g estie  van K ru isinga :

Financiering ondetioek alternatieve 
energiebronnen uit aardgasbaten?
Tijdensl behandeling van het wetenschaps
budget heeft dr. R. J. H. Kruisinga vorige 
week in de Tweede Kamer, de suggestie 
gedaan het onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen, mede te financieren uit de 
aardgasbaten.
Het bedrag van anderhalf miljoen dat nu 
voor dit onderzoek is uitgetrokken, achtte 
spreker een druppel op een gloeiende plaat. 
Hij meende dat aan deze belangrijke zaak 
meer aandacht moet worden besteed.

Kruisinga zei de beslissing om een 
afzonderlijke minister met het weten
schappelijk onderzoek te belasten, juist te 
achten; dit is zijns inziens een betere con
structie dan een combinatie met het weten
schapsbeleid.
De minister verkeert, aldus de CH- 
woordvoerder, echter wel in een belangrijk 
spanningsveld. Hij moet veelvuldig overleg 
plegen met de wetenschappelijke wereld. 
Dit mag echter niet leiden tot passen op de 
plaats of tot uitstel van beslissingen omdat 
- zoals de Raad van Advies voor het Weten
schapsbeleid stelt - een positief beleid in 
deze zaak akuut is.

Van groot belang is hoe de bewindsman het 
wetenschapsbeleid zal gaan struktureren, 
en welke prioriteiten hij gaat stellen. Dit zal 
een van de kernpunten moeten zijn van de 
nota over het wetenschapsbeleid, die 
minister Trip in voorbereiding heeft.
In dit verband wees Kruisinga op het belang 
van onderzoek dat verricht moet worden ter 
ondersteuning en voorbereiding van het 
overheidsbeleid. Zijns inziens zal hier meer 
geld voor moeten worden uitgetrokkem

In de stukken wordt de indruk gevestigd dat 
het sociaal wetenschappelijk onderzoek in 
ons land nog slecht is georganiseerd. 
Zonder een definitief oordeel hierover te 
willen uitspreken, wees de CH-woordvoer
der op de kennis die op het terrein van 
sociaal wetenschappelijk onderzoek aan
wezig is bij TNO en het Nederlands 
Instituut voor Preventieve Geneeskunde. 
Als men tot de conclusie komt dat het 
sociaal wetenschappelijk onderzoek tekort 
schiet kan men dan niet van de bij deze 
instituten aanwezige ervaring gebruik 
maken, vroeg Kruisinga.
Sprekend over de voorgenomen reorgani
satie bij TNO vroeg spreker hoe de toekom
stige verhouding zal zijn tot Z.W.O.
Voorts wees hij op het belang van 
internationale coördinatie van het weten
schappelijk onderzoek. Hij vroeg de 
minister of op dit terrein door het kabinet 
reeds een keuze was gedaan voor de Neder
landse deelname.

FINANCIEEL BEHEER

In dit debat sprak de heer Terwoorst (KVP), 
mede namens ARP en CHU over het verslag 
van de Rekenkamer over het financieel 
beheer aan de universiteiten en de weten
schappelijke instituten. De Rekenkamer 
had gewezen op de onoverzichtelijkheid van 
de besteding der gelden voor wetenschap
pelijke research.
Terwoorst stelde dat in dit verslag harde 
uitspraken worden gedaan. De drie 
christen-democratische frakties willen nader 
hierover worden ingelicht.

H. van Spanning.

Tweede kamer aanvaardt 
wijziging Zondagswet
De Tweede Kamer heeft vorige week met 
62 tegen 45 stemmen het initiatiefvoorstel 
Goudsmit-Jurgens, tot wijziging van de 
Zondagswet aanvaard. De strekking van 
dit voorstel is dat gemeentelijke zwemba
den en sportvelden niet meer door de ge
meenteraad op principiële gronden ten aan
zien van de zondagsrust kunnen worden 
gesloten.

Voor het initiatiefvoorstel stemden de frak
ties van PvdA, PSP, CPN en D’66; de 
meerderheid van de PPR-fraktie en de 
VVD en vijf KVP-leden. Tegen stemden 
ARP, CHU, DS’70, SGP, GPV, RKPN 
en Boerenpartij, en voorts de meerderheid 
van de KVP-fraktie; drie VVD-leden en 
PPR-fraktieleider de Gaay Fortman.

ZELFSTANDIGHEID GEMEENTE

CHU-woordvoerder H. Wisselink stelde 
dat bij dit initiatiefontwerp de vraag cen
traal staat wat de inhoud en de begrenzing 
is van de gemeentelijke zelfstandigheid, in 
deze kwestie. Uit de artikelen 152 en 153 
van de Grondwet blijkt duidelijk dat het 
bestuursprimaat in de gemeente bij de raad 
moet liggen. Voor alles moet gewaakt wor
den tegen ingrepen in de plaatselijke auto
nomie van de langs democratische weg 
gekozen raad. De marge waarbinnen de 
raad naar eigen inzicht een beleid kan bepa
len is de laatste jaren — tot teleurstelling 
van veel raadsleden — toch al veel beperk
ter geworden, aldus Wisselink.
De democratie funktioneert krachtens het 
meerderheidsbeginsel. Men kan de uitkom
sten van dit beginsel bestrijden maar men 
dient de democratisch genomen beslissing 
ook te respecteren. Wanneer een gemeente
raad in meerderheid besluit een zwembad 
op zondag gesloten te houden dienen de 
konsekwenties van dit meerderheidsbesluit 
te worden aanvaard.

De meerderheidsbeslissing drukt, aldus de 
CH-woordvoerder, des te zwaarder, wan
neer de gevolgen van het besluit de levens
beschouwelijke opvattingen van deze of 
gene groep raken.
Dat was ook het geval toen de oprichting 
van een abortuskliniek te Rotterdam moge
lijk werd gemaakt, doordat een meerder
heid van de raad die gemeente de planolo
gische beletselen, die zich tegen de vesti
ging van die abortuskliniek ter plaatse ver
zetten, wegnam en de totstandkoming van 
de kliniek bevorderde door het garanderen 
van een geldlening.

De principiële bedenkingen van de minder
heid vermochten niet de meerderheid van 
de raad hiervan te weerhouden..
De raad is weger en hoeder van de verschil
lende belangen binnen het gemeentelijk 
grondgebied en met betrekking tot de ge
meentelijke huishouding. Deze bevoegd
heid dient in alle gemeenten, zowel de 
stedelijke- als de plattelandsgemeenten zo
veel mogelijk te worden gerespecteerd. 
Voor mijn fraktie, aldus Wisselink, is de 
huidige Zondagswet voldoende toereikend.

DE WEG VRIJ

Bij aanvaarding van dit initiatiefvoorstel 
is volgens de CH-woordvoerder, de weg 
vrij om ook voor andere dan gemeen
schapsgoederen van de gemeente, allerlei 
regels te gaan stellen.
In het initiatiefvoorstel wordt betoogd dat 
het belang van de onbelemmerde sportbe
oefening op zondag, bij afweging voorrang 
moet hebben.
Het is echter zonneklaar, stelde Wisselink 
hiertegenover, dat dit niets anders betekent 
dan het uitvaardigen van algemeen verbin
dende regels.
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Aantal gemeenten met CDA-kandidatenlijst verdubbeld

De drie christen-demöcratische partijen, 
KVP, ARP en CHU, komen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 29 
mei aanstaande, in 283 gemeenten met een 
gezamenlijke kandidatenlijst uit onder de 
naam Christen Democratisch Appèl (CDA), 
Combinatie van Christelijke Partijen (CCP), 
KVP/ARP/CHU-lijst of een dergeUjke 
naam. Bij de vorige gemeenteraads
verkiezingen waren er in 131 gemeenten 
gezamenlijke lijsten van de drie CDA- 
partijen.

Aldus blijkt uit gegevens, welke het ANP in 
de afgelopen week verspreid heeft. De 
verkiezingsdienst van het Algemeen Neder
lands Persbureau verzorgt op de avond van 
de raadsverkiezingen de gebruikelijke 
uitslagendienst, ten behoeve van radio, tv en 
alle Nederlandse dagbladen.
Voor het verkrijgen van de basis-gegevens 
voor deze uitslagendienst vroeg het ANP in 
alle 836 gemeenten, waar raadsverkiezingen 
gehouden worden, de ingediende kan
didatenlijsten op. Uit de bewerking van die 
lijsten kwam cijfermateriaal voor het maken 
van een overzicht van de mate, waarin de 
politieke partijen aan de verkiezingen 
deelnemen.

Het aantal gemeenten met een gemeen
schappelijke lijst van KVP, ARP en CHU is 
meer dan verdubbeld, vergeleken bij 1970, 
het jaar van de voorgaande raadsverkie
zingen.
Voorts zijn er in 66 gemeenten (in 1970 in 
71 gemeenten) een gecombineerde ARP/

CHU lijst, in 121 (150) een protestants- 
christelijke lijst, in 163 (was 277) gemeenten 
een afzonderlijke KVP-lijst, in 125 (was 203) 
een afzonderlijke ARP-lijst en in 122 (was 
189) een afzonderlijke CHU-lijst. Ook zijn 
er 44 gemeenten (was 23) waar een 
protestantse lijst, bijvoorbeeld met de 
naam; Hervormde kiezers, o f een katholieke 
lijst, bijvoorbeeld met de naam Katholieke 
democraten, is ingediend.
De SGP heeft in 174 gemeenten (in 1970 in 
177) een kandidatenlijst ingediend (in 
enkele gevallen samen met het NEV) en het 
GPV in 148 (was 122).

In 169 gemeenten zijn in de een o f andere 
vorm, gecombineerde lijsten van de progres
sieve partijen, PvdA, D ’66, PPR en PSP, 
ingediend. Vier jaar geleden waren er 117 
gecombineerde progressieve lijsten.
Aan de combinaties thans doet de PvdA 121 
maal mee, de PPR 159 maal, D ’66 107 maal 
en de PSP 106 maal. De vier partijen zijn 
gezamenlijk bij 59 combinaties betrokken. 
Voorts zijn er 19 lijsten van PPR en D ’6 6 ,16 
van PPR en PSP, 13 van PvdA, PPR en 
PSP, 12 van PvdA, D ’66 en PPR, 12 van 
PPR, D ’66 en PSP, 4 van PvdA en D ’66, 5 
van PvdA en PSP en 1 van D ’66 en PSP.
De PvdA komt in 480 gemeenten met een 
zelfstandige lijst uit (was in 1970 in 468 
gemeenten), de PPR in 95 gemeenten (was 
42), de PSP in 40 (was 66) en D ’66 in 33 (was 
180).
De VVD diende in 537 gemeenten een 
kandidatenlijst in. Vier jaar geleden waren

er 384 gemeenten met een VVD-lijst. De 
CPN doet in 176 gemeenten aan de 
raadsverkiezingen mee (in 1970 in 154 
gemeenten). De BP heeft 91 kandidaten
lijsten, tegen 120 bij de vorige raads
verkiezingen.
DS’70 komt in 55 gemeenten met een eigen 
lijst uit. In 1970 waren er nog maar 11 
gemeenten met een lijst van deze partij, die 
toen nauwelijks van de grond was gekomen.

Er zijn in totaal 568 kandidatenlijsten 
ingediend, die een aan de plaatselijke 
omstandigheden aangepaste naam dragen, 
als bijvoorbeeld ,,Doe het zelf’, ,,Ver- 
nieuwingspartij” , ,,Aktie en vernieuwing” ,
,.Progressief ........ ” , ,,Wie helpt wie” ,
,.Jongerenpartij Antoon Romme” (in 
Geffen) en ,,NKV”. Hieronder vallen ook 
lijsten van werknemers-, werkgevers- en 
middenstandspartijen. In 1970 waren er 445 
kandidatenlijsten met een plaatselijke 
naam.
Onder de naam Gemeentebelangen zijn 256 
lijsten ingediend, eenzelfde aantal als vier 
jaar geleden. Een totaal van 1.114 
kandidatenlijsten draagt de naam van de 
lijstaanvoerder (in 1970 1.458 lijsten).
Het aantal per gemeente ingediende aantal 
kandidatenlijsten varieert van 2 (in 18 
gemeenten) tot 20 (in Amsterdam).
Op woensdag ■ 29 mei moeten 11.748 
raadsleden gekozen worden (in 1970 werden 
11.463 leden van gemeenteraden gekozen).

H. L.
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Het einde van een fabel

Iedere keer opnieuw duikt de fabel op, 
dat Minister Beernink tijdens zijn ambtspe
riode bij zijn benoemingsbeieid ten aanzien 
van burgemeesters zich zou hebben bezon
digd aan een bevoordeling van zijn eigen 
partij, de CHU.

Hij zou in vacatures in onevenredige mate 
de voorkeur hebben gegeven aan kandida
ten van CH-huize. Vorig jaar zomer lan
ceerde de parlementair redacteur van ,,Het 
Parool” Harry van Wijnen een dergelijke 
beschuldiging in zijn krant.

Ik heb deze aantijging toen met concrete 
cijfers, die Minister de Gaay Fortman mij 
op mijn verzoek had verstrekt, in „Het 
Parool” kunnen weerleggen.

Maandagmiddag 6 mei j.1. deed Tweede 
Kamerlid Mr. Erik Jurgens (PPR) in de 
NCRV-radio-uitzending van „Hier en Nu” 
wederom zonder enige bewijsvoering een 
dergelijke bewering. Ik heb voor de micro
foon van de NCRV reeds hierop mogen 
reageren — voor deze mogelijkheid van 
een „réponse” ben ik de NCRV erkentelijk
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Als dit voorstel wordt aangenomen — en 
het uitgangspunt ook voor andere instellin
gen zoals theken, leeszalen en dergelijke 
wordt doorgetrokken — dan worden de 
gemeenten in feite niets anders dan satel
lieten der Rijksoverheid. Dan gaat het er 
op lijken dat men de hele decentraiisatie- 
gedachte overboord zet; dan zijn we belang 
bij een zuiver gedeconcentreerd bestuur. 
Hoewel wij, aldus Wisselink, waardering 
hebben voor het werk dat door de initia
tiefnemers is verricht, hebben de discussies 
ons versterkt in de overtuiging dat het 
middel hier erger is dan de kwaal.
Mijn fraktie voelt niets voor een wetswijzi
ging, die het beslissingsrecht van de ge
meentebesturen nog verder gaat beknotten.

H. van Spanning

In deze ambtsperiode verminderde het to
taal aantal burgemeesters van 839 tot 788.

Wat zijn dus de feiten?
Dat in de ambtsperiode Beernink het aantal 
CH-burgemeesters niet vooruitging, maar 
terugliep met pim. 13%, terwijl landelijk 
het aantal burgemeesters daalde met pim.
6%.
Dat in de ambtsperiode Beernink het aantal 
burgers „bestuurd” door een burgemeester 
van CH-huize nog veel belangrijker terug
liep, namelijk met ongeveer 325.000 zielen.
Het is waar, dat op basis van de verkie
zingsuitslagen van na de periode Beernink 
het aantal burgemeesters van CH-huize re
latief groot kan worden genoemd. Maar 
dat is een apart probleem en heeft niets 
met het benoemingsbeleid van Beernink

te maken. In dit verband is het overigens 
interessant melding te maken van een uitla
ting van de toenmalige Minister Geertsema 
in een interview in Vrij Nederland, nl. 
dat de adviezen bij de inspraakprocedures 
bij burgemeestersbenoemingen oneven
redig vaak wijzen in de richting van een 
burgemeester van CH-huize. Zou het dan 
toch waar zijn, dat de politieke richting, 
die zich sinds 1908 heeft gebed in de CHU, 
in de praktijk van het bestuur weet waar 
te maken, dat zij zich inzet voor alle gele
dingen van ons volk? De CHU dient 
heel het volk is kennelijk geen loze kreet.

Ik hoop dat nu eens en voorgoed een 
einde is gekomen aan deze niet op feiten 
gebaseerde beschuldigingen aan het adres 
van Beernink.

(joor mr. W. Scholten,
M van de tweede kamer

— maar gelet op het kennelijk hardnekkig 
bestaan dat deze fabel leidt, acht ik het 
gewenst ook nog eens aan de lezers van 
„De Nederlander” de ware feiten mede 
te delen.

Die feiten liggen aldus;
In de ambtsperiode van Beernink is in 
47 gemeenten, met een totaal inwonertal 
van 856.803, een vacature ontstaan in 
het ambt van burgemeester, dat door ie
mand van CH-huize werd vervuld; 
in 34 van die 47 gemeenten, met een totaal 
inwoner
tal van 455.621, in de vacature voorzien 
door benoeming van een burgemeester, die 
tot een andere partij behoort; 
in 7 gemeenten, met een totaal aantal inwo
ners van 76.566, waarin een vacature was 
ontstaan als gevolg van het ontslag of over
lijden van een niet tot de CHU 1 -ehorende 
burgemeester, is een CH burgemeester be
noemd.

Kamerl©dan vragen, 
bewindslieden antwoorden

De ministers Lubbers van economisehe 
zaken, Duisenberg van financiën en Boers- 
ma van sociale zaken, en staatssecretaris 
Hendriks van volksgezondheid hebben 
kennis genomen van de suggesties van het 
Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. Tilanus om 
een deel van de beoogde meeropbrengst van 
het aardgas te bestemmen voor de 
Qnaneiering van de komende volks
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en 
uitbreiding van het verstrekkingenpakket 
van de algemene wet bijzondere ziekte
kosten (financiering kruisvereniging, con
sultatiebureaus en mediseh-opvoedkundige 
bureaus). Aldus blijkt uit het antwoord, dat 
minister Lubbers gaf op vragen van drs. 
Tilanus.

Over de bestemmingen van de beoogde 
meeropbrengst kan het kabinet in het 
stadium van voorbereiding, nog geen 
mededelingen doen. Overigens zal bij de 
beslissing ter zake mede worden gelet op het 
effect van de te verwachten teruggang in de 
aardgasproduktie in de jaren tachtig op de 
meeropbrengst.

BEZORGD

Het Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten 
(CHU) toonde zich in schriftelijke vragen 
bezorgd over het feit; dat staatssecretaris 
Van Hulten (PPR) van verkeer en 
waterstaat zich bereid toonde de eerste 
anti-Navo-zegel van de PSP te aanvaarden. 
Mr. Scholten vroeg premier Den Uyl of hij 
en zijn kabinet een zo openlijke anti-Navo- 
demonstratie kunnen toelaten. 
Staatssecretaris Van Hulten was oor
spronkelijk een tegenstander van het 
uitgeven van een bijzondere postzegel ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Navo. Nadat de Tweede Kamer een motie- 
Jongeling (GPV) met meerderheid van 
stemmen had aangenomen, viel het besluit 
deze bijzondere postzegel toch te laten 
verschijnen, De PSP besloot daarom een 
anti-Navozegel te laten drukken en gaf 
daaraan de misleidende naam ,,anti-Nayo- 
postzegel” . Deze zegel draagt als opschrift: 
„samen met het fascisme tegen het 
bolsjewisme”.

H. L.
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Bij CHU minder, bij KVP en ARP meer voorstanders voor CDA

opvallende stabiliteit CDA-blok bij verkiezingen

* Een afnemende belangstelling voor 
het CDA bij de CHU; bij KVP en 
ARP juist weer animo.

* Het samengaan in CDA-verband 
bij de statenverkiezingen in vijf 
provincies heeft in vier provin
cies meer stemmen opgeleverd 
dan wanneer er drie afzonderlijke 
lijsten geweest zouden zijn. De 
extra-winst was, in percentages, 
soms eroter dan de landelijke 
winst van PvdA en VVD.

Deze twee onderwerpen komen in 
nevenstaand artikel ter sprake.

Bij de CHU-stemmers neemt de animo af 
■voor het samengaan van de drie christen
democratische partijen KVP, ARP en CHU 
in één partij. Deze conclusie kan getrok
ken worden uit door het ANP gepubli
ceerde resultaten van Nipo-enquêtes in 
de laatste jaren.
In mei 1971 was 77 procent van de CHU- 
kiezers voor het samengaan in één chris
telijke partij, in september 1972 was 74 
procent voor. En bij de laatstgehouden en
quête, in april jongstleden, was 65 pro
cent voor.
Het Nederlands Instituut voor Publieke 
Opinie (Nipo) hield de enquête in april 
1974 onder 1002 Nederlanders boven 18 
jaar.
Uit de uitslag van deze enquête bleek, dat 
87 procent van de ARP-kiezers voor het 
samengaan is en 81 procent van de KVP- 
kiezers (tegen 65 procent van de CHU- 
kiezers).
Het Nipo was in staat vergelijkingen te 
naken met een aantal vorige steekproe
ven uit de jaren 1970, 1971, 1972 en 1973. 
Daaruit kon opgemaakt worden, dat in 
tegenstelling tot bij de CHU, bij KVP en 
ARP het aantal CDA-voorstanders uit
eindelijk toenam.

PERCENTAGES

De uitslagpercentagecijfers waren: 
CHU-stemmers:

voor
samen
gaan tegen

geen
oordeel

Oktober 1970 • 69 24 7
Mei 1971 77 18 5
December 1971 62 29 9
September 1972 74 17 9
Oktober 1973 64 28 8
April 1974 65 29 6

KVP-stemmers:
voor
samen-
gaan

geen
tegen oordeel

Oktober 1970 78 12 10
Mei 1971 75 14 11
December 73 15 12
September 1972 74 13 13
Oktober 1973 68 20 12
April 1974 81 11 8

ARP-stemmers:
voor
samen- geen

gaan tegen oordeel
Oktober 1970 ■ 70 26 4
Mei 1971 75 17 8
December 1971 67 30 3
September 1972 84 8 8
Oktober 1973 61 20 9
April 1974 87 9 4

Bij de beoordeling van deze, door het ANP 
gepubliceerde cijfers, dat bij de enquête 
van april jongstleden gevraagd werd op 
welke partij bij de verkiezingen van pro
vinciale staten op 27 maart gestemd werd. 
Onder de stemmers op de CHU bevonden 
zich personen, die een vorige maal op de 
ARP stemden.

VERKIEZINGSONDERZOEK

In het maart/april nummer van ,,Politiek 
Perspectief” , het tijdschrift van het Cen
trum voor Staatkundige Vorming (weten
schappelijk instituut voor de KVP) heeft 
de politieoloog drs. L. P. J. de Bruyn, 
een bespreking gewijd aan het verkiezings- 
onderzoek met schaduw-stembureaus op 27 
maart jl. De NOS liet dit onderzoek uit
voeren door het bureau Intomart.
Drs. De Bruyn, lid van het partijbestuur 
van de KVP, heeft al vele publikaties op 
het gebied van kiezersonderzoek op zijn

naam staan. Hij meende, dat het Into- 
mart-onderzoek van de statenverkiezingen 
representatief was voor het Nederlandse 
electoraat.
Zoals bekend waren er bij de statenver
kiezingen CDA-lijsten in vijf provincies, 
te weten Groningen, Friesland, Noord- 
Holland, Noord-Brabant en Limburg.
In de inleiding bij zijn beschouwing wees 
drs. De Bruyn erop, dat bij de statenver
kiezingen in 1972 in deze vijf provincies 
de CHU 25 procent behaalde van het lan
delijk totaal op deze partij uitgebrachte 
stemmen, de ARP 40 procent en de KVP 
60 procent.
Drs. De Bruyn becijferde het nog anders. 
Terwijl in 1972 over heel Nederland de 
KVP ongeveer 57 procent van de christen
democratische stemmen verzamelde, was 
de KVP bij die verkiezingen goed voor 
70 procent van de stemmen op KVP plus 
ARP plus CHU in de huidige CDA-pro- 
vincies, tegen 22 procent van de ARP en 
8 procent voor de CHU. Drs. De Bruyn 
wees er op, dat de inbreng van de KVP 
in de vijf provincies dus bijzonder groot 
was en is.

NIET BIJ DE JEUGD

Het is niet waar, aldus drs. De Bruyn, 
dat het CDA bij de jeugd is aangeslagen. 
Geen der partijen behaalde verhoudings
gewijs zo weinig stemmen van 18- tot 
25-jarige kiezers als de KVP, de CHU en 
het CDA, namelijk 11 procent, terwijl deze 
leeftijdsgroep 18 procent van het hele 
electoraat vormt. Uitschieters naar de 
andere kant waren de PPR (45 procent), 
de PSP (44 procent), D’66 (24 procent), 
en de CPN (23 procent) en de ARP (17 
procent). De PvdA en de VVD zaten prak
tisch tegen het gemiddelde van 18 procent 
aan.
Ook bij de nieuwe kiezers, die dit jaar 
voor het eerst mochten stemmen, waren 
de christen-democraten ondervertegen
woordigd. Ditzelfde gold voor de kiezers- 
groep van 26 tot 35 jaar.

Onder de ouderen vanaf 50 jaar en 
vooral onder hen, die de 65 jaar zijn ge
passeerd, vonden KVP, ARP, CHU en 
CDA relatief veel aanhang,”  aldus drs. 
De Bruyn. Hij vindt dan ook, dat de 
christen-democraten vergrijzen.
Want de samenstelling naar kerkelijke 
gezindte betreft van de aanhang van KVP, 
ARP, CHU en CDA meent drs. De Bruyn, 
dat de KVP nog steeds een club van Katho
lieken is, de CHU een unie van hervorm
den en de ARP een dispuut van meren
deels gereformeerden en voor het overige 
hervormden. ,,Dit betekent, dat hervorm
de kiezers die instemmen met het kabinet- 
Den Uyl, niet noemenswaardig naar de KVP 
zijn overgelopen, evenmin als Katholieke 
boeren, tuiders, middenstanders en andere 
zelfstandige ,,uitgebuitenen”  op relevante 
schaal hun heil bij Kruisinga gezocht 
hebben.”
De CDA-aanhang in de vijf CDA-provincies 
Groningen, Friesland, Noord-Holland, 
Noord-Brabant en Limburg vormt naar 
godsdienstige samenstelling een perfecte 
afspiegeling van de opbouw van dit electo
raat naar KVP-, ARP- en CHU-afkomst: 
voor 70 procent katholiek, 12 procent her
vormd, 15 procent gereformeerd, 1 pro
cent overige gezindte en 2 procent geen 
kerkelijke gezindte.

ANDER STEMGEDRAG

Volgens het Intomart-onderzoek had op27 
maart jl. 29 procent van de kiezers een 
ander stemgedrag dan twee jaar geleden 
bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Uit
gedrukt in percentages van de eigen aan
hang in 1972 had de KVP nu 77 procent 
constante kiezers, de ARP 78 procent en 
de CHU 81 procent in de provincies met 
eigen lijsten (constante kiezers zijn kie
zers, die zowel in 1972 als in 1974 op 
dezelfde partij stemden).
Nagegaan is, aldus drs. De Bruyn in ,,P o
litiek perspectief” , aan wie de christen
democraten verloren en van wie zij won
nen. Hem viel op de gelijkenis in de 
spreiding van het verlies van de christen
democratische partijen. Bij alle drie gaat 
meer dan de helft van hun verlies naar de 
rechtse partijen VVD, DS’70, SGP, GPV en 
BP, tegenover een kwart tot ruim een
derde naar links (PvdA, PPR, D’66, PSP 
en CPN). KVP, ARP en CHU hebben alle 
twee keer zoveel aan de VVD als aan de 
PvdA verloren. De PPR schijnt volgens 
drs. De Bruyn toch een confessionele ka
rakteristiek te hebben: naar haar gaat 10 
procent van het christen-democratische

verlies. De ARP heeft relatief niet meer 
aan de SGP verloren dan de CHU, terwijl 
het AR-verlies aan het GPV wel groter 
is dan de stroom van CHU naar GPV, 
maar beide vormen slechts kleine pro
porties van hun verlies.

WISSELING

De KVP verloor geen kiezers aan ARP 
en CHU, en praktisch geen antirevolutio
nairen en christelijk-historischen gin
gen naar de KVP.
Wel was er een wisseling tussen ARP en 
CHU. Van het totale AR-verlies ging 18 
procent naar de CHU en van de CHU- 
verlaters ging 12 procent naar de ARP. 
Wat de herkomst van de winst betreft 
bleek, dat de KVP meer van de linkse 
partijen won dan van rechts; bij ARP, 
CHU en CDA houden die proporties elkaar 
ongeveer in evenwicht.
De CHU-winst uit de rechterflank is niet 
groter dan het gedeelte dat de ARP of de 
KVP daar weggehaald heeft. De aanwas van 
de KVP en het CDA uit de PvdA is groter 
dan die van ARP en CHU.
Drs. De Bruyn vond in zijn artikel ,,Po
litiek perspectief”  de omvang van de 
winst ten koste van de PPR vermeldens
waard.
De CDA-winst bestond voor 7 procent uit 
overlopers van D’66. De winst uit de 
VVD was voor KVP, ARP en CHU even 
groot, maar de VVD vormde voor de 
CDA-winst de belangrijkste bron. KVP, 
CHU en CDA wisten een graantje mee te 
pikken, uit het debacle van DS’70. De ARP 
ontving een groter deel van haar winst 
uit de SGP dan de CHU; ten aanzien van 
het GPV bleven ARP en CHU gelijk. 
De Intomart-cijfers leerden, dat 28 pro
cent van de CHU-winst uit de ARP kwam en 
22 procent van de ARP-winst uit de CHU. 
De winst zowel van ARP en CHU uit de 
KVP, als van KVP uit ARP en CHU was 
gering.

CDA-EFFECT

Drs. De Bruyn ging uitvoerig in op het 
CDA-effect in de vijf provincies en hij 
meent, dat het samengaan wel wat heeft 
uitgemaakt.

Bij zijn herrekening van de uitslagen in 
de CDA-provincies op basis van de re 
sultaten in de overige provincies, ging 
drs. De Bruyn uit van de hypothese dat 
de kiezers in Groningen, Friesland, 
Noord-Holland, Noord-Brabant en Lim
burg dezelfde patronen van stemgedrag te 
zien zouden hebben gegeven als de kie
zers in de zes KVP-ARP-CHU-provin- 
cies, wanneer de drie christen-democra
tische partijen ook daar met eigen lijs 
ten zouden zijn uitgekomen.
Om Limburg tot voorbeeld te nemen: als 
daar drie aparte lijsten waren geweest, 
zou:

- de KVP vermoedelijk 0,5 procent ver
loren hebben (van 43,9 procent in 1972 
naar 43,7 procent in 1974).

- de ARP met 26 procent zijn terugge
gaan (van 2,2 procent naar 1,6 procent) 
en

- de CHU met 34 procent zijn gegroeid 
(van 0,4 procent naar 0,5 procent).

Het hypothetisch resultaat van de drie 
lijsten samen zouden 45,8 procent hebben 
bedragen.

D e en e C D A -l i j s t  i s  Limburg heeft echter
49,8 procent van de stemmen in de wacht 
gesleept: 4 procent meer of ongeveer 2,5 
statenzetel.

In dezelfde gedachtengang heeft volgens 
drs. De Bruyn het CDA in Noord-Brabant 
0,8 procent gewonnen, in Groningen 2,3 
procent en in Friesland 0,7 procent. De 
uitslag in Noord-Holland zou hetzelfde zijn 
geweest.

Winsten van deze omvang tellen in het 
Nederlandse veel-partijen-systeem mee. 
De PvdA en de VVD, die bij de staten- 
verkiezingen-1974 wel de grootste win
naars werden genoemd, hadden elk een 
winst van 2 procent.
Bij alle ruilhandel in kiezers tussen par
tijen onderling blijft de stabiliteit van het 
CDA-blok opvallend, na zoveel jaren van 
teruggang, aldus drs. De Bruyn in ,,Po
litiek perspectief” .

H. L.

Propaganda voor 

gemeenteraadsverkiezingen
Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen op woensdag 29 mei is er een 
veelheid van propagandamateriaal.

Biljetten - Er zijn twee formaten af- 
fisches verkrijgbaar, te weten: 42 x 59 
voor f0,70 per stük en 30 x 43 vóór 
f0,50 per stuk. Bedrukt met lijstnummer 
en CHU.

De uitvoering van de affiches is als die 
van de statenverkiezingen. De naam van 
de lijsttrekker kan er op gedrukt wor
den.

CHU- recht door zee- Dezelfde stickers 
als die met de provinciale statenver
kiezingen worden gebruikt, met de op
druk CHU ,,recht door zee” , zijn ver
krijgbaar voor f8 ,- de 100 stuks.

Lucifersdoosjes CHU - een goed bestuur-
Stickers zijn gewild bij kinderen, niet 
bij de groten. Het leek een goede gedachte 
om naast de stickers iets anders te maken 
dat met name voor de volwassenen een 
bruikbaar en ook makkelijk geefbaar ar
tikel zou zijn en goedkoop.
Lucifersdoosjes met de opdruk CHU.,,Een 
goed bestuur”  -zijn te bestellen bij het 
Uniebureau voor f6 ,-  de 100 stuks.

Folders - Er is voor de CH-gemeenten 
een folder gemaakt getiteld: Kies woens
dag 29 mei voor een Goed Bestuur. 
Daar waar de CHU in combinatie uit
komt zal de folder ook bruikbaar zijn. 
Deze folder kost zes cent per stuk.

Documentatie verkiezingen 1974 - De we
tenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU hebben een documentatie samen
gesteld. Daarin wordt op vele punten

die tijdens de verkiezingscampagne aan 
de orde kunnen komen, ingegaan. Veel 
gegevens treft u in dit boekje aan over 
de christen-democratische samenwer
king. U kunt het boekje bestellen door 
f3,50 over te maken op giro 169900 t.n.v. 
CHU ’s Gravenhage.
Vermeldt wel : Documentatie verkie
zingen 1974.

CDA-folder - Een folder die een beknopt 
antwoord geeft op de vraag van het hoe en 
waarom van het CDA is voor f5 ,-  de 
100 bij het CDA, Postbus 7676, ’ s Graven
hage te bestellen.

Cliché voor uw advertenties - Wilt u ad
verteren? Maak gebruik van ons cliché, 
dat met de folder en de affiches eenzelf
de ,,beeld”  vertoont. Een matrijs is 
bij het Uniebureau te bestellen.

B ela n g rijke  data
Zaterdag 18 mei: Unieraadsvergadering in 

,,Pays Bas” te Utrecht, aanvang 10 
uur.

Vrijdag 24 mei: Laatste dag om persoonlijk 
op het gemeentehuis samen met 
degene die uw stem mag uit
brengen, de volmacht voor de 
gemeenteraadsverkiezing te re
gelen.

Woensdag 29 mei: Verkiezingen gemeente
raad.

Zaterdag 8 jnni: Algemene vergadering 
CHU in Apeldoorn (,,Orpheus”).
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Onze tijd en hef CDA door dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, oud hoogleraar

Het is nu de tijd om met inspanning van 
alle krachten het CDA voor te bereiden 
opdat het vóór de volgende Kamerver
kiezingen tot stand gekomen zal zijn en 
een werkelijke kracht in onze landspolitiek 
zal blijken te wezen. De actie van buiten 
tegen de tot standkoming van het CDA, 
door mr. Burger tijdens de kabinetscrisis 
begonnen, wordt op niet minder grove wij
ze thans door de heer Van der Louw en 
anderen voortgezet. Men ziet blijkbaar ge
vaar in het CDA voor de machtspositie 
van de PvdA met haar twijfelachtige aan
hang, en gebruikt ter bestrijding middelen 
en beschuldigingen, die kant noch wal ra
ken.

Het begint intussen een vraag te worden 
bij wie men op het ogenblik moet pleiten 
in het belang van het CDA. Wanneer thans 
reeds in meer dan 200 gemeenten CDA- 
lijsten voor de nabije gemeenteraadsverkie
zingen ingediend zijn of worden, kan dit 
er op wijzen, dat we reeds de goede kant 
op gaan. Het lijkt echter lang niet zeker, 
dat de CHU in meerderheid de rustige, 
moedige overtuiging bezit — en deze ook 
weet te verdedigen — dat wij er al het 
mogelijke aan doen moeten om nog veel 
verder te komen, en dat wel spoedig, zoals 
de voorzitter terecht gezegd heeft. Naar 
mijn mening moet de CHU in haar geheel 
het CDA willen. Zij heeft daarbij niets 
te vrezen. Zij kan er zichzelf bij blijven 
en zij wint de mogelijkheid haar goede 
invloed uit te oefenen.
Aan de andere kant zijn er de twijfelaars 
en de tegenstanders bij de ARP en de 
KVP, voor zover zij de regering steunen 
en er aan deelnemen. Zij overdrijven de 
bezwaren, die de CHU tegen het regerings- 
beleid-Den Uyl heeft en maken aldus

dit beleid tot een soort toets voor de chris- 
telijk-democratische qualiteit van de CHU. 
Daaraan wsordt kritiek op de CHU — 
waarvan het oppositionele karakter ook 
sterk overdreven wordt — ontleend, in 
plaats van kritiek op zichzelf, die zij, juist 
in zoverre h—n mensen in de regering 
zitten, met enige moed, om niet te zeggen: 
dankbaar behoorden te aanvaarden. Het 
is toch immers een bijzonder aanbevelens
waardige, en gelukkig ook meestal nog 
wel geaccepteerde zaak bij christenen on
derling, dat men naar eikaars oordeel luis
tert en daar ernst mee maakt? Zouden 
niet juist degenen, die hier bedoeld worden, 
mèt de zelfstandig gebleven CHU het Chris
telijk element in het landsbestuur moeten 
willen versterken? Dat is wat het CDA 
bedoelt.

GOEDE GRONDEN

De kritiek op tal van handelingen van 
het kabinet-Den Uyl, van de zijde van 
de CHU meestal uiterst voorzichtig geuit, 
heeft goede gronden. Wat hebben we al 
niet beleefd! Ik denk niet zozeer aan het 
ongelooflijke optreden van de heren Boers- 
ma en Den Uyl in de USFA-zaak te Hel
mond, die vlak daarop door het NVV zelf 
radicaal verloochend is. Aan grote belan
gen kan gedacht worden, zoals het verwar
de oordeel over het beleid van de grote 
industriële ondernemingen, aan wie Neder
land nog al wat te danken heeft gehad 
tijdens de oliecrisis, maar die toch zo nodig 
onder toezicht — van wie? — gesteld moe
ten worden om hun excessieve winsten. 
Direct nadat de regering dit bepaalde Ka
merleden had nagepraat, werd per 1 april 
een noodzakelijk geachte prijsverhoging 
aan dezelfde ondernemingen toegestaan.

Men denke ook aan het wankele, huisbak
ken onderwijsbeleid, aan CRM zaken, aan 
Dennendal en zo-meer, waar ongeoefende 
handen zich laten kennen in de leiding 
die zij heten te geven, maar die slechts 
weinigen, misschien zelfs niemand echt be
vredigt. Wat zijn deze dingen vaak klein 
van proportie. Zo gewaagd als er op het 
gebied van de buitenlandse politiek opge
treden wordt, zo vervelend is veelal de 
binnenlandse. Ik laat ze daarom verder 
rusten en wil eigenlijk alleen iets van heel 
algemene, maar fundamentele aard naar 
voren brengen om daarmee duidelijk te 
maken hoe de tijd en de omstandigheden, 
waarin we thans verkeren, om zo te zeggen 
roept om het CDA.

ONZEKERHEDEN

Onze brokkelige politiek hangt samen met 
de onzekerheden, die de internationale eco
nomische crisis meebrengt. Dat kan ieder 
inzien. Maar juist in zulk een periode dient 
voorop gesteld te worden, dat in de samen
leving, vooral als zij het moeilijk heeft, 
de materie dienstbaar behoort te zijn, en 
geestelijk en zedelijk onder de knie gehou
den moet worden. De regering echter, ge
stuwd door bepaalde grote machten in onze 
maatschappij, weet nergens een andere op
lossing voor dan voortdurende uitbreiding 
van materiële voorzieningen. Het is natuur
lijk gevaarlijk om te zeggen, dat onze lonen, 
salarissen en alles wat er bij komt plus 
de sociale voorzieningen uit de hand gelo
pen zijn. Dit klinkt ondemocratisch in mo
derne oren. Maar wij moeten toch, o f wij 
willen of niet, constateren dat, als er over 
bijna niets anders meer in het openbaar 
dan over lonen, loonsverhogingen, subsi
dies en prijzenpolitiek wordt gesproken.

M in iste r  D e G a a y  Fortm an op  CD A < ongres:

„Geweld met geweld keren r r

Op het eerste grote congres, dat het 
Christen Democratisch Appèl belegde, het 
vorige week zaterdag te Amsterdam gehou
den congres over de problematiek van de 
grote steden, heeft minister mr. W . F. de 
Gaay Fortman van binnenlandse zaken 
gezegd, dat geweld met geweld gekeerd 
moet worden.

Volgens de bewindsman in zijn openings
woord staat Nederland voor een nieuwe 
vorm van geweld. Het geweld is nu gericht 
op vernietiging. ,,We kunnen er niet mee 
volstaan de oorzaken van de criminaliteit op 
te sporen. Terwille van de samenleving zal 
geweld geweld moeten keren,” aldus de 
minister. Hij vond, dat de opleiding van de 
politiemannen zal moeten veranderen. Zij 
kunnen niet langer blootgesteld worden aan 
vernietiging.

INSTRUMENTARIUM

Het CDA-congres was succesvol. Elders in

,,de Nederlander” wordt weergegeven, wat 
drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, de 
burgemeester van Amstelveen, zei over het 
onderwerp ,,Stadsprobleem - CDA-pro- 
bleem”.
Prof. mr. P. de Haan, hoogleraar in het 
burgerlijk en agrarisch recht te Delft, sprak 
over ,,Ruimtelijke dynamiek - bestuurlijk 
instrumentarium”. Hij vond, dat de uitvoe
ring van werken in het algemeen te veel 
buiten de ruimtelijke plannen over de 
bestemming om gebeurt. Ook het beheer en 
dan met name het milieubeheer, staat 
daarvan te veel los, zei de hoogleraar.
Hij meende, dat de overheid over voldoende 
juridische middelen kan beschikken om 
naast onteigening de zaken positief aan te 
pakken. Er zouden middelen moeten zijn 
inzake stedelijke herverkaveling, uitvoe- 
ringsplichten, gedoogplichten en overeen
komsten over het beheer.
Volgens prof. De Haan geeft de nieuwe 
oriënteringsnota van de regering, die een 
aanloop moet zijn voor de derde nota

ruimtelijke ordening, belangrijke aanzetten 
vooreen nieuw instrumentarium. ,,Maar de 
onderlinge samenhang ontbreekt,” zei hij.

NIET IN AFGROND!

Prof. dr. A. J. Hendriks, hoogleraar in de 
economische aardrijkskunde te Tilburg, 
sprak over ,,Sociaal-economische dyna
miek - ruimtelijke ordening”. Het omhoog
werken van de kar van de stadsvernieuwing 
geschiedt volgens hem langs een pad dat ter 
weerszijden met twee afschuwelijke diepe 
afgronden is omgeven: de belangenstrijd en 
de financiële prioriteiten.
Noodzakelijk is, aldus prof. Hendriks, een 

■ goed gefundeerde en uitgewerkte visie op de 
toekomst van de stad. De kansen om in de 
afgrond te geraken worden kleiner 
naarmate de duidelijkheid en de overtui
gingskracht groter worden.

geschreven en gedacht, wij op een eenzijdi
ge en tenslotte verkeerde weg zijn. Onze 
samenleving wordt in ernstige mate verma- 
terialiseerd en daarmee — ook dit moeten 
we constateren — met toenemende onvrede 
vervuld. Voor andere belangen dan de aller- 
stoffelijkste hebben de publieke opinie en 
met haar de regering, onvoldoende aan
dacht. Er wordt gehandeld alsof alles 
te redden is door aan wensen en eisen 
van materiële aard te voldoen. De polarisa- 
tiestemming, waarin wij helaas terecht ge
komen zijn, richt zich vooral op deze din
gen. Wij zijn echter meer dan ons lichaam, 
onze kleding, ons voedsel, onze auto of 
brommer en onze vakbond. Dit dreigt ver
geten te worden, hoeveel er ook over hu
maniteit wordt gepraat. Men verleert deze 
primaire waarheid, die aan het leven waar
digheid geeft. Daarom moet de koers gron
dig omgebogen worden. Er moet aan ande
re levensgronden, andere belangen, andere 
levensdoelen gedacht worden. De ruimte 
daarvoor wordt echter steeds kleiner ge
maakt. Omdat onze oren volgestopt wor
den met materiële gezichtspunten, en ons 
een voortdurend denken aan en vechten 
voor de stof wordt opgedrongen, dreigen 
wij onze zedelijke en geestelijke overtuiging 
en motieven kwijt te raken. Het een ver
dringt het ander. We zien het duidelijk 
om ons heen en we moeten de moed op
brengen om in dit opzicht ook de hand 
in eigen boezem te steken. Ons land en 
ons volk zijn druk bezig hun geestelijke 
signatuur te verliezen aan een lager, door 
de stof beheerst niveau.

HELPEND

Het CDA kan hier helpend optreden. De 
praktisch-politieke verschillen, die de drie 
christelijke partijen soms uiteengehouden 
hebben en nog houden, zijn gering verge
leken bij het grote belang, waarvoor wij 
met ons drieën staan: het behoud van 
een Christelijke levensmotivering. De link
se groeperingen lachen erom, de VVD be
grijpt helaas nog te weinig de ernst hiervan, 
weet er althans geen weg mee in de politiek. 
Aangezien de toestand zó is, spelen wij
zelf, leden van de christelijke partijen, een 
onverantwoordelijk gewaagd spel wanneer 
wij nu nóg langer in een wereld, die zozeer 
op weg naar geestelijke verarming en nood 
is, elkander niet zouden weten te vinden 
om samen te werken. Ik spreek niet over 
één partij, maar over het Appèl, zoals het 
oorspronkelijk en in alle ernst voorlopig 
bedoeld is.
De machtspositie van de linkse, socialis
tisch geheten maar overwegend materialis
tisch georiënteerde en gemotiveerde rege- 
ringspolitiek moet teruggedrongen en ge
wijzigd worden. Dat kan door de doelbe
wuste samenwerking van die partijen, die 
juist als ch risten -d em ocra tisch e groeperin
gen in staat behoren te zijn onze samenle
ving uit het slob van de stof, die vergaat, 
naar hoger, gezonder, peil terug te brengen. 
Daarom is het nu de hoogste tijd voor 
het CDA.

H. L. Leiden J.N. Bakhuizen van den Brink

Jaan/ergadering CHU
te  A p e id o o rn

De algemene vergadering van de Christelijk-Historische Unie wordt 
gehouden op zaterdag 8 juni 1974 in de Stadsschouwburg „Orpheus” aan 
het Churchillplein te Apeldoorn (telefoon 05760-12474).
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze 
vergadering. Aanvang 10 uur.
Vanaf 9 uur gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrieven (en het 
drinken van een kopje koffie).

De agenda luidt:
1. opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. van Verschuer;
2. notulen van de algemene vergadering van zaterdag 23 juni 1973 te 

Apeldoorn
3. jaarverslagen-1973 van de CHU en haar organisaties
4. financieel verslag over 1973
5. afsluiting ledenwerfactie 1973-1974
6. rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de 

Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga;
7. voorstellen kiesverenigingen
8. verkiezing leden Unieraad 

Middagpauze
9. bespreking (partij)-politieke situatie;

10. rondvraag;
11. sluiting.

„PROGRESSIEF REGEERAKKOORD ONDEUGDELIJK”

De christelijk-historische fractievoorzitter 
dr. R. J. H. Kruisinga vindt, na hetgeen zich 
in de Tweede Kamer afrpeelde rond de 
debatten over het collegegeld, het regeer
akkoord van PvdA, D’66 en PPR ondeug
delijk. Hij heeft dat vorige week gezegd 
tijdens een verkiezingsbijeenkomst te 
Vriezenveen.

In de Tweede Kamer waren aan de orde 
twee voorstellen over het collegegeld; dat 
thans wettelijk nog duizend gulden 
bedraagt. Er was een initiatief-voorstel van 
de PSP-kamerleden dr. B. van der Lek en A. 
G. van der Spek, om het bedrag terug te 
brengen tot f200 (het oude bedrag, dat gold 
voor de verhoging tot f 1.000,-). Voorts was

er een regeringsvoorstel, om het collegegeld 
te brengen op f500,-.
Bij de besprekingen over het PSP-initiatief- 
voorstel liet mevrouw D. A. Th. van der 
Heem-Wagemakers (PPR) blijken, dat haar 
fractie steun wil verlenen aan dat voorstel. 
Daarmee weken de redikalen af van het 
regeerakkoord van de progressieve drie, 
PvdA, D ’66 en PPR, omdat daarin een 
collegegeldbedrag van f500,- genoemd 
wordt.
,,De opstelling van de PPR heeft aan
getoond, hoe ondeugdelijk dat progressief 
regeerakkoord is,” aldus dr. Kruisinga. Hij 
zei met grote belangstelling af te wachten 
hoe de PPR zal reageren op de defensienota 
van het kabiriet-Den Uyl.

T. Tolman wil kamerdebat over beëindiging BTW-compensatie
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid T. Tolman meent, dat er zo snel 
mogelijk een openbaar kamerdebat moet 
komen over de beëindiging van de 
BTW-compensatie voor de landbouw. Hij 
heeft dit onlangs laten blijken tijdens een 
toespraak op de jaarvergadering van de 
afdeling Zeeland van de CB'TB, de 
christelijke boeren- en tuindersbond.

De BTW-compensatie voor de landbouw 
werd indertijd ingevoerd, om de landbouw 
de gevolgen van de revaluatie te kunnen 
laten opvangen. Per 1 mei jongstleden is de 
compensatie afgeschaft. De regering besloot

een bedrag van f25 miljoen beschikbaar te 
stellen, om knelpunten bij de landbouw 
alsnog te kunnen wegnemen.
De heer Tolman herinnerde er aan dat de 
compensatie er kwam om de landbouwers 
een redelijk inkomen te geven. ,,Hiervan is 
nu geen sprake meer. Er is in verschillende 
sectoren sprake van een sterke daling van 
het inkomen,” aldus de heer Tolman.
,,De landbouw verwacht van het kabinet- 
Den Uyl geen sinterklaaspolitiek, maar een 
beleid, waarin de contouren van een 
rechtvaardiger inkomenspolitiek zichtbaar 
worden.”

H. L.
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PLATTELAND 
NAAR 1984

DOOR IR. S. HERWEIJER, 
DIRECTEUR-GENERAAL VOOR 
LANDINRICHTING EN VISSERIJ 
VAN HET MINISTERIE VAN LAND
BOUW EN VISSERIJ

Het platteland is steeds minder een van 
de rest van het maatschappelijk gebeuren 
afgezonderde eenheid. Het is als het 
ware volkomen open, zodat nationale en 
internationale ontwikkelingen tot in de 
verste gehuchten doordringen. In feite 
geldt dit op vier fronten:
- economisch, omdat elke boer en tuin

der direct reageert op prijzen en op 
monetaire verschijnselen;

- sociaal, omdat zich in de landelijke 
gebieden steeds meer stedelingen nes
telen;

- maatschappelijk, omdat er grote ver
schillen gegroeid zijn tussen de agra
rische ondernemers onderling;

- communicatief, omdat men op het plat
teland in een even open verbinding 
met de wereld staat als in de stad.

In Nederland - en trouwens in geheel 
West-Europa - reageert dus de platte
lander direct op het wereldgebeuren.
Dat heeft zijn uitwerking op het werken, 
het leven en het wonen, alsmede op de 
daarmee samenhangende landinrichting.

HET WERKEN

Economisch zit onze landbouw binnen 
de E.E.G. en er is geen €nkele aanwij
zing dat de Gemeenschap zal desinte
greren. Integendeel, de uitbouw en de 
integratie gaan nog steeds voort. Wat 
mag er nu op het punt van de E.E.G. 
verwacht worden? In de eerste plaats 
zullen er vermoedelijk principiële wij
zigingen komen t.a.v. het landbouwprijs- 
beleid. Dat betekent dat het economisch 
denken van boeren en tuinders, het in
spelen op prijzen en afzet, een hard 
gegeven blijft. In de tweede plaats zal' 
de aandacht in de E.E.G. gericht blijven 
op de monetaire integratie. En in de 
derde plaats zal er een Europees regio
naal beleid ontwikkeld gaan worden, waar
van de betekenis voor ons land nog af
gewacht moet worden.
In ieder geval is de in Europees verband 
ontworpen steunregeling voor de land
bouw in bergstreken en in sommige pro
bleemgebieden van belang. Voor Neder
land wordt daarbij gedacht aan gebieden 
met bijzondere landschappelijke waarden, 
alwaar dan een toeslag van zo’n f 175,-- 
per hectare mogelijk zou worden. Het 
spreekt vanzelf, dat hiermee het (nog 
te bespreken) probleem van de nationale 
parken en landschappen niet kan worden 
opgelost. De Europese vergoeding is im
mers alleen bedoeld om het landschap 
te laten zoals het zich aan ons voor
doet en houdt dus geen schadevergoe
ding in voor evt. gewenste beperkingen 
in de exploitatie.
Buiten de E.E.G. kent de landbouw na
tuurlijk een nog veel wijder perspec
tief, n.1. dat van de wereldvoedselvoor- 
ziening. In dit opzicht moeten eerder 
tekorten dan overschotten verwacht wor
den, al is het moeilijk te voorspellen 
of deze tekorten ook structureel zijn. 
Wel kan vastgesteld worden, dat de te
korten juist in de ontwikkelingslanden 
optreden en de overschotten in de hoog 
ontwikkelde landen. Bovendien is het een 
gegeven, dat een situatie met tekorten 
invloed heeft op het denken - ook na
tionaal - over de landbouw.
Mijns inziens ondersteunt dit het stre
ven van de individuele boer die het ziet 
zitten. Hij is momenteel haast koorts
achtig bezig zijn bedrijf tot een groot
schalige eenheid om te vormen. Voor 
grote delen van ons land zal daarin 
op de midden-lange termijn geen ver
andering komen, al moet erkend wor
den dat er signalen uit -de samenleving

komen die dit soort rationele ontwik
kelingen afwijzen.
Mede in het licht van het feit, dat Ne
derland economisch een provincie van 
Europa is, lijkt echter een voortzetting 
van de huidige lijnen (schaalvergroting 
en rationalisatie) waarschijnlijker. 
Daarnaast zullen ook andere motieven 
hun geldigheid behouden of versterken. 
Met name geldt dit het milieu-probleem 
bij de intensieve veehouderij (minder 
juist nog wel als bio-industrie aange
duid). Het onderzoek is nu zo ver, dat 
verwacht mag worden dat het stankpro- 
bleem bij het houden van varkens en 
kippen binnen enige jaren opgelost zal 
zijn. Aan de klandestiene verontreiniging 
van het water door gier en mest zal 
binnen het komende decennium een einde 
moeten komen, anders gaat het vastlopen. 
Zo blijft er steeds een evenwicht tus
sen het economisch en het maatschap
pelijk aanvaardbare.

HET LEVEN

Na de in 1966 verschenen ,,Tweede nota 
over de ruimtelijke ordening in Neder
land”  is de behoefte ontstaan, de ge
wijzigde prognose’ s en visie’ s te con
cretiseren in een derde nota. Deze no
ta, die bij de regering in voorbereiding 
is, zal een herformulering van uitgangs
punten inhouden:
- het ontwikkelingsoptimisme van de ja

ren zestig is kleiner geworden;
- er bestaat een toegenomen bewustwor

ding inzake het milieu;
- rekening wordt gehouden met een te

ruglopende bevolkings stijging.
Voorafgaande aan de derde nota wil de 
regering de tendenties, die van belang 
zijn voor de toekomstige ruimtelijke ont
wikkeling, in een zg. orienteringsnota 
ter discussie stellen. Hetzelfde zal ge
schieden met de eveneens te ontwikkelen 
structuurschema’s, d.w.z. nota’s met 
kaarten over het te voeren lange ter- 
mijnbeleid in de desbetreffende sector. 
Eén daarvan wordt het structuurschema 
voor de landinrichting.
Is er nu al iets concreets te zeggen 
over de ontwikkelingen in het landelijk 
gebied? Gelukkig wel, omdat in de ori
enteringsnota daarover een hoofdstuk 
wordt opgenomen. Evenals op andere le
vensterreinen is hierbij een discussie 
gevoerd of gekozen moest worden voor 
een polarisatiemodel of voor een har
moniemodel. In de ambtelijke voorberei
ding is tenslotte voor het laatste geko
zen, zodat nu uitgegaan wordt van een 
integrale visie op het platteland. De be
langen van landbouw, bosbouw, land
schapsbouw, natuur- en landschapsbe- 
scherming, visserij, faunabeheer maar 
ook van infrastructuur, wonen en mo
numentenzorg zullen met elkaar in even
wicht moeten komen. Door de geinte- 
greerde benadering wordt het vaak onge
wenst geacht, een scherpe scheiding van 
doelstellingen bij bestemming en gebruik 
van de grond na te streven.
Natuurlijk zal dit moeilijkheden geven, 
omdat steeds meer de vraag gesteld 
wordt of men de eerder genoemde eco
nomische aspiraties van de landbouw wel 
altijd bevredigen moet. Deze vraag heeft 
vooral in het kader van de ideeeh over 
nationale parken en nationale landschap
pen sterke aandacht gekregen. Maar het 
is bepaald onjuist dit vraagstuk tot deze 
gebieden te beperken, omdat rationali
satie van de landbouw in de toekomst 
ook buiten die gebieden zeker niet on
beperkt zal kunnen plaatsvinden.
In de komende tien jaar zal wel blijken, 
dat .- ten behoeve van de leefruimte 
op het platteland - land- en tuinbouw 
niet altijd en in alle opzichten de ver
langde ontwikkelingsruimte zal kunnen 
krijgen. De Minister van Landbouw en 
Visserij heeft dit in de Memorie van 
Toelichting op de begroting 1974 zo ge
steld, zij het onder één voorwaarde: 
,,Zijn beperkingen onvermijdelijk, dan 
zal een adequate schaderegeling nood
zakelijk zijn voor hen die onevenredig 
in hun belangen worden geschaad bij de 
uitoefening van het agrarisch bedrijf” . 
Een belangrijke zin, die echter qua fi
nanciering en beheersvorm voorlopig nog 
tal van vragen oproept. Het lijkt mij 
overigens waarschijnlijk dat de ideeen 
over nationale landschappen alleen dan 
kans van slagen hebben, indien de wijze 
van exploitatie in de betreffende gebie
den niet te ver afstaat van de gangbare 
en de aansluiting met de daar werkende 
bevolking kan worden behouden.

HET WONEN

Ten aanzien van het wonen moet helaas 
gesteld worden, dat het beleid van de 
groeikernen moeilijk te realiseren lijkt. 
Mijns inziens zijn daarvoor twee oor
zaken aan te wijzen. Enerzijds is er 
de bescherming tegen de geldontwaar
ding, die men verkrijgt via betaalbare 
koophuizen in kleine kernen. Anderzijds 
is er de trek naar buiten, die vermoe
delijk niet gecompenseerd zal kunnen 
worden door het aanbieden van een hoog
waardig stedelijk milieu.
Deze laatste conceptie is voor velen 
in de maatschappij niet aanvaardbaar, 
omdat men primair verlangt naar wo
nen in eengezinswoningen met recreatie
mogelijkheden in de directe omgeving, 
ving.
Vanuit de landbouw behoeft tegen een 
dergelijke woonwijze geen bezwaar te 
worden gemaakt. Voor het landschappe
lijk aanzien valt eerder te stellen, dat 
de stedelijke aspiraties van talrijke ge
meenten ernstiger gevolgen hebben dan 
uitbreiding van het woongebied. Het land
schap van Midden-Holland en het midden 
van Noord-Holland is b.v. doodgeslagen 
door de hoogbouw van Zoetermeer en 
Purmerend; horizonvervuiling in optima 
forma.

DE LANDINRICHTING

Èr bestaat in ons land communis opi
nio, dat er een nieuwe landinrichtings
wet moet komen. Niemand weet nog pre
cies hoe deze er zal uitzien, maar het 
is zeker dat er in 1984 reeds een aantal 
jaren ervaring met deze wet zal zijn. 
In feite gaat de landinrichtingswet een 
hercodificatie betekenen van de Ruilver- 
kavelingswet 1954 en van alle andere 
middelen en mogelijkheden van landin
richting, die er zijn en die er nog komen 
moeten. Het gaat daarbij om een scala 
van kavelruil tussen twee boeren, ad
ministratieve ruilverkaveling zonder wer
ken, ruilverkavelingsovereenkomst, ruil
verkaveling oude en nieuwe stijl naar 
het integrale landinrichtingsproject.
Dit is een opklimmende reeks van in
grijpen en beheren. Met name de inte
grale projecten zullen mogelijkheden bie
den om enerzijds zuivere agrarische ge
bieden optimaal in te richten, doch an
derzijds ook andere elementen te rea
liseren: bossen, stiltezones, natuurge
bieden, intensieve recreatie-objecten, 
(tweede) woningcomplexen enz.
Voor deze projecten kunnen vele ruil
verkavelingen uit de jaren zestig model 
staan. Hoezeer deze projecten - ook 
landschappelijk - hebben bijgedragen aan 
de verrijking van het platteland, bewij
zen foto’s die direct en 10 a 12 jaar 
na het gereedkomen van ruilverkavelin
gen zijn gemaakt.
De landinrichtingswet zal een uitermate 
gecompliceerde zaak worden, wat betreft 
doelstelling, besluitvorming, uitvoering 
en financiering. Bovendien kan men zich 
afvragen of het nog wel op te brengen 
is voor een bepaald gebied te zeggen: 
,,dit gaan we doen” . Het is nu eenmaal 
een gegeven, dat vandaag ieder plan en 
iedere conceptie ter discussie staat. Op 
zichzelf is dat bijzonder waardevol, maar 
als maatschappij moet men wel met een 
duidelijke conceptie durven te komen. 
Op dit punt is het goed ook kort in te 
gaan op de - vooral bij niet-agrariers - 
levende wens om tot een landbouwplan 
te komen; dit dus naast het eerder ge
noemde structuurschema voor de land
inrichting. Naar mijn mening zal een 
dergelijk landbouwplan er op korte ter
mijn niet komen.

Een aantal gegevens ligt onvoldoende dui
delijk op tafel:
- Welke rol zullen Europa en Nederland, 

gaan spelen bij de voedselproduktie?
- Hoe zullen de produktenrelaties zijn 

in de landbouw, b.v. van granen en 
aardappelen, melk- en mestvee?

- Wat gaat er gebeuren met de natio
nale parken en de beheerslandbouw in 
kleinschalige gebieden?

- Welke invloed gaat er uit van de sterk 
in beweging zijnde energieprijzen?

- Hoe zal de fruitteelt zich verder her
stellen?

- Gaat de bosbouw de economische of 
de w.elzijnskant uit?

Het is dus geen onwil wanneer gesteld 
wordt dat het op dit moment nauwelijks 
mogelijk is een landbouwplan te maken.

De titel van deze bijdrage is er 
één met een dubbele bodem. Ener
zijds komt hij tegemoet aan het 
verzoek van 19NU het blad, waar
aan wij met toestemming dit ar
tikel hebben ontleend, waarvoor 
dank, enige gedachten te formule
ren over ontwikkelingen op hetplat- 
teland op de midden-lange termijn 
(tien jaar van nu).

Anderzijds is niet zonder reden 
het jaartal van George Orwell’s 
boek 1984 gekozen, het boek waar
in alle menselijke waarden tot nul 
gereduceerd zijn. En hoewel het 
er gelukkig niet naar uitziet dat 
ons een Orwelliaanse maatschap
pij te wachten staat, moet toch 
erkend worden dat er momenteel 
in ons land talloze twijfels heer
sen. Veel waarden en begrippen 
zijn in het afgelopen decennium 
verloren gegaan en er is een alom 
zoeken naar meer ,,vastigheid” .

Er is thans duidelijk een periode 
van herbezinning, ook voor ons plat
teland. Een platteland dat op weg 
is naar 1984.

Daarbij zijn de economische factoren 
doorslaggevend, terwijl factoren als 
grond, water en klimaat veel minder 
belangrijk zijn. Wel is het onze taak 
een visie voor de ontwikkeling van de 
landbouw op de midden-lange termijn 
op te stellen; dit in samenhang met het 
structuurschema voor landinrichting en 
het daarbij behorende instrumentarium.

DE ZEKERHEID VAN DE ONZEKER
HEID

Concluderend is voor de toekomst van ons 
platteland te stellen, dat er maar één 
zekerheid is, namelijk die van de on
zekerheid. Het eenvoudigste is dan niets 
te doen, de handen over elkaar en af
wachten. Naar mijn overtuiging is dat 
niet de weg. De mens is een denkend 
en handelend wezen. Laat men bij de 
inrichting van landelijke gebieden tussen 
1974 en 1984 evolutionair denken. De 
kracht van het Nederlandse platteland 
is, dat boer, tuinder en bosbouwer hun 
gronden en opstanden beheren, overwe
gend uit particuliere middelen. De na
tuurbeheerder op zijn beurt werkt over
wegend met overheidsgeld. Beide zijn 
legaal en verantwoord.
Ook in de toekomst zullen het privaat- 
economische en het overheidsbeheer van 
het platteland op evenwichtige wijze mo
gelijk moeten blijven. Dat zal alleen 
maar lukken als boer én stedeling begrip 
opbrengen voor eikaars standpunt.

Ir. S. Herweijer

1964

HEDEN
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CHU fraktievoorzitter over kabinet Den Uyl:

f f NIET MEEGEVALLEN BETEKENT EEN BEETJE TEGENVALLEN"

„Niet meegevallen betekent wel een bee^e 
tegengevallen.” Dit heeft de christelijk- 
historische fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, dr. R. J. H. Kmisinga gezegd in de 
VARA-radio-uitzending „In de rooie haan” 
van vorige week zaterdag.

Hem werd de vraag voorgelegd: „Wat vindt 
u van het kabinet-Den Uyl?” Dr. Kruisinga 
antwoordde: „Het is me niet meegevallen.” 
Op de vraag: „Maar ook niet tegen
gevallen?” zei de CHU-fractievoorzitter: 
„Niet meegevallen betekent wel een bee^e 
tegengevallen.”

Het VARA-programma „In de rooie haan” , 
dat al enige tijd elke zaterdagmiddag te 
beluisteren is, onmiddellijk na de nieuws
uitzending van de Radionieuwsdienst van 1 
uur, ruimt een ruime tijd in voor vraag
gesprekken met politici. In het christelijk- 
historisch weekblad ,,de Nederlander” van 
vorige week kon melding gemaakt worden 
van het interview van CDA-voorzitter dr. P. 
A. J. M. Steenkamp.
Aan het vraaggesprek tussen de presentator 
van „In de rooie haan” en dr. Kruisinga zijn 
de volgende vragen en antwoorden 
ontleend.

NOGAL BEZWAAR

Op de vraag, of dr. Kruisinga van het 
kabinetsbeleid zou zeggen: nou, daar had ik 
met de CHU best aan mee willen doen, 
antwoordde de christelijk-historische frac
tievoorzitter:
„Nu, er zijn een aantal hele niet 
onbelangrijke punten waar wij nogal 
bezwaar tegen hebben. Wij vinden dat, om 
te beginnen, de wetgeving met betrekking 
tot het milieubeleid niet snel genoeg gaat. 
Daar hebben we bezwaar tegen. Wij hebben 
zeer ernstige bezwaren tegen het midden- 
standsbeleid. Dat vinden we heel belang
rijk. Daar zitten heei veel mensen in, die

hele lange werktijden hebben, slechte 
sociale voorzieningen. Éénderde in de buurt 
van het minimum-inkomen en éénderde 
daar vlak boven. En, dat vinden we hoogst 
ernstig, dat juist die groep een reële 
inkomensverlaging krijgt. Dat hadden we 
zeker niet mee willen maken. We hebben 
ook wel bezwaren tegen het financiële 
beleid. We vinden dat de uitgaven toch wel 
erg veel zijn gestegen - de Rijksuitgaven - en 
dat heeft te maken met de inflatie- 
bestrijding. We zijn ook voorstander van 
het bezit van een eigen huis. En we vinden 
dat ook dat niet voldoende in het 
programma van dit kabinet tot uitdrukking 
komt. We hebben beleidsmatig nogal wat 
bezwaren.”
Presentator: ,,Op deze vier punten is dus 
het kabinet-Den Uyl, volgens u tegen
gevallen?”
Dr. Kruisinga: ,rla.”
Presentator: ,,Dat betekent in feite, als u 
zegt: het kabinet-Den Uyl is voor ons op die 
en die punten niet goed geweest, dat u 
daarmee een veroordeling geeft van de 
beide regeringspartijen, ARP en KVP, die 
met u in het CDA zitten.”
Dr. Kruisinga: het is zp, dat ik er niet
erg van houd om van jezelf te zeggen dat je 
uitnemender bent dan een ander. Ik heb 
dus aarzeling om aan anderen verwijten te 
richten. En dat wil ik ook niet doen. Ik 
constateer alleen, dat als wij op het 
christen-democratisch program letten, ook 
op ons eigen program, dat wij ten aanzien 
van de punten, die ik zoëven genoemd heb 
- belastingbeleid, het beleid n.a.v. het eigen 
huis, het punt van de middenstand, het 
milieubeleid - dat wij daar nogal ernstige 
bezwaren tegen hebben.”
Presentator: ,,En ten aanzien van die 
punten veroordeelt u ook de ARP en de 
KVP en u zou dat graag in het CDA anders 
zien?”

Veikiezingsactiviteiten CHU

In verband met de gemeenteraadsverkiezin
gen op woensdag 29 mei zijn er de volgende 
verkiezingsactiviteiten en -bijeenkomsten:

Donderdag 16 mei
Amstelveen: dr. R.J.H. Kruisinga 
Lisse: drs. D.F. van de Mei 
Garderen: drs. G. van Leijenhorst 
Vrijdag 17 mei
Den Helder: werkbezoek fractie, 
rede dr. R.J.H. Kruisinga

Bathmen: forumavond met H. Wisselink

Zaterdag 18 mei
Middelharnis: mr. H.K.J. Beernink 
Maandag 20 mei 
Ommen: dr. R.J.H. Kruisinga 
Ermelo: drs. G. van Leijenhorst en 
ds. F.J. Veldman
Capelle aan de IJssel: drs. D.F. v.d. 
Mei

Wijhe(Ov.): H. Wisselink.

Dinsdag 21 mei
Huizen NH: drs. G. van Leijenhorst

Leidschendam: dr. R. J. H. Kruisinga (met 
mr. W. Aantjes (ARP en mr. F. H. J. J. 
Andriessen (KVP))
Hoogeveen: T. T olman

Woensdag 22 mei
Bathmen: H. Wisselink.
Vrijdag 24 mei
Hardenberg: werkbezoek fractie, 
rede drs. G. van Leijenhorst 
Wierden: dr. R.J.H. Kruisinga 
Zaterdag 25 mei
Urk: werkbezoek en spreekbeurt 
dr. R.J.H. Kruisinga 
Maandag 27 mei 
Steenwijk: dr. R.J.H. Kruisinga 
Woensdag 29 mei
Groningen: Martinihal: commentaar uit
slagen gemeenteraadsverkiezingen 
dr. R.J.H. Kruisinga

Ook in Rijnmond verkiezingen
Diegenen die niet in Rijnmond — het enige 
enigszins ,,echte” Gewest in Nederland — 
wonen, weten meestal niet eens dat het 
bestaat. Welnu, het bestaat: 23 gemeenten 
rondom, en inclusief, Rotterdam vormen 
dit „gewest” . Al sedert negen jaar. En die 
gemeenten kunnen het merken ook. Het 
kost behoorlijk wat geld.
Het lijkt mij zeer nuttig, dit ,,verschijnsel” 
naar voren te halen, want de gewestvorming 
hangt iedereen boven het hoofd. En als 
het resultaat zou gaan lijken op Rijnmond, 
is het goed, gewaarschuwd te zijn.
Ook onze parlements-fracties zulledn er 
goed aan doen, vóór het innemen van 
standpunten, over gewestvorming de wer- 
king(?) van Rijnmond goed te bestuderen. 
Ondanks het wat negatieve bovenstaande: 
er is een Raad van Rijnmonmond, een 
rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging 
van de inwoners van de 23 gemeenten. 
En op 29 mei kiezen die inwoners — tegelijk 
met hun gemeenteraden — een nieuwe

Rijnmondraad (voor de buitenstaanders: 
twee stembiljetten, twee stembussen, dub
bel tellen op de bureaux).

Voor deze Rijnmondraad is — ook — 
een CDA gevormd. Dat is echter niet het 
geval voor de gemeenteraden van alle 23 
gemeenten. Een verwarrende toestand. In 
zulke gemeenten moet men dan b.v. op 
het ene biljet (voor de gemeenteraad) stem
men op PCG, lijst nr ?, en op het andere 
(Rijnmond) CDA lijst 2.

Graag wil ik dan ook alle CH-leden in 
het Rijnmondgebied hierop wijzen, en op
wekken zoveel mogelijk stemmers erop te 
wijzen op hun Rijnmondbiljet in elk geval 
lijst 2 te kiezen: CDA.
Hoe men ook over dit Openbaar Lichaam 
Rijnmond denkt, er is een CDA-fractie 
in de Raad, en die moet zo sterk mogelijk 
worden gemaakt.

A. Sonneveld, 
penningmeester CHU- 

Rijnmondkring.

Dr. Kruisinga: „U wilt mij in de mond 
leggen, dat ik een veroordeling uitspreek 
ten aanzien van de ARP en de KVP terwijl 
ik net zojuist zeg dat ik dat nu juist....... ”
Presentator: ,,Nou, u verwijt ze op zijn 
minst wat.”
Dr. Kruisinga: „Ik vind verwijten een groot 
woord. Ik had liever gezien dat ze het 
anders gedaan hadden.”

MET PvdA?

Presentator: ,,Is het beleid van het kabinet- 
Den Uyl van dien aard dat u zegt: nou, bij 
een volgende formatie zou ik best met de 
PvdA mee willen doen?

Dr. Kruisinga: „Wij hebben - en dat moet 
nog maar eens even duidelijk gezegd 
worden, vind ik -, de CHU heeft als enige 
van de drie partijen KVP, ARP en CHU als 
eerste direkt bij het begin van de formatie 
naar aanleiding van de verkiezingsuitslag 
- waar de PvdA had gewonnen; duidelijk de 
grootste partij was geworden - gezegd: nu 
moet er primair een formateur komen uit de 
kringen van de PvdA. En wij hebben 
daarvoor ook meteen een naam genoemd, 
de heer Samkalden. Dat hebben de andere 
partijen niet gedaan. Wij zijn heel uit
gesproken geweest met betrekking tot het 
feit dat de PvdA nu regeringsverantwoor
delijkheid moést gaan dragen. Maar wij 
hebben wel gezegd: normaal onderhandelen 
op basis van de programma’s. Samen een 
programma opbouwen. Dat is wat wij voor
gestaan hebben. Dat is wat wij ongetwijfeld 
ook bij een volgende verkiezing voorstaan, 
dat met de partijen die daarvoor in 
aanmerking komen, wordt onderhandeld. 
Hoe men kan komen tot een program. Deze 
wijze van samenstelling vinden wij onjuist, 
heel verkeerd.”
Presentator: ,,Voelt u zich op dit moment 
meer verwant met de VVD? Zoudt u bij een 
volgende formatie weer richting VVD 
stappen?
Dr. Kruisinga: „Wij zijn niet richting W D  
gestapt, wij zijn als christen-democratische 
politieke richting - een éigen richting in de 
politiek.”

VERSTANDIGE TAAL

Het vraaggesprek met dr. Kruisinga ging 
vervolgens over het defensiebeleid, in het 
bijzonder over de fl.500 miljoen bezui
niging op defensie, welke voorkomt in het 
progressief regeerakkoord van PvdA, D ’66 
en PPR. Op de vraag, wat het christelijk- 
historisch standpunt is, herinnerde dr. 
Kruisinga er aan, dat de CHU in 1971 
kwam met het plan-Kikkert voor een kader 
vrijwilligersleger, dat de CHU voor kortere 
diensttijd is en dat de CHU uiteindelijk is 
voor afschaffing van de dienstplicht. ,,Wij 
zijn verheugd, dat minister Vredeling van 
defensie het CHU-plan serieus in over
weging wil nemen,” aldus dr. Kruisinga.
Wat de bezuinigingen betreft zei hij dat de 
weerbaarheid van een volk niet afgemeten 
mag worden aan percentages van het 
nationaal inkomen. Hij vond ook, dat KVP- 
fractievoorzitter Andriessen vorige week 
vrijdag, in de politiek radiozendtijd van zijn 
partij, heel verstandige dingen zei, 
namelijk: ,,De discussie over welk bedrag of 
welk percentage van het nationaal inkomen 
aan defensie besteed moet worden, is een 
onzinnige discussie. Het gaat er om dat wij 
een behoorlijke defensie-inspanning le
veren. In Keerpunt 72, het progressief 
regeerakkoord, wordt op onverantwoorde 
wijze het mes in de Nederlandse defensie- 
inspanning gezet.” Mr. Andriessen vond 
een oplossing è la Keerpunt niet aanvaard
baar.
Dr. Kruisinga zei ook geen bedrag in zijn 
hoofd te hebben.
Presentator: ,,Wat gaat volgens u de 
belangrijkste test-case worden voor dit 
kabinet?”
Dr. Kruisinga: „Nu, ik denk dat we dat 
waarschijnlijk moeten zoeken in het 
belastingbeleid, eerder dan in het defensie
beleid. Dat denk ik. Ik denk dat het punt 
van de inflatiecorrectie een moeilijkheid 
gaat worden. Een ander punt, dat misschien 
belangrijke moeilijkheden zal gaan op
leveren is het stijgingspercentage van het 
totale uitgavenbeleid van de rijksoverheid.”

Aldus delen uit het door de VARA aan dr. 
Kruisinga afgenomen radio-interview.

H. L.

Installatie van het Benelux-gerechtshof
Het Benelux-Gerechtshof is eind vorige 
week officieel geïnstalleerd tijdens een 
plechtige zitting in het historische paleis 
van de Graven van Egmont te Brussel. 
Tijdens deze plechtigheid legden de leden 
van het Hof de eed af en werd het woord 
gevoerd door de Belgische minister van 
buitenlandse zaken, de ministers van justi
tie der drie Beneluxlanden, de voorzitter 
van de Interparlementaire Beneluxraad en 
door de president en het hoofd van het 
parket van het Hof.

SLUITSTEEN VAN DE BENELUX- 
CONSTRUCTIE

Het Benelux-Gerechtshof vormt de sluit
steen van de Beneluxconstructie en is daar
in het enige supranationale element, daar 
op regeringsniveau het Comité van Minis
ters met unanimiteit besluiten neemt en 
de Interparlementaire Benelux-Raad 
slechts adviserende bevoegdheid heeft.
Het Hof is ingesteld door een op 31 mei 
1965 ondertekend Verdrag dat op 1 januari 
1974 in werking is getreden. Het heeft zijn 
zetel te Brussel. De griffie is gevestigd in 
het gebouw van het Secretariaat-Generaal 
van de Benelux Economische Unie te Brus
sel.

SAMENSTELLING VAN HET HOF

De negen rechters en de zes plaatsvervan
gende rechters worden, in een voor de 
drie landen gelijk aantal, benoemd uit de 
leden van het hoogste rechtscollege van 
elk der landen. Het Parket bij het Hof 
bestaat uit drie advocaten-generaal, be
noemd uit de leden van het Openbaar Mi
nisterie bij dezelfde rechtscolleges. De grif
fie wordt gevormd door drie griffiers, even
eens voor elk land één.
De Nederlandse rechters zijn de president 
en twee vice-presidenten van de Hoge 
Raad, mr. G.J. Wiarda, mr. B.H. Kazemier 
en mr. C.W. Dubbink. Het Nederlandse 
lid van het Parket is mr. J.W.M. Berger,

advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 
Hoofdgriffier van het Hof is de Nederlan
der dr. G.M.J.A. Russel. Het Hof koos 
mr. Wiarda tot zijn eerste president. Hoofd 
van het parket is de Belgische advocaat- 
generaal F'. Dumon.

TAAK VAN HET HOF

Het is de taak van het Hof een bindende 
interpretatie te geven van de gemeenschap
pelijke rechtsregels van de drie Beneluxlan
den waarvoor het Hof uitdrukkelijk be
voegd is verklaard, hetzij in een verdrag 
tussen de Beneluxlanden, hetzij in een be
schikking van het Comité van Ministers 
van de Benelux.
Als over zulk een rechtsregel voor een 
nationaal rechtscollege van een der drie 
landen een vraag van uitleg rijst, kan — 
en in vele gevallen moet — dat rechtscolle
ge alvorens in die zaak uitspraak te doen 
die vraag aan het Beneluxhof voorleggen. 
Ook elk van de drie landen kan aan het 
Hof advies vragen over de uitleg van een 
gemeenschappelijke rechtregel.
Tenslotte treedt het Hof ook op als ambte
narenrechter voor het personeel van de 
Beneluxinstellingen.

HOEVER STREKT ZICH DE BE
VOEGDHEID UIT?

Op het ogenblik is het Hof bevoegd voor 
de uitleg van de twintig Beneluxverdragen 
die thans van kracht zijn. Daaronder vallen 
o.a. het verdrag tot instelling van de Bene
lux Economische Unie, het verdrag waarbij 
de personencontrole aan de grenzen tussen 
de drie landen is afgeschaft, de verdragen 
inzake warenmerken, tekeningen en model
len, het uitleverings- en rechtshulpverdrag, 
het arbeidsverdrag, het verdrag tot een
making van het Beneluxdouanegebied en 
het verdrag inzake administratieve en straf
rechtelijke samenwerking. Voor vijftien 
andere verdragen zal het Hof eveneens be
voegd zijn, zodra zij in werking treden.
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Zo denk ik er over

De statenkring Zutphen van de CHU zond 
op 5 mei de volgende brief naar fraetievoor- 
zitterdr. R.J.H. Kruisinga.

„D e Statenkring Zutphen van de Christe- 
lijk-Historische Unie, in algemene jaarver
gadering bijeen op zaterdag 4 mei, spreekt 
langs deze weg haar grote waardering en 
haar diep respect uit voor het door U 
en de gehele fractie gevoerde beleid in de 
afgelopen periode.

Met name betuigen wij adhaesie aan de 
door U in de afgelopen week gehouden

interpellatie, waarbij door U op indringen
de wijze de huidige positie van de midden
stand werd verwoord. Wij achten het niet 
alleen een goede, maar ook een dwingende 
zaak dat hieraan aandacht is besteed. In 
brede kring heerst de overtuiging dat de 
levensomstandigheden van zeer velen bij 
het huidige regeringsbeleid op het spel 
staan. Gegeven de omstandigheden en de 
gedane toezeggingen achten wij het juist 
dat de stemming over de door U ingediende 
motie is aangehouden.

Wij betuigen graag onze instemming met

de door U gekozen opstelling en de door 
U geuite kritiek. Wij hebben dan pok met 
verontwaardiging kennis genomen van het 
feit dat Uw A.R.-collega, Mr. Aantjes, dge- 
meend heeft U in het openbaar over deze 
zaak te moeten kapittelen. Een dergelijke 
handelwijze is onzes inziens niet bevorder
lijk voor een nader tot elkaar groeien van 
de drie Christen-democratische partijen.
Wij vertrouwen er op dat U — ondanks 
het in de vorige alinea gestelde — in de 
gegeven omstandigheden de kracht én de 
moed zult blijven vinden om voort te gaan 
op de weg naar de — ook door ons ge

wenste eenheid. Een eenheid die echter 
niet tot elke prijs mag worfden gekocht! 
Moge het zo zijn dat de samenwerking 
die wij op plaatselijk niveau alom aan tref
fen zo bevruchtend zal werken dat zij ook 
aan de top kan doordringen. Polariserende 
houdingen, als die welke wij van Mr. 
Aantjes hebben ervaren, worden in het 
land niet begrepen en bovenal niet ge
wenst!”

Aldus de brief van de Statenkring Zutphen 
van de CHU aan dr. Kruisinga.

^  m MNFDERLANOER"^

TUINAANLEG

BINDER aV . - RHOON
A anleg  en onderhoud van  

G EM EENSCHAPPELIJKE TU IN E N , PLANT
SO ENEN, PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .

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

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

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
R O TTERD AM -24 - Te lefoon 190200  
Telefoon 325011 a fdeling  co nta iners

A A N N E M E R S B E D R U F

B.V. RADIX & VEERMAN
O ud eland sw eg  30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Vebbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

I
I
I
I
8
I
8
8
8
I

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire en 
leiwerken

(ookasfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar 
het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres;

G E B R .B E K K E R N .B .
K E LD E R S  2 7  - LE E U W A R D E N  - PO STB US 58  
TE LE F O O N  0 5 1 0 0 -2 0 8 4 1

YÉ ^yi^k^ VAN DE BUNT- 
RÜNSBURGER

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 '- Telefoon 2342 - Nijkerk

A A N N E M IN G S B E D R IJF

CX>GVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

Z W IJ N D R E C H T
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BO UW BEDRIJF

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

T
8
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8
8
8
8
8
I

B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

s u a E S
C allen b ach s traa t 1 

NIJKERK  
Tel. 03494-1661

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 
Pijnacker

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEf

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en 'eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

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

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
Tele fo o n  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)

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

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 2 5 . -

" ’ ...................  i> - ........ .
Partijen en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en provincie, milieubeheer. ..

POLITIEK BËKEKEN, een oriënteringscursus

12 schriftelijks lessen + documentatie voor 9 . 5 0

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

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkeiingssamenwerking

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 s'chriftelijke lessen voor 2 0 . -

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

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 scbriftelijke lessen voor 35.-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, te le fo o n  (0 17 10 ) 46803
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WOENSDAG 29 MEI 
WEER NAAR DE STEMBUS!

Door mr. O. W . A . van Verschuer, 
voorzitter van de CHU.

Op woensdag 29 mei gaan we in Nederland 
voor de tweede maal dit jaar naar de 
stembus, ditmaal om de raden van onze 
gemeenten te kiezen. Het lykt my goed in 
dit nummer van „de Nederlander”, het 
ledencontactblad van de CHU, dat naar alle 
Unieleden gezonden wordt, op het belang 
van de gemeenten en dus op het belang van 
de verkiezing van het hoofd daarvan, dat is 
de raad, nog eens heel nadrukkelijk te 
wyzen.
In deze turbulente tyd, waarin zoveel 
achterstand bestaat van zaken die nog 
geregeld moeten worden (stadsvernieuwing 
en milieuverontreiniging) en zoveel vooruit 
gedacht moet worden over problemen die 
aan de horizon rijzen, heeft de gemeente 
een centrale rol in ons staatsbestel. Zonder 
vooruit te lopen op een toekomstige 
bestuuriyke indeling en de lokale taken die 
mogeiijk van de gemeenten of een aantal 
gemeenten naar de gewesten zouden 
kunnen gaan - ik denk hier aan woning
bouw, ruimteiyke ordening en grond- 
politiek - kan nu al worden geconstateerd 
dat de gemeenten in toenemende mate in 
het maatschappelijk en bestuuriyk/poli- 
tieke proces van beleidsvorming zullen 
worden betrokken.

l o k a l e  d e m o c r a t ie

Ik zie als belangrijkste taak van een 
gemeente het versterken van de lokale

M EI. E .A .H AA R S  
VICE-VOORZ. CHU

De Unieraad heeft vorige week zaterdag 
mej. E. A. Haars gekozen tot vice-voorz. van 
de CHU. Zij is gedeputeerde van de 
provincie Utrecht.

... Voorzitter Van Verschuer ...

democratie. We hebben daarbij te maken 
met twee tegengestelde verschijnselen die 
ieder een eigen en inventieve aanpak 
vergen.
Het functioneren van de democratie in de 
grote stedelijke gebieden is een moeilijke 
zaak. De inwoners van grote nieuwe 
stadswijken voelen zich niet meer bij het 
bestuur van een gemeente betrokken. De 
bevolking van een stadssaneringswijk heeft 
niet voldoende aan een raad o f een raadslid 
om haar belangen te verdedigen, maar richt 
een actiecomité op om in de acute noden en 
wensen te voorzien.
Het is erg gemakkelijk om dan toch te 
blijven volhouden dat de verantwoor
delijkheid voor beslissingen bij de raad ligt. 
Het accentueert alleen maar de kloof die er 
gaat ontstaan tussen de kiezer en de

OPROEP AAN ALLE UNIELEDEN

Het bestuur van de CHU roept alle Unieleden op tot bijwoning van de 
algemene vergadering, welke op zaterdag 8 juni aanstaande gehouden 
wordt in de stadsschouwburg „Orpheus" te APELDOORN.
Na een druk winterseizoen, waarin twee verkiezingen gehouden werden, 
en vlak voor het begin van de vakantieperiode zal het goed zijn om als 
leden van de CHU bijeen te zijn en te discussiëren over de voortgang van 
het politieke werk.
Aan het bijwonen van de algemene vergadering van de Unie zijn voor de 
deelnemers geen kosten verbonden.
De vergadering vangt om 10.00 uur des morgens aan. Vanaf 9 uur 
bestaat gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrieven door de 
afgevaardigden van de christelijk-historische kiesvereniging en het 
drinken van een kopje koffie.
De agenda luidt:

1. opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. van Verschuer;
2. notulen van de algemene vergadering van zaterdag 23 juni 1973 te 

Apeldoorn
3. jaarverslagen-1973 van de CHU en haar organisaties
4. financieel verslag over 1973
5. afsluiting ledenwerfactie 1973-1974
6. rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de 

Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga;
7. voorstellen kiesverenigingen
8. verkiezing leden Unieraad 

Middagpauze
9. bespreking (partij)-politieke situatie;

10. rondvraag;
11. sluiting.

De stadsschouwburg „Orpheus” is gelegen aan het Churchillplein te 
Apeldoorn en telefonisch te bereiken onder nummer 05760-12474.

gekozene, welke uiteindelijk tot gevolg heeft 
een volstrekte passiviteit van de bevolking 
ten aanzien van het gehele bestuur. Er 
komen harde acties voor die deelfacetten 
die de betrokkenen aangaan en kunnen 
overzien.
In kleine plattelandsgemeenten dreigt een 
ander gevaar. Wel volle publieke tribunes, 
wel betrokkenheid van de bevolking. Maar 
in kleine bestuurlijke schalen is de 
bevolking opgeschoven van de eigen straat, 
van de eigen huizen naar het gemeentehuis, 
naar het huis van de burgemeester, naar de 
kamer van de ambtenaar, die moet 
adviseren over de aanvrage van de 
bijstandswet. Daardoor krijgen deze 
bestuurders weinig o f geen mogelijkheid 
om die afstand te nemen van een probleem 
die nodig is voor het nemen van een goede 
verantwoorde beslissing.

GROTE GEVAAR
In beide structuren dreigt het grote gévaar, 
dat men zo druk bezig moet zijn met de 
oplossing van de korte-termijnproblemen 
(in voetbaltermen gesproken: de bal uit het 
doel te houden) dat men niet toekomt aan 
het ontwikkelen van een visie en een daarop 
afgestemd beleid dat ook financieel is 
onderbouwd voor de lange termijn. Dat 
heeft dan weer tot gevolg dat de burger 
weinig o f niets begrijpt van de beslissingen 
die genomen worden en zich weer 
gedwongen voelt via een actiecomité te 
reageren.
Tegen de achtergrond van deze schets moet 
men een zekere moed bezitten, zowel in 
stedelijke gebieden als in plattelands
gebieden, om nog via een verkiezingsstrijd 
moeite te doen op een zo onrustige stoel 
terecht te komen. Men kan daarbij het 
aanvaarden van deze functie tegenover het 
thuisfront niet verdedigen met de mede
deling dat geld deze arbeid verzoet.
De oplossing van deze problematiek ligt 
voor een gedeelte niet bij de te kiezen raden 
en gemeentebesturen maar bij minister en 
volksvertegenwoordiging. Zij ligt daar in de 
vorm van bikkelharde noodzaak om een 
krachtig herindelingsbeleid te voeren, dat 
verder gaat dan het oplossen van wat acute 
woningbouwproblemen maar er op gericht 
is bestuurlijke en bestuurbare eenheden te 
construeren die met een kwalitatief goed 
ambtelijk apparaat en financiële mogelijk
heden in staat zijn met name de 
voorzieningen op immaterieel gebied op een 
aanvaardbaar peil te brengen.
In deze gemeenten moet het ook de 
wethouders mogelijk zijn full-time te 
werken. Ik kan niet zeggen dat de huidige 
minister van binnenlandse zaken blijk geeft 
van een behoefte om een dergelijke aanpak 
in de periode dat hij zit met kracht op te 
zetten en te beginnen.
Een ander gedeelte van de oplossing is 
gelegen bij de aanpak van binnen- 
gemeentelijice decentralisatie in de grotere 
steden waarbij ik, zo het gewest juist in die 
gemeenten belangrijke taken gaat over
nemen ook een uitsplitsing van ge
meentelijke eenheden niet bij voorbaat zou 
willen uitsluiten.
Juist in deze stedelijke gebieden zou een 
stuk decentralisatie moeten en kunnen 
plaatsvinden om de noodzakelijk te nemen 
beslissingen, die vaak diep ingrijpen in le
ven en bestaan van de burger, daar te laten 
nemen waar de burger overtuiging en zicht 
kan hebben dat met alle belangen, van hen 
die spreken en van hen die zwijgen, 
rekening wordt gehouden. Ik zie hier ook 
een mogelijkheid tot een evenwichtiger 
verdeling van werk, waarbij een klein 
parlement, goed gehonoreerd en ambtelijk 
bijgestaan, zich bezig houdt met en 
uitspreekt over de hoofdlijnen en de 
gedecentraliseerde organen met eigen 
bevoegdheden en eigen financiën, en zich

met name bezig houdt met uitvoering van 
objecten en de aanpak en opzet van de 
immateriële zaken.

ENORME TAAK
Hoe een en ander zich bestuurlijk zal gaan 
ontwikkelen, het is duidelijk dat een 
enorme taak en uitdaging de raden van de 
gemeenten wacht. Het is daarom erg 
belangrijk wie gekozen wordt en met welke 
intentie men daar gaat zitten. Ik ben erg 
gelukkig dat in zoveel gemeenten het CDA 
zich manifesteert, terwijl in andere 
gemeenten CHU en ARP hecht samen
werken.
Daar is te meer reden voor. Als de tekenen 
die zich voordoen bij de vorming van de 
colleges van gedeputeerde staten op 5 juni 
niet bedriegen gaan wij bestuurlijk een 
uitzonderlijk moeilijke tijd tegemoet. Met 
geen ander motief dan dat men de harde 
politieke lijn van de kabinetsformatie wil 
doorzetten en daarmede de zuiverheid wil 
dienen worden uitermate bekwame be
stuurders aan de kant gezet. Daar waar de 
meerderheid (spreek uit: macht) door de 
progressieven bereikt is, worden anderen 
uitgestoten. Daar waar men de meerderheid 
niet heeft, wordt, enkele uitzonderingen 
daargelaten, als eis gesteld volstrekt los van 
het al dan niet bereiken van programma
tische overeenstemming, dat de VVD wordt 
buiten gesloten.
Dit heeft niet alleen konsekwenties voor het 
bestuur van provincie en gemeenten. Een 
van de belangrijkste argumenten voor KVP 
en ARP om mee te doen aan het 
kabinet-Den Uyl was het opwerpen van een 
dam tegen de polarisatie. Ik heb persoonlijk 
voor dat argument altijd veel begrip gehad. 
Door de verharding van deze politieke strijd 
en het opnieuw verkondigen van politieke 
zuiverheid zonder verdere argumentatie 
ontvalt hiermede een belangrijk, voor mijn 
gevoel het belangrijkste motief, voor het 
merkwaardig produkt dat tot stand kwam. 
Wij hebben altijd betoogd dat staten- en 
raadsverkiezingen provinciale en gemeente
lijke zaken zijn en moeten blijven. Nu de 
landspolitiek zozeer model staat voor de 
verhoudingen in staten en raden hebben 
deze er recht op dat ook landelijk de 
konsekwenties doordacht en uitgevoerd 
worden.
LICHTPUNT

Ik zie een lichtpunt. Namelijk deze dat wij 
in CDA-verband elkaar juist in deze tijd 
kunnen en moeten vasthouden en de lijn 
van de eenheid met kracht moeten voort
zetten. Dat is het beste antwoord dat wij als 
christen-democratische partijen kunnen 
geven. Dan geven we een duidelijk 
alternatief voor diegenen die geen politieke 
tweedeling in ons land wensen, die op basis 
van een geestelijk reveil bereid zijn een 
constructieve bijdrage te geven. Het gaat 
woensdag 29 mei erg belangrijk worden op 
wie het Nederlandse volk zijn stem 
uitbrengt. Ik hoop dat de keus is op 
diegenen die macht niet misbruiken om te 
heersen maar gebruiken om te dienen.

Van Verschuer.

Radio-uitzendingen
CHU

De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:
donderdag 6 juni via Hilversum 1 om 

18.20 uur,
donderdag 20 juni via Hilversum 2 

om 18.20 uur.
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K a n tte k e n in g e n  b ij h e t  v ijfd e  d e e i van

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Boeiende weergave van vraag naar 
positiekeuze tegenover de bezetter

Op 3 mei verscheen de tweede helft van het 
vijfde deel van „Het Koninkrijk der Neder
landen ih de Tweede Wereldoorlog” van dr.
L. de Jong.
Het valt op dat dit jaar, in de periode rond 
mei diverse boeken zijn uitgekonien, die 
over de Tweede Wereldoorlog handelen. 
Bekendheid kregen onder meer het werk 
van Dick Verkijk over de omroep in de 
bezettingstijd; de studie „Protestants Ne
derland en Duitsland 1933-1941 van G. van 
Roon en een boek van K. Groen over de 
zuivering na de oorlog.
In deze recensie geven we enkele indrukken 
van de recente studie van dr. de Jong.

Nadat reeds vier delen zijn uitgebracht, lo
pen we het gevaar in herhalingen te verval
len. Opnieuw toont de Jong zijn talent als 
geschiedsschrijver. De indeling van de stof 
en de goed leesbare stijl staan garant voor 
een grote belangstelling bij het lezerspu
bliek. Ook in deze aflevering zijn boeiend 
geschreven portretten te vinden, met als 
hoogtepunt naar mijn mening, de beschou
wing over aartsbisschop de Jong.
In dit deel behandelt de auteur de periode 
van maart 1941 tot juli 1942. Militaire 
hoofdmomenten zijn de Duitse aanval op 
Rusland en de deelname van Amerika aan 
de oorlog na Pearl Harbour. De tegenstand 
van de geallieerden wordt sterker maar er 
blijft vooralsnog een Duits overwicht. ,
De ontwikkeling in Nederland wordt ge
kenmerkt door de pogingen van de bezetter 
om tot gelijkschakeling van het organisatie- 
leven te komen; het begin van de Joden
vervolging en het krachtiger worden van 
het illegaal verzet.
Het algemeen beeld van dezed periode 
wordt — naast het optreden van de bezetter
— beheerst door de aktiviteiten van een 
kieine groep collaborateurs, die overtuigd 
rijn van de Duitse overwinning; met daar
tegenover een kleine groep, die aktief verzet 
pleegt. Het meerendeel van de bevolking 
tracht de oorlog zo goed mogelijk door 
te komen.
De NSB werd in december 1941 de enige 
toegelaten partij. Maar voor de overige Ne
derlanders accentueerde dit slechts haar po
sitie als kleine, gehate minderheid.

ENGLANDSPIEL EN JODENVERVOL
GING

Alvorens in te gaan op een hoofdthema 
van de beschreven periode: de gelijkscha
keling, willen we de aandacht vestigen op 
twee belangrijke andere onderwerpen: 
Ten eerste de geheime verbinding met Lon
den. De Jong beschrijft uitvoerig hoe het 
Englandspiel tot aan de zomer van 1942, 
enerzijds door gebrek aan gegevens uit be
zet Nederland, anderzijds door fouten bij 
de Engelse spionagedienst aan talloze Ne
derlanders het leven heeft gekost.
Ten tweede wijzen we op de hoofdstukken 
over het begin van de Jodenvervolging. Een 
centraal thema is hier de funktionering van 
de Joodse Raad. De Joodse Raad heeft
— in de beschreven periode — volledig 
meegewerkt aan de NAZI-politiek van 
„Endlösung” . Van het voornemen om de 
bezetter in zijn aktiviteiten te vertragen en 
de Joden zo veel mogelijk te helpen is niets 
terecht gekomen.
Vooral de beschrijving van het lot der Jo
den roept de vraag op hoe dit mogelijk 
was. Een verkiaring kan mijns inziens 
slechts gezocht worden, wanneer men be
denkt dat de Joodse bevolking na invoering 
van de Ariërverklaring reeds geïsoieerd 
stond. Bovendien wenste de bezetter juist 
tegenover deze bevoikingsgroep haar af
schrikwekkende politiek door te zetten. In 
het vierde deel — op blz. 868 — wees de 
Jong er reeds op dat de Februaristaking 
de bezetter wel schokte maar niet van de 
plannen inzake de Endiösung afbracht.
In zo’n situatie ontstaat vrijwel automatisch 
een gedragspatroon, waarbij ieder voor zich 
probeert in leven te blijven. In deze richting 
gaat ook het oordeel van dr. De Jong.

GELIJKSCHAKELING

Ik kom daarmee tot de vraag naar de hou
ding van de grote meerderheid van de Ne
derlandse bevolking. Vooral het hoofdstuk 
over de gelijkschakeling is hiervoor belang
rijk.
De Jong komt tot de conclusie dat de gelijk
schakeling is mislukt. De bevolking hield 
zich afzijdig van de op nationaal-socialis- 
tische leest geschoeide organisaties. De be
zetter moest voor de leiding voornamelijk 
op leden van de gehate NSB terugvallen.

waardoor de afkeer van deze organisaties 
slechts werd versterkt.

Deze visie is in zijn algemeenheid juist. 
Maar bezien we de resultaten van de gelijk- 
schakelingspolitiek nauwkeuriger dan ont
staat een gecompliceerder beeld.

In de eerste plaats blijkt dat de bezetter 
op enkele onderdelen wel succes boekte. 
We wezen reeds op de wens de maatregelen 
tegen de Joden door te voeren. In de gelijk- 
schakelingspolitiek wist Seys Inquart met 
name pers en radio vrij snel in zijn greep 
te krijgen.
In het bestuursapparaat speelde de invoe
ring van het leidersbeginsel geen grote rol. 
Maar het bestuur funktioneerde in de ogen 
van de bezetter voldoende. Dat men het 
werk van NSB-bestuurders vaak doorkruis
te was voor Seys Inquart en de zijnen geen 
probleem! De NSB-funktionarissen werden 
door hen onbekwaam geacht.
Tenslotte beschikte de bezetter over een 
effectieve politiecontrole, mede dankzij in
voering van een geruime tijd onmogelijk 
te vervalsen persoonsbewijs. En dit per
soonsbewijs was ontworpen door een Ne
derlandse ambtenaar, die geen lid was van 
de NSB.
Op andere terreinen werd met succes krach
tig verzet geboden. Over het verzet der art
sen, willen we hier niet schrijven. De Jong 
komt hier in een volgend deel nog op terug. 
Van belang zijn in dit boek vooral de strijd 
voor het bijzonder onderwijs en het verzet 
der kerken.

Vooropgesteld zij dat wij de principiële be
tekenis en de waarde van het kerkelijk ver
zet niet willen bagatelliseren. Uit de studie 
van de Jong blijkt echter dat de bezetter, 
met name ten opzichte van de kerken, een 
taktiek volgde die hen voor aktief verzet 
iets meer ruimte bood dan sommige andere

organen. Men wenste — gedurende de oor
log — geen openlijk conflict met de kerken; 
een uitzondering gold hier de Jehova’s Ge
tuigen.
Wegens de nauwe banden van het bijzonder 
onderwijs met de kerken wilde Seys Inquart 
ook in de onderwijssector niet te bruusk 
optreden, aldus de jong.

DE HOUDING DER MEERDERHEID

Na het weergeven van deze hoofdlijnen 
kom ik tot een beschouwing over mijn in
drukken van dit boek.
Met name de gedeeltes over de gelijk
schakeling en de Jodenvervolging roepen 
bij mij een vraag op.

Dat betreft de houding van de grote meer
derheid van de Nederlandse bevolking in 
de beschreven periode van de bezetting. De 
meeste Nederlanders waren noch collabo
rateurs, noch verzetshelden. Bij hen leefde 
slechts de wens om de oorlog door te ko
men. Men hield zich afzijdig van de natio- 
naal-socialistische organisaties en vermeed 
pijnlijke confrontatie met de bezetter

Toch blijkt dat de bezetter, waar zij dit 
beslist noodzakelijk achtte er in slaagde een 
dominerende positie op te bouwen (pers; 
radio; bestuur; politie controle; de Joden
vervolging).
Op andere onderdelen heeft de bezetter — 
in de be.schreven periode — niet doorge
zet. Wat zou er echter gebeurd zijn, wan
neer het verloop van de oorlog, de bezetter 
meer tijd gelaten had om op grote schaal 
de strijd voor de gelijkschakeling met de 
bevolking aan te binden? En hoe zou de 
grote massa dan gereageerd hebben?
Dit is voor een historisch onderzoek, over 
de jareii ’40-’45, waarvan de afloop ons be
kend is, een theoretische vraag. Vermoede

lijk zou Nederland niet voor de NAZI-ideo- 
logie zijn gewonnen. Maar wel zouden Seys 
laquart c.s. in de gelegenheid zijn geweest 
de bevolking continu met de lugubere 
denkbeelden van het nationaal-socialisme 
te vergiftigen. De vraag hoe het Nederland
se volk hierop gereageerd zou hebben, kan 
niet beantwoord worden.

Ik vraag mij echter — wanneer ik dit boek 
op mij laat inwerken — voortdurend af 
waar de grens ligt tot waartoe een bevolking 
in meerderheid hierbij afzijdig blijj't. En 
hoelang men harde confrontaties met de 
bezetter uit de weg kan en wil gaan.

Ik besef dat dit een vraag is van iemand 
die — geboren in 1940 — de bezetting niet 
bewust heeft meegemaakt, en geen keuze 
heeft hoeven te maken. Ouderen zullen wel
licht, na lezing van dit boek en het ophalen 
jvan hun herinnering concluderen dat een 
houding van afzijdigheid — in de gegeven 
omstandigheden — het beste was, om de 
dagelijkse ervaring met de bezetting het 
hoofd te bieden.
Het is een grote verdienste van dr. de Jong 
dat hij in dit boek het probleem van de 
keuze in houding tegenover de bezetter op 
indringende wijze tastbaar heeft gemaakt. 
En dit geldt naar mijn mening voor iedere 
lezer van dit werk, ongèacht zijn o f haar 
leeftijd.

drs. H. van Spanning

Dr. L. de Jong: „Het Koninkrijk der Ne
derlanden in de Tweede Wereldoorlog” 
deel V; eerste helft f. 24,— ; tweede helft 
f. 21,— ; Staatsuitgeverij, Den Haag; Bij 
Martinus Nijhoff verscheen een pweten
schappelijke uitgave van dit deel. De prijs 
van beide boeken is f63,—

DE STILTE VOOR DE STORM ?
Is de ledenwerfaktie 1973-1974 van de CHU 
over het hoogte punt heen?
Na de hoogtijdagen in maart en april j.1., 
toen in circa 10 weken ruim 550 nieuwe 
leden aangemeld werden, is het thans wat 
stiller geworden.
Het valt welhaast samen met het weer, toen 
iedere dag stralende zonneschijn, nu luiden 
de weersberichten vrij monotoon: koel, 
koude nacht, buien, enz.
„Bewolkt met opklaringen” is ook een vaak 
voorkomende formulering en met deze 
term kunnen wij tevens de Mei-dagen van 
onze aktie kenschetsen. In de regel minder 
drukte dan voorheen, af en toe breekt het 
zonnetje even door. De korte zonnige pe
rioden hebben gedurende de afgelopen drie 
weken 96 leden opgeleverd, het totaal is 
dus hu 1.104 stuks.

Onze „vaste medewerkers” hebben ditmaal 
weinig of niets van zich laten horen. De 
stand is daardoor nauwelijks gewijzigd, de
ze is nu:
1. J. Sonneveld, Honselersdijk - 21 leden;
2. J. V. Dijkhuizen, Kesteren - 20 leden;
3. D.C. Kersbergen, Maarssen - 10 leden;
4. A.W. Pas-Kampma, Diepenveen - 9 le
den; 5. J.G. Berendse, Deil - 8 leden; 6. 
A.H. Boschloo, Warnsveld - 8 leden; 7. 
P. Crum-Okkens, de Meern - 8 leden; 8. 
H. v.d. Vliet-v. Diermen, Woerden - 8 le
den; 9. J.W. v.d. Wetering, IJsselmuiden 
- 8 leden; 10 t/m  14. D. v.d. Boomgaard, 
Nieuw Beijerland, J. Hooijer, Zuidwolde,
J. Land, Dalfsen, J. Soeteman, Ouddorp 
en C. V. Veen, Vinkeveen allen 7 leden. 
15 t/m 23. J.J. Eijffius, Ainerongen, C. 
van Gorkum, Ermelo, W. Hafkamp, Kor- 
tenhoef. Joh. A. v.d. Hel, Utrecht, A.B.J. 
Heuver, Den Ham, G. Krist, Wageningen, 
A. Pouw, Lemele, D.J. Sikkema, Aduard 
en H. Wijnja, Kampen allen 6 leden.
Van de kiesverenigingen kunnen we speci
aal vermelden: Sneek, dat thans het tiental 
volmaakte (hierin had de aktieve secretaris, 
de heer Falkena, een groot aandeel) en Rot- 
terdam-Hillegersberg, eveneens sinds het 
begin van de aktie op 23 november 1973 
deelnemer en reeds eerder in onze kolom 
vermeld. Met een opgave van 4 nieuwelin
gen werd thans een totaal van 15 bereikt. 
Het merendeel bestond ditmaal uit enkelin
gen, die zich via de aanmeldingskaarten 
of met een briefkaart lieten inschrijven. 
Meerdere malen werd aan de oproep voor 
het echtpaar-lidmaatschap gevolg gegeven.

Einde in zicht

Het einde van de aktie is nu in zicht. Van
zelfsprekend gaan we na de algemene verga
dering gewoon door, doch competitiestan-

den worden dan met meer opgegeven. 1 ij- 
dens die vergadering wordt gezien het aan
zienlijke resultaat en het grote enthousias
me waarmede gewerkt is het geheel iets fees
telijker afgesloten dan aanvankelijk het 
voornemen was. Naast de bekroning van 
de winnaar ontvangen alle leden of kiesver
enigingen die 10 of meer leden aangebracht 
hebben een kleinigheid, als blijk van waar
dering.

Er resten thans nog ongeveer drie weken 
om het geheel af te ronden. Hoe zullen 
die weken verlopen? Blijft het wat stiller, 
o f gaat nog het een en ander gebeuren?
Er is beslist nog wat zwevende, één der 
kanshebbers had nog een lid, dat nog niet 
officieel opgegeven is en er zouden er nog 
meerdere volgen. Elders lopen nog aktivi
teiten en er zijn ook nog kiesverenigingen 
in oprichting. We hebben dus alles nog niet 
binnen, doch kunnen thans niet beoordelen 
of hierdoor nog ingrijpende wijzigingen 
ontstaan.
Onzeerzijds moeten wij' nu volstaan met 
al degenen die de aktie gedragen hébben

door daden te ste.llen nogmaals te bedanken 
en hen te verzoeken tot het einde mee 
te doen. Daarnaast een laatste beroep op 
al onze lezers. Uit reacties is ons gebleken, 
dat naast degenen welke meegedaan heb
ben een veel bredere kring het verloop 
met belangstelling en sympathie volgt.
Indien in de laatste weken die thans nog 
resten nu nog eens één procent van alle 
lezers extra ging deelnemen em per hoofd 
slechts één lid zou aanbrengen zouden dat 
er bijna 300 zijn. Twee, drie of vijf procent 
zouden gezameiijk voor een enorm resul
taat kunnen zorgen.
De stilte kan, indien U het wilt, nog om
slaan in een storm. Het Uniebureau (tel. 
070-246791) zal tot en met vrijdag 7 Juni 
alle binnenkomende opgaven in de eind
stand verwerken en is desnoods gaarne be
reid op de Algemene Vergadering een slot- 
stand op te maken.

Met uw hulp kan de ledenwerfaktie 1973- 
1974 dus onvergetelijk worden. Maar dan 
nu: de handen uit de mouwen!
Dit is de gong voor de laatste ronde!

Haagse CDA-bifeenkomst maandag 2 7  mei
De samenwerkende christen-democratische 
partijen in Den Haag, verenigd in het CDA, 
beleggen op maandag 27 mei om 8 uur een 
openbare verkiezingsbijeenkomst in Pulchri 
Studio aan het Lange Voorhout.
Sprekers zijn wethouder B. Bol (CHU), 
wethouder H. F. Happel (KVP) en

fractievoorzitter L. van der Weide (ARP).
De manifestatie zal worden gesloten door de 
voorzitter van het landelijk CDA, prof. dr. 
P. A. I. M. Steenkamp.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn tot het 
stellen van vragen en het discussiëren met 
de kandidaat-raadsleden.

DR. R. J. H. Kruisinga
„Normaal wettelijk instrumentarium geen machtigingswet”
Het gaat de chiistelijk-historische fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 
Kruisinga, te ver om nu al te laten dóór
schemeren, dat ook volgend jaar de 
Machtigingswet wel eens nodig zou kunnen 
zijn. „Mocht het kabinet van mening zijn, 
dat er voor het in 1975 te voeren sociaal- 
economisch heleid iets aan het normale 
beleidsinstrumentarium ontbreekt, dan 
zullen er tijdig wettelijke maatregelen 
genomen moeten worden. Voordat het 1 
januari 1975 is, heeft het kabinet daartoe 
nog voldoende gelegenheid”.
Dr. Kruisinga haakte met deze opmer
kingen, die hij maakte op de vorige week 
zaterdag gehouden vergadering van de. 
Unieraad te Utrecht, in op de recente

mededeling van minister Boersma van 
sociale zaken, dat de toegezegde nota 
inkomenspolitiek wellicht dit jaar niet meer 
komt. ,,Betekent dit een aankondiging, dat 
de Kamer voorstellen krijgt tot verlenging 
van de periode, waarvoor de machtigings
wet werkt?”
De christelijk-historische fractievoorzitter 
vindt, dat er thans niet meer van een 
noodsituatie kan worden gesproken. Als het 
kabinet niet voor het zomerreces van de 
Tweede Kamer, dat op vrijdag 28 juni 
begint, zijn standpunt over het al dan niet 
verlengen van de machtigingswet kenbaar 
maakt, zal de CHU-fractie een debat 
daarover uitlokken, zo deelde dr. Kruisinga
mee. H. L.
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C H 'V is ie  o p  h e t  w e th o u d e rs c h a p
Wanneer hier gesproken wordt over 
„CH-visie op het wethouderschap” dan 
staat daar niet „dè CH-visie” . Bijna acht 
jaar wethouderschap hebben schrijver dezes 
gelegenheid gegeven zich vanuit zijn CH- 
achtergrond in het functioneren van het 
wethouderschap te verdiepen.
De beoordeling evenwel is niet los te denken 
van de plaatselijke omstandigheden, ruim 
genomen te onderscheiden in klein, midden 
en groot. De kleine gemeente, waar tot 
dusver de vergoeding niet toereikend is 
geweest om een groot deel van de werkweek 
aan het wethouderschap te besteden, met 
als één der gevolgen, dat de burgemeester 
veel taken uitvoert die in andere gemeenten 
door de wethouders verricht worden. De 
midden-gemeente, waar door het groter 
aantal wethouders de portefeuilles beter 
verdeeld kunnen worden, maar overigens de 
wethouder zijn hoofdbaan nog alleen maar 
aanhouden kan omdat hij bereid is twee 
volledige functies uit te oefenen, zodat hem 
of haar weinig speelruimte in tijd overblijft. 
De grote gemeente tenslotte met wet
houders die een volledige daktaak hebben 
en meer dan dat.

NEVEN-FÜNCTIE

Hoe zeer de omstandigheden dus kunnen 
verschillen, in het algemeen zou er veel voor 
te zeggen zijn, dat het wethouderschap als 
nevenfiinctie uitgeoefend, wordt. Het 
vermindert de kwetsbaarheid van deze 
politieke functionaris, vergroot zijn on
afhankelijkheid en voorkomt dat hij al te 
zeer verambtelijkt. Staande tussen het 
ambtelijk apparaat en de burgerij, waaraan 
hij door zijn hoofdberoep volop blijft 
deelnemen, kent hij vele knelpunten uit de 
praktijk en kan hij niet alleen functioneren 
als beleidsman en manager, maar ook als 
ombudsman. Beter dan van een vast aantal 
wethouders uit te gaan, zouden de totale 
uitgaven voor de wethoudersvergoeding op 
een vast bedrag per gemeente gesteld 
kunnen worden, waarbij de gemeenten zelf 
maar moeten uitmaken o f ze bijvoorbeeld 
twee dan wel vier wethouders kiezen, al zal 
een begrenzing van het aantal zowel naar 
beneden als boven gewenst blijven.

WETTELÜKE BESCHERMING

De wethouder zal in zijn hoofdberoep 
bescherming van de wet moeten genieten.

Het wethouderschap mag niet tot zijn 
ontslag kunnen leiden, al zal het 
betreffende bedrijf uiteraard er van 
verzekerd moeten zijn dat handhaving van 
de functionaris niet tot een verliespost leidt. 
Denkbaar zou zijn, dat een deel van de 
vergoeding van het wethouderschap recht
streeks ter beschikking komt bij wijze van 
schadevergoeding aan de betrokken onder
neming.
Wat dit betreft, zijn momenteel ambte
naren en functionarissen met ,,ambtelijke 
functies” , zoals vrijgestelden van vak
bonden en werknemersorganisaties, veel 
beter beschermd, terwijl zij in dit opzicht 
een veel grotere mate van bewegingsvrijheid 
genieten. Het zou de moeite lonen eens na te 
gaan, hoeveel ambtenaren en ambtelijke 
functionarissen reeds zitting hebben in 
staten en parlement. Het gevolg zou kunnen 
zijn, dat alles te eenzijdig vanuit de 
ambtelijke sfeer beoordeeld wordt, een 
ongewenstheid die misschien al uitgebreider 
bestaat dan wordt vermoed.

BELEIDSMAN

Terecht wordt de wethouder uit het midden 
van de raad gekozen, hij is raadslid- 
wethouder, in het gemeentebestuur de 
gelijke van de burgemeester, deelnemer aan 
een collegiaal bestuur, dat onder goed
keuring van de raad het bewind voert. Hoe 
minder portefeuilles een burgemeester 
beheert, des te beter kunnen de politieke 
verantwoordelijkheden tot hun recht 
komen. Afhankelijk van de grootte van de 
plaats, zal de burgemeester meer o f minder 
portefeuilles voor zijn rekening nemen. In 
zijn functie van onpartijdig coördinator en 
ombudsman-binnen-het-college lijken fi
nanciën en personeelszaken bij uitstek 
geschikt voor de primus inter pares, de 
eerste onder zijns gelijken. Zuiverder dan de 
wethouders zal de burgemeester partij
belang van algemeen belang kunnen onder
scheiden. Vooral in partijpolitieke conflict
situaties zal hij behoedzaam laverend het 
schip der gemeente in de goede richting 
moeten houden.
Zo’n situatie, gecombineerd met een 
bekwaam ambtenaren-apparaat en wet
houders die het management in hart, hoofd 
en vingertoppen hebben, schept de omstan
digheden voor optimaal gemeentelijk 
beleid. Een wethouder moet vóór alles een 
beleidsman zijn, die het contact met zijn

politieke achterban gaande houdt en 
gebruik maakt van het ambtelijk apparaat 
en niet gebruikt wordt door dat apparaat. 
Uiteraard, ook in het laatste geval behoeft 
een gemeentelijk beleid niet onverdien
stelijk te zijn, gesteld kan zelf worden, dat 
menig gemeentelijk bestuurlijk beleid tot 
veel minder goede resultaten zou komen als 
het apparaat niet ter hand nam wat de 
wethouder zelf heeft laten liggen, maar ten 
principale is het een onjuiste gang van 
zaken.

COLLEGIAAL

Tenslotte nog wat over het collegiale beleid 
van het college van burgemeester en 
wethouders. Sterke specialisatie met 
scherpe taakstelling inzake de portefeuilles 
kan er en zal er vaak toe leiden, dat een 
wethouder een wat eenhoofdig beleid voert. 
Hoe veelomvattender de werkzaamheden, 
hoe minder tijd een wethouder heeft ook 
nog kennis te nemen van de taken zijn 
collega’s. Uitgaande van een goede samen
werking tussen de leden van het college zal 
er een vertrouwensbasis moeten zijn met de 
bereidheid als college achter het beleid van 
elkaar te staan, wat tegelijk weglating 
betekent van partijpolitieke „grapjes” . 
Vooral ook hier kan de burgemeester een 
,,toeziende” en bemiddelende functie 
bekleden.
Een vertrouwensrelatie dient er uiteraard 
ook te bestaan tussen de raad en het college, 
waarbij het voor de hand ligt dat de raad 
het allemaal wat partijpolitieker beziet als 
daar maar geen wethouder deelnemend aan 
een collegiaal beleid de hand in heeft. 
Voorstander zijnde van het afspiegelings
college, mag toch niet onbesproken blijven, 
dat het juist ook ter voorkoming van 
politieke onaangenaamheden zeer gewenst 
kan zijn aan het begin van de zittings
periode een vierjaarlijks program te maken, 
dat de inzet wordt van het gemeentebeleid. 
Daarbij moet het mogelijk blijven, dat niet 
inzake elk object eenstemmigheid bestaat, 
maar ook hiervan is het goed dat bij 
voorbaat te weten. Uiteraard moet 
afwijking en uitbreiding van het vieijaren- 
program mogelijk blijven, mits de
argumenten daartoe aanvaardbaar blijken 
te zijn.
Geven en nemen is misschien wel de vaagste 
politieke beleidslijn, toch kon het wel eens 
de lijn zijn waarmee het verst gekomen
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wordt. Als ergens CH-politici hun begin
selen kunnen waarmaken, dan wel in een 
college van burgemeester en wethouders, in 
hun verhouding tot burgemeester, tot de 
collega’s, tot de raadsleden en de amb
tenaren, de een de ander meerder achtend, 
bereid het goede te zoeken en te doen. De 
Bijbel - wordt wel eens gezegd - is geen 
natuurkundeboek en geen politiek hand
boek, maar omtrent de menselijke verhou
dingen vindt men er de gedragslijn nauw
keurig omschreven.

D. Rebel.

DE GEMEENTERAAD IN DISCUSSIE
door Haty Tegelaar-Boonacker,
lid van de gemeenteraad van R^sw^k (ZH).

Kort voor de gemeenteraadsverkie
zingen krijgt het plaatselijk bestuur 
natuurlijk extra de aandacht. Als 
redactielid van De Nederlander met 
acht jaar raadservaring ben je dan 
verplicht om te schrijven over de taak 
van de gemeenteraad, waarbij allerlei 
interessante ontwikkelingen uiter
aard de meeste aandacht krijgen. 
Voor feitelijke informatie over de 
gemeentelijke problemen kan men 
de schriftelijke cursus „De Ge
meenteraad” van de Stichting 
Burgerschapskunde bestellen en 
sinds kort is ook de mogelijkheid tot 
het volgen van een T.V.-cursus.

GEKOZEN HOOFD

Er kan geen vakature voor burgemeester 
zijn, o f een aantal partijen beklimt hun 
stokpaardje om te pleiten voor de gekozen 
burgemeester. Wij hebben ons hiertegen als 
christen-democratische partijen steeds ver
zet. De voordelen van een door de Kroon 
benoemde burgemeester wegen bij ons 
zwaarder dan de uitspraak van de burgerij. 
Dat is geen gebrek aan democratische 
instelling, want we zijn er juist erg gelukkig 
mee dat de kiezers elke vier jaar hun eigen 
bestuur kunnen kiezen.
Niet de burgemeester staat immers aan het 
hoofd van de gemeente, maar de gekozen 
gemeenteraad. Elke burger heeft zodoende 
indirecte invloed op het beleid dat door de 
raad wordt bepaald.
Het kan een voordeel zijn dat zo’n gekozen 
bestuur wordt geleid door een benoemde 
voorzitter, die bij de discussie zijn mening 
geeft en de orde handhaaft, maar de 
stemming over voorstellen moet overlaten 
aan de gekozenen. Zo komt een evenredige 
vertegenwoordiging het best tot zijn recht. 
Dat betekent overigens geen pleidooi voor ’n

kleurloze a-politieke burgemeester. In
tegendeel, besturen betekent kleur be
kennen, het uitspreken van een maat
schappijbeschouwing. Niemand die be
stuurlijk aktief is kan er onderuit om lid te 
zijn van een politieke partij. Het geeft 
enerzijds de medeverantwoordelijkheid in 
die partij aan en anderzijds de aanspreek
baarheid van buiten af. In zijn gemeente 
dient de burgemeester zich echter 
onpartijdig op te stellen.

TOENEMENDE TAAK

De laatste jaren is de taak van een 
gemeenteraadslid geweldig toegenomen. 
Het planologisch beleid, de inspraak van de 
burgers op hoorzittingen, de openbare 
commissievergaderingen ter bespreking van 
ontwerp-bestemmingsplannen en het horen 
van bezwaarden, zijn hieraan niet vreemd. 
Maar ook de ingewikkeldheid van andere 
problemen en het instellen van velerlei 
commissies op het gebied van jeugd- en 
bejaardenzorg, van sport en recreatie, van 
sociale zorg en onderwijs, vragen tijd en 
aandacht. Er wordt wel beweerd dat in deze 
laatste periode van vier jaar het werk 
verdubbeld is en misschien wel vervier
voudigd vergeleken met acht jaar geleden. 
(Je vraagt je dan wel af wat er vroeger 
gedaan werd. In ieder geval minder gepraat. 
Daaraan kunnen we nog wel een voorbeeld 
nemen.)
Met de toenemende taak wordt het ook erg 
moeilijk geschikte raadsleden te vinden. 
Mensen die in aanmerking komen hebben 
vaak al zo’n zware baan dat het raadswerk 
moet gaan ten koste van hun gezondheid of 
van hun gezin. Soms is het ook moeilijk om 
toestemming te krijgen van de werkgever 
wanneer er al te veel wordt vergaderd in de 
baas zijn tijd. Voor zelfstandigen liggen er 
weer financiële problemen.

PRESENTIEGELD OF LOON

Tot nu toe worden raadsleden alleen dan 
betaald als zij een vergadering bijwonen.

vandaar het woord presentiegeld, hoewel 
dat in 1931 in de gemeentewet is vervangen 
door,, vergoeding” .
De gemeenten worden over de hoogte van 
deze vergoeding geraadpleegd, maar 
Gedeputeerde Staten stellen het bedrag 
vast. De neiging bestaat om bij de precaire 
financiële situatie waarin de meeste 
gemeenten verkeren, dan maar bescheiden 
op te treden als Raad, ook met het oog op 
het image bij de kiezers.
Gemiddeld ontvangt een raadslid voor het 
bijwonen van vergaderingen per jaar fóOO,- 
in kleine gemeenten; f2.000,- in middel
grote gemeenten en f8.000,- k f9.000,- in de 
drie grote gemeenten.
Dat deze bedragen volstrekt onvoldoende 
zijn als loonderving is duidelijk, dat is ook 
niet de bedoeling geweest. Maar het is ook 
geen adequate vergoeding voor al het werk. 
In het rapport ,,Een Goede Raad” , 
uitgebracht door de ,,Commissie positie 
raadsleden” van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, wordt de sug
gestie gedaan een honoreringsregeling te 
maken, los van het aantal bezochte 
vergaderingen. Er worden daarin bedragen 
genoemd die enige malen hoger zijn dan de 
hiervoor genoemde, n.1. vanaf f 1.500,- tot 
f15.000,-.
Hoewel ik het met de opstellers van het 
rapport eens ben dat er een betere 
financiële regeling moet komen, en dat het 
raadslid andere faciliteiten dient te krijgen, 
geloof ik dat we met de aanbevolen 
bedragen te veel op het materiële vlak 
terecht komen. Raadsleden hebben een 
dienende taak, die in het belang van hun 
gemeente meestal met enthousiasme wordt 
vervuld. In die zin zijn ze te vergelijken 
met kerkeraadsleden en schoolbestuurders, 
die echter zonder enige vergoeding veel tijd 
beschikbaar stellen.
Het gevaar bestaat dat bij een hoge 
vergoeding sommigen om het geld de 
funktie van raadslid zouden ambiëren. 
Bovendien is er een risico in het afschaffen 
van h et,,presentiegeld” , omdat het verzuim 
dan zou kunnen toenemen. Een flinke dosis

betrokkenheid blijft onmisbaar voor een 
raadslid.

BIJBAAN VOOR DE VROUW

Gebrek aan tijd en derving van inkomsten 
zijn voor de man niisschien belemmerende 
faktoren om raadslid te worden, voor de 
huisvrouw gelden zij veel minder.
Eigenlijk is de huisvrouw in een ideale 
positie voor het werk in de gemeente. Zij 
kan overdag vergaderen en de post 
bestuderen en tijdens het strijken of 
afwassen nadenken over allerlei problemen. 
Bovendien heeft zij nauw contact met de 
omgeving en is het voor haar een afwisseling 
op het dagelijks ritme. De meeste 
onderwerpen zullen haar zeker interesseren 
als zij er mee kennis maakt. Wel zal zij 
moeite moeten doen om ,,bij” te blijven en 
veel te lezen, want anders krijgt zij te weinig 
informatie. (Dat geldt trouwens ook voor de 
mannen.) Het is opmerkelijk dat er slechts 7 
procent vrouwelijke raadsleden is. Wel is 
dat een toename bij vorige jaren, t.w. 5 
procent in 1966 en 3 procent in 1953. De 
CHU staat wel wat beneden het landelijk 
gemiddelde, n.1. 5 procent in 1970. Die 51 
vrouwelijke raadsleden die de CHU heeft, 
weten echter aardig hun partijtje mee te 
blazen!
In kleinere gemeenten ontbreekt de vrouw 
nog steeds in het bestuur. Wel treffen we in 
enkele kleine gemeenten een vrouwelijke 
burgemeester aan. Ik hoop dat in 1975, 
uitgeroepen tot het ,,jaar van de vrouw”, 
ongeveer 10 procent vrouwen deel uitmaakt 
van de gemeenteraad, en dat de CHU (of 
het CDA) daarin niet achterblijft.

PLAATSELUK PARLEMENT?

Achter de suggestie van honorering van 
raadsleden steekt de gedachte dat niet 
alleen wethouders de bezoldigde gemeente
bestuurders zijn, maar ook de andere 
raadsleden.
De wet zegt inderdaad dat de raad het 
beleid bepaalt, en dat de wethouders uit de 
raad worden gekozen om dit beleid voor te 
bereiden en uit te voeren. In de praktijk 
blijkt echter dat de raad wel goed de 
controlerende funktie uitoefent, en goed 
tegenspel levert op voorstellen van het

venrolg op pagina 6
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PROF. DR. J. W. VAN HULST

Vifffig jaar
na de dood van „Jhr. mr, A, F,“

Ieder weet dat de aanduiding „Jhr. Mr. A. 
F.” slechts kan slaan op Alexander Frederik 
de Savornin Lohman: hij stierf 11 januari 
1924 te ’s-Gravenhage, 87 jaar oud.
Men kan de vraag stellen, o f het zin heeft 
om precies 50 jaar na zijn dood nog een 
artikel aan hem te wijden. De redactie van 
De Nederlander meent stellig d it het zin 
heeft. Men zou het ons zelfs kunnen 
verwijten, indien we de datum van 11 juni 
1974 in een diep stilzwijgen over hem lieten 
voorbijgaan. Neen, wij vervallen niet in een 
soort heldenverering; maar het zou wel heel 
erg zijn, indien we onze grote voorgangers 
niet meer gedenken. In de gelederen van de 
CHU zijn grote voorgangers bepaald geen 
schaars verschijnsel. Naast Jhr. Mr. A. F. 
mogen we toch stellig mensen noemen als 
Hoedenmaker, De Visser, Slotenmaker de 
Bruine.
Wij hopen van harte dat de Unie zowel 
vandaag als morgen nog mensen van zo’n 
formaat zal voortbrengen.

EEN HEEL BEKNOPT 
LEVENSBERICHT

Toen hij in 1861 in zijn geboorteplaats 
Groningen zijn doctoraal rechten behaalde, 
was hij nog pas 24 jaar oud. Al spoedig 
wordt hij verbonden aan de rechtbank te 
Appingendam, korte tijd later in ’s-Herto- 
genbosch, waar hij tevens raadsheer was. 
Hij is eigenlijk voortgekomen uit de school 
van Groen van Prinsterèr; via hem heeft hij 
duidelijk banden met het Réveil. Een jaar 
voor hij lid der Tweede Kamer wordt (1879), 
maakt hij deel uit van de deputatie die op 3 
augustus 1878 aan Koning Willem III het 
zo befaamde Volkspetitionnement aanbiedt. 
Eigenlijk is dit nog te zwak geformuleerd, 
want Lohman was één der eersten die 
scherp inzag, hoe groot de gevaren waren 
die de wet Kappeyne van de Coppello voor 
het christelijk onderwijs meebracht; aan de 
strijd voor de vrije christelijke school is zijn 
naam dan ook onlosmakelijk verbonden.
Hij is 11 jaar (1879-1890) lid der Tweede 
Kamer. De Staatscourant van 17 februari 
1890 vermeldt zijn benoeming tot minister 
van binnenlandse zaken, een ambt dat hij' 
slechts korte tijd bekleedde.
Daarna vinden we hem in de Eerste Kamer, 
vervolgens weer - en nu jarenlang 
(1894-1921) - in de Tweede Kamer.
In 1880 stichtte Kuyper de Vrije Univer- 
siteit, waar Lohman op 6 juni 1884 zijn 
inangurele oratie hield, getiteld: Over het 
hoogste gezang.
Maar de twee reuzen, Kuyper en Lohman, 
konden moeilijk onder één universitair dak 
samen wonen. De breuk bleef dan ook niet

uit....... De grote bekwaamheden van
Lohman werkten eigenlijk als een magneet 

•op de hoogste funkties; maar hij wenste 
daarvoor niet in aanmerking te komen. 
Herhaaldelijk weigerde hij een nieuw 
ministerschap, zoals hij eveneens benoe
mingen tot gouverneur-generaal van Neder- 
landsch-Indië en tot vice-president van de 
Raad van State afwees.
Lohman heeft alle ,,groten” van zijn tijd 
gekend en er soms langdurig en intensief 
contact mee gehad: naast de reeds
genoemde Kuyper is zijn leven onmogelijk 
te beschrijven zonder gewag te maken van 
Groen van Prinsterer, Kenchenius, J. H. 
Gunning, Hendrik Pierson, Hoedemaker, 
Schaepman, Machag en zo vele anderen. 
Toen Kuyper zijn grote medestander 

conservatisme verweet, antwoordde Loh
man met de brochure Aan dr. A. Kuyper. 
Een valsche leuze (1894). De AR-fractie van 
de Tweede Kamer moest de gevolgen van 
deze broedertwist wel ondergaan; er kwam 
splitsing. Eerst kozen de ,,Lohmannianen” 
de naam van Vrij-antirevolutionaire Partij 
(1897), maar door enkele fusies (in 1903 met 
de Chr. Historische Kiezersbond en in 1908 
met de Friesch Chr. Historischen) werd (in 
1908) de CHU geboren. Lohman, die zoals 
wij zagen, de hoogste funkties had 
geweigerd, voelde zich het meest op z’n 
plaats in het parlement. Niet alleen door 
zijn geestverwanten, maar ook door zijn 
tegenstanders werd hij erkend als één der 
bekwaamste parlementariërs die Nederland 
ooit rijk is geweest. Van de CHU was hij de 
door ieder erkende en aanvaarde leider van 
1908 tot 1921.
Als wij hieraan nog toevoegen, dat Lohman 
een zeer vruchtbaar publicist was, wiens

geschriften men nu nog met vrucht kan 
raadplegen, dan hebben wij althans in enige 
houtskoolschetsen een beeld ontworpen van 
een ongemeen rijk en boeiend staatsmans- 
leven. Dat Lohman behoorde tot de werkers 
van het eerste uur in de CHU, is thans, in de 
tijd van het opkomende CDA, voor ons een 
reden te meer om 50 jaar na zijn heengaan 
nog enige ogenblikken stil te staan bij de 
achtergrond van zijn denken en handelen.

HETRéVEIL

Het Réveil is die machtige geestelijke 
stroming, die het heeft aangedurfd de strijd 
aan te binden tegen de cultuurgolf van de 
Aufklarung, de Verlichting die met haar 
rationalisme overal in doordrong, tot in de 
kerk en theologie toe. De Aufklarung 
bracht velen tot agnosticisme; dat 
betekende niet, dat men het bestaan van 
God loochende; maar het impliceerde wel, 
dat men alle openbaringsgegevens terzijde 
schoof en dat men over de Drie-eenheid van 
Vader, Zoon en Heilige Geest geen

uitspraken meer wenste te doen. „A  gnosis” 
betekent dan ook: zonder kennis. Ver
schillende theologen kwamen zo onder de 
invloed van het agnosticisme, dat ze het 
Onze Vader niet meer konden bidden. Een 
enkele was consequent: hij verliet de kerk. 
Anderen kozen na volbrachte theologische 
studie een andere loopbaan. Wij moeten 
hier wel enkele namen van bekende 
agnosticisten noemen, zoals Allard Pierson 
(vooral niet te verwarren met Hendrik 
Pierson), Johannes van Vloten, Conrad 
Busken Huet.
Het Réveil heeft, onder leiding van Willem 
Bilderdijk en Isaac da Costa, opnieuw het 
pleidooi gevoerd voor een centrale 
heilsfeiten-theologie, die vooral insloeg bij 
hen die de zielekreet hadden verstaan: 
,,Geef mij Jezus o f ik sterf. Buiten Jezus is 
geen leven, maar een eeuwig zielsverderf’. 
Da Costa’s „Bezwaren tegen den geest der 
eeuw” (1823) moeten wij zien als een 
oorlogsverklaring aan Aufklarung en 
modernisme. De invloed van deze brochure 
kunnen wij nauwelijks overschatten: Da

Costa kreeg zelfs politiebewaking voor zijn 
huis.
Toen het Réveil nog volop in opmars was, 
werd Lohman geboren (1837). Reeds jong 
kwam hij onder invloed van de Frans- 
Zwitserse oorsprong van het Réveil, speciaal 
door de kennismaking met de geschriften 
van de theoloog-pedagoog Alexander Vinet. 
De invloed van het Réveil is een 
mensenleven lang bij Lohman merkbaar in 
zijn staatsopvatting, zijn strijd voor de 
christelijke school, zijn sociale politiek, zijn 
rechtsgeleerdheid.
Naar mijn persoonlijk inzicht moet de 
spanning tussen Kuyper en Lohman voor 
een belangrijk deel herleid worden tot hun 
verhouding tegenover het Réveil. De 
Aufklarung had met haar star rationalisme 
geen oog voor de gevoelsfactor in het 
menselijk leven. De theoloog Scheiermacher 
heeft deze gevoelsfactor juist weer tot 
fundament van zijn theologie gemaakt; 
reden waarom Karl Barth zich in de 20ste 
eeuw scherp tegen deze in zijn ogen nogal 
romantische theologie zal keren. Het Réveil

MANNEN EN VROUWEN VAN BETEEKENIS

J hr. M r, A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
DOOR

J hr. Mr. D. J. DE GEER.
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Mr. Lohman, geteekend door Joh. Braakensiek.

Met toestemming overgenomen uit het weekblad „D e Amsterdammer.”

Door een korte passage uit deze studie over 
te nemen, eren wij zowel Lohman als diens 
biograaf.

Hier volgt het citaat.
Hoe zag Lohman zichzelf?

Een aangeboren bescheidenheid weerhield 
hem zichzelf te overschatten en zich op een 
of ander te laten voorstaan. Hoogmoed is de 
ergste zonde, zei hij vaak. „Om lof en prijs 
van mensen geef ik weinig, omdat God de 
dingen zo anders ziet dan de mensen, ook 
ons binnenste,” zo schreef hij eens. Alle 
schijnvertoning haatte hij: Als hij gedood
verfd wordt als toekomstig kamerlid, is zijn 
voortdurende vrees dat anderen zijn gave en 
kennis overschatten. Hij voelde zich geen 
leider en zocht de vooraanzitting geenszins.

Mee-te praten over zaken waarvan hij geen 
verstand had, lag hem niet. Het kostte hem 
moeite zijn gedachten te verzwijgen en hij 
hield ervan onbewimpeld de waarheid te 
zeggen. En wanneer die zucht naar 
openhartigheid stuitte op gemis aan 
openhartigheid aan de andere zijde, bracht 
hem dat er toe zich terug te trekken.

Hij trachtte altijd volkomen eerlijk te zijn. 
Wanneer men geloofde in Gods albestuur, 
behoefde men geen onrechtvaardige mid
delen te bezigen, meende hij. Wetende tot 
welke déraillementen het persoonlijk 
element in de strijd leiden kon, probeerde 
hij dit zoveel mogelijk te ecarteren. Niet dat 
het altijd gelukte; dan betrapte hij er zich 
wel eens op, aan het gevaar voor eigen eer te 
strijden, niet ontkomen te zijn....

DATA UIT HET LEVEN VAN 
,^ R .M R .A .F .”

1837 Op 29 mei in Groningen geboren.
1855 Student in de rechten in Groningen.
1860 Eervolle vermelding voor het ant

woord op een prijsvraag, uitgeschre
ven door de Juridische Faculteit te 
Groningen.

1861 Promotie in de rechten op 11 maart.
1862 Rechter te Appingendam.
1863 Huwelijk met Johanna Catharina 

Ermerins.

1866 Rechter te ’s-Hertogenbosch.
1872 Raadsheer te ’s-Hertogenbosch.
1879 Lid Tweede Kamer.
1884 Ontslag als raadsheer. Benoeming tot 

hoogléraar aan de Vrije Universiteit, 
Amsterdam.

1890 Minister van Binnenlandse Zaken.
1891 Aftreden als minister.
1892 Lid Eerste Kamer.
1894 Lid Tweede Kamer. Hoofdredacteor 

van De Nederlander.

1895 Breuk met de Vrije Universiteit.
1906 Overlijden van mevr. De Savornin

Lohman.

1921 Ontslag als lid Tweede Kamer. 
Aftreden als hoofdredacteur van 
De Nederlander.

1924 Overleden op 11 juni te ’s-Gravenhage.

had, omdat het de gevoelsfactor bewust 
binnen zijn mensbeschouwing haalde, 
waardering voor de z.g. ethische richting in 
de theologie (Chantepie de la Saussage). 
Lohman had, vermoedelijk als uitvloeisel 
van zijn gehele persoonlijkheidsstructuur, 
een bepaalde binding met het ethisch- 
theologisch denken; Kuyper wenste echter 
de strakke calvinistische lijn in zijn 
theologie op alle levensterreinen door te 
zetten. Zo ontstaat de term neo-calvinisme.

Men zou het neo-calvinisme kunnen zien als 
die theologie die Calvijn voortgebracht zou 
hebben, indien hij in het laatste deel der 
19de eeuw had geleefd. Zo wilde Kuyper 
door de stichting van de Vrije Universiteit 
aan het totaal der wetenschappen (de 
universitas der universiteit) een (neo-)calvi- 
nistische onderbouw geven. Daarmede is 
het neo-calvinisme de stroming geworden 
die duidelijk parallel liep met de neo- 
thomistische richting in de R.K. kerk.

Menigmaal is gezocht naar het historische 
verschil tussen ARP en CHU. Naar mijn 
inzicht is hier maar één antwoord op te 
geven. De CHU heeft van meet af aan de 
lijn van het Réveil doorgetrokken. De ARP 
daarentegen vindt de bron en oorsprong in 
het neo-calvinisme van Abraham Kuyper.

In Lohman is deze lijn van het Réveil nog 
duidelijk aanwijsbaar. Maar wij ontdekken 
deze achtergrond ook nog in figuren als J. 
Th. de Visser en Slotemaker de Bruine; 
merkwaardigerwijs beiden theoloog; beiden 
hadden een affiniteit tot de orthodox- 
ethische richting.

Voor de historicus is het een uitermate 
boeiende taak om de invloeden te 
analyseren, die op ARP en CHU hebben 
ingewerkt en om de verschillen vast te 
stellen. De vraag die zich thans onmid
dellijk opdringt is deze; heeft deze 
achtergrondanalyse nog enige actualiteit en 
heeft zij nog een tendens voor een toekom
stige ontwikkeling?

Het is meestal eenvoudiger vragen van deze 
aard te stellen dan er een antwoord op te 
vinden.

Toch wil ik mij aan deze opgave niet geheel 
onttrekken. Dan moeten wij beginnen met te 
stellen, dat het neo-calvinisme, zoals 
Kuyper dat geinaugureerd heeft, momen
teel nog maar - weinig levenskrachtig is. 
Daarover is er in de theologie te veel 
gebeurd. Prof. R. Kuitert kan ik moeilijk 
een wettig theologisch kind van 'kuyper 
noemen. Eens was er een tijd - nel k i i i i k i  

bijna als een sprookje! - dat alle hoogleraren 
van de V.U. lid waren van de ARP. Een 
onderzoek naar politiek lidmaatschap en 
stemgedrag van de huidige VU-hoogleraren 
zou wel eens een verrassend resultaat 
kunnen leveren. Maar ook in de CHU is er 
ontzettend veel veranderd; zowel theolo
gisch als politiek gezien hebben er aard
verschuivingen plaats gevonden.

Toch is het niet onmogelijk om in het 
Christen-Democratisch Appèl weer iets van 
de gemeenschappelijke oorsprong terug te 
vinden. Het Réveil is namelijk nooit een 
uitsluitend protestantse richting geweest. Er 
is ook een rooms-katholiek Réveil; daarin 
ontmoeten wij mensen als Alberdingh 
Thijm, Schaepman en Nolens. Ten aanzien 
van een reeks van punten hebben het 
protestantse en het roomse Réveil in 
politiek opzicht de gelederen gesloten.

Daarbij valt voornamelijk te denken aan de 
politiek ten opzichte van de school, 
defensie, het sociale vraagstuk. Het zou 
daarom wel eens kunnen zijn, dat het CDA 
meer nog dan een nieuwe aanzet, een 
terugkeer is naar een gemeenschappelijke 
bron die haar oorsprong vindt diep in de 
19de eeuw. Vanuit deze bron wellen nog 
steeds de krachten, die ons de juiste 
houding doen vinden tegenover socialisme, 
liberalisme en communisme. Zo gezien 
krijgt het denken van Lohman ook in het 
CDA een onverwachte actualiteit.

SUTTORP OVER LOHMAN

Toen dr. L. C. Suttorp in 1948 zijn studie 
over Lohman publiceerde, was dit boek voor 
mij een openbaring. Nog nooit was een zó 
degelijk werk over ,,Jhr. Mr. A. F.” in ’t 
licht verschenen. En na Suttorp heeft 
niemand het ooit gewaagd hem te 
verbeteren.

SAMENKOMST
TER GELEGENHEID VAN HET AFSCHEID VAN

Jhr. Mr. A. F. DE SAV ORN IN  LOHM AN
ALS HOOFDREDACTEUR VAN DE NEDERLANDER

OVERDRUK UIT DE NEDERLANDER 
VAN 1 O C T O B E R  1921

DRUKKERIJ C. BLOMMENDAAL - 'S-GRAVENHAGE



VRIJDAG 24 MEI 1974

CHU MOET AANDACHT BLIJVEN VRAGEN 
VOOR KLEINE SAMENLEVINGSVERBANDEN
door: dr. R. J. H. Kruisinga. voorzitter CHU-fractie, Tweede Kamer

De betekenis van de kleine structuren, de 
kleine samenleTingsverbanden in onze 
maatschappij moet binnen de CHU 
regelmatig ter discussie blijven. Juist omdat 
het vraagstuk van groot politiek belang is. 
Het vraagstuk hangt bijvoorbeeld óók 
samen met belangrijke voorstellen, o.a. over 
de gewestvorming, die de Tweede Kamer 
binnen a&ienbare tyd zullen bereiken.

Het lijkt me, gelet op het bijzondere belang, 
dat het behoud van de kleine samen
levingsverbanden in onze maatschappij in 
toenemende mate zal krijgen, van veel 
belang, dat we op kortere termijn over de 
vraagstukken, samenhangende met het 
behoud van de kleine samenlevingsver
banden als CHU eens een conferentie 
houden; wellicht kan het een der 
onderwerpen zijn, waarover een bezinnings- 
conferentie zich buigt.

EERSTE AANZET

Als een allereerste aanzet bedoeld ter 
voorbereiding van die discussie, wil ik hier 
enkele kleine samenlevingsverbanden noe
men, die in de discussie zouden moeten 
worden betrokken.
a. Het gezin is nog te weinig betrokken in 

een positief beleid van de overheid om 
waar mogelijk een optimaal functio
nerend gezin mogelijk te maken. Teveel 
maatregelen worden genomen zonder dat 
aan secundaire neveneffecten ten aanzien 
van het gezin aandacht wordt besteed.

slot van pag. 3
college van B. en W., maar dat het initiatief 
ligt bij het college. Dit zal nog toenemen 
wanneer er sprake is van een „program- 
college” . Gaat men nog een stap verder om 
wethouders van buiten de raad aan te 
trekken, dan ontstaat een dualistisch 
systeem, zoals we dat kennen bij de regering 
en het parlement.
Een pleidooi hiervoor wordt (voor de grotere 
gemeenten) gevoerd door Dr. C. J. 
Verplanke, burgemeester van Ridderkerk, 
in zijn lezenswaardig artikel „Komt geld, 
komt raad?” in De Nederlandse Gemeente 
van 26 april j.1. Hij acht het een logisch 
uitvloeisel van de bestaande situatie, met 
daarbij het voordeel van een veel grotere 
keus aan wethouders.
Ik denk dat de meeste mensen in onze kring 
nog niet zover zijn. Wij hebben het altijd 
goed kunnen vinden in de afspiegelings
colleges. Dat de burgemeester in veel 
gevallen een dominerende rol speelde werd 
aanvaard en gezagsgetrouw genomen.
Toch is er een kentering merkbaar. Wij 
hebben ons als CHU en CDA uitgesproken 
voor het maken van een collegeprogramma. 
Wij leveren als frakties daartoe de 
bouwstenen uit ons verkiezingsprogramma, 
dat door de partij is ontworpen en door de 
raadsleden is onderschreven. De moeilijk
heden ontstaan wanneer niet alle frakties 
het eens kunnen worden over dat college
programma, en sommige partijen niet 
bereid zijn tot het doen van concessies. Dan 
kunnen we in situaties verzeilen zoals in 
Groningen al bestaat en zoals dit dreigt te 
ontstaan in Rotterdam en andere ge
meenten waar de progressieven de 
meerderheid hopen te krijgen. Van het 
,,samen delen” dat zij in hun vaandel voeren 
blijkt bij de collegevorming bitter weinig. 
Andere partijen worden dan in de oppositie 
gedreven. Zij kunnen dan niet meer 
rechtstreeks deelnemen aan het bestuur en 
worden helemaal teruggedrongen tot een 
louter controlerende taak. Zo wordt de 
gemeenteraad dan in plaats van een lokaal 
bestuur teruggebracht tot een soort 
plaatselijk parlement. Het CDA heeft 
hiertegen in enkele extreme gevallen terecht 
verzet aangetekend.
De politisering en polarisatie van het lokaal 
bestuur is een ontwikkeling die niet door de 
wetgever is voorzien. De maatschappij is 
echter in beweging en gegroeide situaties 
vragen voortdurende aanpassing. Om niet 
in conservatisme te vervallen moet over 
zulke zaken dan ook regelmatig met elkaar 
worden gediscussieerd en naar oplossingen 
worden gezocht.
De gemeenteraad vraagt onze blijvende 
aandacht, want er zullen in welke vorm dan 
ook belangrijke beslissingen worden ge
nomen. Kies daarom op woensdag 29 mei 
een stel goede raadsleden!

Haty Tegelaar-Boonacker.

b. Het functioneren van de kerkeiyke 
gemeente zou doodbloeden als het de 
drie essentiële opdrachten ten aanzien 
van diaconaat, apostolaat en pastoraat 
niet kan verwerkelijken.
Toch worden de externe omstandigheden 
meer en meer zodanig, dat die functies 
sterk worden bemoeilijkt. Tot die 
bemoeilijking reken ik ook de ver
algemenisering en de professionalisering 
van het maatschappelijk werk. Deze kan 
leiden tot het wegnemen van een stuk 
individuele en gezamenlijke bezieling en 
persoonlijke aandacht.
Juist hierdoor kan vervreemding in onze

samenleving ontstaan en worden be
vorderd.

c. De kleine gemeente wordt dikwijls 
opgeheven op grond van puur materiële 
overwegingen, zonder dat aan de 
positieve aspecten van de kleine 
gemeente zoals het nauwe contact tussen 
kiezer en gekozene aandacht wordt 
besteed.

’ d. Het midden- en kleinbedryf wordt in 
1974 acuut geconfronteerd met reële 
inkomensdalingen van ongeveer 10 
procent. Waarbij we moeten bedenken 
dat daar zeer velen werken, die in de lage 
inkomensgroepen verkeren met slechte

sociale voorzieningen en zeer lange 
arbeidstijden.

e. De kleine dorpen krijgen onvoldoende 
steun en onvoldoende toewijzing om 
woningen te bouwen om mede daarmee 
hun dorp gezond te houden.
Het is zonder meer duidelijk, dat aan de 
kleine samenlevingsverbanden nog veel 
meer aandacht zal moeten worden 
gegeven.

De CHU zal daarvoor heel nadrukkeliik in 
de komende jaren aandacht blijven vragen.

Kruisinga.

POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 
IN ROTTERDAM
door H. J. Viersen, wethouder van Rotterdam

De redactie van „de Nederiander” heeft mij 
gevraagd iets te zeggen over de poiitieke 
situatie in Rotterdam, een situatie die in
derdaad wei enige aanieiding geeft tot com
mentaar. Wat is het geval? De progressieve 
partijen hehhen aangekondigd dat, hoe de 
verkiezingsuitslag op 29 mei a.s. ook moge 
uitvallen, zij alles op alles zullen zetten 
om een dagelijks bestuur van de stad te 
formeren dat alleen bestaat uit leden van 
PvdA, PPR en eventueel CPN. Als de com
binatie PvdA,/PPR een meerderheid krijgt, 
wordt het een meerderheidscoilege, anders 
een minderheidscollege of, als dat laatste 
niet kan (maar dat is hoogst onwaarschijn
lijk, omdat de zetels van de CPN meegere
kend er altijd wel een meerderheid van 
raadsstemmen zai zijn voor een links col- 
lege) gaat men eventueel in de oppositie.

KLARETAAL

Dit alles is klare taal. Wat opvalt in deze 
houding zijn een aantal zaken. In de eerste 
plaats de kennelijk panische angst voor 
niet-progressieven. Maar ook wantrou
wen en met name de confessionelen in 
Rotterdam, samenwerkend in het CDA, za
gen in deze houding dan ook een regelrech
te oorlogsverklaring aan hun adres. Naar 
mijn mening zit er echter meer achter. 
Hoe kan een partij die al sinds 1945 vrijwel 
altijd een meerderheid had binnen het 
college, bovendien jarenlang verantwoor
delijkheid nam voor de belangrijkste beslis
singen in de stad, hoe kan een partij die 
al sinds tientallen jaren deze dominante po
sitie innam, tot zo’n wanhoopsdaad komen. 
Want dat is het, naar mijn mening.
Nu is het een vanouds beproefd recept om, 
als intern de zaken niet al te best kloppen, 
sen externe schuldige te zoeken, zodat er 
intern in ieder geval eenheid over de geza
menlijke vijand bestaat. Men hoopt dan 
dat die eenheid zich ook zal uitstrekken

over andere terreinen intern in de groep. 
Ik heb de indruk dat het bovenstaande in
derdaad het geval is bij de PvdA. Immers, 
al heeft die partij ook een dominante positie 
in Rotterdam, in de afgelopen periode 
(1970-1974) heeft die positie zich onvol
doende kunnen manifesteren in bestuurs
beleid. Al hadden de socialisten in deze 
periode een meerderheid in het college van 
b. en w., noch de burgemeester, noch ande
re socialistische wethouders lieten zich veel 
gelegen liggen aan de standpunten van de 
raadsfractie. Een permanente conflictsitua
tie was het gevolg.

REDELIJK

De eenheid binnen de Rotterdamse PvdA. 
is thans redelijk hersteld, maar kennelijk 
om toestanden als in het verleden te voor
komen wil men een totale en rechtstreekse 
greep op het stadsbestuur krijgen. Men wil 
niet meer in de situatie terecht komen dat 
door één of meer socialistische dissidenten 
het hele fractiebeleid op de tocht komt te 
staan. Het is duidelijk dat dit middel om 
de grote socialistische fractie homogeen te 
houden, in de toekomst zal blijken een 
paardemiddel te zijn. Het stadsbestuur uit
oefenen met een marginale meerderheid 
heeft immers evenveel andere bezwaren. 
Het CDA zal in de oppositie gaan, de VVD 
idem, de draagkracht van het bestuur wordt 
daardoor minimaal. De interne homogeni
teit wordt toch zwaar op de proef gesteld 
omdat de claim op het stadsbestuur zelf 
zo groot is. Met andere woorden omdat 
er een 100 procent socialistisch stadsbe
stuur is worden de verwachtingen van de 
eigen achterban zo hoog gespannen, zo 
overspannen, dat daardoor de homogeni
teit ook in gevaar komt. Men kan immers 
als stadsbestuur toch niet waarmaken wat 
de eigen opgehitste achterban vraagt.

Aanwijzingen deelnemers 
algemene vergadering CHU

De algemene vergadering-1974 van 
de CHU wordt op zaterdag 8 juni 
aanstaande gehouden in de stads
schouwburg Orpheus aan het 
Churchillplein te Apeldoorn.
Er is een ruime parkeergelegenheid 
achter het gebouw. Zij die per trein 
komen, moeten vanaf het station 
ongeveer vijftien minuten lopen 
richting centrum. Ook is er een 
goede busverbinding.
Voor de aanvang van de vergadering, 
vanaf negen uur, is er gelegenheid 
een kopje koffie te drinken.
In de lunchpauze is voor ongeveer 
400 personen een koffietafel gereser

veerd voor de prijs van circa f8,50.
De deelnemers aan de algemene 
vergadring dienen het nummer van 
het ledencontactblad ,,de Neder
lander” van vrijdag 3 mei jongstleden 
mee te nemen, omdat daarin de 
agenda en alle toelichtingen zijn 
opgenomen.

De afgevaardigden van de kies
verenigingen hebben alleen stem
recht indien hun kiesvereniging de 
helft van de contributie over 1974, 
dat wil zeggen f7,50 per lid, aan het 
Uniebestuur heeft betaald.

METEEN HELDER

De houding van het CDA in Rotterdam 
tegenover deze situatie is van meetaan hel
der geweest. Wij hebben eerst duidelijk de 
schuldvraag willen vaststellen. Daarom 
hebben wij ons tot 14 mei jl. (de dag van 
de opening van de CDA-campagne) coöpe
ratief tegenover èen evt. coalitie met de 
PvdA opgesteld. Programmatisch immers 
verschillen PvdA en CDA niet zoveel. Nu 
duidelijk vaststaat dat de PvdA gaat voort
schrijden op zijn weg, gaat het CDA een 
agressieve verkiezingscampagne voeren die 
veelbelovend is. Het enthousiasme van het 
CDA in de stad, ook bevorderd doordat 
nu eindelijk KVP, ARP en CHU samen
gaan, werkt voor iedere betrokkene zeer 
stimulerend. Op 29 mei a.s. zullen we weten 
hoe de Rotterdammers er zelf over denken. 
Zij immers zijn het die uiteindelijk zullen 
bepalen wat er zal gebeuren in deze stad.

16 mei 1974 H.J. Viersen.

CH-tijdschrift over 
statenverkiezingen
Dezer dagen verschijnt een aflevering 
van het CH-Tijdschrift, die geheel 
gewijd is aan een terugblik op de 
Statenverkiezingen van 27 maart j.1. 
In dit nummer zijn de volgende 
artikelen opgenomen:
D. Y. W. de Graaff-Nauta:

,,Statenverkiezingen; Friesland 
en het CDA”.

Mr. E. A. Haars:
,,De kiezers hebben gesproken”. 

Dr. H. Franken:
,,De CHU in de Zuidhollandse 
Staten’.

Drs. H. van Spanning:
,,Werken aan vormgeving chris- 
ten-democratie is nu van het 
grootste belang” .

U kunt dit nummer van het 
CH-Tijdschrift (jaargang 19, nr. 2/3) 
reeds nu bestellen door storting van 
f2,- op giro 604500 t.n.v. Savornin 
Lohmanstichting, Den Haag.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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KORTEWÉG’S BOUW MAATSCHAPPIJ BV. BREDA

A A N N E M E R S B E O m jF

B.V. RADIX & VEERMAN
O u d e la n d ^ e g  30 - T e le f, 03480-2204  
W O ER DEN

Versbouw - N ieu w b o u w  d o o r g eh ee l N ederlan d

PQOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^
B O U W - EN A A N N EM ER SB ED R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
P ickéstraa t 64  - Tel. 01719  - 2100 - 1831 
O ude Z eew eg  33 - Te1. 01719-4500  
N O O R D W IJK

looooooooooooooooooooooo

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

VEENENDAAL

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRM A SCHOTTE

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STORAAVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 ■ APELDOORN

j f A iy A i .  VAN DE BUNT- 
RUNSBURGER

★  mengvoeders, ★  granen ★  bloem en meel 
i r  kunstmeststoffen i r  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 2 4 ' Telefoon 2342 - Nijkerk

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs J .  A. Uding& Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants.

•V. Wlaerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

Oude Leedeweg 83-87 
Telefoon 01736-2335-2464 

Pijnacker

BO UW BEDRIJF

Fa. C. Spijker 
I . Z n .
Van O stad elaan  61 
Telefoon:
'02150-11189-16777
H ILV E R S U M

p o litie k e  partijen , d em o kfa tiserin g , n ieuw e bestu ursvorm en, so- 
ciaal-ekonom isch be le id , w o n ingb ouw  . . .

REGEREN - REAGEREN, een cursus burgerschapskunde

40 s ch rifte lijke  lessen voor 25.-

Partijen en p artijs te ls e ls , v o lksverteg en w o o rd ig ers , rech t en 
rechtspraak, g em een te  en prov inc ie , m 'H ie u b e h e e r. . .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 s ch rifte lijks  les se n  +  d o cu m en ta tie  voor 9.50

O n tw ikke lin g sh u lp , ko lo n ia lism e, bew apen in g sw ed lo o p , bevol- 
'k ingsexp losie , in te rn atio n a le  sam en w erk in g  . . .

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schrifte lij'ke  lessen + d o cu m en ta tie  voor 1 0 . -  (i.s .m . N O V IB )

H e t raad lidm aatschap , de b eg ro tin g , m im te lij'ke  o rdening , sub
s id ie reg e lin g e n , g ew estvo fm in g  . . .

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

W e t op de  ond ernem in gsraden, verg ad erted h n iek , bedrijfsecono
m ie , de vakb ew eg in g , soöia le  verzek e rin g e n , p e rso n ee lsb e le id  . . .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 s ch rifte lijke  lessen voor 3 5 . -

V raag nog heden een fo ld er voor nadere  in lich tin g en  onder v er
m eld ing  van de le tte rs  NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, te le fo o n  (0 17 10 ) 46803

riM 'M ER- en A A N N E M IN G S B E D R IJF

J. STOUT
Dijk laan  84 - T e le fo o n  01825 - 590  
BERGAMBACHT

/W fNKELCALSfUJ HEfiSCHOTEN 
7EL I S S e S '  APELÖOOfiN

I  Voor loodgieters-, gas-, sanitaire en 
I leiwerken
^  (ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar
I  het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

I G E B R . B E K K E R  N .B .
1
I

KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TELEFOON 05100-20841

1
i
I
I
I
I

T
I
I
I
I
B
I
B
B
B

Politik 
Overzicht
archief van de N e d e rla n d s e  politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 10 x perjaar.

Politiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van het politieke gebeuren in ons land 
en over de hoofdzaken van de internationale politiek.
Het bevat alleen "feiten en cijfers”, geen commentaar.

Politiek Overzicht biedt feitelijke informatie, 
gerangschikt per terrein, over handelingen en uitspraken van 
regering, parlement, partijen, maatschappelijke organisaties, enz.
Ook geeft het blad officiële cijfers over werkgelegenheid, prijzen, woningbouw e.d. 
Bovendien worden de belangrijkste politieke "stukken” letterlijk afgedrukt.

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

Kortom, Politiek Overzicht betekent voor de gebruiker een handig eigen archief.

Naam;_ 

Adresi- 

P laats:

m n

. tot wederopzegging opO  abonneert zich met ingang van...................
Politiek Overzicht a f20.- perjaar

O  verzoekt vrijblijvend toezending van een gratis proefnummer 
van Politiek Overzicht

Deze bon kan verzonden worden in een open enveloppe zonder postzegel aan: 
Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer 1459, Den Haag 2090

CA/.
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H A N A B  B V GASLEIDINGEN
■  ■  D  D

Valkenburg - Telefoon 01718-16741*

•  w  •
KABELWERKEN

Veendam - Telefoon 05789-3800 ZINKERS

Dit metalen kastje bevat een 
AM IG O  uitwerpbare brandladder

em ergen cy

AMlCa /

* EFF IC IëN TE  B E V E IL IG IN G  VAN IE D E R E  W O O N - O F W ER K S ITU A TIE  TEG EN  
M IN IM A L E  KOSTEN

'G E E N  H AK-, B R EEK - EN M ETSELW ER K  AAN U W  G EVEL  
‘ O NB R U IK B A A R  VO O R  IN B R EK ER S  
‘ G EEN  O N D E R H O U D
* LEVERBAAR IN  LEN G TEN  VAN 3 .7 0  t /m  15  m tr  
‘ ZEER  E E N V O U D IG E  M O N TA G E
* H ET M ETALEN  KASTJE IS G E R IN G  VAN A FM E T IN G E N  EN H A R M O N IE E R T  M ET  

IED ER  DEC O R .

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AM IG O  SAFETY N ED ER LA N D
JAVASTRAAT 47A  - TEL. 0 7 0 -6 5 6 5 9 7  en 4 6 3 3 8 8  - ’s-G R A VENH A G E

STIJGENDE OMZET!
Dan k w a lite its v le e s w a re n  en p e rs te  klas  
vatlcens- en rundvlees in uw  toonbank van;

Stroomberg's
Exports’lach terijen  en 
V 'leesw aren fab riek 'N .V . - Ede

B elt U een s  voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
T ele foon  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)

Voor uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum ,
★  Kolen, H u isbrando lie ,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C am p in g flessen  vu llen
★  C o n ta in er-vu ila fvo er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTERD AM -24 - T e le foon  190200  
T ele foon  325011 a fd e lin g  co nta iners

KOCH
T e le f. 05760-14259  
A p eldoorn

K erko rge ls
E lektron ische
o rg e ls

voor kerk-, schooi
en hu ism uziek

Stelt u prijs op

VAKWÉRK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

é

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

4 nieuwe platen
U z o u  z e  a l k o p e n  o m  d e  b i j z o n d e r e  h o e z e n . 
z w i j g e n  o v e r  w a t  U  t e  h o r e n  k r ijg t!

. o m  n o g  t e

26 geliefde geestelijke liede
ren:
Urker Vissersvrouwenkoor 
„Laus Deo” , Chr. Urker Vissers- 
koor, Chr. Mannenkoor D.E.V. 
Kampen: Voor alle heiligen in de 
heerlijkheid - welk een vriend is 
onze. Jezus - Van U zijn alle 
dingen - Als ge in nood gezeten 
- Zie ons wachten aan de stro
men - Gelukkig is het land. 2 
prachtige platen tezamen voor 
slechts

ƒ 16*90
Besteinr. 16.902/3(v)

B E S T E L N U :
U kunt bestellen door vooruitbetaling op 
onze giro of geld per brief dan wel per 
cheque. Geen verzendkostea. Bij iedere 
bestelling complete nieuwe folder met 
onze meest verkochte L.P.'s.

Komt volk des Hoeren: Urker 
Mannenkoor „Hallelujah”  o.l.v. 
S. Fluister, altsolo Marrechien 
van Kraggenburg: Gloriezang - 
De Liefde uit God - Dank U - 
Gloria in Exceisis Deo - U bid ik 
aan, O Macht der Liefde - \A/ij 
gaan voorwaarts - Zonsopgang - 
U geldt de zaak Uw roem en eer 
- Sanctus.
Besteinr. 8008(v)

ƒ16.90

NHDKltLAN 
Pi.ATKN- , j ^  
V k]R ^N D ÏiÜ lS  ')

Gij dienaars van Hem: Chr. 
Koor- en Oratoriumver. „Hosan
na”  te Bunschoten-Spakenburg 
o.l.v. Anton Kreiage en Chr. Ur
ker Visserskoor „Crescendo”  
o.l.v. M. Kramer: Ps. 6 8 :1 0  Or
gel: Toccata (Muffai) - Zum 
Sanctus (Schubert) - Christus ist 
auferstanden - Ps. 124 - Wachet 
auf (Bach) - Ambrosiaans Lofge
zang - Tollite Hostlas.
Besteinr. 89.651 (v)

ƒ 1 0 .-

U R K
Bonairestraat 1 
Tel. 05277-1456 
Giro 1.299.777
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Aandacht gevraagd voor 

positie van Twente

Een en andermaal is van de kant van de 
christelijk-historische Tweede-Kamerfractie 
aandacht gevraagd voor de positie van 
Twente. „Het noorden des lands en Zuid- 
Limburg staan volop in het zonne^e, met 
name van het regeringsbeleid. Maar het 
oostelijk landsdeel wordt kennelijk ver
geten.”
Twente heeft dezer dagen zelf weer eens aan 
de bel getrokken en wel met betrekking tot 
het spreidingsbeleid. „Het oosten van het 
land wordt ten opzichte van andere lands
delen achtergesteld bij dat beleid. 
Uitgaande van de voor het spreidingsbeleid 
geldende nationale doelstellingen - liggend 
in het vlak van de ruimteiyke ordening en 
van het regionale economische beleid - ont
breekt iedere rechtvaardiging voor een ten
achterstelling,” aldus het samenwerkings
orgaan Stedenband Twente In een brief aan 
de Tweede-Kamercommissie, die het 
openbaar kamerdebat voorbereidt over de 
plannen van de regering inzake de spreiding 
van ryksdiensten.

Het samenwerkingsorgaan wil niet treden in 
een beoordeling van de mate, waarin 
rijksdienst al dan niet voor verplaatsing uit 
de Haagse agglomeratie naar elders in 
aanmerking zouden komen. Het wees 
daarom de kamercommissie op drie be
ginselen: het beginsel van de verdelende 
rechtvaardigheid, het principe van de 
optimale doelmatigheid en het criterium 
van de medezeggenschap der direkt- 
betrokkenen.
Veel van de brief van het samenwerkings
orgaan Stedenband Twente geeft een 
duidelijk beeld van de huidige situatie in 
het oostelijk landsdeel en onderstreept het 
meermalen door de christelijk-historische 
kamerfractie gevoerde pleidooi.

DISCRIMINATIE

De tenachterstelling - de discriminatie - 
wordt in Twente des te pijnlijker gevoeld, 
omdat deze regio reeds in het verleden sterk 
onderbedeeld is geweest wat de vestiging 
van overheidsdiensten betreft, aldus het 
samenwerkingsorgaan.
In 1970 maakte het aandeel van de werk
gelegenheid in de overheidssector slechts 12 
procent uit van het totaal der werkenden in 
de sfeer van de dienstverlening, terwijl dit 
verhoud ingscijfer voor geheel Nederland 21 
procent bedroeg. Voegt men daarbij dat, 
voor wat betreft het totaal aantal 
arbeidsplaatsen in de dienstensector, 
Twente - gesteld tegenover andere regio’s, 
die qua inkomenspeil vergelijkbaar zijn - in 
1968 een achterstand vertoonde van 19 
procent (11.000 arbeidsplaatsen vertegen
woordigend), ,,dan is het duidelijk dat de 
jarenlange verontachtzaming van Twente 
door de centrale overheid de onbevre
digende economische positie van dit gewest 
alleen nog maar heeft verergerd.” Voor de 
arbeidsvoorziening in de nabije toekomst 
komt daar nog het verontrustende gegeven 
bij, dat de belangstelling van 70 procent der 
schoolverlaters gericht blijkt te zijn op 
functies in de tertiaire sector.
Ruimtelijk gezien voldoet Twente aan de 
eisen, die in het kader van de nagestreefde 
versterkte spreiding van de bevolking 
worden gesteld. Daarnaast is de ongunstige 
arbeidsmarktsituatie, met name in het 
rayon-Almelo en het rayon-Enschede, 
genoegzaam bekend om minimaal te pleiten

voor een spreidingsbeleid, dat ook het 
Oosten des Lands in de overwegingen 
betrekt, aldus de Stedenband Twente. 
„Twente heeft niet zichzelf „buiten mede
dinging” geplaatst; het is de centrale 
overheid geweest, die het beginsel van de 
verdelende rechtvaardigheid niet in praktijk 
heeft gebracht ten aanzien van deze regio en 
die zelfs bepaalde afdelingen van Rijks
diensten aan het Twentse bestand heeft ont
trokken.”
DOORSLAG GEVEN

Van de overheid mag worden verwacht, dat 
zij bij de keuze van een nieuwe vestigings
plaats zoekt naar de gunstige omgevings
voorwaarden voor het te verplaatsen 
onderdeel van haar apparaat, zo schreef het 
samenwerkingsorgaan in zijn brief. ,,Door 
uit te gaan van dit beginsel van de 
doelmatigheid, zijn wij in de gelegenheid 
om duidelijk te maken, dat ons oogmerk 
geenszins is te. pleiten voor een kwantita
tieve benadering van de zaak, in de zin van: 
wij willen zoveel mogelijk Rijksambtenaren 
naar ons gebied trachten te trekken. 
Integendeel, wij zijn ons ervan bewust, dat 
de excentrische ligging, welke evenals voor 
andere gebieden ook voor Twente geldt, ” 
voor een aantal Rijksdiensten bezwaren zou 
kunnen opleveren. Naar ons oordeel, zullen 
juist de kwalitatieve aspecten bij eventuele 
verplaatsing de doorslag dienen te geven.”
In dit verband meende het samenwerkings
orgaan de aandacht te mogen vestigen op 
de reeds in deze regio aanwezige infra
structuur, waarbij in het bijzonder wordt 
gewezen op de functie, die de Technische 
Hogeschool Twente (THT) in deze kan 
vervullen. De aanwezigheid van bij uitstek 
deskundigen op technologisch gebied, van 
computerfaciliteiten en van een uitgebreide 
technische documentatie zou van grote 
betekenis kunnen zijn voor eventueel te 
vestigen technische diensten en afdelingen. 
De nabijheid van wetenschappelijke facili
teiten zou - om slechts een voorbeeld te 
noemen - van bijzonder nut kunnen zijn 
voor speciale technische onderdelen van de 
PTT-organisatie.
Het is het samenwerkingsorgaan bekend 
dat van de zijde van het bestuur van de 
THT positieve belangstelling bestaat voor 
de eventuele vestiging van de diverse in het 
verleden genoemde spreidingskandidaten of 
diensten van soortgelijke aard in de 
.omgeving van de Hogeschool. Niet bekend 
is echter of ten deze reeds onherroepelijk 
beslissingen over de te kiezen vestigings
plaats zijn gevallen. ,,Zo dit al het geval 
mocht zijn, dan kunnen de gegeven 
voorbeelden wellicht dienen ter illustratie 
van onze opvatting, dat de keuze van een 
nieuwe vestigingsplaats in belangrijke mate 
mede bepaald dient te worden door hetgeen 
een streek te bieden en daarmee voor 
specifieke Rijksdiensten in petto heeft. De 
omvang van de betrokken dienst is in deze 
gedachtengang minder relevant,” aldus de 
Stedenband Twente.

KEUZE

Het criterium van de medezeggenschap der 
direct-betrokkenen betekent naar de 
mening van het samenwerkingsorgaan 
Stedenband Twente, dat tenminste aan de 
betrokken ambtenaren een keuze-mogelijk- 
heid zou moeten worden geboden, waarna 
zij de gelegenheid zouden moeten hebben 
een gefundeerde voorkeur voor een 
bepaalde plaats of regio uit te spreken.

Die voorkeur kan echter slechts worden 
bepaald op basis van een persoonlijke 
kennismaking met de in de keuze 
betrokken streken. „Twente is gaarne 
bereid daartoe in voorkomende gevallen alle 
gewenste medewerking te verlenen.”
Het samenwerkingsorgaan meent dat een 
andere weg dient te worden bewandeld dan 
onlangs in een bepaald opinie-onderzoek, 
waarbij de geënquêteerden geconfronteerd

werden met de vraag een keuze te bepalen 
uit een aantal gemeenten, die hen ofwel 
zonder uitzondering ofwel ten dele 
onbekend waren. Een begeleiding van de 
voor overplaatsing in aanmerking ko
menden, in de zin van het scheppen van 
mogelijkheden tot kennismaking met de 
verschillende vestigingsplaatsen, lijkt een 
eis van deze tijd.

H. L.

MR. Y. SCHOLTEN VOORZIÏÏER VAN PPAC

De christelijk-historische oud-minister van 
justitie, mr. Y . Scholten, is benoemd tot 
voorzitter van de door het CDA in het leven 
geroepen Permanente Program Advies 
Commissie (PPAC).
Deze commissie is thans in het leven 
geroepen. De partijraden van KVP en ARP 
en de Unieraad van de CHU besloten vorig 
jaar op zaterdag 15 december tot de 
vorming van deze commissie over te gaan.

De PPAC (spreek uit: pee-pak) is in zekere 
zin een novum in de Nederlandse politieke 
wereld. Het is haar taak
- het CDA te stimuleren in de bezinning op 

de relatie tussen levensbeschouwing en 
politiek handelen;

- te adviseren over de hoofdlijnen van het 
beleid;

- te adviseren over de uitvoering en bij
stelling van het program.

De commissie zal tenminste eens per jaar 
een gemotiveerd beleidsadvies uitbrengen 
aan het bestuur van het CDA. Dit advies en 
het oordeel van het bestuur van het CDA 
worden tegelijk openbaar gemaakt en in het 
te vormen CDA-Congres ter discussie 
gesteld.
(Voor goed begrip; de commissie stelt niet 

.het politiek program van het CDA op; zij 
becommentarieert en adviseert met be
trekking tot de inhoudelijke aspecten van 
de christen-democratische politiek.)

LEDEN

Naast mr. Y. Scholten heeft de CHU de 
volgende Unieleden aangewezen tot lid van 
de PPAC: B. Heringa, oud-adjunct
directeur-generaal van de landbouw in de 
EEG en voorzitter van de sectie inter
nationale hulpverlening van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, mr. G. van Muiden, 
algemeen secretaris van het Nederlands 
Christelijk Ondernemersverbond, drs. J.

Tegelaar, secretaris van de Raad van advies 
voor de ruimtelijke ordening en drs. B. I. 
Udink, oud-minister van ontwikkelings
samenwerking, volkshuisvesting en ruim
telijke ordening en verkeer en waterstaat en 
lid van de raad van bestuur van de Over
zeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij 
(OGEM).
Van ARP-zijde zitten in de commissie: prof. 
dr. J. H. Christiaanse, lid van de Eerste 
Kamer en hoogleraar in het Nederlands en 
internationaal belastingrecht aan de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam, mr. A. 
M. Donner, rechter bij het Hof van de 
Europese Gemeenschappen, L. de Graag, 
vice-voorzitter van het CNV, prof. dr. G. N. 
Lammens, directeur van het convent van 
kerken en bijzonder hoogleraar aan de VU 
te Amsterdam en de Theologische 
Hogeschool te Kampen en dr. B. Pruyt, 
voorzitter van de raad van bestuur van de 
Steenkolen-Handelsvereniging (SHV) en 
vice-voorzitter van het Nederlands Christe
lijk Werkgeversverbond.
Voor de KVP maken deel uit van de PPAC: 
drs. P. C. W. M. Bogaers, oud-minister van 
volkshuisvesting en voorzitter van het 
gewest Gooiland, dr. H. A. M. Fiolet, 
secretaris van de raad van kerken, mevrouw 
G. S. H. M. Kok, oud-lid van de Tweede 
Kamer en voorzitter van de raad van arbeid' 
te Venlo, drs. W. K. N. Schmelzer, 
oud-minister van buitenlandse zaken en 
prof. mr. J. Th. M. de Vreeze, oud-lid van 
de Eerste Kamer en voorzitter van de 
Nationale Ziekenhuisraad.
De Tweede-Kamerfracties van KVP, ARP 
en CHU wijzen ieder een adviserend lid van 
de commissie aan. Het secretariaat van de 
PPAC berust bij de wetenschappelijke 
instituten van ARP (Kuyperstichting), CHU 
(Lohmanstichting) en KVP- (Centrum voor 
Staatkundige Vorming) gezamenlijk.

H. L.

lOTAALOVERZm  62 VERGEUJKBARE GEMEENTEN 

MET 5 1 /4  MlUOEN INWONERS,

BIJNA 4 n  VAN NEDERLAND

Raad 1970 Staten 1974 Raad 1974

Geldig =  Opkomst 61,2 73.4 64,1
28,4PvdA 22,5 29,9

PPR 1,2 4,1 3,5
D'66 3,7 0,6 0,8
PSP 1.5 1,3 1,7
PAK 7.9 10.0 9,3
totaal 36,8 45.9 . 43,7
KVP 1,2 0.9 1,0
ARP 0,6 0,4 0,5
CHU 0.4 0,3 0.4
CDA 28,9 20.3 23,2
totaal 31,1 21,9 25,1
W D 13.6 ' 19,1 18,2
DS'70 0.8 1.5 1,2
CPN 7,2 5,7 5,6
BP 0.5 1,3 0,7
SGP 1,2 1,0 1,2
GPV 1.1 . 1,6 1,5
Overigen 7,7') 2.0 2,8

') In overigen is begrepen 2,4% van de Kabouters en 
1,8% van D'66 in de gemeenten, waar deze partij nu niet 
aan de verkiezingen deelneemt.
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PA R LEM EN TA R IA

Economisch beieid moet worden omgebogen
,;Wij vragen van deze minister een 
duidelijke bijdrage het economisch beleid 
van dit kabinet om te buigen, zodat een 
herstel van de te lage rendementen in het 
bedrijfsleven kan plaats hebben; dat het 
kille ondernemersklimaat wordt gewijzigd 
in een klimaat, waar de bedrijvigheid en de 
werkgelegenheid zich gunstig kunnen 
ontplooien en voorts zijn duidelijke bijdrage 
om aan de zorgwekkende reële inkomens
daling voor de zelfstandigen een halt toe te 
roepen.”
Dit zei de CH-woordvoerder mr. F. H. Piket 
vorige week in de Eerste Kamer, tijdens het 
beleidsdebat over Economische Zaken.

Debat over steun 

aan Haagse Post
De Tweede Kamer sprak de afgelopen- 
weken over het voornemen van het kabinet' 
om financiële steun te verlenen aan de| 
Haagse Post. De discussie leverde vier: 
moties op.

Scholten vroeg, gesteund door Van der 
Sanden (kvp) om vaststelling van de criteria 
voor oprichting van een Bedrijfsfonds voor' 
de pers. Steunverlening aan de H.P. dient 
huns inziens aan dit fonds te worden voor
gelegd.
De liberaal Vonhoff achtte in een motie 
steun aan de H.P. in strijd met een eerder 
aangenomen motie-Van der Sanden, waar
in gesteld werd dat nieuwe subsidieaanvra
gen aan een op te richten bedrijfsfonds 
moeten worden voorgelegd. De socialist 
Roethof vroeg per motie om een lager 
BTW-tarief voor weekbladen. En tenslotte 
diende Van Leijenhorst (chu) een motie in, j 
waarin hij vroeg de voorgenomen steunver
lening aan de H.P. in heroverweging te ne
men. I
Van Leijenhorst stelde dat steunverlening 
aan bladen slechts bij uitzondering mag 
plaats hebben. Daarbij dient zijns inziens 
gelet te worden op reële verwachtingen om
trent herstel van rentabiliteit; en er moet 
een duidelijke aflossingsregeling komen.
In zijn betoog noemde Van Leijenhoerst 
de gronden waarop de minister steun aan 
de H.P. wil geven bijzonder zwak. Is de 
identiteit van een blad vast te stellen zonder 
dat een beslissing is genomen over de op
volging van de huidige hoofdredakteur, 
vroeg de CH-woordvoerder.

Van Leijenhorst begreep niet waarom de 
minister voorlopig uit wil gaan van de sta
tus quo in de weekbladwereld; is dat een 
radicaal uitgangspunt? Weekbladen als De 
Groene, de Nieuwe Linie en kerkelijke bla-1 
den moeten kennelijk nog slechter draaien 
voor zij subsidie krijgen. Spreker vreesde 
dat de overheidssteun aan de H.P. hierdoor 
concurrentievervalsend gaat werken. Is dit 
geen manipuleren met de drukpersvrijheid?

Het voornemen van de minister om steun' 
te verlenen aan de H.P. dient, aldus Vani 
Leijenhorst ernstig te worden afgekeurd zo
lang de bewindsman geen sterkere argu
menten hiervoor ter tafel brengt.

STEMMINGEN
Bij de stemmingen over de moties aan-| 
vaardde de Tweede Kamer, met meerder-1 
heid van stemmen, de motie-Van der: 
Sanden (KVP)/Scholten (ARP). Daarmee! 
viel de uitspraak, dat de voorgenomen 
steunverlening door de regering aan de 
Haagse Post opgeschort moet worden en 
dient te worden voorgelegd aan het op te 
richten bedrijfsfonds voor de pers. Deze 
motie kreeg steun van VVD, CHU,DS’70, 
BP, SGP, GPV en RKPN, en uiteraard van 
KVP en ARP.
De motie-Vonhof (VVD) om de Haagse Post 
geen steun te verlenen, werd verworpen. 
Voor stemden alleen CHU, DS’70, SGP, 
BP, RKPN, vier leden van de ARP-fractie 
en drie KVP-ers.
Ook de motie-Van Leijenhorst (CHU) 
inzake de heroverweging van het regerings
voorstel kreeg onvoldoende steun om 
aangenomen te worden. Voor deze motie 
waren VVD, CHU, DS’70, BP, SGP, GPV 
en RKPN.
Met 63 tegen 60 stemmen nam de kamer de 
motie-Roethof (PvdA) aan en zij sprak 
daarmee uit, dat de opinieweekbladen 
voordelige regelingen moeten hebben wat 
betreft de BTW- en de PTT-tarieven. Tegen 
deze motie stemden KVP, VVD, ARP, 
CHU, BP en RKPN.

H. van Spanning.

Piket betoogde dat het optimisme dat nog 
in de Miljoenennota 1974 tot uiting kwam 
na het verschijnen van de Macro Econo
mische Verkenningen 1974 geleidelijk in 
een zwart pessimisme is omgeslagen.
De veranderingen op korte termijn waren 
bijzonder groot. De stuurmanskunst om 
hier adequaat op te reageren hebben we bij 
dit kabinet minder kunnen bewonderen dan 
bij het bedrijfsleven.
Spreker vroeg zich af of een vriendelijk en 
bekwaam man als minister Lubbers in het 
kabinet steeds wel hard genoeg is tegenover 
de minister-president en zijn collega’s van 
financiën en sociale zaken.
Het kabinet zet de ruilvoetverslechtering via 
prijscompensatie in de lonen om in 
regelrechte looninflatie. Hier overvleugelde 
minister Boersma duidelijk minister Lub- 
befs, die opk niet aanwezig was bij het 
gesprek met het georganiseerde bedrijfs
leven in de Stichting van de Arbeid. Was 
minister Lubbers toen niet in Groningen om 
de regionale werkgelegenheid te helpen 
stimuleren?, vroeg Piket.
Onder verwijzing naar het Jaarverslag van 
de president-directeur van de Nederlandse 
Bank stelde de CH-woordvoerder dat de 
analyses van dr. Zijlstra haarscherp is. De 
regering bestrijdt de inflatie onvoldoende en 
deze inflatie vormt een regelrechte 
bedreiging van de werkgelegenheid.
Het oordeel dat in dit Jaarverslag over het 
economisch beleid wordt geveld is, aldus 
Piket, voor wie scherp leest, in feite 
vernietigend. Het betoog komt er op neer 
dat een zeer duidelijke beleidsombuiging 
nodig is om de bedrijvigheid en de 
investeringen in Nederland weer op gang te 
krijgen.

OMBUIGING
De ernstige situatie met betrekking tot de . 
grondstoffenprijsstijgingen en met name

tot de bijzonder forse stijgingen van de 
energieprijzen heeft echter tot gevolg dat wij
rekening moeten houden met een aan
merkelijk lagere groei van het nationaal 
inkomen vrijwel geheel in beslag genomen 
worden door de collectieve sector. Het jaar 
1974 dat gekenmerkt wordt door geringe 
produktiegroei en een omvangrijke ruil
voetverslechtering zal geen toename op
leveren van het reële nationale inkomen. 
Toch vergen overheid en sociale verzeke
ringen 1,8% meer van het nationaal 
inkomen dan in 1973; dat betekent dat het 
totaal voor de particuliere sector reëel 
beschikbare inkomen in 1974 met ruim 
3,6% zal dalen.
Voorspellingen zijn moeilijk te doen maar 
wel is duidelijk dat de groei van het 
nationale inkomen in de nabije toekomst op 
dit moment moeilijker is dan ooit maar in 
ieder geval zal de groei van het nationaal 
inkomen minder zijn dan we de laatste 
jaren gewend waren. Dit betekent dat het 
uitgangspunt voor het te voeren beleid in de 
komende jaren anders zal moeten zijn dan 
het tot dusver gehanteerde uitgangspunt. 
Onze fraktie vraagt de minister dan ook zijn 
visie te ontvouwen op een beleid dat zo 
snel mogelijk herstel van de rendementen 
van het bedrijfsleven beoogt. Een beleid dat 
de inflatie krachtig vanuit de werkelijke 
oorzaken aanpakt en niet alleen symptomen 
bestrijdt, aldus Piket.

MIDDENSTANDSBELEID
Spreker concludeerde dat de ervaringen 
met de Machtigingswet de twijfels van de 
CH-senaatsfraktie hebben bevestigd. Het 
bleek niet mogelijk via de Machtigingswet 
de looninflatie tegen te gaan. Van een 
soepel ontheffingsbeleid dat was beloofd, is 
nog weinig terecht gekomen. Aan de motie- 
Van Amelsfoort, waarbij gevraagd werd 
tegemoet te komen aan de moeilijkheden

voor het bedrijfsleven bij invoering vaïi het 
minimumjeugdloon is slechts ten dele 
voldaan.

Piket vroeg de minister om bij voorbeeld via 
een folder duidelijke voorlichting te geven 
over de inhoud en toepassing van de 
prijsbeschikking. Gezien de vele en snelle 
wijzigingen is dit moeilijk te volgen. Hier is 
geen sprake van burgerlijke ongehoor
zaamheid aan de kant van het bedrijfsleven 
maar van burgerlijk onbegrip.

Spreker vroeg hoever men gevorderd b met 
het toegezegde programma om op korte 
termijn tot verbetering van de positie van 
het midden- en kleinbedrijf te komen. Hij 
herinnerde voorts aan de belofte om 
opnieuw met het bedrijfsleven overleg te 
plegen over de herziening van het 
prijsbeleid voor de detailhandel en de 
dienstenregel voor het ambacht.

MISLEIDENDE RECLAME

Bijzondere aandacht vroeg Piket voor 
maatregelen tegen de misleidende reclame. 
Adviezen hierover zijn reeds in 1971 
uitgebracht. Het wordt de hoogste tijd dat 
de Staten-Generaal over deze materie een 
wetsontwerp krijgt aangeboden.
Sprekend over de regionale politiek vroeg 
de CH-woordvoerder medewerking van de 
minister aan de plannen om tot oprichting 
van een Overijsselse Ontwikkelingsmaat
schappij te komen. Voorts drong hij aan op 
het spoedig wegnemen van de achterstand 
in de moderne wegverbindingen - rriet name 
de E-8 en Rijksweg-15 - binnen Twente; in 
overleg met het departement van Verkeer 
en Waterstaat.

H. van Spanning.

C H U -fra k tie  b e z o rg d  o v e r  
u n iv e rs ita ire  b e z e tt in g e n
De Tweede Kamer is deze week eindelijk 
toegekomen aan het a&onden van het debat 
over de coiiegegeiden (het regeringsvoorstel 
het collegegeld van fl.OOO,- te verlagen tot 
fSOO,- en het PSP-voorstel de oude situatie 
van f200,- terug te laten keren).
Vorige week vond de tweede termijn van dat 
debat plaats. De christelijk-historische 
woordvoerder drs. G. van Leijenhorst 
maakte zich bijzonder zorgen over de vele 
bezettingen in de universitaire wereld.
Hij vond, dat de bewindsiieden van 
onderwijs, minister Van Kemenade en 
staatssecretaris Klein, de zaak te sim
plistisch voorstelden met te zetten, dat alle 
ellende op de universiteiten alleen door de 
collegegeldwet wordt veroorzaakt.

ONGEHOORD

„Er zijn tientallen bezettingen van 
universiteitsgebouwen. Wat aan staats
secretaris Klein te Nijmegen is overkomen, 
is ongehoord: de vaderlandse driekleur 
neerhalen en de rode vlag hijsen en de 
bewindsman beletten de door de gemeen
schap betaalde gebouwen binnen te gaan,” 
aldus drs. Van Leijenhorst. En hij 
vervolgde: „De heer Klein heeft die 
bezettingen terecht smakeloos genoemd. 
Hij heeft het linkse kamp opgeroepen deze 
methodiek na te laten. Maar hij zal met mij 
begrijpen, dat hij door overreding niet het 
gehele linkse kamp zal kunnen overreden. 
Daarom gaat het er om o f hij ook de daad 
bij het woord wil voegen en terwille van het 
algemeen belang deze zaak kordaat wil 
aanpakken. Ik zie hier een directe verant
woordelijkheid voor de bewindslieden. 
Minister Van Kemenade heeft in de Eerste 
Kamer een lange uiteenzetting gegeven over 
de redelijkheid en toelaatbaarheid van 
bezettingen. De te treffen maatregelen 
dienen primair door het college van bestuur 
te geschieden, aldus de minister.
Dit is formeel juist. Maar de minister heeft 
toch tot taak dat het hele onderwijs - ook 
het wetenschappelijk onderwijs - in ons land 
zo goed mogelijk functioneert en dat het 
geld dat door de gemeenschap wordt 
opgebracht zo goed mogelijk wordt besteed. 
Vindt de minister dat hij dan nog lijdelijk 
mag toezien? De minister zei in de Eerste

Kamer: ,,wel meen ik te mogen stellen dat 
naar onze indruk vele, zo niet alle 
bezettingen, die recentelijk hebben plaats
gevonden, als onredelijke en verwerpelijke 
middelen kunnen worden beschouwd”.” 
Drs. Van Leijenhorst zei deze constatering 
te onderschrijven. Hij vond, dat de afzijdige 
houding van de regering tot het verleden 
moet gaan behoren. ,,Onduidelijkheid en 
onzekerheid schaden de zaak” .

MOTIE

Namens de christelijk-historische fractie 
diende drs. Van Leijenhorst dan ook de 
volgende motie in:
„De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de ver
laging van het collegegeld;

kennis genomen hebbend van het grote 
aantal bezettingen van universiteits- en 
hogeschoolgebouwen, waarbij niet alleen 
ontoelaatbare overlast aan derden werd 
berokkend, maar ook vernielingen en 
andere schade werd aangericht; 
van oordeel,
dat door deze bezettingen de voortgang en 
ontwikkeling van onderwijs en onderzoek 
ernstig worden belemmerd; 
en hierdoor dus bovendien veel gemeen
schapsgelden verloren gaan; 
nodigt de Regering uit haar beleid, met 
inachtneming van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de daarvoor in 
aanmerking komende organen, daarop te 
richten, dat eventueel plaatsvindende 
bezettingen van universiteits- o f hogeschool
gebouwen voortaan worden voorkomen dan 
wel zo spoedig mogelijk worden beëindigd', 
en gaat over tot de orde van de dag”.

Aldus de CHU-motie, die door de 
bewindslieden van de hand werd gewezen.

H.L.

Tilanus over „nieuw Dennendal”

Grens van tolerantie is bereikt

Het debat over „Nieuw Dennendal”, 
onlangs in de Tweede Kamer, heeft zoveel 
onzekerheden over de huidige situatie opge
leverd dat staatssecretaris Hendriks besloot 
schorsing van de beraadsiaging te vragen 
voor nieuw overleg met de adviescommis- 
sie-Langemeijer. Eerst deze week kon het 
debat voortgezet worden.

Er bleek vooral onzekerheid te bestaan 
of het gesprek met de groep ,,Nieuw Den
nendal doorgang zou kunnen vinden; bo
vendien rezen vragen over de juridische sta
tus van een gesplitst Dennendal.
Namens de CHU wees Tilanus in zijn inter
ventie op de onzekerheden over de juridi
sche status van een gesplitst Dennendal. 
Namens de CHU wees Tilanus in zijn inter
ventie op de onzekerheden over de juridi
sche status van Nieuw Dennendal. Dit kan 
zijns inziens bezwaren opleveren voor de 
erkenning en eventuele betaling via de 
AWBZ.
Het rapport van dr. Gay Balmaz over de 
verzorging op Dennendal noemde spreker 
ontzettend. Hij stelde zich achter de maat

regelen die deze arts tot nu toe heeft geno
men.
Ik vind aldus Tilanus dat er nu toch wel 
een eind is gekomen aan het tolerantiever- 
mogen van de ouders, de verzorgers, de 
inspectie, de commissie-Langemeijer en 
vermoedelijk aan dat van de staats
secretaris.
Het belang van de pupillen in deze zwak
zinnigeninrichting moet voorop staan.

De commissie-Langemeijer heeft op 6 mei 
een uiterste voorstel gedaan.
Naar mijn mening moet zij — evenals dr. 
Balmaz — met voortvarendheid' verder 
gaan met de sanering; geen stap wijken 
van de voorgenomen weg en zo nodig, als 
dat moet, helaas, met harde maatregelen, 
aldus Tilanus.
Spreker achtte het juist de staatssecretaris 
gelegenheid te geven voor nader beraad. 
Hij drong er op aan onmiddellijk na het 
gesprek tussen de groep Nieuw Dennendal 
en de commissie-Langemeijer - als dit 
doorgaat - verslag aan de Kamer uit te 
brengen. H. van Spanning.
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Kanttekeningen b i j : „G ij z ijt kanaille heeft men ons verweten”

Het proletariërslied als reaktie op een politieke opstelling
„Gij zijt kanaille heeft men ons verweten” is 
de titel van een onlangs verschenen hoek 
van Jaap van de Merwe. De auteur geeft in 
dit werk een overzicht van de geschiedenis 
van het proletariërslied in Nederland en 
Vlaanderen.

Van de Merwe heeft geruime tijd gezocht 
naar teksten en muziek van oude socia
listische strijdliederen. Belangstellenden 
hebben in het radio- en t.v.-programma 
„Het oproer kraait” reeds gedeeltelijk van 
de resultaten kennis kunnen nemen.

Het verschijnen van dit boek geeft mij 
aanleiding enkele opmerkingen te 
maken over de betekenis van het socia
listische strijdlied tegen de achtergrond 
van de ontwikkeling en politieke 
opstelling van de SDAP, en later de 
PvdA, als grootste socialistische stro
ming in ons land.

Van de Merwe signaleert deze ont
wikkeling, in zijn begeleidende tekst, naar 
mijn mening te ongenuanceerd. Hij con
stateert dat het socialistisch strijdlied 
bloeide in de tijd voor 1914. Daarna werd 
het proletariërslied door de AJC omgebogen 
in de richting van de antieke volksliedjes. 
Na 1945 verdort het proletariërslied bijna 
tot een mummie in het rariteitenkabinet. 
De mensen hebben zich laten aanprateh dat 
proletariërs niet meer bestaan. Hoge en 
knappe geestverwante koppen nemen in de 
SER en aanverwante klubjes de strijd over, 
achter gewatteerde deuren. Daarbinnen 
wordt nooit gezongen en daarbuiten werd 
nooit gestreden; didg proletariërslied, aldus 
Van de Merwe. Eerst omstreeks 1965 begint 
zijns inziens een herstel zichtbaar te worden 
in de vorm van de moderne protestsongs.
Ruud Gortzak stelde hier in een recensie in 
De Volkskrant van 4 mei j.1. tegenover dat 
het proletariërslied buiten de SDAP, met 
name in communistische kring, door de 
jaren heen wel betekenis heeft gehad.
Ik ken de communistische wereld onvol
doende om dit te bevestigen. Maar ik ben 
geneigd zijn conclusie - gelet op de 
ontwikkeling van de SDAP, en de PvdA, - te 
delen.

BEOORDELINGSFOUT

Van de Merwe maakt mijns inziens een 
beoordelingsfout. Het proletariërslied bloei
de in de SDAP niet meer omdat er volgens 
algemene opvatting geen proletariërs meer 
zouden zijn maar omdat de SDAP, en later 
de PvdA, van die groep steeds minder de 
specifieke tolk was.
Met name in de definiëring van het 
proletariërslied, die Van de Merwe geeft.

komt deze beoordelingsfout tot uiting. Hij 
noemt vier kenmerkende taken van het 
proletariërslied:

- saamhorigheid, belijdenis en zelf- 
bemoediging

- scholing en prediking in eigen kring, 
die overvloeit in:

- werving van nieuwe aanhangers; wat 
weer leidt tot:

- prikkelen en tarten van tegenpartijen 
of zelfs intimidatie

Hier ontbreekt naar mijn mening een 
belangrijk onderdeel: het vertolken van de 
gevoelens van een - min of meer - geïso
leerde minderheidsgroep.
Tot omstreeks 1914 kon de SDAP als 
kleine, geïsoleerde oppositiegroep maar, als 
tweede partij van het land, bepaald niet 
klein meer te noemen. Bovendien is sinds de 
jaren twintig en vooral, in de .dertiger jaren 
door de partijleiding krachtig geijverd om 
uit de oppositie, in de regering te komen: 
met name door samenwerking met de R.K .- 
Staatspartij.

Gelet op dit onvolledig gedefinieerd 
uitgangspunt schiet Van de Merwe ook 
tekort in zijn beoordeling van de na
oorlogse ontwikkeling.
Sinds de oprichting van de PvdA, in 1946, 
heeft deze partij getracht via basis
verbreding tot een ,,doorbraak” in de 
partijverhouding te komen. Voor sommigen 
bleef de PvdA met haar hang naar oude 
symbolen - waaronder de socialistische 
strijdliederen - te veel aan de oude SDAP 
herinneren.
Onder andere prof. Oud heeft dit vaak 
betoogd, wanneer hij zijn overgang naar de - 
door hem mede opgerichte - VVD, na een 
kortstondig verblijf in de PvdA, toelichtte. 
Nu zal men wellicht zeggen dat Oud - gelet 
op zijn politieke ontwikkeling - een ,,buiten
beentje” was.
Er zijn echter ook uit de recente tijd twee 
markante voorbeelden te noemen.

RECENTE VOORBEELDEN

Op geheel andere gronden wees omstreeks 
1966 de Nieuw Linkser Jan Nagel het oude 
socialistische strijdlied af. Toen het buiten
gewoon congres van de PvdA in november 
1966, voor het eerst sinds jaren, weer werd 
besloten met het ,,Op socialisten sluit de 
rijen” bleef Nagel achter de bestuurstafel 
demonstratief zitten.
In een interview met mij in de Nieuwe 
Haagse Courant van 3 januari 1967 zei hij 
hierover: „Dergelijke verouderde instel
lingen moet de PvdA loslaten. Daar stoten 
ze ^een  maar mensen mee af.”

Toch heeft Nagel - ondertekenaar van ,,Tien 
over Rood” daarmee ongetwijfeld andere 
leden bedoeld dan Oud c.s. En ook de 
overgang van sommige PvdA-leden naar 
DS’70 heeft hij vermoedelijk niet betreurd.

Het is trouwens opvallend - zo niet kenmer
kend - dat de socialistenmars weer werd 
gezongen op het PvdA-congres in november 
1966, kort na de ,,nacht van Schmelzer” . De 
PvdA streefde er sindsdien naar om vanuit 
een zeker isolement weer aan de macht te 
komen. Nu niet zoals voor de oorlog, via 
samenwerking met de R.K. Staatspartij 
maar door uitsluiting van haar na-oorlogse 
opvolger, de KVP, via de anti-KVP- 
resolutie. De PvdA maakte zich vooral na 
1969 in belangrijke mate tot tolk van 
diverse aktiegroepen, tegen het regerings
beleid.
En daartegenover staat dat de PvdA in haar 
streven om tot oprichting van een 
Progressieve Volkspartij te komen, door 
D’66 en PPR, werd en wordt verweten dat 
zij teveel een socialistische partij is, met een 
sterke binding aan het socialistische 
verleden. Ook bij D ’66 en de PPR hoort 
men de socialistenmars niet graag.

Een tweede opmerking. Het succes van de 
moderne protestsongs kwam naar mijn 
mening, gedeeltelijk op andere wijze tot 
stand dan Van der Merwe schetst.
In belangrijke mate lag de oorsprong over 
de nationale grenzen, zoals de oorlog in 
Vietnam en de sympathie voor de strijd van 
Martin Luther King.
Het ,,We shall overcome” was in Nederland 
geen monopolie van de PvdA. Sterker nog, 
ook in katholieke en protestantse kring was 
en is het - met name bij jongeren - een graag 
gezongen lied.

DE SYMBOLIEK VAN DIT BOEK

Tenslotte, de betekenis van de positie en de 
opstelling van de socialistische beweging, 
voor het proletariërslied wordt treffend 
geïllustreerd, met de uitgave van dit boek. 
Het socialisme ontwikkelde zich in 
Nederland, voor de oorlog, geleidelijk tot 
een zuil waarvan SDAP, AJC, VARA, Het 
Volk, de Coöperatie, NVV en de Arbeiders
pers de belangrijkste onderdelen vormden. 
Door de pogingen van de PvdA tot bewuste 
basisverbreding en het Joslaten van het 
isolement is de socialistische zuil minder 
krachtig en pluriform geworden.
Er zijn recentelijk discussies over de 
identiteit van de VARA haar buiten 
gekomen. De AJC verdween. De Arbeiders
pers en de Coöperatie zijn grondig 
gereorganiseerd; het (Vrije) Volk is geen 
officieel dagblad van de PvdA meer.
Dit boek van Van der Merwe verscheen op 1 
mei 1974 (dag van de arbeid). Maar het is 
opvallend dat dit werk over het proletariërs
lied niet door de Arbeiderspers wordt 
uitgegeven.
Het bleek m(j dat Van de Merwe daar wel 
het manuscript van dit boek heeft 
aangeboden maar de toen fungerende 
direktie zag er niets in.
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Met deze kanttekening doen we Van de 
Merwe echter niet geheel recht. Temeer 
omdat dit door Bruna bijzonder fraai 
uitgevoerde werk eigenlijk meer een kijk- 
dan een leesboek is geworden. Met de 
weergave van de tekst en de muziek van veel 
oude liederen maar vooral doOr de talloze 
illustraties vormt dit boek een uitstekend 
resultaat van het speurwerk dat Van de 
Merwe heeft verricht.

De filosofie achter dit werk schiet mijns 
inziens te kort. Maar wellicht is Van de 
Merwe als kabarettier en tekstschrijver, met 
een kritisch iinkse instelling, niet geheel 
losgekomen van een zekere nostalgie naar 
het oude proietariërslied.
Wij achten zijn visie op de ontwikkeling van 
het proletariërslied te eenzijdig. Dit neemt 
niet weg dat wij dit boek met belangstelling 
hebben gelezen en er vooral geboeid in 
hebben gekeken.

Hans van Spanning.

Jaap van de Merwe: ,,Gij zijt kanaille heeft 
men ons verweten” , uitg. Bruna, Utrecht; 
,,kanailleprijs” tot 1 juli a.s..fl9,75; daarna 
f29,75.

VEiaCIGZING LEDEN VAN DE EERSTE KAMER 
NIET INGEWIKKELD
Eén dezer dagen bereikte mij een klacht 
en een vraag. De klacht was dat kandidaat
stelling en verkiezing voor leden van de 
Eerste Kamer zo ondoorzichtig, onbekend 
en daardoor zo ondemocratisch is. De 
vraag was nu eens uiteen te zetten hoe dat 
allemaal gebeurt.
Welnu, de klacht is begrijpelijk. Ik heb het 
idee dat een heel klein percentage van de 
bevolking (5 procent) slechts weet heeft van 
de juiste gang van zaken.

In kort bestek een tweetal opmerkingen. 
Voor de verkiezing van leden voor gemeen
teraden, provinciale staten en Tweede Ka
mer, heeft een aantal kiezers het recht kan
didaten te stellen. De kiezers hebben ook 
het recht deze kandidaten te kiezen. De 
kandidaatstelling voor de leden van de Eer
ste Kamer is voorbehouden aan reeds geko
zenen, nl. leden van de provinciale staten. 
De leden van de Eerste Kamer worden dus 
kandidaat gesteld door leden van provin
ciale staten en ook door deze gekozen.

NIET EVENVEEL

Niet iedere stem is daarbij evenveel waard. 
Iedere stem in één provincie is gelijk en 
wordt door een aantal punten tot uitdruk
king gebracht. Deze puntentelling is afhan
kelijk van het aantal inwoners zoals er trou

wens ook een — beperkte — relatie is tussen 
het aantal statenleden en het aantal inwo
ners per provincie.
Het is een erg ingewikkeld systeem maar 
is niet relevant. Waar het om gaat is dat 
leden van de Eerste Kamer indirekt worden 
gekozen. In de plaats van de kiesgerech- ' 
tigden treedt de gekozene, het lid van pro
vinciale staten op. Erg simpel dus. Alleen... 
de burger, de kiesgerechtigde Nederlander, 
komt er niet meer aan te pas!
Maar ook dat komt meer voor. Bij be
windslieden, commissarissen der koningin, 
burgemeesters, politieke leiders, en vele an
dere zeer belangrijke figuren is dit ook zo. 
Ook gedeputeerden worden gekozen door 
gekozenen! Welke rol speelt nu de politieke 
partij? Bij de verkiezing van leden van de 
gemeenteraad, leden van de provinciale sta
ten en leden van de Tweede Kamer neemt 
de politieke partij in feite het recht van 
de kiesgerechtigde burgers over. De betref
fende organen, kiesverenigingen, staten- of 
kamerkringverenigingen en de Unieraad,
c.q. groepsvergaderingen van de CHU, stel
lende kandidatenlij sten samen.

NIET ALZO

Niet alzo bij de verkiezingen van leden van 
de Eerste Kamer. Daar wordt de kandida
tenlijst samengesteld in een gemeenschap

pelijke fractievergadering van de betreffen
de provincies. De provincies zijn daarvoor 
in vier groepen ingedeeld.
Toch is er terecht ook belangstelling voor 
deze zaak bij de partijorganen. Artikel 25 
van de Statuten van de CHU regelt dat. 
Statenleden en kamerkringbesturen mogen 
namen noemen van aspirant Eerste-Kamer- 
leden. Het bestuur van de CHU stelt een 
voorlopige groslijst samen, de Unieraad be
spreekt de lijst en stelt een advies vast „dat

aan de betrokken CH-Statenfracties ter 
overweging wordt aangeboden” .
Zoals hiervoor al gezegd: de statenleden 
beslissen!
Erg ingewikkeld, onmondig of ondemokra- 
tisch? Ach nee, het valt wel mee. Het is 
zo bij de Wet geregeld! Het is maar een 
weet.

mei 1974 A.J. Kaland.

Bezoek algemene vergadering CHU!

Het bestuur van de CHU roept alle Unieleden op tot bijwoning van de 
algemene vergadering, welke op zaterdag 8 juni aanstaande gehouden 
wordt in de stadsschouwburg „Orpheus  ”  te Apeldoorn.
Aan het bijwonen van de algemene vergadering van de Unie zijn voor de 
deelnemers geen kosten verbonden.
De vergadering vangt om 10 uur des morgens aan.
De agenda vermeldt onder andere:

- opening door de Unievoorzitter, mr. O, W. A. van Verschuer;
- afsluiting ledenwerfactie 1973-1974
- rede van de voorzitter van de christelijk-historische fractie in de Tweede 

Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga
- bespreking (partij)-politieke situatie
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Van Hulst vraagt naar voorwaarden rechtsgeldigheid van bezettingen

Tijdens het beleidsdebat over de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen in de 
Eerste Kamer, heeft prof. dr. J.W. Van 
Hulst de vraag gesteld onder welke omstan
digheden en voorwaarden volgens de minis
ter democratische spelregels opzij mogen 
worden gesteld en wanneer huns inziens 
een bezetting van een universiteit rechtma- 

\tig moet worden geacht. De CH-woord- 
voerder informeerde hiernaar omdat de mi- 
nister-president op 5 april de bezetting van 
USFA-Helmond als legitiem had gekwalifi
ceerd.

Minister Van Kemenade antwoordde hier
op dat hij bezetting van universiteiten ziet 
als een uiterste middel, wanneer elke andere 
vorm van overleg is uitgeput. Hij stelde 
voorop dat alle partijen bereid moeten zijn 
in tolerante sfeer de conflicten op te lossen. 
Beoordeling van de toelaatbaarheid van een 
bezetting dient zijns inziens te gebeuren 
door het bestuur van de universiteit.
Van Hulst toonde zich verheugd dat de 
bewindslieden hebben gewezen op de bete
kenis van het onderwijs voor het verkrijgen 
van kennis, deskundigheid en technische 
vaardigheden. De laatste jaren waarde er 
óp tal van scholen en universiteiten een 
geest rond, die uitsluitend speculeerde op 
een maatschappij-kritische instelling maar 
in feite niet veel anders was dan een premie 
op luiheid.
We moeten goed bedenken dat velen die 
vandaag kritiek hebben op het feit dat de 
school alleen tot competitie in kennis aan
zet, morgen in aktiegroepen meelopen voor 
het op hoger peil brengen van de hartchi- 
rurgie. Leraren die uitsluitend „alternatief’ 
bezig zijn kloppen de verwachtingen van 
hun leerlingen zo hoog op dat bij hun intre
de in de maatschappij teleurstellingen niet 
uit kunnen blijven, aldus Van Hulst.
Bezorgd toonde de CH-woordvoerder zich 
over het voortvretende neo-Marxisme in 
de onderwijsinstellingen. Laat de regering 
beseffen dat de grootste groep onderwijs
gevenden en onderwijsontvangenden hier
van niet gediend is. Ik wil, aldus Van Hulst 
geen enkele Nederlander het recht ontzeg
gen de Marxistische leer uit te dragen. Ge
beurt dit in het onderwijs dan moet de vraag 
gesteld worden of dit onderwijs wellicht 
door de onderwijsontvangenden betaald 
dient te worden en niet bekostigd uit de 
belastinggelden.

Interpellatie-Abma

De Tweede Kamer hield deze maand tijdens 
de interpeliatie-Abma (SGP) een debat over 
de vraag boe de overbeid — met name de 
minister van justitie — zich moet opstellen 
tegenover bewuste wetsovertreding. Aan
leiding hiertoe was een uitspraak van minis
ter Van Agt in Elseviers Weekblad van 23 
maart.

De Kamer verwierp een motie-Abma waar
in de regering werd gevraagd zich te ont
houden van uitspraken die onzekerheid 
over het optreden van de regering kunnen 
bevorderen; en er zorg voor te dragen dat 
de naleving van wetten zo deugdelijk moge
lijk wordt gegarandeerd.
Voor deze motie stemden SGP, GPV, Boe
renpartij, DS’70, VVD en de CHU.
In zijn rede wees Van Leijenhorst er namens 
de CHU-fraktie op dat in een parlementai
re democratie de wetten moeten worden 
nageleefd. Indien men daar van gaat afwij
ken legt men de bijl aan de wortels van 
de boom der democratie. Zolang een be
staande wet niet gewijzigd is dient deze te 
worden nageleefd.
In het genoemde interview komt de opstel
ling van minister Van Agt, aldus Van 
Leijenhorst bijzonder zwak over.

Wij vinden het gevaarlijk dat de regering 
op dit gebied grote aarzelingen vertoont 
omdat hiermee een proces op gang gebracht 
wordt of op gang geholpen waarvan de 
uitkomsten voor de samenleving op zijn 
minst niet te voorspellen zijn, aldus de Cfl- 
woordvoerder.

Wij zijn het met de minister eens dat be
stuurders het beleid goed dienen te verko
pen. Bij de wetgeving dient de overheid 
te weten wat er in het volk leeft. De ver
tegenwoordigers in Kamer, Staten en ge
meenteraden vervullen hier een centrale rol 
om de in het volk levende opinies op de 
daarvoor bestemde plaatsen naar voren te 
brengen, aldus Van Leijenhorst.

H. van Spanning.

MIDDENSCHOOL

Over de Middenschool merkte spreker op 
dat dit zijns inziens betekende dat de be
windslieden van de Mammoetwet afwillen. 
Hij waarschuwde dat hier experimenten 
met kinderen plaats vinden. Van Hulst 
vond het een onjuiste gedachte om te menen 
dat via de middenschool maatschappelijke 
problemen als spreiding van kennis, macht 
en inkomen, kunnen worden opgelost. De 
CHU-fraktie heeft grote reserves tegenover 
de Middenschool.
Onder verwijzing naar een fragment uit 
Keerpunt '1 2  stelde Van Hulst de vraag 
welke wegen er voor iedereen openstaan 
om zich aktief bezig te houden met de be

sluitvorming inzake het onderwijs. Zijn 
dit legale wegen of kiest Keerpunt — en 
de bewindslieden — voor illegale wegen.? 
Prof. Van Hulst had begrip voor de bezwa
ren tegen de studentenstop. Hij drong aan 
op inschakeling van radio- en t.v.-onder- 
richt om hier tijdelijk een lacune op te van
gen.

Spreker zei voorts dat zijn fraktie op zich
zelf niet principieel afwijzend staat tegen
over het nivelleren van topinkomens. Hij 
vond het echter onjuist om hier een groep 
— b.v. de hoogleraren — specifiek uit te 
lichten. Wel zag hij een mogelijkheid in 
aanpassing van de salarisschaal, waarbij het 
maximum in een andere fase bereikt wordt.

Sprekend over het wetenschapsbeleid 
drong prof. Van Hulst er op aan hierbij 
naast het technisch onderzoek meer aan
dacht te besteden aan de zogenaamde 
,,gamma-wetenschappen” (de sociale we
tenschappen). Hij herinnerde daarbij aan 
vragen, gesteld in december 1972 door hem
zelf met de senatoren Thurlings en de Gaay 
Fortman, waarin werd gewezen op het ont
breken van vertegenwoordigers in de We
tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid, uit de sector van de ethiek, de pae- 
dagogische en andragogische wetenschap
pen en de rechtswetenschap.

H. van Spanning

De burgemeester en de 
gemeen teraadsverkiezingen

Spontane notities van C. M. van der Linden, burgemeester van Koudekerk a /d  Rijn

Als burgemeester ben je nu eenmaal 
sterk betrokken bij de gemeente
raadsverkiezingen, een democratisch 
gebeuren binnen je gemeente, 
eigenlijk nog veel meer betrokken bij 
datgene wat na de verkiezingen 
plaatsvindt. Zoals de verkiezing van 
de wethouders en de vaak daarmee 
gepaard gaande partijpolitieke af
spraken, de taakverdeling binnen het 
college, de bemanning van de diverse 
raadscommissies en hier en daar zeer 
actueel en problematisch, de vor
ming van een programcollege.
Stof genoeg voor een compleet 
boekwerk, doch de lengte van deze 
kolom biedt slechts ruimte voor wat 
vluchtige impressies.
Langs democratische weg, door 
middel van gemeenteraadsverkiezin
gen, wordt voor vier jaren de 
samenstelling van het hoogste 
bestuurlijke college van de gemeente 
bepaald. Erg belangrijk, want de 
raad is het hoofd van de gemeente, 
en niet de burgemeester, zoals 
zovelen denken. De politieke partijen 
gaan steeds vaker de verkiezingen in 
met duidelijke en concreet om
schreven verkiezingsprogramma’s. 
De beleidsprioriteiten worden in de 
programs geformuleerd. Bijzonder 
belangrijke factoren voor de samen
stelling van het te vormen college van 
burgemeester en wethouders, alsook 
voor het te voeren beleid in de 
gemeente in de eerstvolgende vier 
jaren. Programmatische afspraken 
tussen de raadsfracties - soms helaas 
ook tussen partijen - kunnen dit 
beleid sterk bepalen.

PROGRAMMA’S

Door een dergelijke, duidelijke 
programpresentatie kan de kiezer 
zich een beter oordeel vormen over 
het toekomstig gemeentelijk beleid 
van zijn keuze. Hij kan zelfs, bekend 
met het voorgehouden programma 
om verantwoording vragen over het 
gevoerd beleid. Op deze wijze kan de 
betrokkenheid van de kiezer bij het 
bestuur van zijn gemeente vergroot 
worden. Dat kin allemaal, doch 
niettemin is de invloed van de kiezer 
beperkt.
Ik heb nog steeds het gevoel, dat in ' 
feite slechts een handjevol leden van 
een aantal - soms bloedarmoedige - 
partijen, politieke groeperingen, met 
andere woorden slechts een paar 
procent van de kiezers de kandida
tenlijsten en de verkiezingspro
gramma’s samenstellen, en op die 
wijze voor een zeer belangrijk deel de

dienst uitmaken. Het overgrote deel 
van de kiezers staat bij de 
samenstelling van de beleidspro
gramma’s buitenspel en ook in het 
geval van de lijst van de kandidaat- 
raadsleden.

POSITIE BURGEMEESTER

Wat doet de burgemeester in dit 
democratisch krachtenspel? De raad 
is het hoofd van de gemeente, maar 
de burgemeester is hoofd - voor
zitter - van de raad en van het College 
van Burgemeester en Wethouders. 
Het is duidelijk; een burgemeester is 
partij, maar dan zonder kandidaten
lijst, zonder verkiezingsprogramma, 
zonder koffie-inns, zonder achterban 
(behalve zijn eigen vrouw), zonder 
inspraak, zelfs niet bij het maken van 
programmatische afspraken voor het 
te voeren beleid, waarvoor hij wel 
medeverantwoordelijkheid draagt!
Je moet dus als burgemeester wel van 
steen zijn als de gemeenteraads
verkiezingen en de ,,nasleep” je koud 
laten. Met de toenemende invloed 
van de raad op het gemeentelijk 
gebeuren komen positie en rol van de 
burgemeester in het te voeren beleid 
ook duidelijk, soms pijnlijk in het 
geding. Dat vraagt afhankelijk van 
de plaatselijke situatie om kleinere 
en grotere aanpassingen of zelfs om 
een totale heroriëntering op het 
bestuurlijk erf.
Wellicht roep ik hier voor deze of 
gene het vraagstuk van de benoemde 
of gekozen burgemeester op; hoe 
interessant ook, dit vraagstuk laten 
we hier rusten. Wij leven nu eenmaal 
op dit moment met een dualistisch 
bestuurssysteem. Een gekozen raad 
en wethouders, en een benoemde 
burgemeester met een eigen inbreng 
en een eigen geweten. De Neder
landse gemeente heeft met dit 
systeem goed geboerd.

SYSTEEM

In dit systeem is het ondenkbaar, dat 
de burgemeester iets zou doen wat 
invloed zou kunnen hebben op de 
samenstelling van de raad of de 
benoeming van de wethouders. Dat 
weet men als men dit vak begint. De 
onafhankelijke positie van de burge
meester te midden van dit demo
cratische gebeuren valt of staat 
hiermee. De gemeenteraad bestuurt 
de gemeente en besturen van een 
gemeente betekent voortdurend over
leg. Uit en door de raad worden de 
wethouders gekozen, die met de

burgemeester het dagelijks bestuur 
van de gemeente vormen voor een 
reeks van jaren. Is het menselijk en 
begrijpelijk dat je wel eens méé zou 
willen praten over het profiel'van de 
toekomstige wethouders? Ik heb een 
collega-burgemeester wel horen plei
ten voor inspraak op dit punt! 
Polariserende tendensen in het lokale 
politieke gebeuren maken de positie 
van de burgemeester er niet 
gemakkelijker op. In een aantal 
grotere gemeenten dreigt de burge
meester behoudens zijn wettelijke 
bevoegdheden als beroepsbestuurder 
uitgeschakeld te worden, terwijl in 
vele kleinere gemeenten de burge
meester nog zeer omzichtig moet 
omspringen met zijn onevenredig 
grote invloed op het gemeentelijk 
beleid. Positie en invloed van de 
burgemeester verschillen in de 
praktijk van gemeente tot gemeente 
sterk, terwijl zijn formele positie 
exact dezelfde is in elke gemeente.

PROGRAMCOLLEGE

Een nieuw fenomeen dat program
college heet, kan op dit punt ook 
sterke veranderingen teweegbrengen. 
In het waanidee, dat een afspie
gelingscollege niet meer goed en 
doelmatig zou kunnen functioneren, 
zou een programcollege met een 
vooraf overeengekomen bestuurs- 
programma beter werken. Dat vooral 
de radicalen hiervan voorstander 
zijn, is geen aanbeveling. Parle- 
mentje spelen in de raad zou 
efficiënter werken? Je zult er naar
burgemeester zijn.......  In zo’n
situatie zou je gaan overwegen je 
maar als burgemeester kandidaat te 
stellen voor de gemeenteraad. Dat 
kan. Een manier om politiek mee te 
kunnen spreken, maar of het de
goede weg is? Grote twijfels......
De gemeente is geen parlement maar 
vormt het bestuur van stad o f dorp 
zélf En het is in het belang van een 
goed bestuur dat het dagelijks 
bestuur van de gemeente zoveel 
mogelijk een afspiegeling vormt van 
de gemeenteraad. Bij voorbaat 
tegenstellingen in de raad inbouwen 
is niet in het belang van een goed 
functioneren van de plaatselijke 
■democratie.
En de burgemeester? - Hij staat 
boven de partijen, maar geef hem als 
beroepsbestuurder in het bestuurlijk 
spel ook de ruimte. Ook hij werkt in 
het belang van de gemeente.
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Italiaanse maatregelen en 
consumentenbescherming
Het hoofdonderwerp dat het Europees Par
lement in zijn meizitting, die ditmaal in 
Luxemburg werd gehouden, behandelde 
was ongetwijfeld de bespreking van de Ita
liaanse maatregelen. Zoals bekend heeft 
Italië, dat onder meer als gevolg van de 
sterk gestegen olieprijzen met een scherp 
oplopend betalingsbalanstekort kampt, 
voor een belangrijk deel van zijn invoer 
voorgeschreven dat een bedrag van 50 pro
cent van de prijs gedurende een periode 
van zes maanden als waarborgsom moet 
worden gestort. Dit voorschrift, dat primair 
een binding van liquiditeiten beoogt, heeft 
bijzonder belangrijke en ook gevaarlijke as
pecten. Gevaarlijk omdat het in strijd is 
met één van de grondpeilers van de gemeen
schappelijke markt en van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, te weten het 
vrije verkeer van goederen.

De Italiaanse maatregel heeft voor één der
de deel betrekking op de landbouw en 
in die sector wordt in het bijzonder de 
handel on vlees getroffen. De Nederlandse 
christen-democraat De Koning (ARP) wees 
er in het debat op, dat er al geruime tijd 
in Europa een druk ligt op de vleesprijzen. 
Die druk is nu in belangrijke mate versterkt. 
Om aan deze situatie het hoofd te bieden 
kan men aan een drietal maatregelen den
ken:
a. bescherming van de buitengrens; d.w.z. 
afremming van de invoer;
b. stimulering van de consumptie;
c. vergroting van de export door bijvoor
beeld exportpremies.
Vooral dit laatste punt is van groot belang 
mede omdat het op korte termijn kan 
worden gerealiseerd.

GROOTBELANG

De Koning wees er voorts op, dat het 
van groot belang is deltaliaanse vleespro- 
duktie te vergroten. Italië moet op dit punt 
minder afhankelijk worden. Maar dit is niet 
alleen een Italiaans belang; ook voor de 
vleesexporterende landen is het van gewicht 
niet zo sterk van één land afhankelijk te 
zijn.

OOK ANDERE LANDEN

Namens de Christen-democratische fractie 
heb ik de economisch/monetaire aspecten 
behandeld. Daarbij heb ik er in de eerste 
plaats op gewezen, dat de moeilijkheden 
waarvoor Italië zich thans ziet geplaatst in 
de komende maanden ook andere landen 
van de gemeenschap zullen treffen. Zowel 
Commissie als Raad zullen daarom een ui
terst actief beleid moeten voeren. De door 
Italië getroffen maatregelen zullen in deze 
vorm slechts heel tijdelijk kunnen zijn. Ze 
zullen voorts aangevuld moeten worden 
met maatregelen die specifiek Italië betref
fen, zoals een belastingverhoging ter afrem
ming van de koopkracht. Het is voor ieder
een duidelijk, dat dit zeer ingrijpende maat
regelen moeten zijn. Italië zal enige tijd no
dig hebben die maatregelen te ontwerpen. 
Maar het is wel belangrijk dat de Commis
sie duidelijk een einddatum stelt voor de 
thans getroffen maatregelen.

ZO AANTREKKELIJK MOGELIJK

Voor wat de op het niveau van de Gemeen
schap te treffen maatregelen betreft heb ik 
ervoor gepleit de Europese kapitaalmarkt 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor 
de Arabische olielanden. Bijvoorbeeld door 
het uitschrijven door een Europese instel
ling van een lening op gunstige rentevoor- 
waarden en luidende in een Europese re
keneenheid. Want het is van het grootste 
belang dat het geld dat zich thans in de 
Arabische landen ophoopt op een zo ver
antwoord mogelijk wijze wordt herbelegd 
ook in Europa. In de uitzonderlijk moei
lijke positie vandit moment zal van de lid
staten een grote mate van discipline worden 
gevraagd. Die discipline zal echter alleen

opgebracht kunnen worden wanneer in de 
onderlinge verhoudingen voldoende solida
riteit aanwezig zal blijken te zijn.

CONSUMENTENPOLITIEK

Een tweede onderwerp waarvoor ik namens 
de C.D.-fractie het woord mocht voeren 
was het voorstel van de Commissie voor 
een voorlopig progrmma inzake voorlich
ting en bescherming van consumenten. We 
spreken in het Europees Parlement (evenals 
trouwens in het nationaal parlement) vaak 
over deelonderwerpen die slechts een be
perkt deel van de burgers betreffen. Maar 
het onderwerp consumentenbescherming 
raakt alle 230 miljoen inwoners van de Ge
meenschap. Het ontwerpen van een werke
lijk samenhangend beleid zal nog heel veel 
tijd vragen. Bij deze consumentenpolitiek 
zou men drie hoofdonderwerpen kunnen 
onderscheiden:
a. hetprijsaspect;
b. de bescherming van de consument (kwa
liteit, veiligheid etc.);
c. de voorlichting van de consument.
Het prijsaspect is uiteraard in deze tijd van 
inflatie uiterst actueel. Toch moeten we niet 
de illusie hebben dat we via de consumen
tenpolitiek de p rij zenbeweging wezenlijk 
kunnen beïnvloeden. Voorts moeten we on
ze aandacht ook niet al te zeer concentre
ren op de prijzen van levensmiddelen; ook 
de prijzen van bijvoorbeeld diensten zijn 
van groot belang. Voor wat de bescherming 
van consumenten betreft heb ik in het bij
zonder de aandacht van de Commissie ge
vraagd voor de bescherming van kinderen 
die consument zijn. Te denken valt bijvoor
beeld aan het signaleren van gevaarlijk 
speelgoed.

OBJECTIEF

De voorlichting van de consument moet 
objectief zijn en mag de concurrentiever
houdingen niet verstoren. In dit verband 
heb ik gewezen op de bijzonder ongelukki
ge recente ervaringen in Nederland met de 
„prijswijzer”, waardoor met geld van de 
overheid niet onbelangrijke schade werd 
toegebracht aan de kleine middenstander, 
ten voordele van met name het grootwin
kelbedrijf.
Tenslotte heb ik ervoor gepleit, zowel in 
het belang van de consument maar ook 
in het licht van de grondstoffenschaarste, 
om verspilling bij de verpakking van goede
ren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Scholten.

DE POLITIE IN 
ONZE SAMENLEVING
door P. Bode burgemeester in Veenendaal

Eén druppel inkt kan miljoenen mensen 
aan het denken zetten. Denken is zijn. Goed 
denken is wel-zijn.
Wanneer dat geldt voor één druppel inkt, 
dan hoop ik uit de diepste grond van mijn 
hart dat zulks ook zeer zeker mag gelden 
met betrekking tot het ontstellende bericht, 
dat op maandag 29 april 1974 agent S.A. 
Landman op 21-jarige leeftijd op de Prin
sengracht te Amsterdam bij de uitoefening 
'van zijn politietaak door kogels, afgevuurd 
door twee buitenlandse gangsters, dodelijk 
werd getroffen.
Onze gedachten en deelneming gaan uiter
aard in de allereerste plaats uit naar zijn 
familie, die zo plotseling en op zulk een 
onvoorstelbare wijze in diepe rouw is ge
dompeld. Wij wensen de familie Landman 
toe, dat God hen krachten moge geven niet 
alleen om dit verlies in berusting te dragen 
maar dat Hij hen ook eenswillend moge 
maken met Zijn ondoorgrondelijke weg. 
Vervolgens moet hetgeen op 29 april j.1. 
te Amsterdam gebeurde naast de vele ande
re berichten, die wij dagelijks in onze cou
ranten kunnen lezen ons tot de conclusie 
brengen, dat ons democratisch bestel wordt 
aangevreten door een kwaad, nl. de losban
digheid en de straatterreur, het spotten met 
gezag en orde, dat, zó het niet tijdig gestuit 
wordt een volksbestaan kan vernietigen.

Velen zullen zich afvragen, balanceren wij 
reeds nü niet op de rand van die afgrond? 
Vele waaroms stijgen met name in onze 
tijd naar onze lippen in deze tijd van zelf
zucht, geweld, criminaliteit en hardheid. 
Echter, wij mogen weten het is PASEN 
geweest en deze aarde is niet alleen rood 
van het bloed van vele medemensen, maar 
ook door het bloed van Christus. Daarom 
zal deze aarde toch in beginsel een verloste 
aarde blijven.
Naar aanleiding van het recente gebeuren 
in Amsterdam constateren tenslotte de in 
de centrale van politieorganisaties samen
wekende politiebonden in hun op 3 mei 
1974 gepubliceerde Open brief aan de Mi
nister van Justitie en Binnenlandse Zaken, 
dat de veiligheid van de Nederlandse poli
tieambtenaar meer dan ooit in het geding 
is.
Daar ben ik het roerend mee ens.

OMSCHRIJVING

Wat is een politieman? Wat doet hij? Laat 
ik trachten een omschrijving van hem te 
geven.
Hij is de „straagagent”, die zijn rondjes 
door de gemeente rij dt.
Hij is de ,,man van gezag” in rumoerige 
omstandigheden waarin herrieschoppers 
hem gezamenlijk te lijf gaan.
Hij is de „ziekenbroeder” als hij een ver
keersslachtoffer in de ambulance helpt dra
gen.
Hij is de „nachtwaker” in een huis waar 
een moord gepleegd is.
Hij is de ,,vaderfiguur” en ,,trooster” voor 
een verdwaald kind.
Hij is de „wegwijzer” als een vreemdeling 
hem de weg vraagt.
Hij is vaak „boodschapper” met een on

heilstijding die hem ook niet koud laat. 
Hij is de ,,boete-inner” voor knorrige ver- 
keersovertreders. •
Hij is de „regelaar” van een hopeloos in 
de war gekomen verkeersknoop.
Hij is de „vrederechter” bij burenruzies en 
echtelijke twisten.
Hij is de ,,speurder” die net zo lang zoekt 
totdat hij misdadigers heeft gegrepen.
Hij is ook „gewoon mens” die nooit went 
aan de narigheid die je op straat ziewt en 
die andere mensen soms nooit dan wel een 
paar keer in hun leven meemaken.
Hij is tenslotte ook „risicoloper” want met 
gevaar voor eigen leven doet hij zijn plicht. 
Dat laatste is op 29 april jl. wel overduide
lijk aan het licht getreden.
En toch, wij kunnen niet buiten het insti
tuut politie. Wanneer er geen kwaad zou 
geschieden; wanneer de mens rechtvaardig 
en zonder zonden zou zijn, ja dan wel. 
Maar dat zullen wij hier in onze aardse 
bedeling nimmer beleven.

ONMISBAAR

Politie is onmisbaar. Zeer zeker in onze 
tijd, die op velerlei gebied nog een geeste
lijke en materiële verwarring te zien geeft, 
waarin de criminaliteit toeneemt en ons 
daarom nog eens extra doet herinneren aan 
de primaire eis voor elke gemeenschap van 
een krachtige gezagsuitoefening en -hand
having. Dat is geen overbodige bezigheid. 
Want, openbare orde gaat nl. essentieel 
vooraf aan het goed functioneren van elke 
rechtsgemeenschap. Of dat nu de meest au
toritaire is, dan wel de meest tolerante de
mocratische.
Als men dat ordebeginsel uit een samen
leving wegneemt of ondermijnt komt men 
door welke aantasting dan ook van dat 
fundament der menselijke maatschappij 
van orde tot horde. En dan kan er van 
vrijheid en menselijke rechten geen sprake 
meer zijn.
Willen wij daarheen? Ieder weldenkend 
mens heeft daarop maar één antwoord. Dat 
is een hartgrondig neen.
Maar dan zal de overheid ook hoge priori
teit moeten stellen aan uitbreiding van man
kracht aan de politiekorpsen en voorts de 
financiën er voor over moeten hebben dat 
deze goed uitgerust zijn met alle middelen 
die daartoe het meest geëigend zijn.
De politie is de sterke arm en de helpende 
hand. Zij hebben een eenheid te vormen 
die erop gericht is de bevolking te dienen. 
Zij willen bijdragen tot het instandhouden 
van een goede samenleving en tot het bevor
deren van een klirnaat waarin het goed is 
te wonen en te werken.
Daarom is politie onmisbaar. Maar dan 
zullen wij ook — ik herhaal het nogmaals 
— er voor moeten zorgen,- dat er voldoende 
mankracht is en adequaat materiaal. Laten 
wij hopen, dat de open brief hiervoren aan
gehaald weerklank vindt bij de verant
woordelijke ministers, opdat ons volk in 
rust en veiligheid kan leven, wonen en wer
ken.
Het gaat om ons aller veiligheid. Dat moet 
ons alles waard zijn!

Veenendaal. P. Bode

KAMERLEDEN VRAGEN, BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN

Staatssecretaris Van Hulten (PPR) van 
verkeer en waterstaat heeft er ter elfde ure 
van afgezien de eerste anti-Navozegel van de 
PSP in ontvangst te nemen. Over de 
bewilliging van de bewindsman om deze 
eerste zegel te aanvaarden, stelde het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid mr. 
W. Scholten schriftelijke vragen aan 
premier Den Uyl. Deze antwoordde kort en 
bondig dat de uitreiking niet zou doorgaan.
Uit perspublikaties is gebleken, dat aan
vankelijk de staatssecretaris toegestemd 
had in het in ontvangst nemen van de 
PSP-zegel, een tegenhanger van de officiële 
postzegel, welke PTT gaat uitgeven ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 

‘NAVO. Nadat dr. Van Hulten kennis nam 
van de afbeelding van de PSP-zegel en het 
opschrift (,,Samen met het fascisme tegen 
het bolsjewisme”) besloot hij weg te blijven.

SUGGESTIE

De suggesties van het christelijk-historische

Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. Tilanus, 
om de meeropbrengsten van het aardgas te 
bestemmen voor de financiering van de 
komende volksverzekering tegen arbeids
ongeschiktheid en de uitbreiding van het 
verstrekkingenpakket van de algemene wet 
bijzondere ziektekosten (voor kruisvereni
gingen, consultatiebureaus en medisch- 
opvoedkundige bureaus) zijn het kabinet ter 
kennis gebracht, aldus blijkt uit het 
antwoord van minister Lubbers van 
economische zaken op desbetreffende 
vragen van het kamerlid. De bewindsman 
deelde mee, dat met betrekking tot de 
mogelijke bestemming van de meer
opbrengst van het aardgas in het huidige 
stadium van voorbereiding geen mede
delingen konden worden gedaan. Bij de 
beslissing ter zake wordt mede gelet op het 
effect van de te verwachten teruggang in de 
aardgasproduktie in de jaren tachtig op de 
meeropbrengst.

ITALIAANSE MAATREGEL

Het direkte effekt van de Italiaanse 
maatregel inzake de invoer in dat land op 
de Nederlandse economie is op dit moment 
niet te schatten. Bij benadering valt nog niet 
te bezien in hoeverre de Italiaanse invoer- 
vraag door de maatregel zal worden 
beïnvloed, aldus heeft minister Lubbers van 
economische zaken maandag geantwoord 
op schriftelijke vragen van het Tweede- 
Kamerlid drs. D. F. van der Mei (CHU). De 
Italiaanse maatregel houdt in, dat de invoer 
afhankelijk gesteld wordt van de over
legging van een verklaring, dat de helft van 
de waarde van de importgoederen op een 
niet-rentedragende rekening is gestort bij de 
centrale bank van Italië.
Geleidelijk zal blijken, aldus de minister, in 
welke mate de Nederlandse exporteur de 
financiering van de cautie, de storting bij de 
bank, en de daaruit voortvloeiende extra 
lasten op zich zal moeten nemen.

H. L.
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Uniebureau verwerkte stroom van bestellingen
„En waar mogen wij dat heenzenden?”. De
ze woorden zijn de laatste weken heel veel 
gebruikt op het Uniebureau te Den Haag. 
Eerst bij de Statenverkiezingen waarbij 
reeds veel vraag naar onze affiches, folders 
en andere artikelen ontstond.
De afgelopen weken werkten we voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. De verwach
ting was, dat deze minder drukte zouden 
opleveren dan de Statenverkiezingen. Dit 
is echter niet uitgekomen.
Na de toestrom ing  van nieuwe leden tot 
ca. eind april is een stroom  van bestellingen 
gevolgd. Hieruit blijkt dat de kiesverenigin
gen in aktie kwamen en zijn als nooit tevo
ren.

Bij de centrale aanbieding via het Unie
bureau van diverse artikelen is enkele 
maanden geleden gedacht aan vrij beschei

den aantallen. Dit met de gedachte „indien 
met plaatselijk niets heeft, dan kan men 
in ieder geval iets bij ons afnemen” . Vier 
jaar geleden was de animo om centraal te 
bestellen niet zo groot, terwijl bovendien 
in vele plaatsen in CDA of ander verband 
wordt opgetrokken, zodat het moeilijk is 
voor die afdelingen algemeen materiaal te 
vervaardigen.

Uit zo’n 130 gemeenten waar de CHU nog 
zelfstandig uitkomt ontvingen wij aan be
stellingen:
50 maal matrijzen voor advertenties;
50 gemeenten vroegen de machtiging om 
voor goedkoop tarief folders per post te 
verzenden;
110 gemeenten maakten gebruik van het 
CHU-raambiljet, dat met verschillende 
lijstnummers leverbaar was. In totaal moes

ten we 10.000 stuks verzenden, daarvan een 
deel met opgeplakte nummers omdat de 
voorraad van diverse nummers tenslotte 
uitgeput raakte.
Voor ca. §0 kiesverenigingen werden op 
verzoek witte stroken met de naam van 
de lijsttrekker bijgeleverd. De overige ge
meenten konden dit plaatselijk oplossen. 
Vele gemeenten konden we in verbinding 
stellen met een drukkerij die speciaal voor 
deze verkiezingen aparte biljetten vervaar
digde (CCP, enz.).
Wij leverden voorts 40.000 stickers, ruim 
30.000 doosjes lucifers en als klap op de 
vuurpijl 75.000 folders: CHU een goed 
bestuur!
Daarnaast hadden we van ontwerp tot ver
zending de zorg voor de CDA-raambiljet- 
ten, waarvan er 39.000 stuks geleverd wer
den.

Voorts zijn er nog duizenden folders en 
programma’s de deur uitgegaan naar scho
len, vormingsinstituten, privé personen en 
kiesverenigingen. Sommige onderwijzers 
melden ons (enigzins verbaasd), dat mede 
het CHU-materiaal ditmaal tot het meest 
gevraagde bij de scholieren behoorde!
Er is dus veel, héél veel gevraagd en inmid
dels verzonden. We hopen dat het overal 
goed is aangekomen. Dank voor uw ge
duld.

Dank ook aan de drukkers, de heren Nooy 
in Purmerend en Badoux te ’s Gravenhage. 
Dit geldt tevens voor Jan Roel Zaadnoor- 
dijk, de ontwerper van de affiches.
Het geheel was hartverwarmend. Nu nog 
een goede uitslag op 29 mei!

Uniebureau.

Beernink e n  d e

Het einde van een fabel door mr. W. Schoten, lid van de tweede kamer
Iedere keer opnieuw duikt de fabel op, 
dat Minister Beernink tijdens zijn ambtspe
riode bij zijn benoemingsbeleid ten aanzien 
van burgemeesters zich zou hebben bezon
digd aan een bevoordeling van zijn eigen 
partij, de CHU.

Hij zou in vacatures in onevenredige mate 
de voorkeur hebben gegeven aan kandida
ten van CH-huize. Vorig jaar zomer lan
ceerde de parlementair redacteur van „Het 
Parool” Harry van Wijnen een dergelijke 
beschuldiging in zijn krant.
Ik heb deze aantijging toen met concrete 
cijfers, die Minister de Gaay Fortman mij 
op mijn verzoek had verstrekt, in „Het 
Parool” kunnen weerleggen.

Maandagmiddag 6 mei j.1. deed Tweede 
Kamerlid Mr. Erik Jurgens (PPR) in de 
NCRV-radio-uitzending van „Hier en Nu” 
wederom zonder enige bewijsvoering een 
dergelijke bewering. Ik heb voor de micro

foon van de NCRV reeds hierop mogen 
reageren — voor deze mogelijkheid van 
een „réponse” ben ik de NCRV erkentelijk 
— maar gelet op het kennelijk hardnekkig 
bestaan dat deze fabel leidt, acht ik het 
gewenst ook nog eens aan de lezers van 
„De Nederlander” de ware feiten mede 
te delen.
Die feiten liggen aldus:
In de ambtsperiode van Beernink is in 
47 gemeenten, met een totaal inwonertal 
van 856.803, een vacature ontstaan in 
het ambt van burgemeester, dat door ie
mand van CH-huize werd vervuld; 
in 34 van die 47 gemeenten, met een totaal 
inwonertal van 455.621, in de vacature 
voorzien door benoeming van een burge
meester, die tot de CHU behoort; 
in de resterende 13 gemeenten, met een 
totaal inwonertal van 401.182, in de 
vacature voorzien door benoeming van een 
burgemeester, die tot een andere partij 
behoort;

in 7 gemeenten, met een totaal aantal inwo
ners van 76.566, waarin een vacature was 
ontstaan als gevolg van het ontslag of over
lijden van een niet tot de CHU behorende 
burgemeester, is een CH burgemeester be
noemd.
In deze ambtsperiode verminderde het to
taal aantal burgemeesters van 839 tot 788.

Wat zijn dus de feiten?
Dat in de ambtsperiode Beernink het aantal 
CH-burgemeesters niet vooruitging, maar 
terugliep met plm. 13%, terwijl landelijk 
het aantal burgemeesters daalde met plm. 
6% .
Dat in de ambtsperiode Beernink het aantal 
burgers „bestuurd” door een burgemeester 
van CH-huize nog veel belangrijker terug
liep, namelijk met ongeveer 325.000 zielen.
Het is waar, dat op basis van de verkie
zingsuitslagen van na de periode Beernink 
het aantal burgemeesters van CH-huize re
latief groot kan worden genoemd. Maar 
dat is een apart probleem en heeft niets

met het benoemingsbeleid van Beernink 
te maken. In dit verband is het overigens 
interessant melding te maken van een uitla
ting van de toenmalige Minister Geertsema 
in een interview in Vrij Nederland, nl. 
dat de adviezen bij de inspraakprocedures 
bij burgemeestersbenoemingen oneven
redig vaak wijzen in de richting van een 
burgemeester van CH-huize. Zou het dan 
toch waar zijn, dat de politieke richting, 
die zich sinds 1908 heeft gebed in de CHU, 
in de praktijk van het bestuur weet waar 
te maken, dat zij zich inzet voor alle gele
dingen van ons volk? De CHU dient 
heel het volk is kennelijk geen loze kreet.

Ik hoop dat nu eens en voorgoed een 
einde is gekomen aan deze niet op feiten 
gebaseerde beschuldigingen aan het adres 
van Beernink.

Scholten.

(Herplaatst wegens misstellingen in „de 
Nederlander” van vrijdag 17 mei j.1.).

Aandacht voor de oudere in de maatschappij
„De CHU zal zich moeten concentreren op 
het politieke vraagstuk: de plaats van de 
oudere in de maatschappij”. Op dit thema 
heeft de christelijk-historische fractie
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga in de 
afgelopen weken tijdens zijn vele spreek
beurten, meer dan eens de aandacht 
gevestigd.

In de verkiezingsstrijd vestigden de j 
christelijk-historische kamerleden zowel 
binnen als buiten de Tweede Kamer de 
aandacht op de ongelijke behandeling van 
het midden- en kleinbedrijf en de landbouw 
ten opzichte van andere bevolkingsgroepen.

DISCRIMINATIE

Maar de discriminatie, aldus dr. Kruisinga 
in zijn toespraken, betreft nog andere 
groepen dan enkel beroeps- of arbeids- 
groepen.
,,Discriminatie is een groot kwaad. 
Discriminatie, ongelijke behandeling van 
mensen, is een kwaad, dat al lange tijd in 
deze wereld is.

Ongelijke behandeling van blank en 
zwart.
ongelijke behandeling van man en vrouw. 
Ongelijke behandeling van zelfstandige 
en werknemer.
Ongelijke behandeling van jong en oud. 
Ongelijke behandeling van de stadsmens 
en de dorpeling.

Sommige groepen worden meer gelijk, 
anderen echter meer ongelijk behandeld 
dan vroeger,” aldus dr. Kruisinga. Hij wees 
in het bijzonder op de toegenomen ongelijk
heid ten aanzien van de oudere, de 
bejaarde.
,,De appreciatie van de oudere werknemer 
zal meer aandacht moeten verkrijgen, zei de 
christelijk-historische fractievoorzitter.
,,Ook daaraan moeten we meer aandacht 
geven. De maatschappij vandaag kan heel 
erg onverdraagzaam zijn; zeker tegenover 
de bejaarden!”
Dr. Kruisinga noemde het volgende 
voorbeeld:
„In de Nederlandse Tweede Kamer heeft 
niemand zitting ouder dan 65 jaar. Hoewel 
meer dan 15 procent van de kiezers tot die j 
groep behoort, zijn ze in de volks- j 
vertegenwoordiging kennelijk niet getole- !

reerd. Dat tekent nog eens deze ónver- 
draagzaamheid in de samenleving. De 
waardering voor die groep is vaak beneden 
peil! We belijden met de mond wel vaak 
belangstelling voor de oudere mens. Maar 
wat komt daar in de praktijk van terecht!” 

Volgens dr. Kruisinga moet het Neder
landse volk de oudere niet alléén maar

dulden in zijn midden. Hij o f zij moet 
echt in dat midden een rol blijven spelen. 
„Pas dan doen we echt iets. Als we echt 
aandacht willen geven. Als we echt de ander 
ook de oudere zijn plaats willen geven in 
onze maatschappij.”

H. L.

PERMANENTE
PROPAGANDACOMMISSIE IN DRENTHE
De kapierkring Assen van de CHU heeft in 
zijn dezer dagen gehouden vergadering 
besloten een permanente propaganda- 
commissie voor de provincie Drenthe in te 
stellen.
Uit het op de vergadering vastgestelde 
verslag over de periode 1972 tot 1974 blijkt, 
dat, als er in Drenthe werk aan de winkel is, 
altijd nog een groep enthousiaste mensen te 
vinden is die de nodige activiteiten

organiseert. Deze groep was eigenlijk te 
klein. In het verslag wordt dan ook gezegd, 
dat alle geledingen van de Unie in de 
provincie zullen moeten inzien, dat, wil de 
CHU een faktor van betekenis blijven, de 
eigen organisatie versterkt moet worden.
Het dagelijks bestuur yan d e , statenkring 
Assen bestaat uit voorzitter B. Bouwland te 
Emmen, secretaris A. H. van Halteren te 
Assen en penningmeester G. Gerrits te 
Borger.

Kamerleden vragen steun voor 
Overijsselse ontwikkelingsmaatschappij
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid H. Wisselink heeft zich met collega’s van 
de fracties van KVP, PvdA, W D , ARP en 
PPR in een brief tot minister Lubbers van 
economische zaken gewend met het verzoek 
het in de provincie Overijssel genomen 
initiatief tot oprichting van de Ovei^sselse 
ontwikkelingsmaatschappij materieel te 
steunen.
Het provinciaal bestuur van Overijssel nam 
het besluit tot de oprichting. In hun brief 
aan de bewindsman schreven de kamer
leden, dat de ontwikkeling van de werk
gelegenheid in deze provincie, ook buiten 
Noord-oost- en Noord-west-Overijssel.
,,Provinciale Staten van Overijssel menen 
dat, gezien het feit dat de regionale politiek 
van het Rijk grote delen van Overijssel 
buiten beschouwing laat, hun verantwoor
delijkheid meebrengt eigen ontwikkelings- 
initiatieven te nemen.
U heeft gezegd dat u tegenover dergelijke 
initiatieven een positieve instelling zult 
tonen. Vandaar dat wij er bij u op aan

Radio-uitzendingen
CHU

De CHU verzorgt in de komende 
weken de volgende radio-uitzen
dingen:
donderdag 6 juni via Hilversum 1 om 

18.20 uur,
donderdag 20 juni via Hilversum 2 

om 18.20 uur.

dringen om te bevorderen dat het besluit 
van Provinciale Staten goedgekeurd wordt. 
Tenslotte zouden wij u willen vragen om 
daarna ook materieel het initiatief van 
Overijssel te steunen” .
Aldus de zes kamerleden in hun brief aan 
minister Lubbers.

H. L.

CH-tijdschlift over 
statenverkiezingen

Dezer dagen verschijnt een aflevering 
van het CH-Tijdschrift, geheel gewijd 
aan de Statenverkiezingen van 27 
maart j.1.
In dit nummer zijn de volgende 
artikelen opgenomen: mevrouw D. 
Y. W. de Graaff-Nauta: ,,Staten
verkiezingen; Friesland en het 
CDA”; mr. E. A. Haars: ,,De kiezers 
hebben gesproken” ; dr. H. Franken: 
,,De CHU in de Zuidhollandse 
Staten” ; en drs. H. van Spanning: 
,,Werken aan vormgeving christen
democratie is nu van het grootste 
belang” .
Dit nummer van het CH-Tijdschrift 
(jaargang 19 nr. 2/3) kan reeds 
besteld worden door storting van f2,- 
op giro 604500 t.n.v. Savornin 
Lohmanstichting, Den Haag.

B elan g riike  data
Zaterdag 8 juni: Algemene vergadering 

CHU in Apeldoorn (,,Orpheus”).

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Lohmqnstichting in 1973

COMMISSIEWERK FUNCTIONEERDE BEVREDIGEND
Het commissiewerk functioneerde in 1973 
bevredigend. Aldus staat te lezen in het 
verslag over dat jaar van de Jhr. mr. A.F. 
de Savornin Lohmanstichting, het politiek- 
wetenschappelijk instituut van de CHU. Op 
de op zaterdag 8 juni te houden algemene 
vergadering van de Unie komt Ket jaarver
slag ter sprake.

Geheel naar de aard van de commissie of 
werkgroep werd of vrij regelmatig verga
derd in de direct-adviserende sfeer o f meer 
ad hoe, dat wil zeggen toewerkend naar 
een bepaalde rapportage of te publiceren 
advies. De bemanning van de diverse groe
pen ondervond geen moeilijkheden.
De CHU heeft veel deskundige en ervaren 
specialisten op tal van terreinen onder haar 
gelederen, zodat vrijwel aan elk beroep dat 
op de Stichting werd gedaan, kon worden 
voldaan.
Het onderscheid tussen de direct de kamer
fracties adviserende commissies en de ande
re groepen, die een studie verrichten — 
uitmondend in een rapport — werd sterk 
gemarkeerd in het verslagjaar. Vóór de 
kabinetsformatie stond de eerste tak van 
arbeid dit jaar nagenoeg stil, doch deze 
werd in het najaar met bereidwilligheid her
vat. In dit veld werken de belastingcommis- 
sie, de commissie buitenlandse politiek, 
de defensiecommissie, de commissie econo
mische zaken, de landbouwcommissie, de 
commissie middenstand, de beide onder
wijscommissies, de commissie sociale za
ken, de commissie volksgezondheid. De 
eveneens in dit veld opererende commissie 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
ondervondt moeilijkheden met het aantrek
ken van voldoende deskundigen, zodat hier 
geen directe-advisering meer tot stand 
kwam. Gedurende het verslagjaar werkte 
de commissie ontwikkelingslanden in haar 
subgroep „Internationale arbeidsverde
ling” aan een rapportage, welke in decem
ber 1973 gereedkwam en onder dezelfde 
titel in het C.H. Tijdschrift kon worden 
gepubliceerd. ■

GEMEENSCHAPPELIJKE ADVIEZEN

De besluiten van de algemene vergadering 
van de CHU van 23 juni 1973 tot nauwere 
samenwerking van ARP, CHU en KVP, 
hadden ook betrekking op het werk van 
de drie instituten. Identieke besluitvorming 
bij de partij-organen van ARP en KVP 
legde de basis voor de integratie van de 
werkzaamheden.
Na genoemde datum kwamen reeds enkele 
gezamenlijke rapportages tot stand. Met 
vele medewerkers uit de sector bestuurlijke 
organisatie werd eerst in eigen kring, daar
na gedrieën het vraagstuk van de college- 
vorming bestudeerd, hetgeen binnen twee 
maanden resulteerde in een gezamenlijk ad
vies inzake collegevorming in raden en sta
ten, dat onder auspiciën van het Christelijk 
Democratisch Appèl wijde verspreiding 
kreeg. Daarna kon in het begin vaq de 
herfst de laatste hand gelegd worden aan 
een CDA-handleiding voor het opstellen 
van een gemeenteprograrn, hetgeen even
eens tot stand kwam door samenwerking 
van ter zake deskundigen uit de kring der 
drie instituten.

WERKPROGRAM EN SECTORLEI- 
DING

Door de drie instituten samen werd voorbe
reid een Werkprogram 1973/74, hetgeen 
in november 1973 werd goedgekeurd door 
de drie besturen van de stichtingen en einde 
1973 een begin van uitvoering kon krijgen. 
Ook de wijze van totstandkoming van dit 
gezamenlijk werkprogram vergde veel ar
beid van de gezamenlijke staf en van vele 
deskundigen uit de drie stichtingen. Beslo
ten werd o.m. het werk sectorsgewijs in 
te delen onder leiding van sectorvoorzitters.

De Lohmanstichting benoemde daartoe in 
de herfst van 1973 een aantal bij uitstek 
ervaren specialisten t.w.: dr C. Blankestijn 
voor de sector welzijn; prof. dr J.W. van 
Hulst voor de sector onderwijs en weten
schap; mr C. Bos voor de sector interna
tionale politiek en defensie; drs B.J. Udink 
voor de sector economische/sociale poli
tiek; jhr mr L.E. de Geer van Oudegein 
voorde sector bestuur.
Een van de kgevolgen van de hierbedoelde 
samenwerking werd ook, dat in dat arbeids
veld van onze stichting, waar gewerkt werd 
voor eigen rapportages, voortaan alleen ge
ïntegreerde rapporten en adviezen tot stand 
zullen komen. De, meestal ad-hoc hiervoor 
werkende, commissies, zullen dan ook van 
nu af aan deskundigen leveren voor geza
menlijke studiecommissies.

CONTACTBIJEENKOMSTEN

In september werd een bijeenkomst belegd 
van bestuur, Tweede-Kamer-fractie en ver

tegenwoordigers van alle werkende com
missies. Hier werden wederzijdse wensen 
en verlangens uitgesproken met betrekking 
tot het goed functioneren van het werk van 
de stichting. Aan deze wensen en verlan
gens gaf de stichting naar vermogen reeds 
in het verslagjaar gehoor.

In het najaar werd eveneens de jaarlijkse 
bijeenkomst van het Stichtingsbestuur met 
de Tweede-Kamerfractie gehouden. De 
fractie o.l.v. dr R.J.H. Kruisinga gaf uiting 
aan haar specifieke verlangens met betrek
king tot het werk van de stichting. Enkele 
politiek belangwekkende ontwikkelingen 
werden besproken en er werd bezien in hoe
verre de stichting hierbij de fractie van 
dienst kon zijn. Harerzijds belichtte de 
stichting haar beleid, haar, verplichtingen 
ook op het gebeid van de integratie van 
de instituten en deelde mede in welk sta
dium de ontwikkelingen dienaangaande 
zich bevonden.
De wetenschappelijke instituten van KVP, 
ARP en CHU hebben een werkgroep publi
citeit tot stand gebracht, waaraan behalve 
de leden van het directeurenoverleg ook 
de eindredacteuren van de drie stichtings- 
tijdschriftèn deelnemen. Taak van deze 
werkgroep is het bespreken en het via uitge
werkte voorstellen aanbieden van procedu
res voor gezamenlijke publicaties (Vormge
ving, verantwoordelijkheid etc.). Ook die
nen door de werkgroep de mogelijkheden 
te worden bestudeerd op het gebied van

een nauwere samenwerking, mogelijke inte
gratie van de drie stichtingsuitgaven, van 
de uitbouw van Politiek Overzicht, het ge
meenschappelijke dokumentatietijdschrift. 
Voorts werd ingesteld een statutencommis
sie, die tot taak kreeg te onderzoeken in 
hoeverre de statuten van de drie stichtingen 
wijziging behoefden in verband met de nau
were samenwerking. In het verslagjaar ble
ken op dit gebied geen wijzigingen in de 
statuten nodig te zijn. De werkzaamheden 
van deze commissie zijn overigens nog in 
een beginstadium.

Tenslotte werd begonnen met het bestude
ren van het vraagstuk van de directe fractie- 
advisering. Voorlopig werd een integratie 
op dit terrein slechts zeer ten dele mogelijk 
geacht, gezien ook het verschil in parle
mentaire benadering van de drie fracties 
t.o.v. het kabinet. De Lohmanstichting 
voerde haar beleid op dit terrein, in over
eenstemming met haar doelstellingen, zorg
vuldig uit ten dienste van de fracties van 
Eerste en Tweede Kamer en de partij.

CONFERENTIES

Ook op het terrein van de conferenties wer
den samenwerkingsbesluiten genomen en 
uitgevoerd. Zo werd reeds op 10 november 
1973 in het Maarten Maartenshuis te 
Doorn een gemeenschappelijke conferentie 
belegd over het onderwerp Collegevorming 
in Staten en Gemeenteraden.

POLITIEK OVERZICHT

Politiek Overizeht breidde haar lezerskring 
uit, ook in CH-kring, mede dank zij een 
gerichte actie van de stichting onder moge
lijk geïnteresseerden in haar kring. Financi
eel bleek het tijdschrift nog niet uit de aan- 
loopmoeilijkheden te zijn. Het blad voor
ziet echter in een reëele behoefte en daarom 
mag goede hoop worden gekoesterd dat 
de diverse te treffen maatregelen zullen lei
den tot een beter exploitatieresultaat. De 
heer G. van den Boom trad wederom op 
als redacteur namens de stichting.

C.H.-Tijdschrift

In 1973 kwam het CH-Tijdschrift met vijf 
nummers uit (tweemaandelijkse uitgave). 
Eindredacteur en redactie slaagden erin, 
een kwalitatief verantwoord periodiek re
gelmatig te doen verschijnen. Gezien de po
litieke situatie werd in februari een CHU- 
politiek nummer uitgegeven, dat veler be
langstelling trok.
Publicaties op vakgebied trokken ook dit 
jaar veelal de aandacht van die organen, 
die in het bijzonder op de desbetreffende 
terreinen werkzaam zij n.
In het abonneebestand kwam slechts weinig 
wijziging; een forse uitbreiding van de le
zerskring bleek niet te realiseren, al bleef 
anderzijds gelukkig de achteruitgang ook 
binnen de perken. In de redactiesamenstel
ling kwam in de loop van het verslagjaar 
geen wijziging.

PERIODIEKE KEURING
AUTO'S EN MOTOREN VOORGESTELD

Bij de Tweede Kamer is het wetsontwerp 
tot wijziging van de Wegenverkeerswet in
gediend ter regeling van de periodieke keu
ring van motorrijtuigen, aanhangwagens 
en opleggers. Volgens dit ontwerp zullen 
in principe alle motorrijtuigen jaarlijks 
moeten worden gekeurd op staat van on
derhoud en bepaalde uitrustingseisen. Te
vens zal van de keuringen gebruik worden 
gemaakt om toe te zien op de bepalingen 
voor de bestrijding van luchtverontreini
ging en radiostoringen. Voor de keuring 
zal een vergoeding moeten worden betaald 
ter dekking van de kosten.

De keuringsplicht geldt alleen voor motor
rijtuigen, die onder de kentekenplicht val
len, dus niet voor bromfietsen. Ook auto’s, 
die al onder een bijzonder keuringsregime 
vallen zijn uitgezonderd van de keurings
plicht. Gedacht wordt aan auto’s, die 
krachtens de Wet Autovervoer Perso
nen (taxi’s en huurauto’s) en de Wet gevaar
lijke stoffen nu al periodiek worden ge
keurd.
In grove trekken zal de keuring de volgende 
punten omvatten: controle op speling, ver
vorming, breuk of slijtage van bewegende 
en dragende delen, zoals chassis, stuurin
richting, wielbevestiging en toestand van 
de banden; remmen, verlichting, richting
aanwijzers, claxon; de algehele toestand 
van het voertuig; uitlaatgassen en radio- 
storing.
EERST TIEN JAAR OUDE AUTO’s

Aangezien het om praktische redenen on
mogelijk is het gehele wagenpark dadelijk 
onder de periodieke keuring te brengen 
zal worden begonnen met de auto’s van 
tien jaar en ouder. Elk volgend jaar zal 
dan een jongere jaarklasse auto’s aan de 
beurt komen en opnieuw de het jaar daar
voor gekeurde voertuigen. Dat houdt in 
dat elk jaar extra keuringscapaciteit be
schikbaar zal moeten komen.
Volgens de huidige schattingen zullen in 
het eerste jaar dat de wet van kracht is 
— dat zal in de loop van 1975 zijn als 
het parlement haar aanneemt — 535.000 
personenauto’s en motorfietsen en 79.000 
bedrijfsvoewrtuigen en aanhangwagens ge
keurd moeten worden.
Voor 1976 zijn deze cijfers respectievelijk
795.000 en 104.000 en voor 1977 1.240.000 
en 135.000. In de daarop volgende jaren 
nemen deze aantallen snel toe.
De overheid wil telkens ongeveer drie 
maanden voor het begin van elk jaar via 
de publiciteitsmedia bekend maken vóór 
welk tijdstip de desbetreffende voertuigen 
de keuring zullen moeten ondergaan.
Voor de keuring van personenauto’s en 
motorfietsen is in december vorig jaar 
de Stichting Periodieke Veiligheidskeurin
gen Motorrijtuigen opgericht door de 
ANWB en de BOVAG. Het li^  in de 
bedoeling deze keuringen in principe door

de ANWB te laten uitvoeren, die hiervoor 
op basis van een met de stichting te sluiten ' 
overeenkomst, een landelijk net van keu- 
ringsstations zal opbouwen. De stichting 
kent een raad van bestuur, waarin naast 
vertegenwoordigers van BOVAG en 
ANWB drie door de minister van Verkeer 
en Waterstaat benoemde personen zitting 
hebben.
In de stichting is voorts een raad van advies 
opgehomen, waarin een aantal organisaties 
op het gebied van verkeer en vervoer zijn 
vertegenwoordigd. De verplichte keuring 
van bedrijfswagens, aanhangwagens en op
leggers zal worden verzorgd door de Rijks
dienst voor het Wegverkeer. Met het bou
wen van keuringsstations is al een begin 
gemaakt.
OOK PARTICULIER

Daarnaast opent het wetsontwerp de moge
lijkheid dat onderhoudsbeurten en keurin
gen in de particuliere sector, die tenminste 
alle punten van de verplichte keuring dek
ken, op één lijn worden gesteld met de 
verplichte keuring. Hiervoor zat aan daar
voor in aanmerking komende organisaties, 
zoals autobedrijven en verkeersbonden, een 
erkenning worden gegeven. Deze bedrijven 
en organisaties moeten dan wel aan behoor

lijke waarborgen van deskundigheid en ob
jectiviteit voldoen. Het is de bedoeling 
dat de autobedrijven eerst na verloop van 
jaren, als de jongere, over het algemeen 
goed onderhouden auto’s aan de beurt ko
men, bij deze regeling worden ingescha
keld. En dan alleen als de eigenaar van 
de auto dit prefereert.
In het wetsontwerp is tevens de basis neer
gelegd voor een stelsel van door de overheid 
gelegitimeerde vrijwillige keuringen en on
derhoudsbeurten. Dat is gedaan omdat 
men het van belang acht dat in de periode 
waarin de verplichte keuringen nog niet 
gelden voor het gehele wagenpark, ook 
de jongere jaarklassen voertuigen worden 
onderhouden volgens de normen van de 
verplichte keuring. Deze vrijwillige keurin
gen mogen alleen worden verricht bij door 
de overheid erkende organisaties en auto
bedrijven.
Als een motorrijtuig geen keuringsbewijs 
krijgt omdat het niet aan de eisen voldoet 
zal het na enige tijd opnieuw gekeurd kun
nen worden, nadat de nodige reparaties 
zijn verricht. Personen, die menen dat hun 
auto ten onrechte is afgekeurd kunnen de 
minister van Verkeer en Waterstaat verzoe
ken een herkeuring toe te staan.
De minister wijst dan een deskundige aan.

CH JO-voorzitter:

P v d A  M O E T KEUZE D O EN
De algemene Tergadering van de CHJO 
heeft zich dezer dagen ni^esproken tegen 
de plannen van PvdA, PPR en D%6 om te 

' streven naar linkse meerderheidscoileges in 
gemeenten en provincies.
Dit hiykt uit een verklaring die de CHJO 
heeft aanvaard. Tevens verklaarde de 
vergadering zich solidair met het CDA in 
met name Rotterdam, in zijn strijd om het 
hehond van de democratie.

CHJO-voorzitter Chris van Gulyk had in 
zijn openingstoespraak reeds ruime aan
dacht geschonken aan het streven naar 
linkse meerderheidscoileges, welke men 
eventueel samen met PSP en CPN wil 
vormen. Van Gulyk zei dat dit streven 
„volstrekt niet in het belang is van een 
democratische gang van zaken in Neder
land”.
„De kiezers worden terzijde geschoven en 
binnen korte tijd staat het stadsbestuur 
onder controle van enkele partijbonzen,” 
vreesde hij, mede als gevolg van het 
terugroepingsrecht in de PvdA.
De voorzitter van de CHJO constateerde dat 
een belangrijk deel van de PvdA niet gesteld

is op samenwerking met christen-democra- 
tische partijen, terwijl die samenwerking 
wordt bepleit door PvdA-fractieleider Ed 
vaft Thijn. De PvdA, die voortdurend een 
duidelijke keuze heeft geëist van de 
christen-democratische partijen, past nu 
zelf een dubbelhartige strategie toe, vond 
Van Gulyk.
,,De PvdA werkt op landelijk niveau samen 
met christen-democratische partijen, maar 
tracht tegelijkertijd op andere niveaus de 
christen-democratische partijen buiten spel 
te zetten.”
Om interne spanningen te voorkomen 
tracht de PvdA ,,een ondubbelzinnige 
politieke keuze te ontlopen. De PvdA zal 
echter op den duur aan die keuze niet 
kunnen ontkomen,” aldus Chris van Gulyk. 
,,Het is één van de twee: óf de PvdA kiest 
voor een extreem linkse koers samen met 
PSP en CPN, óf zij kiest voor een reëel be
leid samen met de christen-democratische 
partijen.” In dit verband zag Van Gulyk uit 
naar de diskussie over het nieuwe beginsel
programma voor de PvdA. Hij verwacht dat 
dit een aanwijzing zal kunnen zijn voor de 
vraag welke koers deze partij in de toekomst 
wil varen.
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„Biedt gastarbeiders betere kansen in eigen land” aldus de regering
„De arbeidsmigratie van de arme naar de 
rijke landen is niet alleen van betekenis 
voor de economie waar de buitenlandse 
werknemers werken. De arbeidsmigratie 
heeft evenzeer effect op de economie van 
de landen waaruit de buitenlandse werk
nemers afkomstig zijn.
Aangezien dit in het aigemeen ontwikke
lingslanden zijn is er een nauwe relatie 
tussen enerzijds de aanwezighedid van bui
tenlandse werknemers in de geindustriali- 
seerde landen en anderzijds het vraagstuk 
van de onderontwikkeling van de derde 
wereld en de daarmee samenhangende ont
wikkelingssamenwerking” .

Dit schreven de ministers Boersma van 
sociale zaken, Lubbers van economische 
zaken, Van Doorn van CRM en Pronk 
voor ontwikkelingssamenwerking in hun 
antwoord, dat zij dezer dagen naar de 
Tweede Kamer zonden op tal van vragen, 
welke de kamerleden stelden over de rege
ringsnota buitenlandse werknemers.
In dat antwoord wordt uitvoerig ingegaan 
op de relatie tussen het probleem van 
de economische en sociale groei van de 
ontwikkelingslanden en het verschijnsel 
buitenlandse werknemers. Daarbij komen 
aan de orde:
— de voor- en nadelen van arbeidsmigratie 
voor de ontwikkelingslanden
— de arbeidsmigratie als element van de 
thans bestaande structurele relatie tussen 
arme en rijke landen
— de wenselijkheid van veranderingen in 
de internationale arbeidsverdeling.

VOOR EN NADELEN

Het regerings-antwoord signaleert de voor- 
en nadelen, die de „Nationale Raad van 
Advies voor hulp aan minderontwikkelde 
landen” (NAR) al in zijn advies „Gastar
beiders” van mei 1973 had aangegeven. 
De regering blijkt zich bij de in dit advies 
gegeven mening grotendeels te kunnen aan
sluiten, met name waar wordt gesteld dat:
— Gastarbeid de ontwikkeling in de rich
ting van een betere internationale arbeids
verdeling en de daarvoor noodzakelijke 
structurele veranderingen vertraagt.
— Gastarbeid in geringe mate bijdraagt 
tot relevante scholing van de betrokkenen.
— De economische situatie van de gastar
beiders en hun gezinnen slechts tijdelijk 
enige verbetering ondergaat, omdat de 
gespaarde bedragen voor het overgrote deel 
weer opgaan aan directe levensbehoeften

en duurzame consumptiegoederen (auto’s, 
koelkasten enzovoorts), terwijl geldzendin
gen naar het land van herkomst veelal 
worden aangetast door de sterke prijsstij
gingen aldaar. Het gevolg is dat de betrok
kenen dan even arm zijn als voorheen en 
dat de betalingsbalanspositie van de arme 
landen er niet door wordt versterkt.
— Gastarbeid in sommige opzichten (zoals 
bevolkingsopbouw en trek naar de stad 
na terugkeer) de economische problemen 
van het thuisland verergert.
„Op korte termijn,” zo meent de regering, 
„heeft arbeidsmigratie van arme naar rijke 
landen wel enig voordeel, omdat er een 
verlichting ontstaat in de bevolkingsdruk 
en dekwerkeloosheid in het land van her
komst zelf wat daalt. Op lange termijn 
zal echter blijken, dat geen van de wezen
lijke oorzaken van het overschot aan ar
beidskrachten wordt opgelost en dat de 
gastarbeid deze oplossing zelf kan vertra
gen. Immers, in het land van herkomst 
zal door het vertrek van arbeidskrachten 
naar elders minder de neiging bestaan om 
de oorzaken van werkeloosheid daadwer
kelijk aan te pakken. Dat heeft vooral 
consequenties voor de opbouw van een 
evenwichtige export.

RELATIE TUSSEN RIJKE EN ARME 
LANDEN

Arbeidsmigratie — het vertrek van arbei
ders uit arme landen om werk te vinden 
in rijke landen — gebeurt, naar opvatting 
van de regering, niet zo maar. Het maakt 
deel uit van een vast patroon en bij de 
handhaving van dit patroon hehben de 
rijke landen het meeste voordeel. De Euro
pese industrieën profiteren van het grote 
oversehot aan arbeidskrachten in andere, 
met name de Mediterrane, alnden door 
hun eigen tekorten aan ongeschoolde 
arbeidskrachten aan te vullen.
Hierdoor ontstaat dus tussen de landen 
een relatie van ongelijkheid en afhankelijk
heid. Maar niet alleen tussen de landen, 
ook tussen sectoren van economische acti
viteit (bijvoorbeeld landbouw en industrie) 
o f tussen regio’s binnen één land.
De vier genoemde Nederlandse ministers 
zijn dan ook van mening dat aan deze 
relatie van ongelykheid en afhankelijkheid 
zo spoedig mogelijk een einde moet komen. 
Dat betekent naar hunoordeel niet dat 
de gastarbeid nu maar meteen moet ophou
den. Immers, daarmee zou men de thans 
hier werkzame betrokkenen ernstig nadeel

berokkenen. Maar wel dient te worden 
gezocht naar een op den duur beëindigen 
van deze situatie. Dat kan gebeuren door 
de gastarbeid op lange termijn te beperken 
door stimulering van de werkgelegenheid 
in de arme landen zeelf en afremming 
van investeringen in West-Europa die tot 
een vergroting van de vraag naar buiten
landse werknemers leiden.

INTERNATIONALE ARBEIDSVERDE
LING

Op dit punt sluit het regeringsantwoord 
aan op hetgeen in de toelichting op de 
begroting 1974 voor Ontwikkelingssamen
werking hierover is gesteld, te weten veran
dering in de internationale arbeidsverdeling 
ten voordele van de economische positie 
van de arme landen, waarbij elk land die 
exportproduktie voor zijn rekening neemt, 
die daar het best en het goedkoopst kan 
geschieden, zodat het concurrerend op de 
wereldmarkt kan optreden, een situatie die 
zowel consumednt als producent ten goede 
komt. Nederland wil daartoe een actief 
beleid voeren door liberalisering van de 
handel, het stimuleren van de bedrijvigheid 
in de ontwikkelingslanden en het aanpassen 
van de eigen nationale produktiestructuur 
aan een betere internationale arbeidsver
deling.
Wij zagen reeds dat de arbeidsmigratie 
voortvloeit uit het ontbreken van voldoen
de werkgelegenheid in de intwikkelingslan- 
den.
De werkgelegenheid in de Mediterrane ont
wikkelingslanden zal zijn uitbreiding 
hoofdzakelijk moeten vinden in de indus
trie, gegeven de beperkte mogelijkheden, 
die de landbouw aldaar voor expansie 
biedt. Een beleid gericht op een betere 
internationale arbeidsverdeling betekent de 
vestiging van relatief arbeidsintensieve in
dustrieën, die qua eomparatieve kosten in 
de economieën van deze landen passen.

Hierbij kan de Financierings Maatschappij 
voor Ontwikkelingslanden (FMO) worden 
ingeschakeld. Het ligt immers in de bedoe
ling van de regering het werkterrein van 
de FMO uit te breiden tot bedrijven, waar
bij niet direct Nederlandse belangen in het 
geding zijn.

Aanpassing van de Nederlandse nijverheid 
aan een betere internationale arbeidsverde
ling is, naar het oordeel van de regering

een noodzakelijk complement van een be
leid gericht op industrialisatie van de arme 
landen. Daarbij zal het veelal gaan om 
arbeidsintensieve internationale bedrijfs
takken, die veel buitenlandse werknemers 
aantrekken. Herstructurering van de Ne
derlandse industrie kan dus op het pro
bleem van de arbeidsmigratie een positieve 
uitwerking hebben.

ERVARING HIER VERKREGEN . . .  
DAARBENUTTEN

Een tweede vorm van actief beleid, gericht 
op een nieuwe arbeidsverdeling zal zijn 
het geven van overheidssteun aan projecten 
in de Mediterrane ontwikkelingslanden, 
waarin voormalige gastarbeiders kunnen 
gaan werken, gezien de scholing en ervaring 
opgedaan tijdens hun verblijf in Nederland. 
De Nederlandse regering wil voor dit soort 
projecten dan ook financiële en technische 
hulp uit ontwikkelingsgelden geven. Verder 
wil zij — in de maxte van het mogelijke 
— de hier thans werkzame buitenlandse 
arbeiders op de werkzaamheden in derge
lijke projecten helpen voorbereiden. Daar
voor zal overleg moeten komen met de 
vertegenwoordigende organisaties van gast
arbeiders in Nederland.
VOLKSKREDIETBANKEN EN STIMU
LERING BESPARINGEN

De regering wil tenslotte nog op twee ande
re manieren een positieve relatie tussen 
gastarbeid en ontwikkelingssamenwerking 
in de hand werken. Enerzijds door het 
helpen bevorderen van een zo goed moge
lijke arbeidsontplooiing van gastarbeiders 
bij terugkeer in het eigen land. Hiertoe 
zou Nederland gelden beschikbaar kunnen 
stellen voor volkskredietbanken in de lan
den van herkomst. Die door Nederland 
beschikbaar gestelde gelden zouden de uit 
Nederland terugkerende gastarbeiders kun
nen gebruiken voor het opbouwen en ont
plooien van vestigingen in eigen land.
In de tweede plaats overweegt de regering 
om, nu door de EEG tot een Mediterraan 
beleid is besloten in dit beleid elementen 
in te bouwen die zijn gericht op steun 
aan gastarbeiders die, na in EEG-landen 
gewerkt te hebben, in hun land terugkeren. 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van be
sparingen door buitenlandse werknemers. 
Dit zal in overleg met de EEG-commissie 
nader moeten worden uit gewerkt.
Aldus de voorstellen van de regering. Het 
woord is thans aan het parlement.

EUROPESE INTEGRATIE EN DE TOEKOMST VAN DE
PARLEMENTEN IN EUROPA (van een correspondent)

Als gevolg van een initiatief dat ai door 
de vorige voorzitter van het Europese Par
lement, Walter Behrendt, werd genomen, 
is begin deze maand in Luxemburg een 
symposium gehouden over „D e Europese 
integratie en de toekomst van de parlemen
ten in Europa.” Dit symposium, waaraan 
werd deelgenomen door leden van het Eu
ropese Parlement, van nationale parlemen
ten van EG-landen en wetenschapsmensen, 
zal wellicht tot resultaat hebben dat een 
nieuw instituut wordt opgericht om derge
lijke beraadslagingen een min o f meer per
manente vorm te geven.

De besprekingen, in werkgroepen over „het 
parlement als brandpunt van de oppositie” , 
„het parlement en het openbaar bestuur” 
en „parlement en publieke opinie” , werden 
vooral de tweede dag beheerst door een 
voorstel van de voorzitter van de Franse 
Nationale Vergadering, Edgar Faure, om 
een instituut op te richten voor studie, 
samenwerking en informatie.
Het zou moeten worden gevormd door 
de nationale parlementen, in samenwerking 
met het Europese parlement en universi
taire instellingen, en volstrekt onafhanke
lijk van de regeringen moeten zijn. Het 
instituut zou het vertrouwen moeten krij
gen van de publieke opinie, en haar belang
stelling moeten wekken voor de nieuwe 
ontwikkelingen in de politiek. Faure sprak 
over het instituut als „een steun voor het 
Europese bewustzijn” .
De voorzitter van het Luxemburgse par
lement, Gragoire, haastte zich om het nieuw 
op te richtep instituut gastvrijheid aan te 
bieden in Luxemburg. Faure meende zelf 
dat een werkgroep of een studiecommissie, 
die de eventuele oprichting zouden voorbe
reiden, het beste in Parijs zou kunnen bij
eenkomen.

De voorzitter van het Europese Parlement, 
het Tweede-Kamerlid mr. C. Berkhouwer, 
suggereerde in zijn slottoespraak dat in 
eerste instantie de commissies van het Euro
pese Parlement zich bezighouden met het 
voorstel van Faure en dat vervolgens kan 
worden gedacht aan de vorming van een 
gemengde commissie van het Europese Par
lement, de nationale parlementen en de 
wereld van de wetenschap, om het idee 
nader uit te werken. Mr. Berkhouwer her

innerde in dit verband ook aan het streven 
naar ,,europeanisering” van de universitei- 
ten, en samenwerking tussen universiteiten 
in Europa, vooral in grensgebieden als 
Aken, Maastricht en Luik.
Aansluitend op hetgeen het Tweede-Ka
merlid dr. S. Patijn (PvdA) als rapporteur 
van een der werkgroepen had opgemerkt, 
verklaarde hij dat het dubbele mandaat 
„van dag tot dag ondraaglijker” wordt. 
De meerderheid van de deelnemers aan 
het gesprek in deze groep was van oordeel, 
dat het dubbele mandaat „voorlopig” moet 
worden gehandhaafd, gezien het belang 
van de band tussen de nationale parlemen
ten en het Europese Parlement.
Directe verkiezing van de leden van het 
Europese Parlement volgens een uniform 
systeem kan volgens deze werkgroep in 
de nabije toekomst niet worden verwacht, 
deze verkiezingen zullen dus volgens de 
negen nationale kiesstelsels moeten worden 
gehouden. Het doel dient te zijn, aldus 
dr. Patijn in zijn samenvatting, dat de ver
kiezingen op een enkele dag worden gehou
den: voor een overgangsperiode kan wor
den volstaan met het combineren van de 
verkiezingen voor het Europese Parlement 
met nationale verkiezingen.
Zonder dat het „one man one vote” systeem 
tot in de uiterste consequenties moet wor
den doorgevoerd, is een meer proportionele 
vertegenwoordiging in het Europese Parle
ment gewenst. Voor de kleine landen zou 
een minimale vertegenwoordiging moeten 
worden vastgesteld, voor de grote een maxi
male. De werkgroep deed geen duidelijke 
uitspraak over de fameuze vicieuze cirkel: 
eerst uitbreiding van bevoegdheden en ver
volgens rechtstreekse verkiezingen, o f om
gekeerd. Het ontbreken van werkelijke be
voegdheden mag geen voorwendsel zijn om 
rechtstreekse verkiezingen tegen te houden.' 
Mr. Berkhouwer was, in zijn openingstoe
spraak, reeds op deze kwestie ingegaan. 
„Alles wat overeengekomen is m.b.t. de 
uitbreiding van de bevoegdheden van het 
Europese Parlement zal integraal moeten 
worden nagekomen. Het is nu het moment 
om de te vaak als excuus gebruikte vicieuze 
cirkel te doorbreken. Deze cirkel zou er 
uit bestaan dat men geen rechten aan het 
een parlement kan geven dat niet gekozen 
is, maar men gaat geen parlement kiezen 
dat geen rechten heeft” .

Faure had, aan het slot van het symposium, 
met vreugde geconstateerd dat vrijwel geen 
negatieve reacties op zijn voorstel waren 
hinnengekomen hoewel het Eerste Kamer
lid drs G.M. Nederhorst (FVdA) had ge
waarschuwd voor het gevaar van overlap
ping van werkzaamheden en dupliceren.
UNIE: FEDERATIE OF 
CONFEDERATIE?

In de tweede werkgroep werd vooral ge
sproken over de vorming van de Europese 
Unie die volgens de Parijse topcoirferentie 
van eind 1971 in 1980 het licht moet zien, 
en waarover de Europese instellingen, 
waaronder het Parlement, verslag zullen 
uitbrengen.
Net zo min als de regeringen bleek de 
deelnemers aan het symposium een duide
lijk beeld voor ogen te staan van deze 
Unie. Men was het er wel over eens dat 
het, gezien het verzet in sommige landen, 
niet mogelijk zal zijn oin door „upgrading” 
van het Verdrag van Rome in 1980 een 
Europese federatie te vormen. De gedach
ten gingen daarom meer in de richting 
van een confederatie, waarin de Europese 
Commissie het recht van initiatief behoudt 
voor economische zaken, en de Raad van 
Ministers zich regelmatig bezighoudt met 
buitenlands beleid en ,,hopelijk” , aldus Do- 
nald Chapman, de rapporteur van de 
groep, met de defensie.
Op alle gebieden die door de Unie worden 
bestreken, dient de rol van het Europese 
Parlement te worden versterkt: het Euro
pese Parlement behoort „steeds sterkere 
mede-beslissingsbevoegdheid” te verkrijgen 
in communautaire aangelegenheden.

ITALIË, ENGELAND

Bij het begin van de vergadering had mr. 
Berkhouwer, zonder Italië en Engeland met 
name te noemen, duidelijk verwezen naar 
de moeilijkheden waarin de Europese Ge
meenschap thans verkeert.
,,Het lijkt of de Gemeenschap op dit mo
ment in het midden van haar levensweg 
zich bevindt voor een donker woud vol 
obstakels. Zin voor de werkelijkheid ge
biedt ons vast te stellen dat de Gemeen
schap geschokt wordt in haar grondvesten. 
Bij alle tegenslagen dachten wij altijd aan 
de onaantastbaarheid van enige verkregen 
rechten. Wij moeten thans ervaren dat zelfs 
het vrije verkeer van goederen — hoeksteen 
van de douane-unie — wordt aangetast. 
Pacte sunt servanda. Het is de primaire 
plicht van elk parlement, om als de overhe

den in gebreke zijn, hen daarop te wijzen. 
Dit geldt op communautair niveau evenzeer 
voor ons als vertegenwoordigers van de 
volkeren die leven en werken in de Gemeen
schap” .
Door het zich uitputten in het zingen van 
klaagzangen over crisis, aldus mr. Berkhou
wer, verzinkt men slechts dieper in een 
crisis. In geval van stagnatie dient de Euro
pese volksvertegenwoordiging de motor te 
zijn die de Gemeenschap voortstuwt. „Als 
wij het stilzwijgen bewaren over de niet- 
uitvoering van de verdragen, wie spreekt 
daar dan nog wel over” .

„Zo denk ik er over”

CHU, QUOVADIS
Er is thans een terreur in Nederland; een 
verkeersterreur met gevolgen vergelijkbaar 
met Noord-Ierland. Wat doet de CHU 
hieraan?
Waardering heb ik soms voor de landelijke 
CHU-politiek. Echter in provincies en 
gemeenten wordt veelal deze terreur, mede 
door de CHU aangezwengeld! Onlangs nog 
spraken onder meer CHU-statenleden van 
de provincie Utrecht zich lovend uit voor de 
aanleg van een nieuwe weg; een nieuwe 
racebaan, terwijl overigens de bevolking op 
inspraakavonden zich al duidelijk afwijzend 
had laten horen (in casu ,,Noordelijke 
Randweg” om de stad Utrecht).
Naar mijn idee staat dit geval niet op 
zichzelf, doch komt zoiets provinciaal of 
gemeentelijk maar al te vaak voor. Bij een 
ongeluk acht ik dubbel en dwars verant
woordelijk die raadsleden of statenleden, 
die hebben ingestemd om te veel voor
zieningen voor de auto te maken. Ieder 
mens, dus ook op de weg, kan een fout 
maken, maar het is onjuist hèm als hoofd
schuldige aan te wijzen.
Automobilisten zijn thans parasieten, al 
willen zij dat misschien zelf niet. Wat heeft 
de CHU ons thans nog te zeggen? Zijn het 
mooie beloften en tegelijk het aanzwengelen 
van het rijden in dat wapentuig? Wat heeft 
de CHU ons te zeggen? Is het een ,,Gott mit 
uns” , wat eens bij soldaten op de koppel 
geschreven stond? In dat geval wordt het 
tijd voor een ,,ondergrondse” . CHU??
Utrecht,
vanuit het ziekenhuis.

Hendrik 'Venema.
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De opmars der Christen Democraten

Van links tot rechts, vanaf de Volkskrant tot en met de Telegraaf brachten de 
kranten in grote koppen als H ET nieuws van de gemeenteraadsverkiezingen: 
„verrassende winst van C D A ” en „C D A  komt als winnaar uit de stembus". 
Inderdaad, die winst was verrassend en verheugend.

Zou nu eindelijk de jarenlange teruggang 
van de confessionelen tot staan gebracht 
zijn? Een teruggang die helaas bij de KVP 
reeds jaren aan de gang was en bij Kamer
verkiezingen van 1971 en 1972 ook bij ons 
fors had toegeslagen. Bij de Staten
verkiezingen van eind maart leek een zicht
bare stabilisatie te zijn opgetreden, nu, twee 
maanden later bleek dat we heel duidelijk 
vanuit een dieptepunt flink omhoog 
kwamen. Daar waar de CHU, ARP en KVP 
nog zelfstandig optraden, was eenzelfde 
tendens waarneembaar, zodat sommige 
commentaren al gewaagden van een herstel 
der confessionelen.

Voor sociologen en politicologen zal het niet 
eenvoudig zijn de uitslagen van deze laatste 
verkiezingen te analyseren. Velerlei plaatse
lijke lijsten en belangen hebben daarbij een 
rol gespeeld. In welke mate is moeilijk na te 
gaan. Bovendien was de opkomst, evenals in 
1970 teleurstellend.

Dat dwars door die plaatselijke belangen 
heen, toch het CDA zo verrassend duidelijk 
omhoog sprong is des te meer opmerkelijk. 
Duidelijk is dat de winst van het CDA niet 
in de eerste plaats ten koste is gegaan van 
de kleine partijen. SGP en GPV bleven 
praktisch gelijk, D’66 en DS’70 hadden de 
grote klap al bij de Statenverkiezingen 
gehad en zijn die niet te boven gekomen, 
terwijl de PPR nu reeds iets terugliep. De 
beide grote rivalen PvdA en VVD gingen 
achteruit, maar hun verlies was geringer 
dan de winst van het CDA.

Dit alles in vergelijking met de uitslagen 
van de Statenverkiezingen. Stellen we de 
raadsverkiezingen van 1970 naast die van 
nu dan hebben de PvdA en VVD fors 
gewonnen en de confessionelen sterk 
verloren. De meesten hebben dit in eigen 
gemeente ervaren. Het heeft weinig zin 
daarover opnieuw te treuren. Die verliezen 
incasseerden we immers al bij de landelijke 
verkiezingen van 1971 en 1972.

Nu zijn we bezig aan de weg omhoog. 
Daarom mag er reden zijn tot tevredenheid. 
Vooral ook omdat ditmaal in het bijzonder 
ook de grote gemeenten zo sterk bijdroegen 
tot de winst der christen democraten. In 
meer dan 200 gemeenten met in totaal bijna 
9 millioen inwoners werd bijna 15% winst 
geboekt t.o.v. de Statenverkiezingen. 
Vriend en tegenstander hebben zich ver
baasd over dat nieuwe, verfrissende élan dat 
tijdens verkiezingscampagnes in vele 
gemeenten hartverwarmend was. Terecht 
werd dan ook geconstateerd dat het CDA in 
opmars is vanuit de basis. Zou er dan nu 
genoeg gesnoeid zijn om opnieuw en 
levenskrachtig te kunnen uitbotten?

MEER BETEKENIS

In verschillende commentaren heeft men 
kunnen beluisteren dat deze gewone, lokale 
verkiezingen toch wel eens van invloed 
zouden kunnen zijn op de landspolitiek. 
Onze Unievoorzitter betoogde reeds voor de 
verkiezingen in de Nederlander dat „nu de 
landspolitiek zozeer model staat voor de 
verhoudingen in raad en staten, zij er recht 
op hebben dat ook landelijk de consekwen- 
ties doordacht en uitgevoerd worden” . 
Aantjes waarschuwde na het bekend 
worden van de uitslag de PvdA, juist nu de 
goede verhoudingen niet uit het oog te 
verliezen. Hier en daar werd zelfs gesugge
reerd op niet al te lange termijn nieuwe ver
kiezingen uit te schrijven, uiteraard in de 
verwachting dat de machtsverhoudingen 
dan wel eens veranderd zouden blijken te 
zijn. Vermoedelijk dacht Wiegel daaraan 
toen hij zei dat er opnieuw mogelijkheden 
waren met het CDA tot een nieuwe samen
werking te komen.

Andriessen en Aantjes meenden dat het nu 
tijd werd voor de PvdA haar polarisatie- 
strategie drastisch te wijzigen, maar wilden 
beslist niet zover gaan aan deze uitslagen, 
zonder meer, landelijke betekenis toe te 
kennen. Kruisinga verheugde zich uiteraard 
over de winst van de CHU, eerst bij de 
Statenverkiezingen en nu bij de raads
verkiezingen, maar evenzeer over de resul
taten van het CDA. Hij verbond er echter 
geen consekwenties aan voor de lands
politiek. Dat deed wel de CPN-er Wolff die 
de CDA-winst niet minder dan „een ernstig 
verschijnsel” vond. Fractieleider Van Thijn 
van de PvdA constateerde uit deze 
verkiezingen dat de PvdA gewoon door

CHU V ia de 

radio
De laatste politieke radiouitzending 
van de CHU in dit seizoen is op 
donderdag 20 juni. Uitgezonden wordt 
via Hilversum 2 om 18.20 uur.

moest gaan met de polarisatie, opdat de 
tegenstellingen steeds duidelijker zouden 
worden. Landelijke betekenis wenste hij er 
echter niet aan te geven, immers in de 
Tweede Kamer hebben we van een CDA 
nog niets gemerkt, aldus Van Thijn.

Hiermee bedoelt hij vermoedelijk vooral 
zijn partijgenoten in raden en staten het 
partij-advies over de vormng van colleges te 
blijven volgen en in de Tweede Kamer het 
werk van Burger verder gestalte te blijven 
geven. Wat ons betreft zal hij deze uitelag 
echter niet snel kunnen vergeten. Als men 
ziet dat niet de polarisatiepartijen PvdA en 
VVD hebben gewonnen, maar, ondanks 
alle problemen, juist zij die uitgaan van 
andere idealen, aangedn^en en sterk 
beleden door de achterban van de christen 
democraten, dan zal deze uitslag op een 
gegeven moment ook doorklinken op het 
Binnenhof. Dat zal veel wijsheid vragen van 
de confessionele leiders en veel en intensief 
overleg. Dat wensen wij hen van ganser 
harte toe. Wij vertrouwen er op dat zij deze 
anti-polarisatie duidelijk hebben begrepen, 
zodat ook zij zich gegrepen zullen voelen 
door dat nieuwe élan, die een andere weg, 
een geheel eigen weg zal betekenen, 
waardoor men samen de beste weg zal 
vinden. Op basis van een herwonnen zelf
vertrouwen, dat nuchterheid paart aan 
wijsheid.

COLLEGEVORMING

IN SOMMIGE GEMEENTEN IS DE 
HARDE POLARISATIE VAN DE PvdA 
met succes bekroond. Voor Rotterdam en 
Groningen zal dit een compleet links college 
betekenen. In Utrecht heeft de PvdA echter 
al doen weten deze weg niet te zullen 
opgaan. In hoeveel Staten en Raden men tot 
linkse o f krappe meerderheidscolleges zal 
komen is nog niet bekend. Wel weten we 
inmiddels dat de PvdA-leuze ,,Eerlijk 
delen” zoveel mogelijk niet op de 
collegevorming zal worden toegepast.

Maar in hoeveel Staten dit streven zal 
gelukken, weten we vermoedelijk wanneer 
dit blad bij u in de bus valt. De resultaten

zouden de PvdA wel eens kunnen 
teleurstellen, omdat opnieuw zou kunnen 
blijken dat de redelijkheid en het belang 
van de provincie het zal winnen. Daarmee 
wordt dan ook de democratie het best 
gediend.

Wij hopen dat deze redelijkheid en het 
lokale belang straks ook bij de gemeenten 
zullen zegevieren. De gemeentelijke demo
cratie is een andere dan de nationale. De 
Raad zelf bestuurt immers de gemeente en 
niet het college van B. en W., dat slechts 
zou behoeven te worden gecontroleerd. Juist 
in de gemeente, waar de taken zo dicht bij 
de burger liggen, is het zaak dat zoveel 
mogelijk door die burgerij gekozenen, ver
antwoordelijkheid dragen. Wil men juist 
daar die polarisatie zwaarder laten wegen 
dan het belang van de gemeente en de 
burger? Dan zal die burger het doel van 
deze verkiezingen helemaal niet meer 
begrijpen.

Ik wil besluiten met het slot van het betoog 
van Van Verschuer in de Nederlander van 
29 mei: „Ik zie een lichtpunt. Namelijk dat 
wij in CDA-verband elkaar juist in deze tijd 
kunnen en moeten vasthouden en de lijn 
van de eenheid met kracht moeten voort
zetten. Dat is het beste antwoord dat wij als 
christen-democratische partijen kunnen 
geven. Dan geven we een duidelijk 
alternatief voor diegenen die geen politieke 
tweedeling in ons land wensen, die op basis 
van een geestelijke reveil bereid zijn een 
constructieve bijdrage te geven. Het gaat 
woensdag 29 mei erg belangrijk worden op 
wie het Nederlandse volk zijn stem 
uitbrengt. Ik hoop dat de keus is op 
diegenen die macht niet misbruiken om te 
heersen maar gebruiken om te dienen.”

Wel, het Nederlandse volk en vooral de 
christen-democraten hebben dit begrepen. 
Dan nu, meer dan ooit verder bouwen aan 
de opmars die is begonnen. Lees en proef 
nog eens de nota „op  weg naar een 
verantwoordelijke maatschappij” . Het zal 
geest en inzet versterken en verfrissen. Niet 
alieen voor onszelf maar voor heel ons volk. 
En daar gaat het om.

B.

Volgende week geen „de Nederlander"

Volgende week, vrijdag 14 juni, 
verschijnt het christelijk-historisch 
weekblad ,,de Nederlander”  niet, 
dit in verband met het feit, dat de 
vakantie-tijd aangebroken is.
Het eerstvolgende nummer komt 
uit op vrijdag 21 juni. Het is dan 
tevens het juni-nummer van het 
leden-contactblad van de CHU. In 
dit nummer wordt uitvoerig verslag 
gedaan van de algemene vergadering 
van de Unie, die zaterdag 8 juni te 
Apeldoorn gehouden wordt. Het ligt

in het voornemen van de redactie 
om in dit nummer tevens op te 
nemen het ontwerp van de statuten 
voor het Christen-Democratisch 
Appel CDA. Dit onderwerp dient 
in de komende maanden in dechris- 
telijk-historische kiesverenigingen 
(en in de anti-revolutionaire kies
verenigingen en plaatselijke afdelin
gen van de KVP) besproken te wor
den.

H. L.
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PARLEMENTARIA
Interpellatie Coppes-Dankert Scholten (CH):

OVERBODIGE
INTERPELLATIE

,J)e PvdA heeft zich met deze interpellatie 
bereid getoond de met PPR-mentaliteit 
volgeladen kaï door een anti-NAVO-spoor 
te laten zeulen.”
,4)e bedoelingen van deze bewindslieden 
waren al overduidelijk voordat er ook maar 
een begin van een interpellatie-aanvraag 
was. Het enkele feit dat men uit politiek 
oogmerk zo’n interpellatie aanvraagt duidt 
op een stuk wantrouwen ten aanzien van de 
bedoelingen.”

Tot dit kritisch oordeel kwam mr W. Schol- 
'ten vorige week in de Tweede Kamer tijdens 
de interpellatie van de heren Coppes (PPR) 
en Dankerst (PvdA).
De interpellanten informeerden naar de 
studieplannen bij de NAVO over bescher
ming in oorlogstijd of acuut gevaar van de 
route voor olietankers van het Midden
oosten naar West-Europa, via Kaap de 
Goede Hoop.

De CH-woordvoerder zei zich niet aan de 
indruk te kunnen onttrekken dat met name 
van PPR-zijde deze interpellatie was inge
geven om anti-NAVO-gevoelens naar bui
ten te brengen.
Men hoeft, aldus Scholten, bepaald geen 
pro-NAVO-man te zijn om te kunnen con
stateren dat de studieopdracht aan zeer 
stringente voorwaarden was gebonden. Aan 
uitvoering van zo’n studie moet een politie
ke beslissing vooraf gaan. Voor een derge
lijke beslissing staan pen socialistische 
minister van defensie en van buitenlandse 
zaken, als waehters op de muren, maar 
kennelijk heeft niet iedereen vertrouwen in 
hen.
Bestudering van de problematiek van de 
bescherming van de route der olietankers 
achtte Scholten van zeer grote betekenis. 
Het is volkomen verantwoord een studie te 
maken in geval er noodsituaties optreden. 
Dat de NAVO op deze wijze zou willen in

grijpen in het dekolónisatieproces in Afrika 
achtte Scholten absurd. Hij betreurde het 
dat dit door de wijze, waarop de vragen voor 
de interpellatie geformuleerd waren, werd 
gesuggereerd.

SLECHTE ZAAK

Spreker sloot zich aan bij KVP-woordvoer- 
der Van Eisen, die deze interpellatie aan
vrage op dit moment een slechte zaak had 
genoemd.
Nederland doet in deze weken een dringend 
beroep op de NAVO om door uitwisseling 
van taken tot vermindering van defensie- 
uitgaven te komen. Om een welwillend oor 
voor deze plannen te krijgen is het natuur
lijk wel van belang niet tegelijkertijd de in
druk te wekken dat men in de grond van de 
zaak de NAVO niet meer positief benadert, 
aldus Scholten.
De CH-woordvoerder concludeerde dat zijn

tractie kennelijk wat meer vertrouwen in de 
NAVO-gezindheid van deze ministers Van 
der Stoel en Vredeling heeft dan anderen in 
de Kamer, gelet op de toelichting op de be
grotingen van defensie en buitenlandse za
ken.

De CHU is niet bereid deze politieke bena
dering van de NAVO, zoals die in het bij
zonder door de PPR in dit debat naar voren 
is gebracht te steunen.
De fraktie vertrouwt er op dat niet alleen dit 
kabinet maar eik kabinet dat in de 
toekomst aan het bewind zal zijn alvorens 
ook maar een begin van politieke beslissin
gen over een mogelijke uitbreiding van het 
NAVO-gebied o f wijzigingen in het NAVO- 
bondgenootschap te nemen, daarover ten 
principale met de Staten Generaal van ge
dachten zal wisselen.

H. van Spanning

Wisselink in Tweede Kamer

HOE WORDT VERANTWOORDINGSPLICHT 
VAN G.S. BEGRENSD ?
De CHU-&aktie staat positief tegenover de 
voorgestelde wijziging van de verantwoor
dingsplicht van GJS. De moeilijkheid is en 
blijft echter dé begrenzing van de verant
woordingsplicht.
Dit zei de CHU-afgevaardigde H. Wisselink 
in de Tweede Kamer, waar vorige week een 
wijziging van artikel 113 van de 
Provinciewet werd behandeld. In dit voor
stel wordt de verantwoordingsplicht van 
Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten geregeld.

Wisselink stelde dat de sterke groei van het 
werk en de taak van de provincie het be

stuur minder  ̂doorzichtig maakt. Hierdoor 
dreigt de verantwoordelijkheid anoniem te 
worden. Door vergroting van de bevoegd
heden van de provinciale griffie en de 
diensten is de greep van de Statenleden op 
ht beleid kleiner geworden. Deze ontwikke
ling vereist een optimale uitbreiding van de 
verantwoordingsplicht en openbaarheid.

i
Spreker meende dat zich bij de verantwoor
ding over het toezicht op gemeenten en wa
terschappen eij de beslissing van geschillen 
zelden moeilijkheden zullen voordoen. Wel 
schuilen hier addertjes onder het gras, wan
neer bepaalde belangen vanuit gemeenten

Senator Van Hulst (X)ntra 
uitlevering wetenschap

De christelijk-historische fractievoor
zitter in de Eerste Kamer, prof. dr.
J. W. van Hulst heeft schriftelijk bij 
minister Van Kemenade van onderwijs 
en wetenschappen en zijn staatssecretaris 
Klein aangedrongen op het treffen van 
maatregelen om een verdere uitlevering 
van de wetenschap aan de Marxistische 
ideologie te voorkomen.
De vragen waren ingegeven door een an
nonce, geplaatst door de subfaculteit der 
opvoedkunde van de Universiteit van Am
sterdam - onder andere geplaatst in het 
blad Intermediair - waarin een weten
schappelijk (hoofd)medewerker gevraagd 
wordt voor de theoretische opvoedkunde. 
In de annonce stond, dat de medewerker 
opdracht zal krijgen tot het geven van 
een inleiding in het Historisch Materia
lisme aan tweedejaars studenten, gericht 
op de opvoedkundige problematiek.
De senator vroege aan de bewindslieden 
of zij van mening zijn, dat door een 
dergelijk uiterst eenzijdige en indoctrinair 
gerichte opdracht recht wordt gedaan aan 
de zo belangrijke tak der sociale weten
schappen, namelijk de theoretische (wijs
gerige) opvoedkunde.

Prof. Dr. J. W. van Hulst.

In de vragen werd niet alleen aangedron
gen op het pogen een gewijzigde oproep 
geplaatst te krijgen, maar ook op het 
nemen van maatregelen om de verdere 
uitlevering aan de Marxistische ideologie 
te voorkomen.

H. L.

sterk in de Staten vertegenwoordigd zijn. 
De Statenleden zullen zich zijns inziens be
wust moeten zijn dat vermenging van be
langen zoveel mogelijk vermeden dienen te 
worden, wanneer allerlei zeer persoonlijke 
zaken in een openbare vergadering aan de 
orde komen, De CHU-fraktie acht echter 
onvoldoende termen aanwezig om hier an
dere regels te stellen.

VERSCHONINGSRECHT

Spreker acht het verschoningsrecht voor de 
leden van G.S. en de commissaris der 
Koningin gewenst. Gebleken is dat dit in de 
praktijk vrijwel overal in gemeenten en pro
vincies als vanzelfsprekend wordt aanvaard. 
Bovendien hebben de ervaringen geleerd 
dat de dagelijkse besturen slechts spora
disch een beroep op het openbaar belang 
wordt gedaan.

Dit zou, aldus Wisselink, tot de gedachte 
kunnen leiden dat het verschoningsrecht 
dus in feite overbodig zou zijn. Maar uit de 
Memorie van Antwoord kunnen we op
maken dat onder openbaar belang ook valt 
te verstaan een niet aanvaardbare inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer en ook het 
geven van inlichtingen over zaken, die nog 
niet door de Kroon beslist zijn. Een discus
sie over zaken die de privacy raken moet 
vermeden worden en een discussie over za
ken van beroep achten wij in strijd met de 
politieke status van de Kroon, aldus 
spreker.

COMMISSARIS DER KONINGIN

Sprekend over de verantwoordingsplicht 
van de commissaris der Koningin zei de 
CH-woordvoerder dat hij de beperking tot 
de taken van de commissaris als provinciaal 
orgaan kan onderschrijven. Wel meende hij 
dat hier frikties kunnen ontstaan door het 
gebrek aan duidelijke begrenzing. Met een 
verantwoordingsplicht van de commissaris 
over de door hem als Rijksorgaan gedane 
beslissingen en uitgebrachte adviezen, zou
den we aldus Wisselink al gauw op glad ijs 
terechtkomen. Hij stelde de vraag welke ge
volgen men moet verbinden aan handelin
gen van de commissaris als Rijksorgaan, 
waarmee de Staten het niet eens zijn. Komt

hier de persoon en het gezag van de com
missaris niet in het geding?

Tenslotte wees de CH-woordvoerder op een 
artikel van de commissaris van Gelderland 
(mr. Geertsema) dat als kopie voor het 
Nederlandse Juristenblad tevens aan de 
leden van de vaste Kamercommissie voor 
Binnenlandse Zaken was aangeboden.

Hierin worden ingrijpende voorstellen ge
daan.
Wisselink verwonderde zich dat hierin zo 
uitvoerig over de procedure rond bur
gemeestersbenoemingen was geschreven, 
terwijl deze kwestie door de Staten in hun 
reakties op dit wetsontwerp slechts weinig is 
genoemd. Wisselink stelde de vraag of het 
de minister bekend was hoe de collegacom- 
missarissen van mr. Geertsema tegenover 
zijn denkbeelden staan.

De CHU-fraktie deelt het standpunt van de 
minister dat de eigen verantwoordingsplicht 
van de commissaris tot zijn taken als pro
vinciaal bestuurder beperkt dient te blyven. 
Daar hoort de burgemeestersbenoemings- 
procedure niet bij.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Herinneringen aan

jhr. ftir. A. F. de Savornin Lohman

Het voortreffelijke artikel van prof. dr,
J. W. van Hulst in De Nederlander ter 
herdenking van het feit dat jhr. mr. A. F. 
de Savornin Lohman op 11 juni 1924, 
dus vijftig jaar geleden, is overleden, 
geeft mij aanleiding om enkele persoon
lijke herinneringen meerbekend te maken. 
Lohman heb ik persoonlijk goed gekend en 
meermalen ontmoet. Onder het districten
stelsel was hij ,,de afgevaardigde van 
Goes” , een Tweede-Kamerdistrict dat 
Noord- en Zuid-Beveland en Tholen om
vatte. Aangezien mijn ouders in Goes 
woonden had ik gelegenheid de ,,oude 
Lochman”  (Zeeuws dialect) enkele malen 
te spreken en bewaar hieraan dankbare 
gedachtenis.
Voor Lohman was de vertegenwoordiging 
van het Tweede Kamerdistrict geen sine
cure. Om de drie maanden kwam hij 
naar Goes en logeerde hij dan in Hotel 
De Korenbeurs. In de plaatselijke en 
provinciale bladen werd bekend gemaakt 
dat ieder, die in verband met persoon
lijke of zakelijke belangen van het dis
trict hem wilde spreken, daartoe de ge
legenheid had in De Korenbeurs op de 
daarbij vermelde tijden.
Er werd geregeld gebruik van gemaakt 
en men vond bij Lohman een open oor 
als districtsbelangen in het geding waren 
en wel met prijzenswaardige onpartijdig
heid en onafhankelijkheid voor de poli
tieke richting van hen, die hem kwamen 
raadplegen.

LOHMAN PERSOONLIJK

Een merkwaardig geval verdient aan de 
vergetelheid te worden ontrukt. Een water
schapsbestuur had bepaalde moeilijkheden 
met de Rijkswaterstaat. Lohman beloofde 
aan deze liberale boeren de zaak in Den 
Haag op te nemen en slaagde er in een 
bevredigende oplossing te vinden. Met 
Kerstmis zond de voorzitter van het wa
terschap aan Lohman uit dankbaarheid 
een kaas. Prompt heeft Lohman de kaas 
aan een poelier verkocht en de opbrengst 
per postwissel aan de schenker over
gemaakt. Zelfs geen geschenk in natura 
wilde hij ontvangen, zo strikt hield hij
zich aan de zuiveringseed.....
Minstens één maal per jaar sprak Lohman 
in Goes in een openbare vergadering. 
Voor hem was de band tussen kiezers en 
gekozenen een zedelijke band. Men had 
recht - door vragen te stellen - om van 
hem opheldering te verkrijgen over de 
gedragslijn welke hij in een bepaalde zaak 
in de Staten-Generaal had gevolgd. Juist 
deze vertrouwensverhouding maakte dat 
Lohman steeds met vlag en wimpel werd 
herkozen. Slechts eenmaal, in vdrband 
met de houding van Lohman inzake de 
Kieswet-Tak van Poortvliet, heeft een 
groep Anti-Revolutionairen een tegen
kandidaat gesteld (1894), maar deze had 
geen schijn van kans: het district bleef 
Lohman trouw. Dit was ook het geval 
toen de liberalen als topkandidaat Goeman 
Borgesius stelden en de SDAP niemand

minder dan mr. P. J. Troelstra, die 
persoonlijk in Goes op openbare verga
deringen optraden.
Er is wel eens de suggestie gewekt dat 
Lohman niet democratisch ingesteld zou 
zijn geweest. Dit kan ik slechts tegen
spreken. Hij was een eenvoudig man, 
leefde sober, want de vergoeding als lid 
van de Tweede Kamer (f2000,- later 
f3000,- per jaar), waarvan hij zelf alle 
reis- en verblijfkosten moest betalen 
(toen waren er geen vrijkaartjes Ie klas 
bij de NS) en het hoofdredacteurschap 
van de financieel steeds nood''jdende Ne
derlander zetten geen zoden aan de 
dijk. Alleen zijn consultatieve praktijk bij 
arbitrages en dergelijke gaf een aanvul
lend inkomen. Het huis in de Tromp
straat was een behoorlijke middenstands- 
woning, meer niet. De demagogie gevoerd 
tegen de ,,mannen met dubbele namen”  
die zich als aristocratie boven de gewone 
man verheven zouden voelen moet als 
een kwalijke legende worden gezien. Vóór 
een wettelijke persoonlijke militaire 
dienstplicht bestond - destijds kon men 
als een zoon ,,in” -lootte, tegen geldelijke 
betaling een plaatsvervanpr zoeken - heeft 
Lohman van deze mogelijkheid welbewust 
afgezien. Zijn zoons hebben persoonlijk 
gediend in het toenmalige leger, waarin 
de sfeer waarlijk niet verheffend was. 
Van deze verplichtingen wenste hij zijn 
zoons niet vrij te stellen. Dit was hun 
plicht als Nederlander, welke zij persoon
lijk moesten vervullen. Het is ook goed 
dit weinig bekende feit te vermelden. 
Trouwens Lohman’s strijd voor de paci
ficatie was in wezen een democratische 
strijd. Ook de niet met aardse mid
delen gezegende ouders moesten in staat 
gesteld worden voor hun kinderen de 
school te kiezen aan welke zij in verband 
met hun christelijk geloof hun kind wensten 
toe te vertrouwen.
Voor deze strijd gaf hij zijn beveiligde 
plaats als Raadsheer in het Gerechtshof 
te ’s-Hertogenbosch op en ongetwijfeld 
het bestaande uitzicht - zijn zoon is het 
later geworden - om eenmaal lid te 
worden van de Hoge Raad der Neder
landen. Waarlijk deze man heeft nooit 
zichzelf gezocht, maar geleefd uit het 
woord van het evangelie: Wie uwer de 
meeste worden wil, zij als een die dient.

LOHMAN EN HET CDA

’t Zou verleidelijk zijn in te gaan op de 
politieke beginselen van Lohman. Zijn 
strijd met dr. Kuyper over de verhou
ding van fractie en partij, zijn strijd tegen 
verkerkelijking van de politiek met name 
tegen de Hervormd-Gereformeerde 
Staatspartij. Van Lohman is het gevleu
geld woord: ,,De kerk verdeelt, het evan
gelie verenigt” . Schokking, toen voor
zitter van de confessionele vereniging 
zei eens tegen mij: ,,Helaas is het waar!”  
Daarom zijn, nu het CDA van de grond 
komt, bij Lohman aanknopingspunten te 
vinden. Van Lohman - niét van Kuyper -

kwam het eerste contact met de rooms- 
katholieken in de persoon van dr. Schaep 
man, hetwelk tot de eerste coalitie heeft 
geleid.
In de brochure ,,De Scheidslijn”  - helaas 
door mij uitgeleend en nooit terugont
vangen - is de gedachte ontvouwd, dat de 
reele scheidslijn, afgezien van kerkelijke, 
confessionele bindingen, is: de beslissing 
over de vraag of het evangelie normen 
geeft voor de staat en het staatsbestel. 
Daarbij sluit hij niet uit degenen, voor 
wie Jezus niet is de persoonlijke ver
losser, maar voor wie het evangelie 
bindende ethische normen stelt.

TRpELSTRA OVER LOHMAN

Tenslotte moge ik besluiten met een aan
haling uit de Gedenkschriften van P. J. 
Troelstra (vierde deel blz. 59). Hij ver
meldt daarin het werk verricht door De 
Savornin Lohman, die na het overlijden 
van dr. Bos, als vice-zoorzitter van de 
Pacificatie-commissie het rapport van 
deze moest verdedigen:

,,De heer Lohman heeft zich bij de pa
cificatie van zijn beste zijde doen kennen. 
Al zijn groote scherpzinnigheid, ervaring 
en staatsmanwijsheid wendde hij aan om 
de pacificatie te doen gelukken. Hij toon
de zich hier een man van hoog inzicht, 
breede blik en onkreukbare goede trouw. 
Meer dan ooit heb ik in deze jaren, 
zowel in de bevredigingscommissie als 
bij de kamerdebatten, bewondering voor 
hem gevoeld. Hij was een geboren reaktio- 
nair, maar van hoog kaliber! Hij was een 
geboren aristocraat, maar als calvinist 
bezat hij toch zekere democratische nei
gingen. In de persoon van Lohman heeft 
onze Nederlandsche politiek een groot 
verlies geleden” .

Dit woord eert én Troelstra èn Lohman. 
Want ook Lohman heeft na het z.g. revo- 
lutie-avontuur van Troelstra in 1918, ten
slotte niet geweigerd om Troelstra een 
,,come-back” -mogelijkheid in de politiek 
te geven. Zoals toen na de z.g. lintjes- 
kwestie Kuypers positie geschokt was, 
hij de grootheid had om Kuyper in de 
Staten-Generaal te helpen rehabiliteren. 
En dat ondanks ,,Seinpost”  en zijn af
zetting als hoogleraar aan de V.U.
Dit bewijst een hoogwaardig christelijk 
karakter, evenals de verzoening, die vlak 
voor het overlijden van Kuyper tot stand 
kwam. Hierover is alles te vinden in het 
boek van dr. P. Kasteel over dr. Kuyper 
(dissertatie te Leuven).
Toen de honderdste geboortedag van Leh
man op 29 mei 1973 werd herdacht, heeft 
het D.B. van de CHU een krans gelegd op 
zijn graf in Eik en Duinen te Den Haag 
en heeft dr. Schokking een waardig woord 
gesproken. Zou op 11 juni 1974hethuidige
D.B. niet hetzelfde kunnen doen?

Van Bruggen

Maatregelen voor 
kern Nieuwersluis 
gevraagd
Minister Westerterp van verkeer en wa
terstaat moet zo snel mogelijk maat
regelen nemen om de woonkern Nieuwer
sluis te ontlasten van het verkeer van de 
oude rijksstraatweg Utrecht-Amsterdam. 
Aldus de strekking van schriftelijke vra
gen van de christelijk-historischeTweede- 
Kamerleden T. Tolman en H. Wisselink. 
Door de enorme toeneming van het verkeer 
tOver de oude rijksstraatweg is volgens de 
kamerleden in de kern van Nieuwersluis 
een onhoudbare en levensgevaarlijke toe
stand ontstaan. Zij menen dan ook, dat 
op korte termijn tijdelijke maatregelen 
genomen moeten worden die het levens
gevaar en de overlast kunnen doen vermin
deren.

H. L.

C D A -h e rs te l in  
s ta  te n  v e r  k ie z i n g e n  
t ie n  p ro c e n t

n a

Donderdagmorgen, 30 mei. Het ,,Friesch 
Dagblad”  rolt van de pers en schrijft:

,,De gevolgen van het dieptepunt zijn nog 
lang niet hersteld, getuige het grote ver
lies dat nog resteert ten opzichte van de 
raadsverkiezingen in 1970, maar toch 
blijkt dat de CDA-gedachte een frisse wind 
door de gelederen doet waaien. Er is 
een duidelijke opleving. Friesland nam 
wat het CDA betreft ook nu een ,,voor
stap” . Landelijk wordt de winst ten op
zichte van de Statenverkiezingen geraamd 
op ruim drie procent. In Friesland op 
ongeveer tien procent” .

De dankbaarheid in Friesland is groot. 
De grote winst die de FNP, de Frysk 
Nationale Partij verwachtte, is er niet 
gekomen.

Het harde sjouwen van heel veel Friese 
CDA-ers is niet voor niets geweest. En 
de missie van prof. Piet Steenkamp door 
Friesland, die door veel publiciteit werd 
begeleid, heeft z ’n uitwerking niet ge
mist. Heel belangrijk ook is dat de band 
tussen de Friese CDA-ers onderling be
duidend werd versterkt door dit ge
zamenlijk knokken voor de goede zaak. 
Het samen één zijn is meer dan ooit 
te voren ervaren in allerlei campagnes.

Op veel plaatsen is het verlangen ont
staan, elkaar in organisatorisch verband 
te blijven ontmoeten en eikaars bijeen
komsten veelvuldiger te bezoeken.
Waar hef CDA verloor, ten opzichte van 
1970 dan, was dat veelal aan belangen
groeperingen. Misschien was het beeld

Christelijk Historisch 
weekblad
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KOM NAAR DE 

ALGEMENE 
VERGADERING

Bij het lezen van dit nummer van 
het christelijk-historisch weekblad 
„de Nederlander”  is er nog alle 
gelegenheid plannen te maken voor 
het bijwonen van de algemene ver
gadering - 1974 van de CHU!
Deze vergadering wordt deze week, 
zaterdag 8 juni, gehouden in de 
stadsschouwburg ,,Orpheus”  te 
Apeldoorn. De aanvang is 10.00 uur. 
Tevoren bestaat ruimschoots gele
genheid tot het drinken van een 
kopje koffie.
Op deze algemene vergaderingen 
worden toespraken gehouden door 
Unievoorzitter mr. O. W. A. van 
Verschuer en fractievoorzitter dr. 
R. J. H. Kruisinga. Voorts wordt 
de partij-politieke situatie be
sproken.
Aan het bij wonen van de algemene 
vergadering zijn voor dé deelnemers 
geen kosten verbonden.

nog wel gunstiger geweest als het lande
lijke verkiezingen waren geweest.

MENENS

In zijn hoofdartikel van 30 mei schrijft 
Friesch Dagblads hoofdredacteur H. Algra: 
,,Het CDA begint aan te slaan. Want ver
geleken met de onlangs gehouden staten
verkiezingen is dit de enige groepering, 
die landelijk gezien behoorlijk in de lift 
zit. Het is nu de vraag, of deze kentering 
van het getij zich zal doorzetten. Dat 
hangt van veel factoren af.
Niet in het minst van deze twee:
1. een duidelijke principiële koers;
2. een landelijke samenwerking, ook in 

het parlement, die de overtuiging wekt, 
dat het menens is met het CDA” .

VAN HARTE

In Friese CDA-kringen worden deze re
gels van harte onderschreven. Vooral 
de laatste opmerking van oud-senator 
Algra. Die wil men in Friesland graag 
beklemtonen met een beroep op de CDA- 
vertegenwoordigers in de tweede kamer: 
offert u toch het CDA niet op aan een 
tijdelijk verschijnsel zoals zich dat nu 
voordoet in een verschillende opstelling 
ten opzichte van het kabinet. Breek niet 
af, waar overal in het land zo verschrik
kelijk hard en met zo’n groot enthousias
me voor wordt gewerkt.

Jelly Algra-Feddema
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KABINET DEN UYL GEEFT AANZET TOT HERZIENING GRONDWET

WIJZIGING VOORGESTELD INZAKE KIESRECHT, 
AANWIJZING FORMATEUR EN KIEZEN EERSTE KAMER
Het kabinet- Den Uyl heeft begin deze week 
de eerste aanzet gegeven voor de herziening 
van de grondwet. Bij zijn optreden, nu al
weer meer als één Jaar geleden, maakte het 
kabinet bekend, dat het in zijn vierjarige 
periode wilde streven naar een algehele her
ziening van die wet.
De eerste aanzet betreft de publikatie van 
een nota, waarin het kabinet zijn gedachten 
naar buiten brengt. De nota vormt de in
leiding lot de algehele herziening en er wor
den de belangrijkste onderwerpen be
handeld.
Hel is de opzet, dat deze nota nu allereerst 
besproken wordt, zowel met de Tweede 
Kamer als met de Eerste Kamer. Afhanke
lijk van de uitkomst van het overleg met het 
parlement worden daarna afzonderlijke 
wetsontwerpen aan de Staten-Generaal 
voorgelegd. Die wetsontwerpen vormen dan 
de concrete voorstellen tot wijziging van de 
grondwet.
Het kabinet zelf vindt de belangrijkste wij
zigingen: het indelen van het land in kies
districten voor de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer, de aanwijzing door 
de kiezers van de kabinetsformateur en het  ̂
rechtstreeks kiezen van de leden van de 
Eerste Kamer.

KIESDISTRICTEN
Nederland kent al meer dan een halve eeuw 
het stelsel van evenredige vertegenwoor
diging. De kiezers stemmen praktisch op 
een partij; de in het gehele land verkregen 
stemmen van die partij worden samenge
steld en het totaal bepaalt het aantal zetels 
dat de partij in de Tweede Kamer verkrijgt. 
Dit stelsel heeft naast zijn goede zijden vol
gens het kabinet het nadeel, dat de samen
stelling van de Kamer nogal wordt versplin
terd. Teneinde dit tegen te gaan en om poli
tieke partijen te bewegen tot samengaan, 
heeft de Staatscommissie-Cals/Donner — 
op haar voorstellen tot grondwetsherziening 
zijn de voorstellen van de regering voor een 
groot deel gegrond —  aanbevolen om het 
land in tien a vijftien kiesdistricten te ver
delen. Daarbinnen zal dan het evenredig- 
heidsstelsel worden toegepast, maar de

stemmen voor een pertij zullen niet meer 
over het gehele land bijeen worden geteld. 
Te verwachten is, dat dit stelsel de politieke 
partijen tot samenwerking zal aanzetten en 
dat daardoor de meerderheidsvorming in 
het parlement zal worden vergemakkelijkt. 
Gunstig voor de zeer kleine partijen is het 
stelsel niet. Maar het bepalen van een kies
drempel (bv. slechts partijen met meer dan 
vijf zetels worden toegelaten) zal de regering 
niet voorstellen.
FORMATEUR
Teneinde de invloed van de kiezers op de 
regeringsvorming te vergroten is voorge
steld tegelijk met de verkiezing van de 
Tweede Kamer te doen stemmen over de 
aanwijzing van een kabinetsformateur. Als 
een van de kandidaten bij die verkiezing de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen verkrijgt, zal hij moeten worden 
belast met de vorming van een kabinet. Ge
lukt hem dit en krijgt hij de meerderheid 
van de Tweede Kamer aan zijn zijde, dan 
zal hij als minister-president optreden. 
EERSTE KAMER
De regering wil de Eerste Kamer hand
haven, maar zij wil de tegenwoordige wijze 
van verkiezing, namelijk door de 
Provinciale Staten, vervangen door een 
rechtstreekse verkiezing door de kiezers. 
Thans treedt de Eerste Kamer om de drie 
jaren voor de helft af. De regering stelde 
voor haar om de vier jaren in haar geheel te 
doen herkiezen.

De taak van de Eerste Kamer wil de rege
ring voornamelijk beperken tot het beoor
delen van de door de Tweede Kamer aange
nomen wetsontwerpen. Zij zou haar willen 
uitsluiten van medewerken aan de vaststel
ling van de begroting. Wel ligt het dan in de 
bedoeling, dat de Eerste Kamer jaarlijks 
over de hoofdlijnen van het regeringsbeleid 
met de regering zal kunnen spreken.

REFERENDUM EN INITIATIEF

Overwogen is of voorstellen zouden worden 
gedaan tot invoering van wetgevingsrefe
rendum en volksinitiatief. De regering ziet

van de invoering van het wetgevingsreferen
dum af. Ook thans kunnen de meningen 
van de burgers voldoende tot uitdrukking 
komen. Pers, radio, televisie e.d. verlenen 
hierbij steun. De regering wil eveneens het 
stelsel van volksinitiatief, dat de bevolking 
het recht zou verlenen te komen met voor
stellen van wet of andere voorstellen, niet in 
de grondwet opnemen. Er zijn voldoende 
mogelijkheden aanwezig om via de volks
vertegenwoordiging de wensen van de be
volking tot uitdrukking te brengen. 
GRONDRECHTEN
Naast de vrijheidsrechten, zoals bijv. de 
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
van godsdienst, zal de grondwet naar het 
oordeel van de regering ook ,,sociale 
rechten” dienen te bevatten. Deze rechten 
hebben vooral betrekking op de bestaans
zekerheid van de mens en op zijn per
soonlijke en maatschappelijke ontwikke
ling.
OPENBAARHEID
De regering acht het wenselijk dat in de 
Grondwet een algemene bepaling inzake de 
openbaarheid van bestuur wordt opge
nomen. Openbaarheid van bestuur vloeit 
voort uit het wezen van de democratie. 
Voorts dient er een grondwettelijke be
paling te komen inzake de openbaarheid 
van adviezen van vaste colleges van advies 
en bijstand. Verder wil de regering ook een 
bepaling opnemen inzake het recht op in
zage en op verbetering van gegevens, die 
door de overheid en particulieren over per
sonen worden verzameld.
VORMING VAN GEWESTEN
Behalve de reeds bestaande mogelijkheid 
om gewesten op te richten naast bestaande 
gemeenten en provincies, wil de regering in 
de Grondwet ook de mogelijkheid opener, 
om gewesten in het leven te roepen, die de 
plaats innemen van provincies en ge
meenten.
BELANGRIJK FACET
Tot zover een nadere omschrijving van ver
scheidene gedachten, welke bij het kabinet- 
Den Uijl met betrekking tot de herziening 
van de grondwet leven. Eén belangrijk facet

dient evenwel nog genoemd te worden, en 
wel hetgeen de regering wil met de be
noeming van commissarissen der koningin 
en burgemeesters.
Voorstellen tot wijziging van de grondwet 
moeten tweemaal door het parlement be
handeld worden. Als de eerste behandeling, 
zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste 
Kamer, achter de rug is en de voorstellen 
zijn goedgekeurd, worden de beide kamers 
ontbinden en vinden verkiezingen plaats. In 
eerste aanleg zijn deze verkiezingen bedoeld 
om de kiezers gelegenheid te geven zich 
over de wijzigingen van de grondwet uit te 
spreken.
In de laatste jaren is het evenwel gewoonte 
geworden om deze ontbinding, na het goed
keuren van de voorstellen tot wijziging van 
de grondwet, te laten samenvallen met de 
normale ontbinding van de Tweede Kamer, 
aan het einde van de vierjaarsezittingsperi- 
ode. Daardoor gebeurde het, dat in de ver
kiezingsstrijd niet de grondwetsherziening, 
maar de landelijke politiek in al haar facet
ten centraal stond.
Na de verkiezingen moeten de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer (die ook ont
bonden werd) de grondwetswijzigingen voor 
de tweede maal behandelen, in tweede le
zing. Dan kunnen de voorstellen slechts 
worden aangenomen met tweederde meer
derheid van de stemmen.
In haar nota heeft de regering voorgesteld, 
deze procedure van het tweemaal behande
len van de grondwetswijzigingen in zoverre 
te handhaven, dat de tweede lezing alleen 
plaats vindt in de Tweede Kamer. De Eerste 
Kamer moet van de tweede behandeling 
worden uitgesloten.

IN BEWEGING

Wat nu het vraagstuk van het benoemen of 
kiezen van commissarissen der koningin en 
burgemeesters betreft is het kabinet van 
mening, dat dit niet moet worden opgelost, 
door daarover in de grondwet een bepaling 
op te nemen. De zaak is immers in bewe
ging, zo staat in de nota te lezen.
De regering is van mening, dat het aan de 
gewone wetgever moet worden overgelaten 
om te bepalen, o f commissarissen der ko
ningin en burgemeesters gekozen dan wel 
benoemd moeten worden. „Overgelaten aan 
de gewone wetgever” : dit betekent, dat de 
regering de gewone meerderheid van de 
Tweede Kamer (en niet tweederde) wil laten 
beslissen o f de ambtsdragers gekozen dan 
wel benoemd moeten worden

H.L.

V
VERWIJDEREN WAT DOOR DE TIJD OVERBODIG IS GEWORDEN f f

Een belangrijk deel van de arbeid tot herziening van de grondwet zal volgens de 
regering moeten bestaan in het verwijderen van wat door de tijd overbodig is ge
worden dan wel beter aan de gewone wetgever kan worden overgelaten, derhalve 
in deconstitutionalisering van door bepaalde grondwettelijke voorschriften be
streken onderwerpen. Aldus staat te lezen in de nota van het kabinet-Den Uyl, 
die elders op deze pagina besproken wordt en handelt over wijzigingen van de 
grondwet.
De grondwet dient niet slechts te beantwoorden aan de behoeften die bestaan op 
het ogenblik waarop zij tot stand komt, maar tevens aan die, welke in de toe
komst zullen worden gevoeld.
Aan de grondwet mag niet de eis worden gesteld, dat zij een gesloten stelsel biedt, 
dat alle bevoegdheden en mogelijkheden liefst uitputtend, bepaalt. Gelet op de 
voortdurende verandering en ontwikkeling van het staatkundig leven, van zijn 
behoeften en problemen kan de grondwet alleen een factor van stabiliteit vormen, 
wanneer zij niet te veel wil regelen. Zij dient het kader te bieden, waarbinnen ver
anderingen in de maatschappelijke omstandigheden en in de opvattingen die 
daaromtrent worden gekoesterd, zullen of kunnen leiden tot herziening of aan
vulling van de wetgeving of van andere activiteiten van de overheid. Ook dient 
niet naar volledigheid van de Grondwet te worden gestreefd in die zin dat 'de 
mogelijkheid van ongeschreven staatsrecht naast het geschrevene zou worden 
uitgesloten.
Met een reeks partiële wijzigingen van de Grondwet kan niet worden volstaan. 
Alleen een algehele grondwetsherziening kan de gestelde doelen verwezenlijken.
De tijd voor zulk een herziening is rijp, in tweeërlei opzicht. Vooreerst is het 
geestelijk klimaat daartoe aanwezig. In brede kringen van de maatschappij wor
den sinds enige jaren belangrijke constitutionele hervormingen bepleit,” 
aldus de regeringsnota, welke begin deze week gepubliceerd werd.
De regering heeft, wat betreft de herziening van de grondwet, de volgende stand
punten ingenomen:
1. De doorvoering van een algehele grondwetsherziening is urgent.

2. In het perspectief van invoering van een beperkt districtenstelsel kan een ver
hoging van de kiesdrempel achterwege blijven.

3. Het is wenselijk in het kiesstelsel een stimulans tot meerderheidsvorming in 
te bouwen. Met het oog daarop dient in de grondwet te worden vastgelegd dat 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een beperkt distric
tenstelsel kan worden ingevoerd.

4. De grondwet dient voor te schrijven dat tegelijk met de verkiezing van de 
Tweede Kamer gestemd wordt over de aanwijzing van een kabinetsforma
teur. De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de bij de verkiezing 
uitgebracbte stemmen behaalt, zou door de Koning moeten worden belast 
met de vorming van een kabinet.

5. Rechtstreekse verkiezing van de minister-president zou een aantasting 
betekenen van het parlementaire stelsel en wordt op die grond afgewezen.

6. De Eerste Kamer dient te worden gehandhaafd, doch samenstelling, zittings
duur en bevoegdheden gewijzigd.

7. De huidige wijze van verkiezing van de Eerste Kamer dient te worden vervan
gen door een stelsel van directe verkiezing.

8. Het aftreden van de helft der Eerste Kamer om de drie jaar ware te vervangen 
door een vernieuwing van de gehele Kamer om de vier jaar.

9. Het medewerken door de Eerste Kamer aan de vaststelling van de begro
tingswetten dient te vervallen.

10. De bevoegdheden van de Eerste Kamer ter zake van de wetgeving kunnen 
ongewijzigd blijven.

11. Het recht van enquête kan voor de Eerste Kamer vervallen. Het recht van 
interpellatie dient zij te behouden.

12. Opneming in de grondwet van een stelsel van wetgevingsreferendum of 
volksinitiatief wordt afgewezen.

13. Naast de klassieke grondrechten dienen in de grondwet ook sociale grondre
chten te worden vastgelegd.

14. De bevoegdheid tot toetsing van de formele wet aan de grondwet dient niet 
aan de rechter te worden toegekend. Het oordeel omtrent de grondwettigheid 
van wetsvoorstellen blijve aan de wetgever.

15. Het beginsel van de openbaarheid van bestuur dient in een algemene grond
wetsbepaling tot uitdrukking te worden gebracht.

16. In de grondwet dient zowel een bepaling inzake de openbaarheid van advie
zen van vaste colleges als een voorschrift tot overlegging van adviezen van 
vaste colleges bij wetsontwerpen —  behoudens uitzonderingen —  te worden 
opgenomen.

17. De grondwet dient en bepaling te bevatten inzake het recht op inzage van 
persoonlijke gegevens.

18. Het vraagstuk van de benoeming o f verkiezing van de commissaris van de 
Koning en de burgemeester dient gedeconstitutionaliseerd te worden, zodat 
de wetgever daarover kan beslissen.

19. De grondwet dient het mogelijk te maken om in de plaats van provincies of 
gemeenten tredende gewesten te creëren.

20. Zowel voor in de plaats van provincies of gemeenten tredende gewesten als 
voor naast provincies en gemeenten te stichten gewesten dient de grondwet 
verkiezing van de gewestraad door en uit de ingezetenen voor te schrijven.

21. Voor het stelsel van grondwetsherziening dient aan het vereiste van twee le
zingen door de staten-generaal met een daartussen liggende verkiezing te 
worden vastgehouden. Het instituut van de Grondwetskamer wordt afgewe
zen. Een tweederde meerderheid blijft bij de tweede lezing vereist.

22. De Eerste Kamer ware niet meer bij de behandeling van grondwetsherziening 
in tweede lezing te betrekken.

Het kabinet heeft het parlement er op gewezen, dat als grondslag voor een bepa
ling van standpunten ter beschikking staan de een groot aantal jaren geleden op 
het departement van binnenlandse zaken opgestelde ,,proeve van een nieuwe 
grondwet” , de rapporten van de staatscommissie — Cls/Donner ter herziening 
van grondwet en kieswet (ingesteld ten tijde van het kabinet-De Jong) en voorts 
een groot aantal adviezen en rapporten van colleges van advies en bijstand en an
dere instellingen alsmede vele wetenschappelijke bijdragen. Ook het wetenschap
pelijk centrum van de CHU, de Lohmanstichting, adviseerde.
In de komende tijd zal in „de Nederlander” aandacht besteed worden aan de 
regeringsnota inzake de grondwetsherziening. h .L.



VRIJDAG 7 JUNI 1974

Prof. dr. Th. L  M. Thurlings over

DE TAAK VAN DE EERSTE KAMER
De laatste jaren is de discussie rond het be
staansrecht van de Eerste Kamer weer op- 
gekomen. Vooral in de Partij van de Arbeid 
wil men de Eerste Kamer wel kwijt. Het ka- 
binet-Den Uyl wil ook knabbelen aan de ta
ken van de Eerste Kamer, hetgeen blijkt uit 
de elders in „de Nederlander” behandelde 
nota over de grondwetsherziening. Kamer
voorzitter prof. Thurlings gaf een uiteenzet
ting over de taak van „zijn”  Kamer voor de 
leden van het Contactcentrum op voorlich- 
tingsgebied, enige tijd geleden. Aan zijn 
inleiding ontleenden wij het materiaal voor 
dit artikel.

Het tweekamer-stelsel, zoals wij het thans 
kennen is ontstaan nA de vereniging van 
België en Nederland in 1815. Ook bij de 
grondwetswijziging van 1848 werd de vraag 
opgeworpen of de Eerste Kamer moest blij
ven bestaan. In het bijzonder in 1921 werd 
hevig gevochten tussen voor- en tegenstan
ders van de Eerste Kamer. De tegenstan
ders noemden het instituut in strijd met de 
democratie, omdat het niet rechtstreeks ge
kozen was. De Eerste Kamer zou voorts ook 
geen zin hebben, omdat zij slechts tot ver
traging in de totstandkoming van de wetge
ving aanleiding zo vormen.

Nadien is het bestaansrecht van de Eerste 
Kamer verschillende malen in discussie ge
weest. Tot deze discussie hopen wij dat dit 
artikel bijdraagt.

HUIDIGE SITUATIE

De leeftijdsgrens om tot lid van de Eerste 
Kamer te worden gekozen is thans 25 jaar, 
evenals geldt voor het passieve kiesrecht 
voor de Tweede Kamer en de Provinciale 
Staten. Zoals bekend, worden de leden van 
de Eerste Kamer gekozen door de Provin
ciale Staten. In verband met het feit dat om 
de drie jaar telkens de helft van het aantal 
leden wordt gekozen, zijn de Provinciale 
Staten in vier groepen ingedeeld:

Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht 
en Limburg. Deze groep levert 21 leden op. 
Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen 
en Drenthe (19 leden).
Groep III: Noord-Holland en Friesland (17 
leden).
Groep IV: Zuid-Holland (18 leden).

Het getal 75 is niet deelbaar door twee. 
Vandaar dat men twee ongelijke delen 
krijgt. Bij de ene verkiezing zijn de oneven 
genummerde groepen aan de beurt, d.w.z. 
21 +  17 =  38 leden;bij de andere zijn het de 
even nummers, die 19 -b 18 =  37 leden 
opleveren.

Na de jongstleden verkiezing voor Provin
ciale Staten heeft de verkiezing plaats voor 
de oneven groepen. Dat zijn derhalve:

Groep 1: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht 
en Limburg.
Groep III: Noord-Holland en Friesland.

«
Dat het de oneven groepen zijn, die nu wor
den gekozen is toe te schrijven aan het lot. 
Toen drie jaar geleden in verband met een 
grondwetswijziging de Eerste Kamer in 
haar geheel opnieuw werd samengesteld, 
moest worden uitgemaakt welk deel van de 
leden na drie, welk deel na 6 jaar zou aftre
den. Die beslissing is bij loting genomen.

Dit systeem van gedeeltelijke verkiezing 
heeft tot gevolg, dat veranderingen in de 
samenstelling naar politieke partijen, zoals 
die in de Tweede Kamer tot uitdrukking 
komen, in de Eerste Kamer slechts met 
vertraging,—  en bij onsystematische veran
deringen ook slechts als een voortschrijdend 
gemiddelde —  tot gelding komen. Dit ver
schijnsel openbaart zich met name na de 
laatste Tweede Kamerverkiezingen. De 
huidige samenstelling van de Eerste Kamer 
wijkt namelijk sterk af van die van de 
Tweede Kamer.

Sommige fracties welke deel uitmaken van 
de Tweede Kamer, komen in de Eerste Ka
mer niet voor. Vooral de afwezigheid van 
DS’70 verdient in deze de aandacht. Andere 
partijen hebben beduidend minder leden 
dan uit de verhouding van één op twee zou 
mogen worden afgeleid. Dat geldt voor de 
PvdA, de VVD en de PPR. Overbedeeld zijn 
de KVP, de CHU en D ’66. De CHU heeft in 
beide kamers zeven leden.

Bij een systematische verschuiving, die dus 
in één bepaalde richting zich voltrekt, is 
geen redelijk argument ten gunste van deze 
naijling aan te voeren. Als men evenwel met 
erratische bewegingen te maken krijgt, met 
grillige verschuivingen, die nu eens deze 
dan weer die kant uitslaan, dan is een naij
ling van de samenstelling van de Eerste 
Kamer, die met name een waarborg moet 
opleveren tegen het te gemakkelijk toegeven 
aan de waan van de dag, een nuttige zaak.

TAAK EERSTE KAMER

Wanneer wij ons bezighouden met de taak 
van de Eerste Kamer, dan moet men een 
onderscheid maken tussen de bevoegdhe
den die de Eerste Kamer heeft, en de wijze 
waarop zij van die bevoegdheden gebruik 
maakt. Kijken wij dan eerst naar de be
voegdheden die uiteraard in de Grondwet 
omschreven zijn. Vooreerst dan vormt de 
Eerste Kamer een integrerend bestanddeel 
van de wetgevende macht (zie art. 119 
Grondwet). Wetsontwerpen kunnen slechts 
kracht van wet krijgen, als zij nd door de 
Tweede Kamer te zijn behandeld en 
aangekomen ook in de Eerste Kamer de 
voorgeschreven meerderheid behalen. Dat 
betreft zowel de begrotingswetsontwerpe als 
alle andere.

De Eerste Kamer bezit niet het recht van 
amendement. Wanneer zij een etsontwerp 
verwerpt, hetgeen zij bij tijd en wijle doet, 
dan is dat veelal, omdat zij overwegende be
zwaren heeft tegen bepaalde aspecten van 
het wetsontwerp. Het geberut dan nog wel 
eens, dat, bijvoorbeeld vanuit de Tweede 
Kamer, het verwijt wordt geuit dat de Eer
ste Kamer een verkapt amendementsrecht 
hanteert, en dus misbruik van macht zou 
maken. Dat verwijt lijkt niet terecht. De 
Eerste Kamer kan immers op geen enkele 
wijze beslissen, dat het wetsontwerp wordt 
aangepast. Het ligt aan de Regering, dan 
wel aan de Tweede Kamer, of er een gewij
zigd ontwerp wordt voorgelegd. Dat daarna 
de Eerste Kamer akkoord gaat, ligt in de 
rede, maar dat is toch geen hantering van 
een oneigenlijk recht van amendement.

Een voorbeeld vormt de annexatie van de 
gemeente Diepenveen. In de Eerste Kamer 
werd dit wetsontwerp verworpen, omdat 
men geen medewerking wenste te verlenen 
aan de aantasting van het natuurchoonrijke 
deel Steenbrugge. Men zou het wetsontwerp 
niet hebben verworpen als Deventer zijn 
stedelijke uitbreiding in Colmschate had 
geprojecteerd. Na de verwerping van het 
wetsontwerp dienden twee leden van de 
Tweede Kamer Fiévez en Franssen een 
initiatiefwetsontwerp in tot wijzigng van de 
gemeentegrenzen van Deventer, zodanig 
dat Colmschate bij Deventer werd gevoegd. 
Dit initiatiefwetsontwerp werd door de Eer
ste Kamer zonder meer aanvaard.

Recht van amendement heeft behoudens de 
Tweede Kamer ook de Verenigde Vergade
ring der Staten-Generaal (art. 122 Grond
wet). De Eerste Kamer bezit ook niet het 
recht van initiatief. Dat recht is immers in 
de Grondwet voorgehouden aan de Tweede 
Kamer (art. 127 Grondwet). De Eerste 
Kamer bezit wel, evenals de Tweede Kamer 
het recht va interpellatie en van enquête.

Hoe functioneert nu in feite de Eerste 
Kamer in Nederland? In de eerste plaats 
moet hier gewezen worden op haar functie 
van Kamer van revisie.

Een wetsontwerp kan in de Tweede Kamer 
zodanig zijn geamendeerd, dat het uit zijn 
voegen is geraakt. In zo’n situatie is het een 
grote geruststelling dat er nog een tweede 
lezing komt.

Ook is denkbaar, dat de publieke opinie pas 
recht gealarmeerd raakt nadat een wetsont
werp door de Tweede Kamer in het open
baar is behandeld. Ook mag men zich 
gelukkig prijzen, dat er een tweede lezing 
komt. Verder is niet uitgesloten dat een 
wetsontwerp formele o f materiële gebreken 
vertoont, die niet tijdig worden opgemerkt, 
en ook daarvoor zijn een moment van be
zinning en een tweede lezing bijzonder nut
tig-

Nu wordt ook door de tegenstanders van de 
Eerste Kamer toegegeven, dat de mogelijk
heid van een tweede lezing van wetsontwer
pen nodig is. Zij zijn soms zelfs van mening, 
dat daarvoor de Tweede Kamer zal moeten 
worden uitgebreid. De Eerste Kamer achten 
zij echter overbodig en een bron van vertra
ging-
Bij deze visie gaat het om andere wetsont
werpen dan de begroting, voor deze aehten 
bovenbedoelde personen een tweede lezing 
overhpdig.

Ook laten wij bij deze beschouwing de 
functie van de Eerste Kamer als Kamer van 
revisie de begrotingsbehandeling buiten 
beschouwing.

Tegenover de stelling nu dat de Eerste 
Kamer moet verdwijnen en dat in de 
Tweede Kamer de mogelijkheid van een 
tweede lezing moet worden geopend, zou 
men kunnen pleiten voor behoud van de be
staande toestand, aangezien deze betere 
waarborgen biedt.

POSITIEVE ASPECTEN EERSTE 
KAMER

De Eerste Kamer onderzoekt alle wetsont
werpen, die haar vanuit de Tweede Kamer 
bereiken. Zou de Tweede Kamer de moge
lijkheid van een tweede lezing krijgen, dan 
zou die vermoedelijk optioneel zijn, en dan 
niet bij regelmaat worden gebruikt.

De Eerste Kamer wordt niet, bij haar on
derzoek en besluitvorming, gehinderd door 
eerder ingenomen standpunten. Zij behoeft 
niet te vrezen voor gezichtsverlies, een be
zwaar dat zich wel zou doen gevoelen als de 
Tweede Kamer haar eigen werk aan revisie 
moet onderwerpen.

De Eerste Kamer is niet betrokken bij kabi
netsformaties. Alleen de Voorzitter treedt 
hierbij even op het platform, namelijk als de 
Koningin adviezen inwint. Dan mag hij 
zelfs als eerste verschijnen. Hij moet echter 
geheel voor eigen, persoonlijke verantwoor
delijkheid spreken. De fracties van de Eer
ste Kamer zijn dan ook niet gebonden aan 
een regeerakkoord, dat tussen Kabinet en 
Tweede Kamer wel kan bestaan en dat, in
dien het erg in bijzonderheden is afgedaald, 
het parlementaire werk van de Tweede 
Kamer kan schaden. De Eerste Kamer kan, 
en zal zich ook, veel onafhankelijker opstel
len. Dat is a fortiori het geval als de Eerste 
Kamer is samengesteld uit personen, die 
zich meer op bijzondere bekwaamheden 
mogen beroemen, dan dat zij uitgesproken 
politieke figuren zijn.

De Eerste Kamer kan de functie van Kamer 
van revisie met minder vertraging in de par
lementaire behandeling van wetsontwerpen 
voltrekken dan wanneer de Tweede Kamer 
de plicht zou hebben haar aanvankelijke 
beslissingen aan revisie te onderwerpen. 
Als namelijk de Tweede Kamer zelf die 
functie zou moeten vervullen, zou een ge
ruime tijd moeten verlopen tussen de eerste 
en de tweede lezing. Men moet immers de 
zaak laten bezinken en afstand nemen van 
eerder ingenomen standpunten.
De Eerste Kamer, die de behandeling in de 
Tweede Kamer al op afstand heeft gevolgd, 
kan met een veel geringere tussenpoos toe.

De Eerste Kamer kan en is in feite samen
gesteld uit personen, voor wie het kamerlid
maatschap slechts een nevenfunctie is. Hun 
hoofdtaak ligt elders, en het zal hun daar
door soms minder moeite kosten om het 
noodzakelijke contact met de maatschappij 
te onderhouden welke die bij de vervulling 
van de revisiefunctie erg belangrijk is, dan 
de leden van de Tweede Kamer, wier dagen 
vrijwel geheel worden opgeëist door de 
parlementaire arbeid.

De eerdergenoemde omstandigheid brengt 
voorts te weeg, dat de Eerste Kamer op be
paalde terreinen een hoger niveau van we
tenschappelijke kennis bezit dan de Twee
de. Wat zij thans bij voorbeeld aan rechts
geleerdheid kan opbrengen is bepaald in
drukwekkend.
Een initiatiefwetsontwerp van de heer De 
Gaay Fortman Jr., dat unaniem door de 
Tweede Kamer werd aangenomen, liep stuk 
op deze specialistische deskundigheid 
aanwezig in de Eerste Kamer en werd ver
worpen.
CONCLUSIE

Tenslotte, het is een menselijke eigenschap 
dat men beter op zijn tellen past ais men 
gevaar loopt, dat men op zijn nummer 
wordt gezet. De Tweede Kamer verricht 
haar arbeid meestal met grote zorgvuldig
heid, maar is het niet aannemelijk dat dit 
mede is toe te schrijven aan de aanwezig-, 
heid van de Eerste Kamer? Bovendien, 
wanneer het initiatief wetsontwerpen be
treft, waarbij ook overwegingen van colle
gialiteit in de standpunt bepaling binnen- 
siuipen, wie zou dan het corrigerende werk 
moeten verrichten? Er zijn de laatste jaren 
nogal eens initiatiefwetsontwerpen in de 
Eerste Kamer gestrand.

Er zijn dus een reeks van argumenten aan 
te voeren, om de steUing te staven dat er niet 
alleen behoefte is aan revisie van een door 
de Tweede Kamer aanvaard wetsontwerp, 
maar ook dat het beter is deze taak te doen 
verrichten door een zelfttandige Kamer, de 
Kamer die in tweede aanleg oordeelt en 
„dus”  in ons staatsbestel de merkwaardige 
naam van Eerste Kamer draagt.

VERDEDIGING BESTAAN le  K.

Men kan moeilijk beweren dat de Eerste 
Kamer een oorzaak is van vertraging. Reeds 
noemden wij het argument dat zij haar revi
sie op kortere termijn kan doen aanvangen 
dan wanneer de Tweede Kamer een tweede 
lezing zou moeten organiseren. In feite is 
het verder zo, dat het voorbereidend onder
zoek in vrij veel gevallen aantoont, dat er

geen behoefte is aan een gedetailleerde be
handeling van het wetsontwerp in kwestie, 
vaak zelfs, dat het als een hamerstuk ka 
worden afgedaan.

Te moeten optreden als Kamer van revisie 
stelt hoge eisen aan de bekwaamheden en 
aan de wijsheid van de leden dier Kamer. 
Men kan namelijk niet uitsluitend afgaan 
op hoe men zelf graag de wetgeving er uit 
zou doen zien, maar moet zich ernstig bera
den op de vraag, of een wetsontwerp dat na 
uitvoerige behandeling een meerderheid in 
de Tweede Kamer heeft verworven de weg 
naar het staatsblad mag worden ontzegd. 
Het enige wat de Eerste Kamer kan doen is 
„neen” zeggen, het ja-woord is er als zij 
zwijgt.

Het is dan ook niet zo, dat wetsontwerpen 
die de Eerste Kamer passeren, volledige in
stemming verwierven. De uitgebrachte cri- 
tiek en de gemaakte opmerkingen vormen 
soms voor de Regering en ambtenaren een 
prikkel tot nadere bezinning. Het aantal 
wetsontwerpen, dat door de Eerste Kamer 
wordt verworpen, is niet bijzonder groot. 
Goed geteld zijn er dat sinds 1945 in totaal 
slechts 16 geweest. Acht daarvan komen 
voor in de periode na 1965.

BEGROTINGSBEHANDELING

De begrotingsbehandeling door de Eerste 
Kamer vormt een onderwerp apart. Men 
kan moeilijk volhouden, dat de Eerste 
Kamer vaak een echte
begrotingsbehandeling heeft volbracht. De 
afwezigheid van het recht van amendement 
maakt de begroting k prendre ou k laisser. 
Over afzonderlijke posten van uitgave te 
spreken heeft dus weinig zin en met het wa
pen van eventuele verwerping van een be
grotingshoofdstuk zal men bijzonder voor
zichtig omspringen. De praktijk van het le
ven is, dat de begrotingsbehandeling in de 
Eerste Kamer voornamelijk het karakter 
draagt van een beleidsdebat, of men nu de 
afdoening van het wetsontwerp eraan vast
knoopt of niet.

De begrotingsbehandeling in de Tweede 
Kamer is veelal zeer gedetailleerd en mees
tal ook voldoende zorgvuldig, zodat het 
nogal eens voorkomt dat een Eerste-Ka
merlid, na alle stukken te hebben door- 
worsteld en bovendien zich door de rijste
brijberg van de Handelingen van de Tweede 
Kamer te hbben doorgewerkt, verzucht dat 
hij niets zou weten te verzinnen, waarover 
nog een zinnig woord te zeggen ware.

Sinds enige tijd is de gewoonte in zwang ge
komen om de begrotingswetsontwerpen 
formeel af te doen. Vele begrotingshoofd
stukken kunnen dan, als de Tweede Kamer 
tijdig gereed is, nog voor 1 januari het 
staatsblad bereiken. Op een later tijdstip 
wordt dan, naar behoefte, een beleidsdebat 
met de Minister en /of Staatssecretaris 
georganiseerd.

Door het verstrijken van de tijd is er dan 
soms nieuwe stof ontstaan, waarop de ge
dachtenwisseling zich kan toespitsen. Het is 
daarbij de bedoeling, dat het debat zich tot 
hoofdzaken beperkt. De gedachtenwisseling 
tussen Regering en Kamer heeft tot doel 
niet slechts wederkerige informatie over ge
vormde inzichten en ingenomen standpun
ten te verschaffen, maar tevens om een 
werkelijke bijdrage te leveren tot de me
ningsvorming en aldus om invloed uit te oe
fenen op het toekomstige beleid.

BESLUIT

De omstandigheid dat de leden van de Eer
ste Kamer actief zijn in de samenleving kan 
aan deze debatten een bijzondere waarde 
verlenen, ook voor de Regering!

Dit deel van de taak van de Kamer spreekt 
minder voor zichzelf dan dat van het 
uitoefenen van de taak van Kamer van revi
sie. Zij lijkt mij echter onvermijdelijk als 
men de taak van Kamer van revisie door 
een politiek liehaam als een Kamer van de 
Staten-Generaal nu eenmaal is, wil doen 
volbrengen door personen, die bok in poli
tieke zin geïnteresseerd en geïnformeerd 
blijven.
Al blijft een wijze zelfbeperking geboden — 
niemand heeft behoefte aan een Chambre 
de Répétition —  het volledig verdwijnen 
van het instituut der beleidsdebatten —  ge
steld al dat men de Kamer daartoe zou 
kunnen bewegen, —  zou ongetwijfeld 
schade beduiden voor de gemotiveerdheid 
en geïnformeerdheid, die tot de noodzake
lijke eigenschappen van het Parlement be
horen. Ook voor de Regering, die aan de ge
dachtenwisseling met de Eerste Kamer 
inspiratie ontleent, zou een dergelijke in
greep niet zonder verlies gebeuren.

vD .
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EERSTE KAMER 
Dr. K. de Vries: WAT IS CULTUUR ?
,^ e  vraag: wat is cultuur? is niet gemak- 
kelijk te beantwoorden. De Duitsers bedoe
len met ,3^ultur”  bijvoorbeeld niet hetzelfde 
als de Engelsen m et,culture” Deze op
merking heeft deze week de christelijk-his- 
torische senator dr K. de Vries gemaakt tij
dens het beleidsdebat in de Eerste Kamer 
over cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk. Hij sprakmede namens de beide 
andere christen-democratische fracties
KVP en ARP. Dr De Vries wees er op, dat 
in de begroting van het departement van 
CRM, als het om cultuur gaat, volstaan 
wordt met een opsomming van „culturele 
zaken”  als daar zijn kunsten, musea, monu
menten en archieven.

Het Eerste-Kamerlid voor de CHU zei, bij 
zijn bespreking vanhet cultuurbeleid in het 
algemeen, dat de kardinale kwestie is o f het 
daarbij enkel gaat om beseherming van 
belangrijk geachte verworvenheden o f ook 
om de beïnvloedingvan de toekomstige ont
wikkeling. Als dit laatste het geval is, rijst 
de vraag, o f de overheid in een democra
tisch geregeerd land in staat is de cultuur 
wezenlijk, dus afgezien van culturele franje, 
te beïnvloeden. Ruim vijftig jaar geleden 
werd in de republiek van Weimar als doel 
van de „Kulturpolitik” gesteld: „Humani- 
sierung und Entmassung” . En dan te be
denken, wat er in de jaren 1933-1945 in
datzelfde Duitsland is gebeurd........ ”,
aldus dr De Vries.
Als de overheid op cultureel terrein niet al
leen beschermend maar ook de beïnvloe
dend wil optreden, dient zij rekenschap 
tegeven van de richting, die zij heeft geko

zen. Dr De Vries tekende hierbij aan, dat 
stimulering ook beïnvloeding is: de finan
ciële middelen zijn beperkt en subsidiëring 
is dus een kwestie van ordening en 
schrifting.„Het is de minister, die, via een 
proces van afweging, moet uitmaken of be
paalde culturele activiteiten belangrijk ge
noeg zijn om te worden gestimuleerd, dat 
wil in de meeste gevallen tevens zeggen: 
gesubsidiëerd. Cultuurbeleid vereist selec
tie; het betreft hier geen greep uit een 
grabbelton; de keuze moet gemotiveerd zijn. 
De ministeriële verantwoordelijkheid be
staat hierin, dat de bewindsman in staat en 
bereid is, zijn selectie in het parlement te 
verklaren en eventueel te verdedigen. De 
minister kan niet volstaan met te verwijzen 
naar het oordeel van bepaalde raden of 
commissies. Ook wanneer hij subsidies ver
leent via een fonds dat door hem is opge
richt en waarvan hij het bestuur heeft 
benoemd, blijft hij verantwoordelijk, omdat 
het hier gaat om de besteding van rijksgel
den (tussen haakjes; een ruimer begrip dan 
belastinggelden). Een vergelijking met de 
subsidieregelingen voor het bijzonder 
onderwijs gaat niet op; de rechten van de 
schoolbesturen zijn immers bij de wet ge
regeld,” zei de woordvoerder, van KVP, 
ARP en CHU.

MUSEA

Wat de „culturele zaken” betreft, beperkte 
dr De Vries zich tot de musea en monu
menten. Hij vroeg, wanneer de werkgroep, 
die zich bezighoudt met het landelijk

museumbeleid, klaar zal zijn met haar 
werk. Er zijn inmiddels rapporten versche
nen over de musea in Friesland, Noord- 
Holland en Overijssel, maar een verant
woord provinciaal museumbeleid is pas 
mogelijk, als er een landelijk beleid is uit
gestippeld. Urgent is: wijziging van de ver
houding tussen de bedragen, uitgetrokken 
voor de rijks- en die voor de niet-rijks- 
musea; laatstgenoemde categorie verdient 
aanzienlijk meer financiële steun van rijks
wege dan zij ontvangt. In tal van musea be
vinden zich collecties, die niet bewerkt en 
daardoor ontoegankelijk zijn voor het pu
bliek. Versterking van de staven van deze 
musea is dringend gewenst, ook om sociale 
redenen: er zijn nogal wat werkloze kunst
historici. Zij is bovendien bevorderlijk voor 
de educatieve taak der musea, naast ver
ruiming van de aecommodatie. Speciale 
aandacht verdienen verder de volgende 
aanbevelingen uit het in januari jl. versehe- 
nen rapport over de ruim 40 musea en oud
heidkamers in Friesland: aanstelling van 
een provinciaal museumconsulent, die de 
lokale instellingen adviseert bij het beheer 
van hun collecties en inrichting van een 
provinciaal museumdepot. Deze aanbeve
lingen zijn ongetwijfeld ook van belang voor 
de andere provincies.

MONUMENTENJAAR

Dr De Vries wees er op, dat de Raad van 
Europa 1975 heeft geproclameerd tot 
„monumentenjaar”. Er is in ons land een 
nationale commissie ingesteld onder ere- 
voorzittterschap van prins Claus. Ook in

verschillende provincies is men bezig met de 
voorbereiding. Deze activiteiten zijn brood
nodig; er bestaat helaas op het terrein van 
de monumentenzorg een enorme achter
stand. Dat blijkt wel uit een rapport van een 
studiecommissie van de sectie Nederland 
van de Raad van Europa. „De commissie 
beveelt aan” , aldus de senator, „het huidige 
systeem van grondeigendom opnieuw te be
kijken, de financiën voor monumentenbe
scherming drastisch te verhogen en de in
ventarisatie en beschrijving van het 
monumentenbestand snel en gedegen af te 
ronden. Ook wordt aanbevolen de burgers 
meer en direct bij demonumentenzorg te 
betrekken. In het rapport wordt voorgesteld 
het budget van de rijksoverheid voor monu
menten te verhogen met ongeveer dertig 
procent, dit is een bedrag van bijna honderd 
miljoen gulden per jaar. Voor het wegwer
ken van de achterstand in de subsidieverle
ning voor restauratie van kerken, kastelen, 
woonhuizen en molens acht de commissie 
een bedrag van tweehonderdmiljoen nodig” . 
Sprekende over de zaken van radio, tv en 
pers zei dr De Vries:

■het wordt hoog tijd dat minister Van 
Doorn een beslissing neemt op de aan
vrage om zendtijd door de Veronica 
Omroep Organisatie,

• het extra-overschot bij de omroep moet 
gebruikt worden voor uitbreiding van de 
zendtijd van de regionale omroep.

H.L.

KAM ERLEDEN V R A G E N , BEW INDSLIEDEN A N T W O O R D E N
De CHU-leden mr. W. Scholten en drs. 
A.W.W. Tilanushebben minister De Gaay 
Fortman gevraagd of hij „de algemene ver
oordeling van het in het verleden gevoerde 
hulpverleningsbeleid ten aanzien van 
Suriname deelt die minister Pronk voor de 
televisie uitspraak” (Brandpunt).
De minister van ontwikkelingssamenwer
king zei, aldus deze kamerleden, bij die ge
legenheid: „Ik wil duidelijk stellen dat 
onder vorige regeringen de hulpverlening 
aan Suriname uitermate slecht georgani
seerd is geweest, en niet heeft bijgedragen 
tot de echte ontwikkeling van Suriname. Ze 
is niet daar terechtgekomen waar ze terecht 
moest komen. De mensen om wie het ging 
hebben er niets van geprofiteerd” .

De kamerleden willen dat de minister voor 
Surinaamse en Antilliaanse zaken deze uit
spraak nader toelicht aan dehand van de 
sins 1960 (mede) door ons land gefinancier
de projecten. Daarbij zou aangegeven moe
ten worden waarom deze projecten niet 
hebben bijgedragen tot de echte ontwikke
ling van Suriname en waarom de mensen 
om wie het ging er niet van hebben geprofi
teerd. „Kan de minister dan ook aangeven 
wie naar zijn oordeel wel van de Nederland
se hulp hebben geprofiteerd” , aldus de 
christelijk-historische kamerleden.

Op het enkele weken geleden te Amsterdam 
gehouden CDA-congres over de proble
matiek van de grote steden sprak minister 
De Gaay Fortman, als minister van binnen
landse zaken, het openingswoord uit. 
Daarbij sprak hij over het keren van geweld 
met geweld. Tweede-Kamerleden van

PvdA, D ’66 en PPR vroegen de bewinds
man, wat hij precies zei.
Minister De Gaay Fortman verstrekte de 
kamerleden zijn letterlijke tekst. Hij zei:

„ONS ANTWOORD»

„Van de punten, die in de komende periode 
grote aandacht van de zijde van de ge
meenten zullen moeten ontvangen, is zeker 
niet het minste dat van de openbare orde en 
de veiligheid. Wij zullen er ons vertrouwd 
mee moeten maken, dat afpersing, geweld 
en terreur voor de komende jaren naar vo
ren springende facetten van ons maat
schappelijk leven zullen zijn. Wat moet ons 
antwoord daarop zijn?
Ik kan moeilijk onder woorden brengen, 
hoe verslagen minister Van Agt en ik waren, 
toen ons het bericht bereikte van de dood 
van de agent Landman en van de ernstige 
verwonding van marechaussée Van den 
Berg. Bij de golf van geweld, die over de we
reld slaat, kan men niet volstaan met aan te 
dringen op een onderzoek naar de oorzaken 
van dit soort criminaliteit. Natuurlijk is ook 
dat nodig, al was het alleen maar om de 
mentaliteit van de daders te leren kennenen 
daardoor meer inzicht te verwerven in de 
beste manier om hen te weerstaan. Maar 
daar waar bruut geweld losbreekt, kan en 
mag men niet anders doen dan met geweld 
te weerstaan. Dan moet, in het belang van 
hen, die niet anders willen dan vreedzaam 
hun zaken drijven, hun werk doen en met 
hun gezin en vrienden verkeren. Dat moet, 
ook in verband met internationale verplich
tingen. Versterking van het politieper
soneel, materieel en operationeel is nodig.

Voorts zal de opleiding anders gericht 
moeten worden. De Nederlandse politieman 
was tot nu toeingesteld op mogelijk verzet 
van een arrestant en een soms onwelwillen
de houding van het publiek. Hij is niet inge
steld op het gebruik van moderne wapens, 
met de rechtstreekse bedoeling hem zo al 
niet te doden dan toch ernstig te verwonden. 
In de opleiding zal aandacht moeten wor
den gegeven aan passende vormen van ver
weer tegen dit soort geweld. Het is af
schuwelijk zo over geweld te moeten spre
ken, maar wie dit geweld niet, zo dit nood
zakelijk is, met daaraan aangepast eigen 
geweld keert, schiet te kort in zijn plicht ten 
opzichte van de overgrote meerderheid van 
de bevolking, die geweld verafschuwt. 
Sommigen noemen de overtuiging, waaraan 
ik zo juistuitdrukking gaf, een „law and 
order”-filosofie. Mag ik er dan op wijzen, 
dat „law” inderdaad kan betekenen wet in 
formele zin zonder meer, maar dat het 
meesstal aanduidt recht, dat beantwoordt 
aan de toets der gerechtigheid. En wat is 
zegenrijker binnen de orde van deze wereld 
dan recht, dat de toets der gerechtigheid 
heeft doorstaan? Vervolgens, „order” laat 
zich vertalen door orde, maar dat is even
min een formeel begrip zonder materiële 
inhoud. Recht en orde zijn nauw met elkaar 
verbonden.
In de orde, beter gezegd de vrede, die het 
recht brengt, weerspiegelt zich de ge
rechtigheid, die het fundament van het 
recht is. Dat is ook naar bijbelse opvatting 
een groot goed. Als een beeld van de orde 
van het koninkrijk Gods schildert de bijbel 
ons het samenleven van de mensen als een 
zitten onder zijn wijnstok en zijn yijgeboom.

Dan wordt er zo treffend aan toegevoegd 
om het ideaal te completeren „zonder dat 
iemand hen opschrikt” , ’het gewone 
burgerlijke leven is het gezegende leven en 
de overheidbehoort dat leven de grenzen 
van haar verantwoordelijkheid te verzeke
ren.”
Aldus hetgeen minister De Gaay Fortman 
zei bij de opening van het CDA-congres te 
Amsterdam.

BEZINNING

En in zijn antwoord aan de kamerleden 
voegde hij er aan toe:
„Ik ben van mening, dat met name de ver
anderde verschijningsvormen van de 
criminaliteit heden ten dage eenvoort- 
durende bezinning op taak en werkwijze 
van de politie met zich moeten brengen. De 
politieman moet enerzijds bemiddelaar en 
hulpverlener zijn, anderzijds moet van hem 
worden verwacht, dat hij onmiddelijk en in 
overeenstemming met de omstandigheden 
van het ogenblik weet te handelen, wanneer 
tegen het publiek of tegen hemzelf geweld 
wordt wordt gebruikt. De recente ge
beurtenissen naar aanleiding waarvan ik 
mede spreek, benadrukken, dat de wijze 
waarop deze laatste taak moet worden ver
vuld, extra aandacht verdient.”
Tot zover de minister. Op het departement 
van binnenlandse zaken wordt momenteel 
bezien, welke implicaties een en ander heeft 
voor selectie, vorming en opleiding van de 
politie en de orgnisatie van het politie-op- 
treden.

H.L.

Cijfermatige nabeschouwing over raadsverkiezingen
Een cijfermatige nabeschouwing over de 
vorige week woensdag gehouden gemeente
raadsverkiezingen is uitermate moeilijk. 
Vooral is dit zo, omdat voor zeer veel 
gemeenten geen vergelijkbare cijfers van 
voorgaande verkiezingen beschikbaar zijn, 
in verband met het' gezamenlijk op
trekken in CDA-verband van de drie 
christen-democratische partijen.
Een vergelijking gaat alleen op voor die 
gemeenten, waar niet werd samengewerkt. 
En daarbij blijkt, dat de CHU het in veel 
gevallen goed heeft gedaan. Naast het 
verschijnsel, dat het CDA blijkt te hebben 
aangesproken, zijn de CHU-cijfers be
moedigend, geplaatst tegen de behaalde 
cijfers bij de statenverkiezing.
Er was CHU-zetelwinst in de gemeente
raden van:
Hardenberg, Veenendaal, Urk, Aalten, 
Aalburg, Resteren, Zuid-Beyerland, Lex- 
mond, Maasdam, Vuren, Herwijnen.
Van de nieuw-opgerichte kiesverenigingen 
boekten Resteren, Zuid-Beyerland en

Hoogblokland allen 1 zetel winst in hun 
resp. gemeenteraden.
In de 13 gemeenten in Gelderland waar 
de CHU afzonderlijke lijsten indiende 
bij de gemeenteraadsverkiezingen, boekte 
zij in alle gemeenten winst ten opzichte 
van de in maart j.1. gehouden statenver
kiezingen.
Deze winst was b.v. in Aalten zeer aan
zienlijk, van 21,0 procent in maart j.1. 
naar nu 28,3 procent wat resulteerde in 
1 zetel winst.
De winstpercentages waren verder aan
zienlijk in Vuren 7,6 procent, Herwijnen
7.1 procent. Resteren 3,4 procent, Putten
3.2 procent, Zelhem 5,8 procent, Hattem
3.1 procent, Rerkwijk 3,2 procent.
Van de 24 gemeenten in Utrecht boekte 
de CHU winst t.o.v. de statenverkiezingen 
in 22 gemeenten. Deze winstpercentages 
waren het hoogst in Montfoort 20,7 pro
cent! Willeskop 13,7 procent, Ramerik 10,4 
procent, Abcoude 7,8 procent, Breukelen
7.2 procent. Polsbroek 7,2 procent en

Zegveld 8,0 procent. Verder waren ook 
goed Harmelen 5,9 procent, Amerongen 
3,9 procent, Renswoude 5,5 procent, 
Rhenen 3,8 procent en Woudenberg 3,5 
procent winst. Vinkeveen haalde 3,0 pro
cent winst.
Van de 27 gemeenten in Zuid-Holland 
waar de CHU afzonderlijk aan de raads
verkiezingen deelnam, boekten er 21 
winst. Grootste winst in Leerbroek van
16.5 naar 42,6 procent, Valkenburg ZH 
van 22,7 naar 38,8 procent, Lexmond van
20,1 naar 31,0 procent, Heerjansdam van
15.6 naar 24,9 procent, Zevenhoven van 
19,4 naar 25,8 procent, Rijnsburg van
18.8 naar 23,7 procent. Maasland van 19,7 
naar 26,2 procent, Zevenhuizen van 15,1 
naar 19,5 procent en Zuid-Beijerland van
14.9 naar 21,1 procent.
Van de 10 gemeenten in Zeeland met 
afzonderlijke CHU-lijsten boekten er 9 
winst. Het meest in Westkapelle 8,1 pro
cent, gevolgd doort Rortgene met 8,0 pro
cent en Borssele met 6,6 procent winst.

Arnemuiden haalde 4,8 procent winst en 
Tholen 3,2 procent.
In Drente deden in 6 gemeenten afzon
derlijke CHU-lijsten mede.
In alle 6 gemeenten boekte de CHU winst. 
Het meest in Coevorden van 8,1 naar
11,1 procent.
In de provincie Overijssel kwam in 18 
gemeenten de CHU met een eigen lijst 
uit. In 16 gemeenten scoorden de CHU- 
lijsten hogere percentages in deze ver
kiezingen. De meeste winst leverden Dalf- 
sen 4,4 procent winst, Den Ham 2,4 pro
cent, Hardenberg 2,1 procent, Raalte 3,4 
procent, Wijhe en Zwartsluis elk met
2,9 procent winst.
In de overige provincies zijn de percen
tages moeilijk vergelijkbaar omdat in deze 
5 provincies bij de Statenverkiezingen met 
gecombineerde lijsten werd deelgenomen. 
Van de gemeenten die we wel wel kunnen 
vergelijken noemen we Marken, nu een 
percentage van 44,4 tegen in 1970:-37,9 
procent.
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S IM O N E T :

ENERGIEBELEID VOOR 
BEHOUD GEMEENSCHAP
„Wij maken thans een periode door die voor 
de Europese Gemeenschap van doorslag
gevende betekenis is. Vooruitgang naar een 
gemeenschappelijke energiepolitiek is van 
vitaal belang, niet slechts voor de verdere 
ontwikkeling, maar voor het behoud van de 
Gemeenschap” , aldus Henri Simonet, vice- 
voorzitter van de Europese Commissie, op 
een bijeenkomst van de Europese Beweging 
in Den Haag.

Een gemeenschappelijk energiebeleid is 
niet mogelijk zonder een gemeenschap
pelijke in- en uitvoerpolitiek (zowel ten 
aanzien van hoeveelheden als kwaliteiten), 
en zonder dat de regeringen een idee heb
ben van de investeringsprogramma’s der 
grote oliemaatschappijen. Onontbeerlijk 
voor een werkelijk gemeenschappelijk be
leid is tevens een geharmoniseerd prijsbe
leid, zo verklaarde hij in antwoord op 
vragen,

Simonet wees bij voorbaat het verwijt, als 
zou hij een dirigistische benadering voor
staan, van de hand. Wat de Europese 
Commissie wil is niet een beleid zoals wordt 
gevoerd door de Franse regering, die de 
oliemaatschappijen verplicht om een deel 
van de olie die wordt geïmporteerd met 
Franse schepen te laten vervoeren en in 
Frankrijk te laten raffineren. Er bestaat 
echter zijns inziens wel degelijk een moge
lijkheid voor een compromis tussen ener

zijds de Franse en anderzijds de Neder
landse en Engelse opvattingen.

Vier weken geleden heeft de Europese 
Commissie haar oorspronkelijke voorstellen 
om het hoofd te bieden aan de energiecrisis 
ingetrokken, omdat zij toch met voor 30 
juni a.s. zouden kunnen worden aanvaard. 
Simonet zei te hopen, dat het mogelijk zal 
zijn voor de eerste helft van juli een EEG- 
Raad van Ministers van buitenlandse za
ken, en eventueel ook van ministers van 
economische zaken te beleggen, om te spre
ken, en zo mogelijk ook te beslissen, over de 
nieuwe voorstellen van de Commissie. Bij 
voorkeur zou voor de vakantieperiode een 
beslissing moeten worden genomen omdat 
de ministers na de vakanties in beslag zul
len zijn genomen door de besprekingen met 
Engeland.

ONVERMUDELDK

Simonet, die suggereerde dat regeringen die 
bilaterale overeenkomsten tussen 
gebruikersstaten en olieproducerende lan
den veroordelen boter op hun hoofd heb
ben, meende dat „bilateralisme” onver
mijdelijk is: zelfs „liberale” staten zullen 
een bepaald deel van hun oliebehoeften wil
len dekken door het afsluiten van bilaterale 
verdragen. Voorkomen moet echter worden 
dat de resultaten van dergelijke verdragen 
het werk van de grote oliemaatschappijen 
overlappen.

De grote oliemaatschappijen zullen zeker 
een belangrijke rol blijven spelen, maar hun 
aktiviteiten zijn „vatbaar voor verbetering” . 
Zij zullen zeker moeten aanvaarden wat zij 
tot nu toe niet hebben willen aanvaarden, 
maar zij blijven onontbeerlijk. Simonet 
merkte op dat de verhouding tussen de 
multinationale en de nationale staten mede 
moet worden gezien tegen de achtergrond 
van het feit, dat een/derde van de totale 
wereldhandel wordt gevoerd tussen filialen 
en moedermaatschappijen.

De nationale overheden en de leiding van de 
multinationale oliemaatschappijen zullen 
elkaar moeten inlichten over hun plannen 
en gedragingen. De nationale staten kun
nen niet aanvaarden dat de verrichtingen 
der oliemaatschappijen in een waas van ge
heimzinnigheid zijn gehuld. Anderzijds zijn 
de regeringen der olieproducerende landen 
zich meer dan vroeger bewust van de 
machtsmiddelen waarover zij beschikken, is 
het klimaat waarin de oliemaatschappijen 
moeten werken meer „politiek” geworden, 
en is het daarom voor de maatschappijen 
van belang te beschikken over de kennis die 
regeringen hebben. Regelmatig overleg, dat 
niet in de richting van dirigisme behoeft te 
gaan, is niet slechts voor beide partijen, 
maar ook voor de Gemeenschap van groot 
belang, aldus de vice-voorzitter van de 
Europese Commissie.

Simonet had eerder gepleit voor een soort 
„code van goed gedrag” , die de in de Ge
meenschap opererende oliemaatschappijen, 
zowel in hun eigen belang als in dat van de 
verbruikers en de Gemeenschap als zo
danig, zouden moeten onderschrijven.

In het overleg tussen de oliemaatschappijen 
en de nationale regeringen dienen ook de 
communautaire overheden te worden 
betrokken. De gemeenschapsorganen 
„dienen te beschikken over een minimum 
aan instrumenten om zonodig tussenbeide 
te komen In overeenstemming met de ge
stelde doelstellingen, bijvoorbeeld met be
trekking tot de eenheid van de communau
taire markt, de invoerprogramma’s en de 
uitvoer naar derde landen”.

PARALLEL

De uitwerking van een gemeenschappelijk 
energiebeleid kan niet los worden gezien 
van de algemene economische, financiële en 
monetaire context. „Om te kunnen slagen 
veronderstelt een gemeenschappelijke ener
giebeleid dan ook een minimum aan con
vergentie vanwege de lidstaten over alge
meen economisch en monetair beleid. Met 
andere woorden, het opzetten van een ener
giebeleid zal ergens parallel moeten verlo
pen met de verwezenlijking van een econo
mische en monetaire unie”.

KUNSTDIEFSTALLEN IN NEDERLAND
In de loop van het nu bijna afgelopen 
zittingsjaar van de Tweede Kamer stelde 
het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst painis- 
ter Van Doorn van CRM schriftelijke 
vragen over de beveiliging van de musea 
in Nederland. Dat gebeurde naar aanlei
ding van de diefstal van drie kostbare 
schilderijen uit het Frans Halsmuseum te 
Haarlem.
Drs. Van Leijenhorst vroeg naar een over-

Rectificatie bij 

„Gij zijt kanaille”

In mijn artikel „Het proletarierslied als 
reaktie op een politieke opstelling” in De 
Nederlander van 31 mei j.1. is een regel uit
gevallen, in de passage over de betekenis 
van een kleine, geïsoleerde mindérheids- 
groep.

Deze passage luidt als volgt;

Tot omstreeks 1914 kon de SDAP als 
kleine, geïsoleerde minderheid worden be
schouwd. Daarna was de SDAP tot 1939 
een —  min of meer —  geïsoleerde minder
heidsgroep, maar als tweede partij van het 
land bepaald niet klein meer te noemen.

vJSp.

zicht van de in de Nederlandse musea ge
troffen beveiligingsmaatregelen. De be
windsman legde ter vertrouwelijke kennis
neming door de kamerleden een rapport 
daaromtrent over van de Centrale Organi
satie TNO.
Dezer dagen verstrekte minister Van 
Doorn aan de Eerste Kamer een over
zicht van kunstdiefstallen in Nederland. 
Diefstal in de p ote re  musea richt zich 
volgens de bewindsman meestal op schil
derijen, in de kleinere musea geldt de 
belangstelling van de dieven voornamelijk 
objecten van kunstnijverheid, als zilver, 
tin en porselein.

MINISTER; NIET ZEER GROOT

De minister noemde de omvang van de 
kunstdiefstallen, voorzover het rijks- 
musea betreft, niet zeer groot. Hij gaf 
het volgende overzicht:
Rijksmuseum Amsterdam; 
bronzen Hercules f60 000
blauw Chinees vaasje f 2 000
schilderij uit Eregalerij 
(vroeg-Italiaans) f75 000
2 Japanse vaasjes f 8 000
1 Chinese 18de-eeuwse vaas f20 000
lap textiel uit Jugendstil- 
tentoonstelling f i OOO
Kakemono-schildering (Uit 
Aziatische Afdeling) f20 000
Rijksmuseum voor Volkskunde ,,Het Ne
derlandse Openluchtmuseum”  Arnhem: 
Kleine vermissingen in de loop van het 
seizoen (kristallen vaasje, tinnen lepeltjes, 
koekblikje e.d.) niet van grote waarde.
1963 2 curiosa, loze inbraak in portiers

loge
1964 curiosa (10 voorwerpen)
1965 tweemaal inbraak in restaurant 

(glaswerk, sigaretten)
1966 curiosa (7 voorwerpen)
1967 50 voorwerpen uit gebouwen (o.a. 

tinnen borden)
1968 24 voorwerpen uit gebouwen (o.a. 

tinnen borden + crucifix) (borden 
terug)

1969 9 curiosa

1970 inbraak restaurant/curiosa (9 voor
werpen)

1971 f25 000 a f30 000 o.a. staartklok, 
tinnen en koperen ketels, porselein 
(dieven gepakt)

1972 1 sierkaraf pl.m. f 100
1973 niets
1974 poging tot inbraak (gestoord door 

alarminstallatie) ontvreemd 1 wal- 
visspekmes pl.m. f500

Rijksmuseum Twenthe, Enschede; 
Kleinigheden, het vermelden niet waard. 
Kinderen hebben b.v. wel eens een re 
volver uit de 17de eeuw weggenomen. 
Deze is later via politie terug bezorgd. 
Koninklijk Penningkabinet ’ s-Gravenhage. 
Niets ontvreemd.
Twee jaar geleden pogingen; beide keren 
afgehouden door de alarmdraden; sinds
dien geen waardevolle voorwerpen in de 
tentoonstellingszaal.
Rijksmuseum Muiderslot Muiden; 
September 1972
koperen kaarsenkroon (17de eeuws) f 40 000 
wandtapijt (eerste helft 17e eeuw) 
bruikleen rijksmuseum f 100 000
17de eeuws ivoren kruithoorn 
bruikleen rijksmuseum f 10 000
secretaire/schrijfdoos achtkantige 
kaartendoos met leer bekleed, koper 
beslag bruikleen rijksmuseum f 5 000 
jachtbestek f 5 000
bronzen beker f 5 000
17de eeuws bijouterie kistje 
bruikleen rijksmuseum f 8 000
4 harnassen f 24 000

f197 000
Rijksmuseum Huis Lambert van Meer- 
ten Delft:
gotische kandelaar f l 500

Diefstal uit de overige musea en uit 
particuliere collecties wordt doorgaans 
slechts zijdelings ter kennis gebracht. 
Wel bestaat de indruk dat het aantal toe
neemt.
Aldus het overzicht van minister Van 
Doorn.

SCHRIKBAREND

,,De om vang van de kunstdiefstallen is 
voorzover het de rijksmusea betreft ge
lukkig niet zeer groot” , aldus minister 
Van Doorn in zijn nota aan de Eerste 
Kamer.

In ,,Trefpunt” , het maandelijks tijdschrift 
van het departement van CRM - het de
partement van minister Van Doorn - stond 
in het aprilnummer een artikel over de 
bescherming van de Nederlandse kunst
schatten. ,,Vooral de kunstdiefstal heeft 
in de laatste jaren schrikbarende vormen 
aangenomen. Er schijnt een onbarmhartige 
jacht te zijn geopend op waardevolle 
kunst- en historische voorwerpen, waar
voor een onbeperkt afzetgebied blijkt te 
bestaan” , aldus het artikel in ,,Tref
punt” . ,,Met het stijgen van de prijzen 
is geen moeite te veel en geen stuk 
meer veilig voor de grijpgrage vingers 
van de gauwdieven. Het is zelfs moge
lijk gebleken schilderijen en andere kost
bare voorwerpen op bestelling te roven. 
Internationale bendes gaan uiterst deskun
dig te werk en weten hindernissen en 
alarmsystemen bekwaam eh handig te 
omzeilen” .

,,Trefpunt”  ontleende deze zinnen aan 
uitspraken van G. H. H. Schroder, inten
dant bij het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Schröder schreef onlangs een boek over 
museumbeveiliging. Daarin hield hij een 
pleidooi voor een Museum Veiligheids 
Inspectie. Deze inspectie zou moeten res
sorteren onder het departement van CRM 
en er zouden aan verbonden moeten zijn 
specialisten van musea, politie, rijks
gebouwendienst en TNO. Mensen met een 
grote kennis op het gebied van brand- en 
inbraakbeveiliging, criminologie, electro- 
nica en van alle andere wetenschappen 
en technieken, waarvan de museumbe
veiliging afhankelijk is.

H. L.
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en ged. paardeweitje. C.V. 
Geschikt voor recr. of perm. 
bewoning. Dicht bij groot 
dorp in Z.-Friesland. Direct 
te aanvaarden. A. Midema, 
Sonnega 73, tel. 05610-4196 
na 6 uur.
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BINDER a V . - RHOON
A anleg  en onderhoud van  
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SO ENEN, PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .

grond- en straat
werken 
drainages -" 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
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graszaden
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I B .V . D . BRO ERSM A &  Z O N E N
IN T E R N A T IO N A L E  T R A N S P O R T O N D E R N E M IN G

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.
* Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.

HANAB B.V.
Valkenburg - Telefoon 01718-16741-

GASLEIDINGEN

KABELWERKEN

Veendam - Telefoon 05789-3800 ZINKERS
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Unievoorzitter mr. O.W.A. van Verschuer:

BESTUURSORGANEN KVP, ARP 
en CHU beslissen over één lijst
„Niet in de Tweede Kamer of Eerste 
Kamer, maar in de hoge bestuursorganen 
van KVP, ARP en CHU moet worden 
uitgemaakt, of de drie christen-democra- 
tische partijen bij de volgende Tweede- 
Kamerverkiezingen uitkomen met één 
lijst.”  Dit heeft de voorzitter van de CHU, 
mr. O. W. A. van Verschuer, gezegd in zijn 
toespraak op de op zaterdag 8 juni jongst
leden gehouden algemene vergadering-1974 
van de CHU.
Vanuit het grondvlak van KVP, ARP en 
CHU komen, als ook gelet wordt op de

Oproep van Unievoorzitter;

BESPREEK DE 
ONTWERPSTATUTEN 

VAN HET CDA
In dit nummer van „de Nederlan
der", het ledencontactblad var de 
CHU, worden de ontwerp-statuten 
van het CDA — het Christen-Demo- 
cratisch Appel — gepubliceerd. Daar
door is de Unie in haar geheel in 
de gelegenheid zich een oordeel 
te vormen over de structuur van 
het samenwerkingsverband dat wij 
tussen de christen-democratische 
partijen willen stichten.
Aandachtige lezing zal doen zien 
dat in deze samenwerkingsvorm de 
afzonderlijke partijen hun invloed 
behouden. Van opheffing van de 
CHU is geen sprake, tenzij de Unie 
zelf te zijner tijd in overgrote meer
derheid daartoe zou besluiten.
Het ontwerp van de CDA-statuten 
kan vanuit de CHU op de gebruike--- 
lijke wijze worden geamendeerd. 
Het is wel zaak daarvan met wijsheid 
en soberheid gebruik te maken. De 
door ieder der drie partijen KVP, 
ARP en CHU’ voorgestelde wijzi
gingen zullen immers door de drie 
partijbesturen tot gezamenlijke wij
zigingsvoorstellen moeten worden 
omgesmeed, om daarna aan de par
tijraden van KVP en ARP en aan 
de Unieraad van de CHU ter goed
keuring te worden voorgelegd.
Er wacht nog veel meer werk, maar 
eerst is het woord aan de kiesvereni
gingen en de kamerkringen. Door 
de bespreking in die organen moet 
het CDA zijn wortels krijgen in 
de Unie.
Het Uniebestuur beveelt de christe- 
lijk-historische kiesverenigingen 
aan, het ontwerp van de statuten 
zo mogelijk te bespreken gezamen
lijk met de anti-revolutionaire kies
verenigingen en de plaatselijke afde
lingen van de KVP. Het zal zaak 
zijn de besprekingen vrij kort na 
afloop van de zomervakantie te 
houden.
Als de besturen wat traag zijn met 
het uitschrijven van de vergadering 
waaroop het ontwerp van de CDA- 
statuten aan de orfde moet komen, 
moeten de individuele leden niet aar
zelen aan te dringen op het beleggen 
van die vergadering.
Het Uniebestuur rekent op aller me
dewerking, vooral nu dank zij het 
opnemen van het ontwerp van de 
statuten in dit ledencontactblad „de 
Nederlander” alle Unieleden over 
een exemplaar ervan beschikken.

Mr. O.W.A. van Verschuer, 
voorzitter CHU.

uitslagen van de staten- en raads
verkiezingen, signalen naar de politieke 
leiding en de leiding van de partij: er moet 
aan de top haast gemaakt worden met het 
smeden van een hechte band.

Mr. Van Verschuer zei, dat het niet reëel is 
te verwachten dat de wordingsgeschiedenis 
van het huidige kabinet bij dat smeden 
terzijde kan worden gesteld. ,,Maar wij 
willen geen politieke breuklijn tussen de 
drie partijen aanvaarden. Wij menen dat de 
bewindslieden en kamerleden van zowel 
KVP en ARP als de kamerleden van de 
CHU ieder vanuit hun eigen verantwoor
delijkheid in de komende tijd gestalte 
moeten geven aan een stuk christen
democratische politiek.”
Volgens de Unievoorzitter moet de CHU 
positief staan tegenover de vorming van het 
christen-democratische blok. Hij herin
nerde er aan, dat het Christen-Democra- 
tisch Appèl, CDA, een begin gaat maken 
met het schetsen van een duidelijk profiel 
voor de politiek van de toekomst. „Dit 
profiel moet, ook als het electoraal niet zo 
aantrekkelijk lijkt, scherp omlijnd worden. 
Niet het beleid van het kabinet-Den Uyl zal 
de inzet moeten zijn bij de eerste landelijke 
verkiezing, waarbij het CDA zich als 
eenheid presenteert.”

GEEN BIJWAGEN

Mr. Van Verschuer vond dat het CDA 
bereid moet zijn alleen regeerverant- 
woordelijkheid te dragen. „W ij mogen en 
moeten ons niet meer laten uitspelen tussen 
VVD en PvdA. Bijwagenrollen wijzen wij 
af.”
Voor de Unievoorzitter is er thans des te 
meer reden voor een hecht christen
democratisch blok. ,,Door het door 
weinigen betreurde wegvallen van D’66 en 
DS70 en door de verharde opstelling van 
PvdA en VVD is er voor ons niet alleen alle 
ruimte. Ook de bestuurbaarheid van 
Nederland ligt in belangrijke mate in onze 
handen.”

VHF WEZENSKENMERKEN

Mr. Van Verschuer zei, dat de opdracht 
voor elk Unielid thans is het opnieuw heel 
duidelijk aangeven van de relatie tussen 
christelijk geloof en politiek. „Belangrijker 
dan welke organisatorische vormgeving 
staat o f valt de christen-democratische 
politiek daarmee.” De Unievoorzitter gaf 
vijf wezenskenmerken aan voor die politiek: 
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, re
delijkheid, dienstbaarheid en standvastig
heid.
,,Verantwoordelijkheid omdat wij ons als 
geschapenen Gods verantwoordelijk weten 
voor zijn schepping en zijn schepsels. 
Vanuit deze verantwoordelijkheid benade
ren wij de problematiek van het handhaven 
en herstellen van een leefbaar milieu, van de 
economische groei en het gebruik van onze 
basis-grondstoffen,”  aldus mr. Van Ver
schuer.
,,Vanuit de rechtvaardigheid trekken wij 
lijnen naar onze naaste, de minder
bedeelden en de meer-bedeelden. En niet 
uit afgunst of uit jalouzie proberen we een 
samenleving te bouwen in de wereld en in 
ons eigen land, waar ieder naar de talenten 
die hem gegeven zijn kan arbeiden en zijn 
brood verdienen. Wij willen in de politiek 
ook redelijk zijn omdat primair niet door 
het opzwepen van haat en geweld, het 
voeren van oorlog of door gewelddadige 
acties ontwikkelingen kunnen voortgaan, 
volkeren samen kunnen optrekken. Wij

willen begrip opbrengen zowel voor degeen 
die harder wil lopen in deze tijd als voor 
degeen die het allemaal te hard vindt gaan. 
Wij willen als een volk op weg proberen 
iedereen daar bij te houden. 
Christendemocratische politiek heeft alles 
te maken met het proberen tegenstellingen 
te overbruggen, in de politiek, in de samen
leving. Wij willen ook dienstbaar zijn. Het is 
volstrekt legitiem om te proberen, wat wij 
bij staten- en radenverkiezingen ook gedaan 
neOben, om zoveel mogelijk stemmen, 
zoveel mogelijk zetels en daardoor zoveel 
mogelijk macht en invloed te bereiken. Het 
is naar onze diepste overtuiging volstrekt 
onjuist om deze zetels, deze macht te mis
bruiken om je meerderheidswil op te leggen 
aan anderen. Wat is er mooier, wat geeft 
meer voldoening dan om als politieke 
figuren met verschillende uitgangspunten 
en verschillende opvatting samen te komen 
en elkaar te vinden op een beleid dat gericht 
is op het welzijn van een gehele bevolking.” 
Mr. Van Verschuer sprak met enige aar
zeling over het vijfde wezenskenmerk voor 
de christen-democratische politiek: de
standvastigheid. ,,Er is aarzeling omdat het 
pretentieus is. Maar wij moeten ook 
standvastig zijn. Ons gevoel voor redelijk
heid, voor dienstbaarheid mag ons niet zo 
ver brengen dat wij niet vasthouden aan 
heilige principes waarover met ons niet te 
marchanderen valt. Ik denk aan de 
problematiek van de gezagshandhaving 
waar wij naar mijn stellige overtuiging de 
grenzen van het toelaatbare hebben over
schreden. Het is onaanvaardbaar dat wij 
worden geterroriseerd door georganiseerde 
groepen die onder super rode vaandels de 
macht in handen proberen te nemen en 
door stelselmatige acties ons volksleven 
ondermijnen. Wij moeten ons samen stand
vastig betonen bij het geaccepteerd houden

van Christelijke waarden en normen in de 
samenleving en ons hoeden voor een ver
vlakking en afglijden in een kleurloze 
samenleving waar de mens van subject 
object wordt.
Als wij met deze begrippen - die wezens 
kenmerken van de Christendemocratie 
zijn - de situatie in de wereld en in ons eigen 
land beschouwen dan kan in elk geval 
niemand zeggen dat wij niets te doen 
zouden hebben.
Met inachtneming van de geringe positie, 
die wij als klein land kunnen innemen, 
kunnen wij internationaal onze invloed 
aanwenden tot vermindering van de tegen
stellingen en door middel van wetenschap 
en techniek, economische steun en een door 
werkelijke naastenliefde ingegeven in
stelling de barrières tussen oost en west, rijk 
en arm overbruggen. Wij zullen dan ook de 
moed hebben om tegen elkaar te zeggen dat 
dit niet alleen betekent: ,,Zij moeten meer 
hebben”, maar ook: ,,Wij zullen minder 
hebben” .
Een eerlijke verdeling van de welvaart zal 
immers met zich brengen dat er van ons 
afgaat en dat we bereid zijn naar ’n niveau 
te zoeken waarop het mogelijk is tot een 
redelijke verdeling van aardse goederen te 
komen. Deze problematiek raakt de in
komens en vermogensverhoudingen in ons 
eigen land,” aldus de Unievoorzitter.

NIEUWE WEGEN

Hij noemde dit een immens vraagstuk, dat 
veel verder gaat dan de discussie tussen 
werkgevers en werknemers. Die discussie 
moet volgens mr. Van Verschuer dan ook 
niet daar worden gevoerd. Niet alleen 
omdat het hun verhouding vertroebelt en de 
aandacht afleidt van de gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid van de werkers 
in een onderneming om samen een onder
neming te dragen en te leiden. Maar ook 
omdat hierbij alle aspecten van inkomen en 
vermogen, lasten en lusten, sociale zeker
heden en rechtspositieregelingen moeten 
worden betrokken. De Unievoorzitter sprak 
alleen maar de wens uit, dat de christen
democraten actief aan de gedachtevorming 
en de studies daaromtrent meedoen omdat 
het ook voor hen een zeer fundamenteel 
bestanddeel van hun politiek moet 
uitmaken. ,,Laten we daarbij de moed 
hebben nieuwe wegen in te slaan.”

H. L.

Kruisinga tof CHU in Apeldoorn:

ONGELUKKIGE KABINETSFORMATIE 
NOG DAGELIJKS HINDERLIJK
Op de Algemene Vergadering van de 
CHU, in Apeldoorn 8 juni j.1. hield 
fractieleider dr. R.J.H. Kruisinga een 
uitvoerig betoog waarin hij kantte
keningen plaatste bij gevoerd en te 
voeren beleid van het Kabinet-Den 
Uyl. Ook sprak hij over het functio
neren van de democratie in verband 
gebracht met de komende grondwets
herziening en tenslotte stelde hij dat 
de christendemocratie voor bedreigde 
structuren en groepen op de bres moet 
staan.
Kruisinga liet geen twijfel bestaan over 
zijn CDA-gezindheid, en maakte dit 
nog duidelijker door te stellen: Men 
mag de liefde tot de christendemocra
tische eenheid (het CDA) niet afmeten 
aan de liefde tot dit kabinet-Den Uyl.

BETEKENIS REVEIL
Er zijn, aldus Kruisinga, drie kente
kenen van het Réveil welke met name 
voor onze tijd van betekenis zijn. In 
de eerste plaats de evangelische allian
tie, die in zijn fundament de oecume
nische christelijke eenheid ademt. In 
de tweede plaats het verlangen naar 
een gerealiseerde christelijke sociale ac
tie.

In de derde plaats het verlangen naar 
arbeid in een chrsitelijke gemeenschap. 
Het Réveil uit de 19e eeuw heeft 
in deze drie kenmerken nog zijn volle 
betekenis voor onze maatschappij. Zij 
raakt hier aan de essentie van wat 
wij als psychohygiënische problematiek 
van de moderne tijd mogen aanduiden, 
aldus Kruisinga.

KABINET-DEN UYL
Kruisinga bekritiseerde het financieel- 
economisch beleid van het kabinet- 
Den Uyl vanuit twee gezichtspunten: 
de uitspraak van dr. J. Zijlstra in het 
laatste jaarverslag van de Nederlandse 
Bank: „de weg van de lastenverlich
ting voor de Nederlandse belastingbe
taler zal moeten worden ingeslagen” 
en het door de christendemocraten in
genomen standpunt, dat de stijging 
van de overheidsuitgaven niet onbe
perkt in dezelfde mate kan blijven 
doorgaan. Tegen het oordeel van de 
CHU in, heeft het kabinet-Den Uyl 
vorig jaar besloten de inflatiecorrectie 
voor ’74 niet te laten doorgaan. Krui
singa noemde nog enkele andere on
gunstige factoren en deed een beroep
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op het kabinet om de belastingdruk- 
stijging zo klein mogelijk te houden, 
in ieder geval beneden de 0,5%. Hij 
had nog drie wensen in de fiscale sfeer:

• Ten aanzien van de eigen woning moei er 
nu zekerheid komen, dadl de renieafirek voor 
de inkomsienhelasiing gehandhaafd hlijfi. 
Voorts moei de aftrekbaarheid van onderhouds
kosten in enigerlei vorm weer worden hersteld:
• Er moet een definitieve oplossing komen 
voor de belastingheffing van bejaarden, die enkel 
AOfV genieten. De noodvoorziening, die voor 
1974 geldt, roept zoveel onbillijkheden op. dat 
zij onmogelijk kan worden verlengd:
• Mocht onverhoopt het tarief van de vermo
gensbelasting op acht pro mille gehandhaafd 
blijven, dan dient een bijzondere regeling te 
worden getroffen voor vermogen, dat is belegd 
in de onderneming van zelfstandigen. Dit vermo
gen vervult maatschappelijk namelijk een geheel 
andere functie dan het vermogen van de gewone 
belegger.

BETREURENSWAARDIG

Kruisinga memoreerde de resolutie in de 
Unieraad aanvaard inzake de moeilijke po
sitie van het midden- en kleinbedrijf. Hij
veroordeelde hierbij de 10% inkomensda
ling voor de zelfstandigen en de 1% 
stijging in de CAO-lonen. Ook het land
en tuinbouwbeleid vertoont teveel aarze
ling. De belangrijke positie van onze export 
mag niet in gevaar komen, aldus Kruisin
ga. Een debat over de compensatie van 
de revaluatienadelen voor de landbouw 
is pas onder druk van veel politieke partij
en mogelijk met dit kabinet, aldus Krui
singa tot de Alg. Vergadering.

In de sector van de woningbouw kampt 
ons land met twee problemen:
— Kwantitatief sterk teruglopende woning
bouw;
— de grote werkloosheid in de bouw.
Met het verdwijnen van de PvdA uit 
de oppositie is er meteen een eind gekomen 
aan de getallenjacht met betrekking tot 
de volkshuisvesting, merkte Kruisinga laco
niek op. ,,Met de gevreesde 25% minder 
woningen, blijven we in de sector sociale 
woningbouw vèr achter” , waarschuwde de 
CH-fractieleider.

W ERKGELEGENHEID, DEFENSIE

In 1974 — volgens het Centraal-Economisch- 
Plan — zal de werkeloosheid ca 130 a 135.000 
personen omvatten. Ontwikkelingen van

de investeringen is van doorslaggevende 
betekenis bij het terugdringen van de wer
keloosheid. Maar die ontwikkeling van dc 
investeringen laat juist te wensen over, 
aldus Kruisinga, die niet overtuigd was 
door de geruststellende verklaringen, welke 
de Minister van Economische Zaken geeft.

De CHU is er groot voorstander van als 
door reorganisatie en efficiency-maatrege- 
len meer gedaan kan worden met minder 
geld, aldus de spreker, maar we moeten 
ons daarbij wel aan vier dingen vast
houden;

• Ons land heeft NA VO-verplichtingen, waar
aan wij ons niet eenzijdig mogen onttrekken;
• Het is niet verantwoord de mannen en vrou
wen die zich persoonlijk inzetten voor onze 
veiligheid, bloot te stellen aan extra risico's 
door het niet-vervangen van verouderd mate
rieel:
• Reorganisatiemaatregelen met personele kon- 
sekwenties moeten met dat personeel in overleg 
worden geregeld;
• Aandacht voor het kader-vrijwilligersplan, 
hetgeen zou kunnen leiden tot afschaffing van 
de dienstplicht.

CONCLUSIE

Na een jaar kabinet-Den Uyl met een te
kortschietend middenstandsbeleid, met een 
tekortschietend bouwbeleid en milieube
leid, met een financieel en belastingbeleid, 
dat te ver verwijderd is van het christende
mocratische program kan dit kabinet geen 
inzet worden van nieuwe Tweede Kamer
verkiezingen, aldus dr. Kruisinga, die geen 
goed woord over had voor de manier waar
op dit kabinet was ontstaan.

DEMOCRATIE

Wij zien in ons land verschijnselen, die 
meer doen denken aan uitingen van grof 
politiek machtsdenken dan aan de bereid
heid tot samenwerking en die daardoor 
dus een goed functioneren van de parlemen
taire democratie gevaarlijk op de tocht zet
ten, aldus Kruisinga: het totstandkomen 
van het kabinet-Den Uyl, het streven naar 
programcolleges in plaats van afspiegelings
colleges. Kruisinga accentueerde dat het 
de Christendemocratie premair gaat om 
het dienen en niet om het uitoefenen van 
macht.

Kruisinga noemt als actuele punten inzake 
het functioneren van de democratie in ons 
land:

— de voorstellen tot grondwetsherziening (en 
het commentaar van de PvdA-fractie erop in 
de 2e Kamer):
— de marionetten-resolulie van de PvdA (in 
Breda):
— het systeem van afspraken vóór de verkie
zingen (dus vóórdat de kiezers hebben kunnen 
spreken).

Met betrekking tot de komende Grond
wetsherziening verwierp de CHU-leider de 
combinatie districtenstelsel en de gekozen 
kabinetsformateur. Dit streven heeft slechts 
ten doel de CDA-richting de nek om te 
draaien, aldus Kruisinga.

Scherp veroordeelde Kruisinga de z.g. ma- 
rionetten-resolutie van de Partij van de 
Arbeid. In rokerige zaaltjes beslissen partij
bonzen wat de volksvertegenwoordigers 
moeten doen en laten. Die weg moet 
het CDA niet op, hield Kruisinga de Alg. 
Vergadering voor.

Tenslotte bleef Kruisinga bij een eerder 
ingenomen standpunt dat afspraken met 
andere partijen eerst na de verkiezingen 
(= de uitspraak van de kiezers) gemaakt 
kunnen worden.

TAAK CHRISTENDEMOCRATIE

De Christendemocratie moet op de bres 
staan voor bedreigde structuren en groepen. 
Kruisinga noemde de functie van het gezin 
als eerste, daarna de mogelijkheden voor 
hetfunctioneren als kerkelijke gemeente, de 
kleine burgerlijke gemeente, de positie van 
midden- en kleinbedrijf, de kleine dorpen 
of samenlevingsverbanden. Vervolgens leg
de hij de vinger op de discriminatie in 
vele vormen. Fractieleider dr. Kruisinga 
besloot zijn toespraak met:

„D e christen-democratie, hef CDA, de 
CHU wacht zeker in het huidige tijdsbestek, 
in de huidige verhoudingen, in de moeilijke 
internationale situatie, bij een nationale 
politiek, waar polarisatie het wacht
woord lijkt en harmonie wordt afgewezen, 
een heel belangrijke taak.

Ais wij ons fundament indachtig willen 
zijn, als wij de woorden van Paulus ter 
harte willen nemen, als we allen samen 
willen arbeiden, mogen we hopen in alle

Algemene 
vergadering-1975 
reeds in februari

De algemene vergadering -1975 van 
de CHU wordt volgend jaar reeds 
aan het begin van de maand februari 
gehouden. Dat is noodzakelijk met 
het oog op het beslissen over de 
statuten van het CDA.
Het Uniebestuur heeft besloten de 
algemene vergadering te houden op 
vrijdagavond 7 februari en zaterdag 
8 februari, in het Jaarbeurscongres
centrum te Utrecht.
In dit nummer van het leden-contact- 
blad „de Nederlander” worden op
genomen het ontwerp van de CDA- 
statuten en de begeleidende brief 
Het is de bedoeling, dat alle kies
verenigingen dat ontwerp tijdig het 
komend najaar bespreken.

VERGADERSCHEMA

De Unieraad van de CHU komt 
dit jaar nog tweemaal bijeen, en 
wel op zaterdag 21 september ter 
bespreking van troonrede en Mil
joenennota-1975 en op zaterdag 14 
december om de agenda van de jaar
vergadering voor te bereiden. Beide 
Unieraadsbijeenkomsten worden 
gehouden in het Jaarbeurscongres
centrum te Utrecht,
Het Uniebestuur vergadert op 
woensdag 3 juli, dinsdag 20 augus
tus, dinsdag 10 september, dinsdag 
22 oktober, dinsdag 19 november 
en dinsdag 14 januari.

H.L.

nederigheid en in al ons menselijk tekort, 
een bijdrage in het belang van ons land 
en volk te mogen leveren. Voor die opgave 
zijn we gesteld.”

van Dijk

GESLAAGDE
JAARVERGADERING CHU

Een recensie ais „unvollendete"

De CHU kan terugzien op een geslaagde 
algemene vergadering-1974, die op zaterdag 
8 juni in het cultureel eentrum „Orpheus” 
te Apeldoorn gehouden is. De belang
stelling van de kant van de Unieleden was 
boven verwachting, in aanmerking ge
nomen het feit, dat voor menigeen de 
vakantietijd reeds was aangebroken.
De ARP was op de algemene vergadering 
vertegenwoordigd door vice-voorzitter drs. 
R. Zijlstra en mr. W . Aan^es, voorzitter van 
de anti-revolutionaire Tweede-Kamerfirac- 
tie. Mevrouw A. M. van der Werf-Terpstra, 
voorzitter van de kring Gelderland van de 
KVP en lid van het KVP-partijbestuur 
mocht haar partij vertegenwoordigen. Ook 
was aanwezig burgemeester mr. F. Th. 
Dijekmeester van Apeldoorn.
De huishoudelijke agenda van de jaarverga
dering vergde ditmaal niet veel tijd. 
Algemene instemming was er met het jaar
verslag van secretaris mr. J. L. Janssen van 
Raay en het financieel verslag van penning
meester A. J. Kaland.
De vergadering stemde in met de 
pre-adviezen van de Unieraad wat betreft de 
voorstellen, ingediend door kiesvereni
gingen.
De kiesvereniging Schiedam had voor
gesteld stappen te ondernemen om gedaan 
te krijgen dat verkiezingen voor provinciale 

_staten en voor gemeenteraden niet meer 
vlak na elkaar gehouden worden. De 
algemene vergadering wilde die stappen wel 
en het Uniebestuur gaat nu na, in hoeverre 
het probleem bij andere politieke partijen 
leeft, om zo mogelijk iets gezamenlijks te 
ondenremen.
De kiesvereniging te Amersfoort had aan
gedrongen op een analyse van de staten
verkiezingen van dit jaar, met name om na 
te gaan wat het resultaat was van het 
optreden in CDA-verband in vijf provincies 
en het afzonderlijk uitkomen met kandida
tenlijsten in de andere provincies. De 
Unieraad achtte een diepgaande analyse 
opportuun en was van mening, dat de

stembusuitslag het beste besproken zou 
kunnen worden tijdens de redevoeringen op 
de algemene vergadering. Aangezien dit 
gebeurde was de jaarvergadering van 
oordeel, dat van de zijde van de CHU geen 
analyse van de statenverkiezingen behoeft 
plaats te vinden.
De algemene vergadering besloot voorts het 
voorstel van de kiesvereniging Den Haag - 
Bezuidenhout/Mariahoeve over de wijze, 
waarop de vergoedingen voor vertegen
woordigers in politieke lichamen worden 
vastgesteld, in handen te geven van de 
Lohmanstichting. De kiesvereniging, die 
van mening is, dat het niet juist is als die 
vertegenwoordigers zelf de hoogte van hun 
vergoeding bepalen, wilde de instelling van 
een staatscommissie.

KIEZEN

Het kiezen van nieuwe leden van de Unie
raad gaf een uitvoerige discussie. Met name 
werd gepleit voor het afwijken van de 
voordracht van de Unieraad wat de nieuw te 
kiezen leden betreft. Verscheidene afge
vaardigden wezen er op, dat het westen des 
lands reeds voldoende in de Unieraad 
vertegenwoordigd is en pleitten voor het 
kiezen van een regionale kandidaat.
De uitslag van de stemming was evenwel 
overeenkomstig het advies van de Unieraad. 
Herkozen werden ds. G. Bos, drs. C. 
Dekker, mevrouw H. Evenhuis-van Essen, 
mevrouw H. van Riet-Augsburger en jhr. 
mr. F. O. J. Sickinghe. De nieuw-gekozenen 
Unieraadsleden zijn mr. C. A. Bos te 
Amsterdam en J. Schuur te IJsselmuiden.

TELEGRAM

Aan het begin van de algemene vergadering 
is een telegram van aanhankelijkheid ver
zonden naar koningin Juliana. Nadat het 
besluit tot het verzenden was genomen 
zongen de aanwezigen het eerste en het 
zesde couplet van het Wilhelmus.

H. L.

D IC K  V E R K IJK
Radio Hilversum 1940 /45

Hoewel wij de lezers, als regel niet willen 
ophouden met interne problemen, waar
voor een redakteur van een politiek week
blad zich soms gesteld ziet, menen wij 
deze keer een uitzondering te moeten ma
ken.
Het lag in mijn voornemen om in het 
kader van de boekrecensies, die ik de laat
ste jaren regelmatig voor De Nederlander 
schrijf, aandacht te besteden aan het on
langs verschenen boek „Radio Hilversum 
1940-1945” van Dick Verekijk.
Mijn verzoek om toezending van een recen- 
sie-exemplaar werd echter door de uitgever
— Arbeiderspers B.V. — afgewezen. Er wa
ren, aldus de direktie, geen recensie-exem- 
plaren meer beschikbaar.

Hierover heb ik in een brief aan de direk
tie mijn verbazing uitgesproken; er tevens 
op wijzend dat mij een dergelijk antwoord 
in de ruim drie jaar dat ik recensies voor 
De Nederlander schrijf, nog nooit had be
reikt.
De direktie van de Arbeiderspers ant
woordde mij, dat afsluiting van de recensie- 
lijst, nadat ongeveer 150 exemplaren waren 
uitgezet, niet ongebruikelijk is. Afgezien 
daarvan was de eerste druk van het 
boek van Dick Verkijk bij de uitgever 
uitverkocht.
Deze reaktie heeft mij echter nog meer 
verbaasd, toen ik uit de pers vernam — 
en mij van bevoegde zijde werd bevestigd
— dat de uitgever overweegt binnenkort 
een tweede druk van dit boek te laten 
verschijnen.
Vervolgens heb ik de direktie van de Ar
beiderspers er op gewezen dat aan mij, 
op aanvrage, destijds een recensie-exem- 
plaar van ,,Omzien in Verwondering” van 
Annie Romein-Verschoor is toegestuurd. 
Dit boek had, toen ik het ter recensie 
ontving, reeds een vierde druk beleefd.
Uit het voorgaande kunnen wij tot geen 
andere conclusie komen dan dat de Ar
beiderspers eenvoudig niet ingaat op een 
verzoek om een recensie-exemplaar van 
genoemd boek van Verkijk voor De Neder

lander ter beschikking te stellen. Dit 
verwondert mij temeer omdat voordien, 
op mijn verzoek, na het genoemde boek 
van Annie Romein, destijds ook een bij 
de A.P. verschenen boek van Sal Santen 
over Sneevliet ter recensie aan De Neder- 
landedr is aangeboden.
Vanzelfsprekend is het het goed recht van 
een uitgever om de aanvragen om recensie- 
exemplaren van een boek niet meer te 
honoreren, wanneer de hiervoor beschik
bare delen zijn uitgeput.
Dat men echter meent om hier — kennelijk 
in tegenstelling tot het boek van Annie 
Romein — zo’n strakke lijn te hanteren, 
en zelfs met geen woord te spreken over 
een mogelijke tweede druk, verwondert 
ons in hoge mate.
Ik heb de direktie van de A.P. meegedeeld 
dat ik mij via de bibliotheek op de hoogte 
zal stelen van de inhoud van het boek 
van Dick Verkijk om daarna te beslissen 
of ik het via de boekhandel zal aanschaf
fen; hetzij een eerste of een tweede druk. 
Aangezien het strakke uitgangspunt van 
de direktie van de A.P. het mij onmo
gelijk maakt om langs de normale, gebrui
kelijke weg een recensie voor De Neder
lander te schrijven, kan ik tot geen andere 
konklusie komen dan dat de A.P. op een 
recensie in ons blad geen prijs stelt. Van 
mijn kant meen ik dan ook niet de moeite 
te hoeven doen om langs voor een recen
sent ongebruikelijke kanalen alsnog een 
recensie voor te bereiden.

Lezers van De Nederlander die bij aan
koop of het lenen van boeken via de biblio
theek, zich graag van mijn besprekingen 
op de hoogte stellen, adviseer ik derhalve 
het boek ,,Radio Hilversum 1940/45” van 
Dick Verkijk eerst in de bibliotheek aan 
te vragen; dan wel voor hun oriëntatie
deze maal te rade te gaan bij recensenten 
die een van de 150 beschikbare exemplaren 
hebben kunnen bemachtigen.

H. van Spanning
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Ontwerpstatuten voor het CDA
H O O F D S T U K  I

DE FEDERATIE

Preambule
D e A n t i  R e v o lu tio n a ir e  P a r tij  
(A R P ) , C h r is te li jk  H is to r isc h e  
U n ie (C H U )  en  K a th o lie k e  
V olk sp a rtij ( K V P )  gaan m et el
k a a r o n d e r  d e  n a a m  „C h risten  
D em o cra tisch  A p p è l ” , a fg ek ort  
„ C D A ” , ee n  fe d e r a tie  a a n  die  
ook  o p e n g e s te ld  w o r d t  v o o r  
rec h tstreek se  led en , en  d ie  g e r e 
geerd  w o r d t  d o o r  d e  v o lg e n d e  
s ta tu te n . W ijz ig in g e n  v a n  d eze  
sta tu te n  d ie n e n  te w o r d e n  g o e d 
g e k e u rd  d o o r  d ez e lfd e  o r g a n e n  
v a n  A R P , C H U  e n  K V P  d ie  d ez e  
s ta tu te n  h e b b e n  v a s tg e s te ld .
D e fe d e r a t i e v e  o r g a n e n  k r ijg e n  
n iet a n d e r e  o f  m e e r  b e v o e g d h e 
d en  d a n  in  d ez e  s ta tu te n  u i t 
d ru k k e lijk  v e r m e ld .
H e t  C D A  s tr e e ft  e r  n a a r  b ij d e  
e e r s tk o m e n d e  v e r k ie z in g e n  v o o r  
de led en  v a n  d e T w e e d e  K a m e r  
de c h r is te n -d e m o c r a tis c h e  v e r 
b o n d e n h e id  m a x im a a l  to t u i t 
d ru k k in g  te b r e n g e n . D e  m o g e 
lijk h eid  v a n  v e r b in d in g  v a n  3 
a fz o n d e r lijk e  lijs te n  is d a a r to e  
n iet  het g e ë ig e n d e  m id d e l . H e t  
C D A  w il  d e r h a lv e  ee n  C D A -l i js t
c .q . C D A -l i js t e n  to t s ta n d  b r e n 
gen .
D eze  s ta tu te n  g e v e n  z e l f  d e  w e g  
en  d e w i jz e  a a n  w a a r la n g s  en  
w a a r o p  d e fe d e r a t i e  z ic h  g e le i 
d e lijk  om kan z e tte n  in  e e n  p a r 
tij.
D e f e d e r a t i e  z a l  r e c h ts p e r s o o n 
lijk h eid  v e r k r i jg e n .

I Grondslag 
en doel

A r tik e l  1

Het Christen Democratisch Appèl is 
een politieke organisatie en is ge
vestigd te ’s-Gravenhage.

A r t ik e l  2

Het Christen Democratisch Appèl 
aanvaardt het Evangelie als richt
snoer voor het politiek handelen.

A r tik e l  3

Het Christen Democratisch Appèl 
wil streven naar een maatschappij, 
Waarin de bijbelse gerechtigheid 
meer gestalte krijgt, de mens zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid 
beter kan beleven en waarin het 
welzijn van allen wordt gediend; 
het legt de concrete doeleinden vast 
in een politiek werkprogram, 
waarmee het zich uitdrukkelijk 
richt tot het gehele Neerlandse volk 
zonder onderscheid naar geloofs
overtuiging of maatschappelijke 
groepering.

Middelen
A r t ik e l  4

Het C D A. w il op  deze gron dslag dit 
doel b ereiken  door:
•  de christen-democratische ge
dachte te verdiepen en te stimule
ren door studie en voorlichting;
•  de integratie van de 3 partij- 
secretariaten en de 3 wetenschappe
lijke bureaus te bevorderen;
•  te streven naar één CDA-fractie 
in Eerste en Tweede Kamer der 
Staten Generaal, de Provinciale 
Staten, de Gemeenteraden en an
dere vertegenwoordigende licha
men;
•  de internationale samenwerking

D e d rie  ch r.-d em o k ra tisch e p a rtijv o o rz itte rs , resp . D e  Z e e u w , D e K o n in g , V ersch u er

van christen-democraten te bevor
deren, onder meer door middel van 
het streven naar een Europese 
christen-democratische partij.

II Lidmaatschap
A r tik e l  5

H et ledenbestand  van  het C D A be
sta a t u it:
•  de leden van de ARP, CHU en 
KVP; zij zijn via hun partijen lid 
van het CDA, en oefenen aldus hun 
rechten uit;
•  rechtstreekse leden, die als zo
danig zijn toegetreden tot het CDA.

Rechtstreekse leden
A r tik e l  6

Het rechtstreekse lidmaatschap 
wordt verkregen door aanmelding 
bij het CDA-secretariaat.
De rechtstreekse leden worden be
stuurd door het Dagelijks Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur en het Be
stuur benoemen na consultatie van 
de rechtstreekse leden uit hun mid
den respectievelijk één Dageljjks- 
Bestuurslid en drie Bestuursleden 
mitsgaders 35 Congresleden totdat 
er 10.000 rechtstreekse leden zijn. 
Vanaf dat ogenblik benoemen zij
zelf voor elk vol 10.000-tal één lid in 
het Dagelijks Bestuur, drie leden in 
het Bestuur en 35 leden in het Con
gres,
Ongeacht hun ledental blijft het 
Dagelijks Bestuur functioneren als 
hun Bestuur.
De bepalingen van dit artikel wor
den nader uitgewerkt in het Huis
houdelijk Reglement.

III CDA-
organen

Het Congres
A r t ik e l  7

H et C ongres bestaal u it 605 o f  m eer  
leden, w a a rva n :
280 aangewezen door de K V P ,'
185 aangewezen door de ARP,
105 aangewezen doof de CHU, en 
35 of een veelvoud daarvan be
noemd op de voet van artikel 6 uit 
de rechtstreekse leden.

A r t ik e l  8

A a n  het C on gres is opg ed ra gen :
•  de vaststelling van het program 
van actie van het CDA na behande
ling in. de respectievelijke partijra
den c.q. Unie-raad;
•  de vaststelling van de statuten 
en Reglementen van het CDA,

•  de bespreking van het politieke 
beleid;
•  de verkiezing van de voorzitter.

van de secretaris en van de pen
ningmeester van het CDA.

Het Bestuur
A r t i k e l . 9

H et B estuu r  is sam engesteld  als 
volgt:
Stemgerechtigde leden:
.D de voorzitter van het CDA;
D de secretaris van het CDA;
□  de penningmeester van het CDA;
□  telkens 10 leden benoemd door 
ARP, CHU en K VP; tenminste 
twintig procent hiervan dient te 
behoren tot het vrouwelijk ge
slacht;
D tenminste drie vertegenwoordi
gers van de rechtstreekse leden. 
Adviserende leden:
□  de voorzitters van de drie Tweede ‘ 
Kamer-fracties van ARP, CHU en 
KVP, of wanneer er één CDA- 
fractie ontstaat, het fractie- 
presidium;
□  één vertegenwoordiger van de we
tenschappelijke bureaus;
□  de directeur van het CDA- 
secretariaat.

A r t i k e l  10

H et B estuu r heeft tot ta a k :
■  leiding te geven aan de politieke 
activiteiten van de drie partijen, 
dan wel deze te coördineren;
D de voorbereiding van de be
sluitvorming van het Congres;
■  de bevordering van de politieke 
en organisatorische eenwording;
■  het maken van een voorstel voor 
de zetelverdeling van de kandida
tenlijst voor de Tweede Kamer
verkiezingen, en van een voorstel 
betreffende één of meer lijsttrek
kers c.q. betreffende de verdeling 
van de kamerkringen over hen;
■  goedkeuring van de CDA- 
begroting en bespreking van de 
jaarverslagen;
■  benoeming van vertegenwoordi
gers van rechtstreekse leden in Be
stuur en Congres, mits artikel 6 niet 
van toepassing is;
■  de instelling en opheffing van 
vaste en bijzondere commissies.

Artikel 11

Voor het nemen van beslissin
gen over een aantal bij Huishou
delijk Reglement te bepalen 
aangelegenheden dient het be
stuur in verdubbelde samenstel
ling, bijeen te komen.

A r t i k e l  12

H et D a gelijk s  B estuu r is als volgt 
sam engesteld : stem gerech tigd e le
den:
□  de voorzitter van het CDA;
□  de secretaris van het CDA;
□  de penningmeester van het CDA;
□  telkens drie leden benoemd door 
ARP, CHU en KVP;
□  tenminste één vertegenwoordiger 
van de rechtstreekse leden. Indien 
tot de aldus aangegeven leden geen 
vrouw behoort, verkiest het Be
stuur uit zijn midden een vrouw als 
extra lid.

Adviserende
leden:

□  de drie voorzitters van dt 
Tweede Kamer-frakties van ARP, 
CHU en K VP, of wanneer er één 
CDA-fractie ontstaat, het fractie- 
presidium;
□  één vertegenwoordiger van de 
wetenschappelijke bureaus;
□  de directeur van het CDA- 
secretariaat.

A r t i k e l  1 3

A a n  het D agelijks Bestuur is opge
dragen:
■  de dagelijkse leiding van het 
CDA;
■  de voorbereiding van de besluit
vorming van het Bestuur;
■  de uitvoering van de besluiten 
van het Congres en van het be
stuur;
■  het maken van een concept
voorstel voor de zetelverdeling van 
de kandidatenlijst voor de 
Tweede-Kamer-verldezingen; en 
een conceptvoorstel betreffend één 
of meer lijsttrekkers c.q. de verde
ling van hen over de kamerkringen;
■  de , voorbereiding van de CDA- 
begroting en -jaarverslagen;
■  de leiding over het CDA- 
secretariaat;
■  de benoeming en het ontslag van 
CDA-personeel;
■  de verantwoordelijkheid voor de 
CDA-voorlichting en -publiciteit;
■  het bestuur over de rechtstreekse 
leden, de benoeming van een verte
genwoordiger daarvan in het Dage
lijks Bestuur, mits artikel 6 niet van 
toepassing is, en de vaststelling van 
hun contributie.

Stemprocedure
A r t ik e l  14

Besluiten in CDA-organen worden 
genomen bij eenvoudige meerder
heid van stemmen. De stemproce
dure wordt geregeld bij Huishoude
lijk Reglement.

De voorzitter
A r t i k e l  15

De voorzitter heeft de leiding van 
de vergaderingen van het Congres, 
het Bestuur en het Dagelijks Be
stuur,

De secretaris
A r t ik e l  16

De secretaris is belast, onder ver
antwoordelijkheid van het Dage
lijks Bestuur, met de leiding van 
het CDA-secretariaat en met alle 
werkzaamheden die tot het secreta
riaat van een politieke organisatie 
kunnen worden gerekend.

De penningmeester
A r t ik e l  17

De penningmeester is, onder ver-' 
antwoordelijkheid van het Dage
lijks Bestuur, belast met het beheer 
van de gelden.

P . P A . C .

A r tik e l 18

Een Perm anente Program  A dvies  
Commissie (P P A C ) zal
•  het CDA stimuleren in de bezin
ning op. de relatie tussen levens
overtuiging en politiek handelen;
•  adviseren over de hoofdlijnen 
van het beleid;
•  adviseren over de uitvoering en 
bijstelling van het program.

A r tik e l 19

De samenstelling van de PPAC  is 
als volgt:
□  een voorzitter, een vice-voorzit- 
ter en 7 leden benoemd door het 
bestuur van het CDA op voor
dracht van het Dagelijks Bestuur;
□  drie leden benoemd door het Be
stuur van het CDA, op voordracht 
van de drie wetenschappelijke In
stituten van ARP, CHU en KVP;
□  drie leden benoemd door de partij
besturen van ARP, CHU en KVP, 
door elk partijbestuur één lid;
□  drie adviserende leden, benoemd 
door de TTweede Kamer-fracties 
van ARP, CHU en KVP, door elke 
fractie één lid, of wanneer er één 
CDA-fractie ontstaat door die frac
tie;
□  het secretariaat van de PPAC be
rust bij de drie wetenschappelijke 
Instituten gezamenlijk.

A r tik e l 20

De PPAC brengt eens per jaar vóór 
1 augustus een gdtnotiveerd 
beleids-advles aan het Bestuur.
Het ja a r lijk s  advies dient tenm inste  
een  an tw oord  te beva tten  op  de vo l
gen de vra gen :
•  welke onderdelen van het be
staande program dienen te worden 
gewijzigd?
•  welke onderdelen van het be
staande program zijn inmiddels 
uitgevoerd of door de feiten achter
haald?
•  over welke onderwerpen dienen 
uitspraken te worden voorbereid?

A r t ik e l  21

Het Bestuur bespreekt de adviezen 
van de PPAC en bepaalt daarover 
zijn oordeel. Het jaarlijks advies 
van de PPAC en het oordeel van 
het Bestuur daarover worden tege
lijk openbaar gemaakt en in het 
Congres ter discussie gesteld.

Huishoudelijk
Reglement

A r tik e l  22
Bij Huishoudelijk Reglement 
worden werkwijze en verdere 
uitwerking van de statutaire 
■bepalingen betreffende de 
CDA-organen nader geregeld.

IV Financiën
Artikel 3̂

De geldmiddelen van het CDA be
staan uit:
■  de jaarlijkse bijdragen van ARP, 
CHU en KVP;
■  de jaarlijkse contributie van de 
rechtstreekse leden;
■  bijdragen van donateurs;
■  schenkingen, erfstellingen en le
gaten;
■  andere inkomsten.

H et B oek ja a r  loopt van 1 januari tot 
en met 31 december 
De regelm S tïge con trole  op de wijze 
waarop de financiële administratie 
wordt gevoerd, wordt opgedragen 
aan eén accountant.
Het Bestuur kan zich doen bijstaan

NA DE STORM
In het vorig bericht over de ledenwerfactie 
in „de Nederlander” moesten we toegeven, 
dat het wat stiller geworden was. We heb
ben daarbij, met enige aarzeling, de wens 
uitgesproken dat op de stilte nog een storm 
zou volgen.
De eerste dagen na deze publicatie bleef 
het bladstil, dan begint zo’n onvervulde 
wens wat zwaar te wegen. Een resultaat 
dat nauwelijks boven het laatst gepubliceer

de aantal van 1.104 uitkwam zou een wat 
teleurstellend slot aan de zo spontaan ge
voerde actie gegeven hebben. Een anticli
max.

Kort voor de jaarvergadering kwam er 
een lichte bries opzetten, donderdag was 
er sprake van een vinnig windje, waardoor 
een eindresultaat van bijna 1.-200 in het 
vooruitzicht kwam.

Vrijdag 7 juni werd het echter noodweer 
en de zaterdag in Apeldoorn deed de deur 
dicht. Kwart voor één werd als eindstand 
aan de freule doorgegeven 1.281, het juiste 
aantal dat toen bereikt was. Doch daar
mede is het niet opgehouden. Vanzelfspre
kend was in de eenmaal doorgegeven stand 
niets meer te veranderen, doch het slotresul- 
taat inclusief de zaterdagmorgen nog op 
het Uniebureau bezorgde post is: 1.308 
NIEUWE LEDEN!
Daarnaast de aanloop van de zaterdag 
te Apeldoorn gestarte actie van de vrouwen, 
waarvan wij twee aanmeldingen ontvingen, 
zodat we op 1.310 gekomen zijn!
Dank, hartelijk dank voor al uw werk!

VICTORIE

In de individuele competitie brachten 198 
deelnemers tesamen 564 leden aan. De 
strijd om de eerste plaats werd pas vrijdag
middag beslist. Tot op dat moment stonden 
de beide bekende koplopers op 25. Het 
was tenslotte de heer van Dijkhuizen die 
het 26e en winnende doelpunt scoorde en 
in de daarop volgende avond (of nacht) 
van Kesteren werd de victorie compleet. 
De eindstand is:
1. J. van Dijkhuizen 29 leden
2. J. Sonneveld 25 leden
3. F., van Duyn 16 leden
4. H. Hensen 13 leden



VRIJDAG 21 JUNI 1974

door een  fin a n cië le  com m issie. Taak 
en werkwijze van deze commissie 
worden bij H uishoudelijk Reele- 
m ent geregeld.

V. Tweede 
Kamer

verkiezingen
CDA-lijsten

A r tik e l  24

Teneinde voor Tw eede K a m erv er
k iezingen  tot C D A -lijsten  te kom en  
w ordt de volgende procedure in het 
leven geroepen :
•  de drie bevoegde partij-organen 
van ARP, CHU en KVP besluiten 
de uitslag van deze procedure al 
dan niet als bindend te aanvaarden;
•  het Dagelijks Bestuur stelt een 
concept voorstel op betreffende de 
verdeling van de zetels van de 
CDA-Tweede-Kamerfractie over 
ARP, CHU en KVP en, voorzover 
hun aantal daartoe aanleiding geeft, 
de rechtstreekse leden, betreffende 
de vraag hoeveel lijsten er moeten 
komen en hoe de verdeling van de 
plaatsen op die lijsten moet zijn 
betreffende de vraag of er één of 
meer lijsttrekkers moeten zijn, en 
in het tweede geval hoe die lijst
trekkers over de kamerkringen ver
deeld worden. Het Dagelijks Be
stuur legt dit concept voorstel voor 
aan het Bestuur;
•  Het Bestuur stelt aan de hand 
van het concept een voorstel vast 
voor de bevoegde partij-organen, 
die geen wijzigingen mogen aan
brengen, en het voorstel moeten 
aanvaarden of verwerpen;
•  indien het voorstel wordt ver
worpen wordt het bindend advies 
ingeroepen van een Commissie van 
Wijze Mannen, bestaande uit drie 
personen. Iedere partij wijst één 
persoon aan; indien het advies op 
voorhand als bindend was aan
vaard, is daarmee definitief beslo
ten de CDA-H)st(en) tot stand te 
brengen; als dat niet het geval was, 
gaat het advies terug naar de par- 
tijorganen;
•  de vervulling van de zetels ge
schiedt door elk der partijen vol
gens de bij haar geldende procedu
re;
•  indien naar de mening van het 
Dagelijks Bestuur de aldus tot stand 
gebrachte kandidatenlijst naar re
gionale vertegenwoordiging, des
kundigheid of andersoortige eenzij
digheid dusdanig onevenwichtig is 
dat aan een behoorlijke en even- 
wicjitige vertegenwoordiging van 
het CDA in de Tweede Kamer ern
stige twijfel bestaat, kan het dage
lijks bestuur het Bestuur voorstel
len correcties aan te brengen. In
dien het Bestuur met deze voorstel
len akkoord gaat kan het deze aan 
de bevoegde partijorganen voorleg
gen. Gaan deze niet unaniem ak
koord dan beslist de Commissie 
van Wijze Mannen.

A r tik e l  25

De kandidaat, lid overeenkomstig 
artikel 5a of 5b, zal bij zijn bereid
verklaring tot aanvaarding van zijn 
kandidatuur schriftelijk moeten 
verklaren:
■  dat hij het politiek program van 
het CDA onderschrijft, met recht 
van g'ravamem); en
■  dat hij in fraktieverband zal ■==- 
menwerken;
■  dat hij slechts een aan zijn partij 
toegedachte zetel zal bezetten.

0  Het recht van gravamen (d.w.z. 
,,bezwaar” is een tot nu toe in de 
ARP bestaande regeling. Het be
treft het recht van kandidaat- 
kamerleden om m.b.t. een bepaald 
onderdeel van het program, dat 
men overigens onderschrijft, tevo
ren aan het Bestuur een afwijkend 
gevoelen kenbaar te maken. Het 
Bestuur beslist of een kandidaat, 
ondanks een dergelijk „bezwaar” , 
op de kandidatenlijst wordt ge
plaatst.

A r tik e l  26
De leden die geroepen  w orden  zi'- 
ting te nem en in v erteg en w oord i
gende licham en, w orden  gea ch t zich  
bij hun arbeid  d aarin  te richten  
n a a r u itspraken  en  verk la rin gen  
va n  bevoegde C D A -organen , tenzij

a fw ijk in g  d aarvan  hun op  d u ide
lijk  aan  te w ijzen  gronden  noodza
kelijk  voorkom t.

Incompatibüiteit
A r t ik e l  27

De voorzitter van het CDA kan niet 
tevens voorzitter van één van de 
CDA-fracties van de Staten Gene
raal zijn.

VI. Eerste 
Kamer- 

'^erkiezingen
A r tik e l  25

Een CDA-fractie in de Eerste Ka
mer kan slechts tot stand komen 
indien zowel de ARP-fractie, als de 
KVP-fractie, als de CHU-fractie als 
zodanig niet meer bestaat, hetzij 
doordat alle leden daarvan tot ds 
CDA-fractie zijn toegetreden, hetzij 
doordat alle leden als zodanig dcor 
de Provinciale Staten verkozen 
worden.

VU. Andere 
verkiezingen

A r tik e l  29

Gecombineerde fracties van ARP, 
CHU en KVP mogen slechts de 
naam CDA voeren in Gemeentera
den, Provinciale Staten en andere 
vertegenwoordigende lichamen in- 

' dien er niet daarnaast afzonderlijke 
ARP, CHU en .KVP fracties functio
neren.

VUL CDA- 
verhanden

A r tik e l  30

CDA-verbanden komen formeel tot 
stand krachtens erkenning of op
richting door het Dagelijks Bestuur.

Erkenning
A r tik e l  31

Erkenning kan plaatsvinden indien 
binnen een gemeente een ARP- 
kiesvereniging en/of een CHU- 
verkiesvereniging en/of KVP- 
afdeling, hetzij een derzelver, op 
rechtsgeldige wijze besluit(en) zich 
te verbinden tot een CDA-verband, 
en daarvoor de vereiste toestem
ming- vraagt aan het CDA- 
secretariaat.

A r tik e l  32

Alvorens een CDA-verband te er
kennen onderzoekt het Dagelijks 
Bestuur
•  of de bétreffende besluiten 
rechtsgeldig genomen zijn;
•  of van het CDA-verband deel 
uitmaken een ARP-ki-esvéreniging, 
en/of CHU-kiesvereniging en/of 
een KVP-afdeiing;
•  of de betreffende landelijke 
partij-secretariaten akkoord zijn in 
dier voege dat zij haar afzonderlijke 
naam in de toekomst niet meer zul
len vrijgeven naast het CDA-ver
band.

Oprichting
a rtik e l 33

In gemeenten waar kiesverenigin
gen resp. afdelingen van ARP en/of 
CHU en/of KVP niet voorkomen 
kunnen aldaar wonende CDA- 
leden, tenminste 10 in totaal, aan 
het CDA-secretariaat verzoeken te 
worden opgericht als CDA-verband.

A r tik e l  34

Alvorens een dDA-verband op te 
richten onderzoekt het Dagelijks 
Bestuur
•  of er inderdaad geen ARP- 
•kiesvereniging en/of een CHU- 
kiesvereniging en/of een KVP- 
afdeling in de betreffende gemeente 
voorkomt;
•  of de drie partij-secretariaten ak
koord gaan de namen van hun par
tijen voor de betreffende gemeente 
niet meer vrij te geven. Het Dage
lijks Bestuur stelt voor de verban

den een model-verbandsreglement 
op. Afwijkende bepalingen behoe
ven de toestemming van liet Dage
lijks Bestuur

Regionale
^DA-verbanden

A r t ik e l  36

■Regionale CDA-verbanden komen 
tot stand krachtens erkenning door 
het Dagelijks Bestuur. De artikelen 
31, 32 en 35 zijn van overeenkom
stige toepassing.

HOOFDSTUK II
DE GROEI
I. Algemene 

beginselen
A r t ik e l  37

D e  overdracht van taken en be
voegdheden door de afzonderlijke 
partij-organen aan de federatieve 
organen kan slechts geschieden bij 
besluit van de bevoegde partij- 
organen.

A r tik e l  38

D e  overdracht van taken en be
voegdheden kan taak na taak en 
bevoegdheid na bevoegdheid ge
schieden.

II. Specifieke 
bepalingen

A r tik e l  39

Los van de overdracht van taken en 
bevoegdheden door partij-organen 
aan CDA-organen kunnen de par
tijen besluiten tot feitelijke integra
tie van partij-secretariaten, weten
schappelijke bureaus en politieke 
organen.

A r tik e l  40

De partijen kunnen voorts beslui
ten haar financiële bevoegdheden 
geheel of gedeeltelijk te delegeren 
aan een Financiële Commissie.

BIJLAGE
EINDE VAN DE 

GROEI
(Schets voor de sta tuten  van  de een 
heid sorganisa tie)
•  Het Christen Democratisch Ap
pèl is een politieke partij.
•  G rondslag en doel: gelijk aan die 
van de CDA als federatie.
•  Lidm aatschap: lid van het CDA  
kan zijn iedere Nederlander die 
zich aangetrokken voelt tot grond
slag, doel en middelen van het CDA. 
Het CDA kent geen ballotage.
•  De hoogste macht in het CDA 
berust bij het Congres, dat jaarlijks 
bijeenkomt.
•  De algemene leiding van het 
CDA berust bij het B estuur. Het 
Bestuur bespreekt onder meer de 
politieke situatie en bepaalt de poli
tieke gedragslijn.
•  De dagelijkse leiding van het CDA 
berust bij het D agelijks pestu u r.
•  Het CDA kent reg iona le  en 
p laatselijke a fdelingen . De afdelin
gen hebben o.a. het recht voorstel
len in te dienen bij het Congres.
•  Het CDA kent een P erm anente  
P rogra m  Com m issie (PPAC).

Kandidaatstelling 
Tweede Kamer:

□  De wijze van kandidaatstelling 
wordt geregeld in een reglement, 
dat door het Congres wordt vast
gesteld en geregeld.
□  Het Bestuur heeft de leiding bij 
de voorbereiding van de verkiezing 
van de kandidaten voor de Tweede 
Kamer der Staten Generaal.
D Het Congres wijst de lijsttrek- 
ker(s) aan op voordracht van het 
Bestuur.
n  Kandidaten voor de Tweede Ka
mer kunnen worden gesteld door 
het Bestuur en door de afdelingen.
□  De plaatselijke afdelingen bren
gen hun stem uit op haar toegezon
den stembiljetten aan de hand van 
de eveneens toegezonden alfabeti
sche groslijst. Voor het opmaken 
van de uitslag wordt het punten- 
stelsel toegepast, met inachtneming 
van de plaats die iedere kandidaat

D eze luch tballon  w e r d  als p r o p a g a n d a m id d el in  d e jo n g s te  s tem b u s
str ijd  g eb ru ik t d oo r het C D A

op het stembiljet heeft verkregen.
□  De uitslag van de stemming is 
beslissend voor de samenstelling 
van de lijst en voor de volgorde 
waarin de kandidaten op de in te 
dienen lijsten zullen voorkomen. 
Op grond van zeer bijzondere om
standigheden kan het Bestuur, op 
voorstel van het Dagelijks Bestuur, 
correcties aanbrengen.

Toelichting 
ontwerp- statuten 

Christen-
Democratisch Appèl 

(CDA)
•Deze ontwerpstatuten zijn gebaseerd op:
-  een analyse van de statuten en regle
menten van ARP, CHU en KVP;
-  de gezamenlijke resolutie van 23 juni 
1973;
-  de gezamenlijke resolutie van 15 decem
ber 1973;
-  gewoonten en beginselen uit het vereni
gingsrecht.
•  De resolutie van 23 juni bestempelt het 
CDA in eerste instantie tot een samenwer
kingsverband en de resolutie van 15 de
cember opteert uitdrukkelijk voor een 
groeimodel. De systematiek van de ont
werpstatuten is hiermede in overeen
stemming. Hoofdstuk I roept een fede
ratieve structuur in het leven, Hoofdstuk
II bevat de techniek van de groei; dat wil 
zeggen de geleidelijke omvorming van de 
federatie tot een eenheidspartij; Hoofdstuk
III geeft in hoofdlijnen aan hoe die een
heidspartij eruit zal zien, waartoe de groei 
zal leiden.
• De discussie over öf een federatie öf een 
partij is altijd in zoverre onzuiver geweest, 
dat de federatie ook een nieuwe politieke 
organisatie is, zij het dat de organen van 
de bij die federatie aangesloten partijen 
bevoegdheden behouden. Bovendien gaat 
de federatieve gedachte over het algemeen 
uit van de gelijkwaardigheid van de aan
gesloten partners, althans wat de bestuur
lijke organen betreft. Daarom zijn CDA- 
bestuur en Dagelijks Bestuur paritair sa
mengesteld. Het verschil in grootte vindt 
wel zijn uitdrukking in vertegenwoordi
gende lichamen als het Congres. Bestaan 
de bestuurlijke organen uit vertegenwoor
digers van de drie gelijkwaardige partijen, 
het Congres is samengesteld uit afgevaar
digden van de 3 ledenbestanden, die nu 
eenmaal verschillen in grootte.
•  Een eigenaardigheid van de onderhavige 
federatie is het bestaan van de recht
streekse leden. Het is van stonde af aan de 
bedoeling geweest de mogelijkheid te 
openen om bulten de 3 partijen om recht
streeks lid te kunnen worden van het 
CDA. De resolutie van 23 juni zegt „Het 
CDA richt zich tot het gehele Nederlandse 
volk. Ook rechtstreeks tot het CDA tqege- 
treden leden worden veRegenwoordigd in 
het bestuursorgaan” en de resolutie van. 15 
december werkt deze gedachte verder uit. 
Een van de problemen die hiermee sa
menhangen is het volgende.
De rechtstreekse leden van het CDA moe
ten vanzelfsprekend hun rechten krijgen,

maar tegelijkertijd moet worden voorko
men, dat er naast ARP, CHU en KVP een 
vierde partij ontstaat. Dit heeft zijn on- 
middellijke consequentie voor het leden
bestand van het CDA als federatie. Men 
kan zich hier twee mogelijkheden voorstel
len; ofwel de partners zijn zélf de leden 
van de federatie ofwel de leden van die 
partners zijn lid van de federatie. De eerste 
mogelijkheid verviel. Wanneer nl. de part
ners zélf de leden van de federatie zouden 
zijn, zou dat de noodzaak meebrengen de 
rechtstreekse leden te organiseren in een 
vierde gelijkwaardige partner naast de an
dere partners ARP, CHU en KVP.
Immers, als dat niet gebeurt, zouden de 
rechtstreekse leden als ongeorganiseerden 
een numeriek overwicht krijgen ten op
zichte van de drie andere leden ARP, CHU 
en KVP.
De oplossing die in de ontwerp-statuten is 
gekozen, is dan ook de mee.st logische: het 
ledenbestand van het CDA bestaat uit de 
leden van ARP, CHU en KVP, èn uit 
rechtstreekse leden. De vertegenwoordi
ging van deze laatsten groeit naar rato van 
hun ledental. Het Dagelijks Bestuur blijft 
hun bestuur, zodat het gevaar van de 
vierde partij bezworen is.
• Een novum in de ontwerp-statuten is het 
opnemen van een minimum aantal vrou
wen in Bestuur en Dagelijks Bestuur. Dit 
minimum is opgenomen op verzoek van 
het vrouwenberaad van ARP, CHU en 
KVP. Men kan natuurlijk principiële be
denkingen aanvoeren, maar de praktijk is 
nu eenmaal dat deze helft van ons electo
raat in besturen ondervertegenwoordigd is. 
In het algemeen is hier een beroep op zijn 
plaats om de vertegenwoordiging in de fe
deratieve organen zo evenwichtig mogelijk 
te doen zijn, ook wat bijvoorbeeld jonge
ren betreft.
• Van uitzonderlijk belang is natuurlijk de 
procedure om tot CDA-Tweede Kamerlijs
ten te komen. De mogelijkheid wordt ge
opend om rijp te zijn, dan mag worden 
verwacht dat het advies van een gezag
hebbende Commissie van Wijze Mannen 
de nodige indruk zal maken. Dit betreft 
overigens alleen de verdeling van de zetels 
over de partijen. De vervulling van de ze
tels zal plaatsvinden op de in elk der par
tijen gebruikelijke manier. Gelijkschake
ling in een of andere richting van de drie 
verschillende methodes zou een veel te 
grove inbreuk betekenen.
•  De artikelen 25 en 26 betreffende een
actuele zaak: de verhouding volks-
vertegenwoordigers-partij. De ont
werp-statuten verwerpen partüdwang. 
Aan de andere kant is het een kwestie van 
politieke moraliteit om een programma 
waarop men in de verkiezing verkozen is 
in hoofdlijnen te steunen -  behalve voor
zover dit in geweten onmogelijk is (recht 
van gravamen) -  en ook later rekening te 
houden met politieke uitspraken en ver
klaringen.

•  De artikelen 30/38 beogen de noodzake
lijke orde te brengen in de spontane sa
menwerking aan de basis.

5. D.C. Kersbergen
6. J. Knol
7. A.B.J. Heuver
8. A.W. Pas-Kampsma 
voorts met 8 leden: J.G.

12 leden 
11 leden 
10 leden 
9 leden 

Berendse, D.
v.d. Boomgaard, A.H. Boschloo, PP.
Crum-Okkens, H. van Vliet-van Diermen
en J.W. van der Wetering.
met 7 leden: J. Hooijer, J. Land, J. Soete-
man, C. van Veen en H. Wijnja.
met 6 leden: J.J. Eijffius, A.C. van Gor-
kum, W. Hafkamp, Joh.A. van der Hel,
G. Krist, A. Pouw, D.J. Sikkema en G.F.
van Zuthem.

De overige 171 deelnemers, ieder met 5, 
4, 3, 2 of 1 aanmeldingen kunnen wij 
helaas niet allen vermelden.
Van 110 Kiesverenigingen waarvan de wer
kers anoniem wensten te blijven of waar 
meerderen voor het resultaat zorgden ko
men 643 aanmeldingen. Hierbij onderschei
den zich: Midwolde (50), Hardenberg (47), 
Mijnsheerenland (25), Harderwijk (dat op 
het allerlaatste morrient 21 aanmeldingen 
toevoegde), Hoogblokland (19), Hooge- 
veen (18), Wierden (.17), Rotterdam-Hille- 
gersberg G5), Papendrecht (14), Barneveld 
(14), Lutten (13), Alblasserwaard (12),

’s Heer Arendskerke (12), Ermelo (11), 
Benschop (10), Bredewierde (10), Hattem 
(10), Sneek (10), en Veenendaal (10). 
Hierbij zijn gedurende de laatste dagen 
nog enkele namen naar voren gekomen, 
zo is het aantal te Hardenberg .geheel, 
of bijna geheel, te danken aan de heer 
A. Bakhuis. Een eresaluut voor deze feite
lijke winnaar mag hier niet ontbreken!

En wat denkt u van de 80-jarige heer 
Minnaard die voor het resultaat van 
’s Heer Arendskerke gezorgd heeft!

ALLE GELEDINGEN

Het is een actie van de Unie in al zijn 
geledingen geworden. Oud en jong; tegen
over de 80-jarige werver stellen we een 
opmerking van elders; ,,jongste lid, gebo
ren 27 april 1959”. Bij de deelnemers tref
fen we een kamerlid en een lid van 
het bestuur aan, leden van lagere besturen, 
vele kiesverenigingen gaven op gezamelijk 
of met z’n allen en bij de aangemelden 
zijn verrassend véél dames!

Vervolg op pag. 5
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IMPRESSIES V A N  DE ALG EM ENE V E R G A D E R IN G
(Apeldoorn - 8 juni)

PRDSWINNAARS

In het kader van de ledenwerfactie van de 
CHU fungeerde Jkvr. mr. C. W. I. 
Wttewaall van Stoetwegen als prijsuitreik- 
ster. Zij deed dit op haar eigen originele 
nianier en iedere topscorer in het 
aanbrengen van nieuwe leden werd door 
haar bedacht met een exemplaar van haar 
boek „De freule vertelt”. Kampioen- 
ledenwinnaar Dijkhuizen (29 leden) be
dankte namens de winnaars voor de 
attentie. Ook enige aanwezige Unieleden 
welke meer dan 50 jaar lid van de CHU 
waren, ontvingen ,,De freule vertelt” , 
hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Eén van 
dezen, de heer Boom, vertelde enige 
grappige voorvallen uit zijn wethouders- 
periode en dat was vóór de rubriek ACTUA 
van de TROS aanleiding om later op de dag 
een interview met hem via de radio uit te 
zenden.

STOOM AFBLAZEN

Een bekend beeld, zo langzamerhand, die 
bonte rij van Unieleden, welke gebruik 
maken van het instituut ,,spreken op de 
Algemene Vergadering” . Achtereenvolgens 
kwamen aan het woord - hopelijk vergeten 
wij nu niemand, bij voorbaat het excuus van 
de redactie - Van Altena, Vellekoop, 
Dijkhuizen, Kiers, De Graaf, Tholen, Van 
Bommel, Berkhout, Ringma, Klein Kranen
burg, Mevr. Groenendijk, Evers, Grooten- 
dorst, De Jong, Van Nijen Twilhaar, 
Peters, De Geus, Timmerman (Jr. en Sr.) en 
Boom.
Gemeenschappelijk in hun waardering voor 
het optreden van fractieleider Kruisinga, 
verdeeld over hun waardering voor het 
CDA, al werden geen echte tegen
argumenten ter tafel gebracht, bij dit, wat 
Unievoorzitter Van Verschuer noemde:

stoom afblazen. Sommige sprekers bereden 
stokpaardjes zoals de berichtgeving in het 
blad Trouw, welke werd bekritiseerd, 
anderen vroegen aandacht voor het hoge 
cursusgeld voor MO-studenten, weer andere 
schetsten hun plaatselijke situatie als 
voorbeeld van een geslaagde CDA-samen- 
werking; De Geus uit Maassluis had reeds 
nagedacht over de techniek van het samen
stellen van een CDA-Tweede-Kamer- 
kandidatenlijst.
Ook was er een unielid dat de gelegenheid 
te baat nam om te pleiten voor een los
bladige uitgave van het jaarboekje van de 
CHU.

CH-VROUWEN

Aansluitend voerde mevr. H. Tegelaar- 
Boonacker het woord als presidente van de 
Centrale van CH-vrouwen. Zij betreurde het 
niet-terugkomen van het enige vrouwelijke 
lid van gedeputeerde staten, mr. E. A. 
Haars en hield een pleidooi voor een leden
werfactie onder de echtgenotes van CHU- 
leden, en in ’t algemeen het toetreden van 
vrouwen tot CHU en CDA. Goed geregis
seerd deelden op ’t zelfde moment overal in 
de zaal leden van de Centrale invulkaarten 
uit voor de aanmelding van leden. Het adres 
van de secretaresse van de Centrale 
CH-Vrouwen is:
Meentweg 96, De Meern (Ut.).
Hier kan men zich opgeven als lid. Mannen 
kunnen natuurlijk ook hun vrouwen even 
opgeven.

KRUISINGA

De leider van de CH-Tweede Kamerfractie 
voelde zich wel wat verlegen onder al die lof 
van de Unie. Met de kleine fractie is het 
niet gemakkelijk, we hebben wel problemen 
met de banden die de beide anderen (ARP

en KVP) hebben met dit kabinet, aldus 
Kruisinga in zijn reactie op de vele sprekers. 
Wij wijzen, aldus Kruisinga, de overschat
ting van het individu af, en wijzen ook af de 
overschatting van het kwaad dat de samen
leving aan het individu kan toebrengen. Het 
CDA valt niet meer te ontkennen, we 
hebben meer kiezers getrokken, aldus 
spreker.

VAN HULST

Prof. dr. J. W. van Hulst, leider van de CHU 
Eerste Kamerfractie stelde bescheiden dat 
het gaat om de politiek welke de 
CH-Tweede Kamerfractie voert. Voor wat 
betreft ,,zijn” Kamer: ééns per maand ver
gaderen de drie christendemocratische 
fracties gezamenlijk en de commissies zijn 
alle samengevoegd. Regelmatig treden 
woordvoerders namens de drie gezamenlijk 
op. Van Hulst zette uiteen dat ook hij van 
oordeel is dat de CHU-kritiek op het 
kabinet-Den Uyl niet vertaald moet worden 
als een breuk met het CDA. ,,Blijkbaar 
wordt in deze gedachtengang de mogelijk
heid uitgesloten dat KVP en ARP wel eens 
de zijde van de CHU zouden kunnen 
kiezen,” aldus Van Hulst.

SLOT

Voorzitter Van Verschuer zei in zijn slot
woord voor alle duidelijkheid dat er geen 
verschil is tussen wat Kruisinga en wat 
hijzelf bedoeld had te zeggen. Tenslotte 
deelde hij mede dat op de 50e sterfdag van 
jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman op 12 
juni door hem namens de CHU een krans 
gelegd wordt op diens graf te Den Haag. De 
Unievoorzitter nam hier de suggestie over 
van Mr. J. van Bruggen, als gedaan in diens 
artikel in ons weekblad van 7 juni.

Van Dijk.

ONTWERP-STATUTEN CDA, 
TOEGEZONDEN AAN KVP, 
ARP en CHU
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VOORKEURSAKTIE VAN 

VROUWEN HAD SUCCES

Tijdens de jaarvergadering van de CH- 
Vrouwen werd bekend dat mevrouw mr. L. 
G. Baud, wethouder te Bieukelen, op een 
onverkiesbare plaats stond op de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.
Spontaan werd besloten een voorkeursaktie 
te stimuleren. Tevens werd namens de 
Centrale van CH-Vrouwen een advertentie 
geplaatst in een regionaal weekblad. In een 
begeleidend artikeltje werd gewezen op de 
kwaliteiten van mevrouw Baud en haar 
aktiviteiten als loco-burgemeester tijdens de 
periode van de vakature van burgemeester, 
gedurende zeven maanden.
Blijkbaar is de aktie aangeslagen en waren 
de inwoners overtuigd van de verdienste van 
mevrouw Baud, want zij haalde ruim haar 
zetel, hield zelfs nog honderd stemmen 
over, en keert dus terug in de raad.
Van harte geluk gewenst.

De dagelijkse besturen van de drie christen
democratische partijen KVP, ARP en CHU 
hebben de leden van hun partijen 
opgeroepen tot een bespreking van het 
ontwerp van de statuten van het Christen 
Democratisch Appèl, CDA. Deze oproep 
was vervat in een brief, welke aan de 
besturen van de plaatselijke afdelingen van 
de KVP en de kiesverenigingen van ARP en 
CHU is toegezonden.
Deze brief geeft het tijdschema aan voor de 
bespreking van de ontwerp-statuten:
- tot 15 oktober indiening van amende

menten,
- tussen 15 oktober en 25 november ver

werking van de amendementen in het 
definitief ontwerp van de CDA-statuten,

- tegen het einde van het jaar bespreking 
van het definitieve ontwerp in vergadering 
van de partijraden van KVP en ARP en de 
Unieraad van de CHU.

Vervolg van pag. 4

De groep die zich zelf, dus geheel uit eigen 
beweging, aanmeldde bestaat iht 101 na
men, waarbij een aantal verwijd naar de 
televisie uitzending van april j.1. Op de 
29e mei besloot iemand bij de stembus 
door te lopen naar ons bureau om zich 
aan te melden.
Enkele plaatsen werkten individueel en als 
geheel, in andere plaatsen zijn er meerdere 
individuele deelnemers geweest. Zo zijn 
de resultaten ook verspreid geboekt en 
kan het voorkomen, dat men een plaats
naam mist waar de 10 bereikt o f overschre
den is. Wij denken hierbij aan Wageningen, 
Urk, Nieuw-Vennep enz.
Gaarne zouden we nog meer vermelden, 
doch zowel onze plaatsruimte als aan 
uw geduld komt een einde. Daarom' tot 
besluit: nogmaals dank, u heeft onze Unie 
fantastisch gesteund.

UNIEBUREAU

BRIEF

De letterlijke tekst van de brief aan de 
besturen luidt:

„Zoals u weet is op de (partij-)bijeenkom- 
sten van ARP, CHU en KVP d.d. 15 
december 1973 een resolutie aanvaard met 
betrekking tot de samenwerking in het 
Christen Democratisch Appèl.
In deze resolutie is o.a. bepaald, dat 
statuten voor het CDA moeten worden 
ontworpen. Het Bestuur (ad interim) van 
het CDA werd met deze taak belast. Dit 
Bestuur is onlangs hiermee gereed gekomen 
en het resultaat is - overeenkomstig de 
bepaling in de resolutie van 15 december - 
aan de besturen van ARP, CHU en KVP 
voorgelegd.
De drie besturen zijn van oordeel dat het 
ontwerp voor de statuten in grote lijnen

VAN DER GLAS 
Heerenveen

Blaas- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652

positief kan worden beoordeeld. Inzake de 
verdere procedure is het volgende overeen
gekomen:

EERSTE FASE:

Het ontwerp van de statuten staat in de drie 
partijen ter discussie, en op de in de partijen 
gebruikelijke methode kunnen amende
menten worden ingediend tot uiterlijk 15 
oktober a.s.

TWEEDE FASE:

In de periode van 15 oktober tot 25 
november zullen de amendementen vanuit 
de 3 partijen worden verwerkt, waarna een 
definitief ontwerp met overgebleven amen
dementen voor de statuten worden 
voorgesteld aan de najaarsbijeenkomsten 
van ARP, CHU en KVP.

DERDE FASE:

Wanneer de statuten worden aanvaard op 
de najaarsbijeenkomsten van ARP, CHU en 
KVP, vindt de verdere ontwikkeling voor de 
inwerkingtreding van de statuten plaats 
volgens de procedures die daarvoor in ieder 
van de drie partijen gelden.
Wij staan thans voor de eerste fase. In het 
juni-nummer van het ledencontactblad ,,de 
Nederlander” wordt opgenomen het ont
werp van de statuten, zoals dat is opgesteld 
in het bestuur van het CDA. Het ontwerp 
wordt tevens gepubliceerd in ,,Nederlandse 
Gedachten” van de ARP en ,,Politiek 
Nieuws” van de KVP. Deze publikatie gaat 
vergezeld van een nota, waarin terzake van 
een aantal artikelen toelichtende opmer
kingen worden gemaakt.
Het is zaak deze stukken in uw kies
vereniging/afdeling indringend te bespre
ken.
In het vertrouwen dat hiermee een nieuwe 
stap zal worden gezet in de richting van de 
zhristen-democratische eenwording, teke-

LEDEN UNIERAAD 
VERKIEZING
De uitslag van de verkiezing van de leden 
van de Unieraad, op de algemene vergade
ring van zaterdag 8 juni jongstleden, was 
als volgt:
Ingeleverd 345 stembiljetten, waarop in 
totaal uitgebracht moesten worden 2.415 
stemmen. De telling leverde het volgende 
op; ds. G. Bos 309 stemmen, drs. C. 
Dekker 272, mevrouw H, Evenhuis-van 
Essen 280, mevrouw H. van Riet-Nutsbur- 
ger 287, jhr. mr. F.O.J. Sickinghe 310, 
mr. C.A. Bos 203, J. Schuur 269, H. Al- 
berts 12, drs. D. Bajama 27, A. Bakhuis 
184, A. Blok 6, K.J. Boersma 5, H. van 
Geest 7, A. de Graaff 12, E.C. Grooténdorst 
31, J. Kiers 21, G.J. Kuiper 7, prof. 
mr. H. van der Linden 28, G. Postma 
6, A. Sonneveld 7, H. Wassebalie 22, drs.
B. woelderink 12, blanco 49 en ongeldig 
49.
Uit deze uitslag vloeide voort, dat herkozen 
werden verklaard ds. Bos, drs. Dekker, 
de dames Evenhuis en Van Riet en mr. 
Sickinghe. Gekozen werden mr. Bos en 
de heer Schuur.

H.L.

iien wij met vriendelijke groet en hoogach
ting.”
De brief aan de besturen van plaatselijke 
afdelingen en plaatselijke kiesverenigingen 
werd ondertekend:
namens ARP door voorzitter drs. J. de 
Koning en secretaris D. Corporaal, 
namens KVP door voorzitter dr. ir. D. de 

i Zeeuw en secretaris drs. H. A. H. Gribnau,
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namens CHU door voorzitter mr. O. W. A. 
van Verschuer en secretaris mr. J. L. 
Janssen van Raay
en namens het bestuursorgaan van het CDA 
door CDA-voorzitter prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp.

PPAC

Ondertussen heeft het bestuursorgaan van 
het CDA een Permanente Program Advies 
Commissie (PPAC) in het leven geroepen. 
Deze commissie, die onder voorzitterschap 
staat van de christelijk-historische oud- 
minister mr. Y. Scholten, heeft tot taak 
gekregen
- het CDA te stimuleren in de bezinning op 

de relatie tussen levensbeschouwing en 
politiek handelen,

- te adviseren over de hoofdlijnen van het 
beleid, en

- te adviseren over de uitvoering en bij
stelling van het program.

Het is de bedoeling dat de PPAC jaarlijks 
een gemotiveerd beleidsadvies uitbrengt 
aan het CDA-bestuur. Dit advies en het

oordeel van het bestuur erover komen ter 
sprake op het CDA-congres.
Van CHU-zijde zijn voorts in de PPAC 
opgenomen: B. Heringa, voorzitter van de 
sectie internationale hulpverlening van de 
Nederlands Hervormde Kerk, mr. G. van 
Muiden, algemeen secretaris van het 
Nederlands Christelijk Ondernemersver- 
bond, drs. J. Tegelaar, secretaris van de 
Raad van advies voor de ruimtelijke 
ordening en drs. B. J. Udink, oud-minister 
en lid van de raad van bestuur van de 
OGEM, Overzeese Gas- en Elektriciteits
maatschappij.
De KVP-ers in de PPAC zijn: dr. P. C. W.
M. Bogaers, voorzitter gewest Gooiland, dr. 
H. A. M. Eiolet, secretaris raad van kerken, 
mevrouw G. S. H. M. Kok, voorzitter raad 
van arbeid Venlo, drs. W. K. N. Schmelzer, 
oud-minister en prof. mr. J Th. M. de 
Vreeze, voorzitter Nederlandse Ziekenhuis
raad. De ARP is in de commissie 
vertegenwoordigd door: prof. dr. J. H. 
Christiaanse, hoogleraar te Rotterdam en 
lid van de Eerste Kamer, mr. A. M. Donner, 
rechter bij het Europese hof, L. de Graaf, 
vice-voorzitter van het CNV, prof dr. G. N. 
Lammens, directeur van het convent van 
kerken en dr. B. Pruyt, vice-voorzitter van 
het Nederlands Christelijk Werkgevers
verbond.

H.L.

M E M O R iA M
Onze trouwe, actieve Juffrouw Gerritsen 
is heengegaan. Voor wie niets wisten van 
haar lange en zware ziekte was het een 
schok dit te lezen.
Wat moet Baarn zonder Juffrouw Gerrit
sen, dacht ik.
Ze was lid van de Gemeenteraad voor 
de CHU en Presidente van de U.V.V. 
afd. Baarn. Van beide organisaties was 
er veel belangstelling bij haar begrafenis.

Daarnaast deed ze honderd en één ding 
ook voor ons.
Wat dunnen onze gelederen.
Voor mij is er geen landelijke bijeenkomst 
van de CHU en helemaal niet van de 
Centrale van C.H. Vrouwen denkbaar zon

der haar. Zij had soms scherpe, maar altijd 
opbouwende critiek.
Met heldere ogen keek ze je aan en zie; 
Neen, dat doet U verkeerd, o f soms: Dat 
was erg goed.
En ze had een eerlijkheid over zich, die 
je voor haar innam. De Unie had een 
grote plaats in haar hart. Voor de vrouw 
daarin kon zij vechten.

Haar trouwe vriendin Juffrouw Boering 
verliest veel in haar, misschien wel alles.
Zij kwam in 1918 naar Baarn en werd 
als familielid opgenomen in huize Boering. 
Zij gaf zich in Baarn aan velerlei werk, 
altijd samen met haar vriendin. Het moet 
voor Juffrouw Boering een zware slag zijn. 
Moge God haar bijstaan in haar eenzaam
heid en haar de kracht geven, die zij zo 
nodig heeft.

C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen

Kranslegging op graf van Jhr. mr. A. F. de 
Savornin Lohman

Tijdens een korte plechtigheid is op 11 
juni j.1. op de begraafplaats Oud Eik en 
Duinen de vijftigste sterfdag herdacht van 
jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman.
Op het graf van Lohman werden kransen 
gelegd door prof. mr. W.F. de Gaay-Fort- 
man, minister van Binnenlandse Zaken; 
CHU-voorzitter mr. O.W.A. baron van 
Verschuer en mevrouw E. Sleijser-Tegelaar, 
stafmedewerkster van de Lohmanstichting. 
De plechtigheid werd voorts bijgewoond 
door het oud-Tweede Kamerlid jkvr. mr. 
C.W.1. Wittewaall van Stoetwegen; me
vrouw F.T. Rethaan Macaré, kleindochter 
van Lohman; mevrouw J. Neujean, nicht 
van Lohman; mevrouw Scholten, echtge
note van het Tweede Kamerlid W. Schol
ten; de CHU-Tweede Kamerleden Kruisin- 
ga. Van Leijenhorst, Van der Mei, Tolman; 
de heer Van Spanning, namens het bestuur 
van de Lohmanstichting en het Hoofdbe
stuurslid Wm. de Kruyff

Bijschrift foto.

Herdenking van de vijftigste sterfdag van 
jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman. Van 
links naar rechts: minister mr. W.F. de 
Gaay Fortman van binnenlandse zaken, 
mr. O.E.A. van Verschuer, voorzitter van 
de CHU, mevrouw E. Sleijser-Tegelaar, 
stafmedewerksters Lohmanstichting, Wm 
C. de Kruyf, twede secretaris CHU, dr. 
R.J.H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede 
Kamerfractie, mr. H.K.J. Beernink, oud- 
minister van binnenlandse zaken, jonk- 
vrouwe mr. C.W.I. Wttewaall van Stoet
wegen, oud-lid Tweede Kamer, T. Tolman, 
lid Tweede Kamer, mr. P. van Dijke, secre- 
taris-generaal van het departement van bin
nenlandse zaken, drs. D.F. van der Mei, 
lid Tweede Kamer en drs. H. van Spanning, 
redacteur van ,,de Nederlander” .

NA DE WOORDEN NU DE DADEN
drs. P. B. R. de Geus
Bij de raadsverkiezingen op 29 mei gaven 
de kiezers het CDA 3 procent méér 
stemmen dan zij bij de provinciale staten 
aan de drie partijen afzonderlijk gaven.. 
Als je zo’n resultaat ziet, twijfel je niet 
waar de toekomst van de christelijke par
tijen ligt, namelijk in een verdere uitbouw 
van de samenwerking, ook op landelijk 
niveau. Daarover wordt vaak en dierbaar 
gesproken en bestuurlijk wordt aan het 
CDA gestalte gegeven, maar dat is niet 
genoeg. Ook politiek moeten we aan het 
werk!
Er zijn twee acties onverwijld nodig. Ten 
eerste moet de procedure worden bepaald 
die moet worden gvolgd om bij de volgende 
kamerverkiezingen één CDA-lijst op te 
stellen. Ten tweede moet het gezamenlijke, 
landelijke CDA-program worden vastge
steld.

EEN LIJST

Voor wat betreft de procedure van het 
opstellen van de candidatenlijst hebben we 
ervaring door de aanbeveling die van de 
zijde van het CDA-bestuur is gedaan voor 
de staten- en raadsverkiezing. De aanbevo

RECTIFICATIE

Kaas was haas
In het artikel van mr. dr. J. van 
Bruggen in „De Nederlander” van 6 
juni is een foutje geslopen: Lohman 
ontving geen kaas, maar een haas, 
welke hij naar de poelier bracht om 
het daarvoor ontvangen geld over te 
kunnen maken naar de 2!eeuwse 
waterschapsmensen.
Tenslotte nog vermeld dat de eerste 
kranslegging op het graf van 
Lohman op diens honderdste ge
boortedag, n.1. 29 mei 1937 plaats
vond. De recente kranslegging door 
Baron Van Verschuer namens de 
CHU vond plaats op 12 juni, ter 
gelegenheid van de 50e sterfdag van 
Lohman.

v.D .

len methode is bij mijn weten vrijwel overal 
opgevolgd, waar CDA-lijsten uitkwamen, 
les dergelijks moet thans gebeuren voor 
een gezamenlijke lijst voor de Tweede Ka
mer, namelijk bepalen welke volgnummers 
door welke partij zullen worden bezet. 
Voorts moet een methode worden gevon
den om desgewenst kwaliteitszetels in te 
passen. Als de verkiezingen in zicht komen, 
kunnen de partijen — na intern de candida- 
ten te hebben aangewezen — dan namen 
invullen op de hun toegewezen plaatsen 
(of zelfs onverhoopt beslissen niet mee 
te doen). Maar over de procedure, de 
volgorde van de plaatsen, moet men het 
tijdig, in alle rust, eens worden.

PROGRAM

Terzake van het program breng ik in her
innering dat er in 1971 een gezamenlijk 
urgentieprogram was van AR, CH en KVP. 
In 1972 werd dit door de drie wetenschappe
lijke stichtingen bijgeschaafd tot een 
„Schets van beleid” , maar door tijdnood 
is dat niet aan de (leden van de) drie 
partijen ter goedkeuring voorgelegd. Het 
is zaak thans een officieel CDA-program 
op te stellen en dat te laten aanvaarden 
overeenkomstig de statuten van de partijen. 
Daar zal veel tijd mee gemoeid zijn, dus 
moet er met spoed aan worden gewerkt. 
Willen we komen tot landelijk gezamenlijk 
optrekken, dan zullen we toch minstens 
over een gezamenlijk program moeten be
schikken. Omgekeerd is het zo, dat als 
we één program hebben, we niet tegen 
elkaar uitgespeeld zullen worden.

FUNDAMENTEN

Parallel aan het opstellen van het CDA- 
program is eigenlijk nog een derde actie 
nodig, namelijk bezinning op de fundamen
tele zaken in de politiek. Te veel wordt 
er gesproken over de actuele kwesties 
van gisteren en vandaag. Belangrijker is 
er over na te denken hoe wij ons als 
christen democraten zullen opstellen ten 
opzichte van structurele en principiële 
vraagstukken. Daarover moeten studies 
worden gemaakt, conferenties worden be
legd en werkstukken opgesteld, die worden 
teruggekoppeld naar het gezamenlijke 
CDA-program. Ik ben blij dat er een geza
menlijke Permanente Program Advies 
Commissie is gevormd, die wat dit betreft 
impulsen zal kunnen geven. Door bezin
ning op de weg die leidt naar een verant

woordelijke maatschappij zal de christen 
democratie zijn bestaansrecht bewijzen 
nee, sterker nog, gehoor geven aan zijn 
roeping en een blijvend politiek tehuis bie
den aan miljoenen Nederlanders.
Laten we inspiratie putten uit de 3 procent 
herstel bij de raadsverkiezingen en met 
kracht werken aan de verdere uitbouw 
van het CDA. Sla de hand aan de ploeg!

Rectificatie
In het artikel „Herinneringen aan jhr. mr. 
A.F. de Savornin Lohman” , geplaatst in 
het christelijk-historisch weekblad ,,De Ne
derlander” van vrijdg 7 juni jongstle
den zijn enkele fouten geslopen. Lohman 
kreeg van een waterschapsbestuur, als dank 
voor zijn bemoeienissen in Den Haag, 
geen kaas, maar een haas toegezonden. 
De herdenking van de honderste geboorte
dag van Lohman was niet op 29 mei 1973, 
maar op 29 mei 1937.

Politiek overleg in Dublin, een nieuw 
perspectief
De Christen-Democratische fractie in het 
Europees Parlement heeft in de afgelopen 
maand niet alleen in Straatsburg, Luxem
burg en Brussel activiteiten ontplooid. 
Gedurende drie studiedagen heeft zij 
namelijk in de hoofdstad van de Ierse 
Republiek, Dublin, beraadslaagd over het 
vraagstuk van de Europese Unie, de samen
werking op het gebied van de buitenlandse 
politiek, inclusief de defensiepolitiek. Over 
deze vraagstukken werden inleidingen 
gehouden door de Belg Bertrand en de 
Italiaanse minister van defensie Andreotti. 
De fractie kwam na diepgaande discussies 
tot onder meer de volgende conclusies:
1. De politieke unie van Europa moet 
overeenkomstig de besluiten van de topcon
ferentie van Parijs worden gerealiseerd;
2. Voorwaarde voor iedere vooruitgang in

Europa is versterking van het Europese 
Parlement;
3. Er dient een politiek secretariaat te 
worden opgericht, niet los van de bestaande 
instellingen, maar opgenomen in het se
cretariaat van de Raad van Ministers.
4. Bij de samenwerking op het gebied van 
de buitenlandse politiek en de defensie 
mogen de verhoudingen met de USA niet 
verstoord worden; elk militair vraagstuk is 
in de eerste plaats een politiek vraagstuk;
5. Een steeds nauwere coördinatie tussen de 
doelstellingen van de organisatie van de 
Westeuropese Unie en die van de Europese 
Gemeenschap is uiterst belangrijk.
De Christendemocratische Fractie besloot 
voorts haar maatregelen ter coördinatie van 
het werk van de christendemocratische
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partijen in de diverse lidstaten te 
intensiveren en met deze partijen een 
Europees programma uit te werken.

b e v o e g d h e d e n  p a r l e m e n t

Over de bevoegdheden van het Europese 
Parlement kunnen overigens relatief goede 
berichten worden vermeld. De Ministerraad 
heeft daarover nl. een aantal niet on
belangrijke voorstellen geformuleerd, ge
richt op versterking van die bevoegdheden. 
Voorstellen die tijdens de Juni-zitting van 
het Europese Parlement door de nieuwe 
Duitse Staatssecretaris van Europese zaken, 
Wischnewsky, officieel aan het parlement 
ter kennis werden gebracht. Hij wees er op 
dat hier uiteraard sprake is van een

compromis, waarvan de totstandkoming 
niet eenvoudig was.
Het Parlement heeft tijdens deze Juni- 
zitting nog geen standpunt bepaald, maar 
uit de voorlopige reacties is wel duidelijk 
geworden dat met name in socialistische 
kring ontevredenheid heerst over de draag
wijdte van deze voorstellen. Mijn persoon
lijke reactie is, dat alle voorstellen - zowel 
die betreffende de begrotingsprocedure als 
die betreffende de instelling van een 
Europese Rekenkamer - een stap vooruit 
betekenen en reeds daarom in beginsel 
positief moeten worden beoordeeld. Uiter
aard kom ik in een later stadium op deze 
zaak terug.

DEDOLLARD

In deze Juni-zitting kwam een typisch 
Nederlands vraagstuk aan de orde, nl. de

inpoldering van de Dollard en de vraag of 
het afwateringskanaal, waartoe in 1966 is 
besloten, binnen- of buitendijks aangelegd 
moet worden. In mondelinge vragen van de 
Commissie voor milieubeheer en volks
gezondheid was in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor de aspecten van natuur
bescherming. Namens de ch' sten' ;mcjra- 
tische fractie heb ik er op  ̂ wezen dat er 
andere belangrijke aspecten zijn die mede 
in de beschouwing moeten worden 
betrokken. In dat verband heb ik in de 
eerste en voornaamste plaats gewezen op 
het veiligheidsaspect voor de bevolking.

Maar daarnaast spelen ook de veel hogere 
kosten van een binnendijkse uitvoering (dat 
is een zaak van vele tientallen miljoenen 
guldens) en het verlies van 350 ha hoog
waardige landbouwgronden mede een rol. 
De Europese Commissie, die over deze zaak

contact heeft opgenomen met het Neder
landse kabinet, zegde toe ook aan deze 
overwegingen volledig aandacht te zullen 
schenken en deze zaak dus niet alleen te 
zullen benaderen vanuit de invalshoek van 
de natuurbescherming.

Uiteraard was er deze maand in de 
wandelgangen van het parlement veel 
voldoening over het feit dat de Ministerraad 
erin is geslaagd op een aantal belangrijke 
punten tot overeenstemming te komen. 
Behalve aan de bevoegdheden van het 
Europese Parlement kan daarbij worden 
gedacht aan de kwestie van de Italiaanse 
maatregelen ter afremming van de invoer. 
Het bericht van de val van de Italiaanse 
regering zette overigens wel een domper op 
deze gunstige verwachtingen. De politieke 
ontwikkeling in dit land geeft naar mijn 
oordeel aanleiding tot grote zorg.

„Neem Heer haar beide handen en leid uw kind, 
nu zij aan d'Eeuwige stranden eindelijk haar ruste vind” .

Na een zeer werkzaam leven en moedig 
gedragen lijden ontsliep heden mijn 
lieve huisgenote

WILHELMINA GERRITSEN
Ridder in de orde van Oranje Nassau 
Lid van de Gemeenteraad van Baarn 

Presidente U.V.V. afd. Baarn

J. E. Boering

Baarn, 7 juni 1974 
Wilhelminalaan 5.

Haar begrafenis heeft 12 juni te Baarn 
plaatsgevonden.

Zaterdag 22 juni 1974 om 
half drie hoopt de heer 
M. Bouw sr. ons nieuwe 
bedrijfspand aan de Gilden- 
straat te Nijkerk te openen.

^  Daarna zal to t zes uur „open 
huis”  worden gehouden.

Uw aanwezigheid zal zeer op 
prijs worden gesteld.

M. Bouw en Zonen B.V. 
Nijkerk

Transportbedrijf 
M. Bouw en Zonen B.V.
Gildenstraat 11, Nijkerk.

Er zal een filmprogramma 
zijn voor de kinderen die 
meekomen.

VAN DE BUNT-
RIJNSBURGER
N.V.

★  mengvoedeis ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmesbtoffen ★  rüwvoeders

Nijverheidsstraat ■24' Telefoon 2342 - Nijkerk
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T IM M E R - en A A N N E M IN G S B E D R IJF

J. STOUT
D ijklaan 84 - T e lê foon  0 1 8 2 5 -5 9 0  
B ER G A M B A C H T
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Voor loodgieters-, gas-, sanitaire en 
leiwerken

(ookasfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar 
het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

GEBR.BEKKERN.B.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN 
TELEFOON 05100-20841

POSTBUS 58

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464

N. DE BOER
/Haa^kant

. J w iN K E L C A C ^ R lJ  K B P S C H Ö T E N  

I B L -  i S a ^ S '  A P E ib O O R N

’

BO UW B EDRIJF

A A N N E M E R S B E D R IJF Fa. C. Spijker
B.V. RADIX & VEERMAN & Z n .

O u d eland sw eg  30 - T e le f. 03480-2204 Van O stad elaan  61
W O ER DEN Telefoon:

'02150-11189-16777
V erb o u w  - N ieu w b o u w 'd o o r geheel N ederlan d H ILV E R S U M
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p o litieke  partijen , d em o kratiserin g , n ieuw e b estu ursvorm en , so- 
ciaal-ekonom isch be le id , w on ingb ouw  . . .

REGEREN - REAGEi^EN, een cursus burgerschapskunde

40 s ch rifte lijke  lessen voor 25.-

Partijen en p a rtijs te lse ls , vo lksverteg en w o o rd ig ers , rech t en 
rechtspraak, g em een te  en p rov inc ie , m ilie u b e h e e r . . .

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringscursus

12 s ch rifte iijke  lessen +  docum en ta tie  voor 9.50

O n tw ikke lin g sh u lp , ko lo n ia lism e, b ew apen ingsw ed loop , bevo l
k ingsexplosie , in te rn atio n a le  sam en w erk ing  . . ,

WERELD OP HANDEN, een cursus over ontwikkelingssamenweilfing

10 s ch rifte lijke  lessen -|- docum en ta tie  voor 1 0 . -  (i.s .m . N O VIB )

H e t raad lidm aatschap , de beg ro tin g , ru im te lijke  ordening, sub
s id ie reg elin g en , gew estvo rm in g  . . .

DE GEMEENTERAAD, een cursus gemeentepolitiek
23 s ch rifte lijke  lessen voor 20.-

W e t op de  ond ernem in gsraden, verg ad ertecb n iek , bedrijfsecono
m ie, de vakbew eg ing , soöiale v erzekerin g en , p e rso n ee lsb e le id  . .  .

DE ONDERNEMINGSRAAD, een cursus voor ondernemingsraadsleden

34 s ch rifte lijke  lessen voor 35.-

Vraag nog heden een fo ld er voor nadere in lich ting en  onder v e r
m e ld in g -van  de le tte rs  NR bij

STiCHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden, te le fo o n  (01710 ) 46803

STIJGENDE OMZET!
Dan kv ja lite itsv le e sw a ren  en e e rs te  klas  
vatkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroomberg's
E xports lachterijen  en 
V tee s w a re n fa b riek 'N .V , Ede

Belt U eens voor o ffe rte  of p ro e fb es te llin g  
Telefoon 0 83 8 0 /19 0 04  (7 lijnen)

Dit metalen 'kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare branrdlacJder

EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF WERKSITUATIE TEGEN 
MINIMALE KOSTEN
GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
GEEN ONDERHOUD
LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m  15 mtr 
ZEER EENVOUDIGE MONTAGE
HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN HARMONIEERT MET 
IEDER DECOR.

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AMIGO SAFETY NEDERLAND
JAVASTRAAT 47A - TEL. 070-656597 en 463388 - ’s-GRAVENHAGE

M et Bio-Ginseng ®SES9 
kunt u er 
beter tegen

) "“ v

B io -G in se n g  extra fo rte  is  eën le ve n s to n icu m  v o o r een gezond 
licha am  en een sterke geest. O verb e las ting  d o o r de span n ingen  
van deze t ijd , verkeerde v o e d irig , te  w e in ig  b e w e g in g , 
overm atig  d rinken  en roken, k u n n e n  nervos ite it, ind igestie , 
gebrek aan eetlust, k o n ce n tra tie zw a k te , im p o te n tie  en 
ha rtk la ch te n  veroorzaken. B ió -G in s e n g  extra fo rte  bevat vele 
kostbare b io lo g isch e  extrakten, d ie  het licha am  vita lise ren  en de 
geest sterken. Zón der o p w in d e n d e  o f ve rd o ve n d e  b ijw e rk in g . 
W erk t n ie t verslavend en is een b ijzo ndere  v o e d in g  v o o r de mens 
van nu, m ede doo r een r ijkd o m  aan n a tu u rlijke  v itam ines  u it ve ie ; 
kru iden.
A ls u beter opgew assen  w i lt  z ijn  tegen de s p a n n in g e n  van deze 
m oderne tijd , neem dan

fiïO'BSSSsa
Bij apo thee k, d ro g is t en re fo rm hu izen ,

B io -G in se n g  extra fo rte  w o rd t bereid o n d e r v o o rtd u re n d e  
w e te n sch a p p e lijke  ko n tro le  en de h o m e o p a th isch e  sam enste lling  
staat op e lke ve rp a kk in g  n a u w ke u rig  aangegeven.

✓ p*

Voor uw  
★  
★  
★  
★  
★  
★

D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum , 
Kolen, H u isbrando lie , 
Tank-transporten  
Butaan en Propaangas  
C am p in g flessen  vullen  
C o n ta in er-vu ila fvo er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTERD AM -24 - Te lefoon 190200  
Telefoon 325011 a fdeling  conta iners

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs.J. A. Uding& Partners
Financ.adv.en vastgoed consultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

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

VEENENDAAL

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STORMVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

poooooooooooooooooooooo<
BO UW - EN A A N N EM ER SB ED R IJF

Ni. DE RAAD & ZN.
P ickéstraat 64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
O ude Zeew eg  33 - Tel. 01719-4500  
N O O R D W IJK

kxxxx>ooooooooooooóooooo

HANAB B.V
VALKENBURG - IH .  Telefoon 01718-16741  
VEENDAM - Telefoon 057 89-3800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Botsende meningen

KANHEKENINGEN BIJ DE VERLANGENS VAN WERKNEMERS, 
WERKGEVERS EN MIDDENSTAND
In deze zomermaanden wordt vorm gegeven aan het in 1975 te voeren flnancieel-sociaal- 
economisch Iteleid. Als bydrage aan deze beleidsvorming zyn in de afgelopen week belang- 
ryke stukken verschenen. De drie vakcentrales publiceerden hun ontwerp-nrgentieprogram 
1975, de grote werkgeversverbonden VNO en NCW leverden hun bijdrage aan de discussie 
bi de vorm van een „nota financieel en sociaal-economisch beleid 1975”, terwyi tenslotte de 
middenstand op 20 juni een „programma korte termynmaatregelen 1974 voor het midden- 
en kleinbedryf” aan het kabinet-Den Uyl heeft aangeboden. In deze beschouwing plaats ik 
een aantal kiuittekenlngen by deze drie stukken; het onderstaande is dus noch een volledige 
weergave van deze stukken, noch een volledig commentaar.

WERKNEMERS

Het eerste wat mij is opgevallen bij lezing 
van het urgentieprogramma in ontwerp van 
de werknemers is, dat dit stuk ieder jaar een 
sterker politiek karakter krijgt. Steeds meer 
onderwerpen worden aangesneden die 
slechts een verwijderde tot zeer ver verwij
derde verbinding hebben met de directe 
belangenbehartiging van werknemers. Met 
een aantal van de door de drie vakcentrales 
opgevoerde punten zullen de christendemo
cratische partijen zich zonder moeite 
kunnen verenigen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de wens van de vakcentrales om de omvang 
van het politie-apparaat te vergroten en 
aandacht te schenken aan de toerusting van 
het politie-apparaat. O f om een ander 
voorbeeld te geven: verbetering van de 
chaotische situatie op het terrein van de 
leermiddelenvoorziening en de daarmede 
samenhangende verspilling. Maar deze te 
constateren politieke overeenstemming 
neemt niet weg, dat ik mij toch ernstig 
afvraag o f de vakbeweging op de goede weg 
is met dit soort uitgewerkte programma’s 
met sterke politieke aspecten. Het meest 
klemmende komt dit bezwaar wel naar 
voren in de begeleidende brief bij dit 
urgentie-programma, waarin NVV en NKV 
zich een standpunt aanmatigen over het 
defensievraagstuk door er met klem op aan 
te dringen, dat de toekomstige omvang van 
de defensie-uitgaven niet alleen vanuit 
militair-technisch oogpunt wordt beoor
deeld (welk kabinet heeft dat trouwens ooit 
gedaan?). De vervulling van vele dringende 
maatschappelijke verlangens mogen naar 
het oordeel van NVV en NKV niet óp- 
geofferd worden aan eventuele handha
ving van de omvang van de defensie- 
uitgaven gerelateerd aan het nationale 
inkomen. Zeer terecht heeft het CNV aan 
deze stellingname geen steun verleend. 
Lanser heeft er voor de televisie terecht op 
gewezen, dat dit een algemene politieke 
zaak is. „Wanneer je je daarover wilt 
uitspreken moet je niet alleen weten van de 
financiële verhoudingen in Nederland, 
maar moet je ook kennis dragen van de 
krachtsverhoudingen op het gebied van 
bewapening en wat dies meer zij. En daar 
weten we niets van, daar hebben we geen 
oordeel over; daar willen we ons ook niet in 
begeven,” aldus - geheel juist - Lanser. Deze 
stellingname ten aanzien van de defensie 
zou er naar zijn oordeel toe moeten leiden 
dat het CNV in een volgend jaar ook ten 
aanzien van andere onderwerpen een 
grotere beperking in acht neemt. Helaas 
heb ik niet de hoop dat NVV en NKV de 
weg naar, een grotere zelfbeperking ten 
aanzien van politieke vraagstukken zullen 
inslaan.
Een tweede punt dat mij opviel is dat dit 
stuk van de vakbeweging voor de grote 
massa van de arbeiders toch wel een 
onleesbaar stuk moet zijn. Het is namelijk 
vergeven van de vaktaal. Om één voorbeeld 
te geven; wie weet wat de praktijk
component van het participatie-onderwijs 
is? Terecht wordt in het programma op 
diverse punten aandacht gevraagd voor het 
structureel zeer hoge niveau van werkloos

heid. Ik miste echter een overzicht van de 
voorstellen welke direct op de bestrijding 
van de werkloosheid zijn gericht en een 
aanduiding van die voorstellen welke voor 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
geen positief effect zullen hebben.

Dat op het itnk van de sociale verzekering 
aan het vraagstuk van de veel te snelle 
premiedrukstyglng geen aandacht wordt 
geschonken is naar myn oordeel een zwak 
punt in de nota. By ̂  verdere uithouw van 
ons sociale verzekeringssysteem kunnen we 
aan dit prohieem niet voorhy; ook de 
vakbeweging niet. Het program hevat een 
aantal fiscale punten, waarop ik later nog 
eens terug hoop te komen. De vakcentrales 
hebhen overigens in hun totale pakket van 
verlangens geen prioriteiten aangegeven; 
dat komt pas in de herbt.

WERKGEVERS

Het stuk van de werkgevers heeft een geheel 
andere opzet. Het concentreert zich in feite 
om twee stellingen;
a. wanneer het overheidsbeleid niet in
grijpend wordt gewijzigd, zal er in de naaste 
toekomst vrijwel geen reële verbetering van 
de inkomens van loontrekkenden, zelfstan
digen en ondernemingen mogelijk zijn.
b. inflatiebestrijding en verbetering van de 
werkgelegenheid zullen illusoir blijken als 
niet een redelijk deel van de groei van het 
reële nationale inkomen naar de particu
liere sector gaat.
Ik ben het met de werkgevers eens, dat de 
verdeling tussen de collectieve en de parti
culiere sector het voornaamste aangrijpings
punt vormt ■ ior een te voeren beleid. Maar 
naar mijn oordeel zijn de werkgevers - die ik 
overigens een compliment voor hun 
concrete en zeer tijdige stellingname niet wil 
onthouden - te ver doorgeschoten in hun 
verlangen een verschuiving van collectieve 
naar private sector te bewerkstelligen. De 
grondtoon van hun denken op dit punt is 
juist. Maar de omvang van de door hen voor 
1975 voorgestelde belastingoperatie is naar 
mijn oordeel niet realistisch. In totaal 
streven zij naar een belastingverlaging van 
ruim drie miljard gulden. Dat is m.i. een te 
grote operatie voor één iaar. Zr'fs •■oor een 
jaar, zoals 1975 belooft te vorden, waarin 
belangrijke extra inkomsten voor de Staat 
uit aardgas ter beschikking zullen komen. 
Met deze verwijzing naar de aardgas
opbrengsten ben ik terecht gekomen bij wat 
waarschijnlijk de kerndiscussie zal worden 
over de in 1975 te voeren finan'-"’ -. politiek. 
De werkgevers willen de e aardgas
opbrengsten gebruiken als dekking voor de 
belastingverlagingen. Hier botsen hun 
meningen rechtstreeks met die van de 
vakcentrales. In het ontwerp-urgentie- 
program staat; de meerdere netto-opbreng- 
sten door de eventuele verhoging van de 
aardgasprijzen dient geheel aan de 
openbare middelen ten goede te komen.

Naar mijn oordeel zou het oiyuist zyn de 
extra opbrengsten uit aardgas geheel te 
gebruiken voor verhoging van de overheids
uitgaven. Nu in 1975 de sociale premiedruk

zelfs bij ongewyzigd beleid weer zo sterk 
stygt en bovenben de arbeidsongeschikt
heidsverzekering voor zelfstandigen nog 
moet worden gerealiseerd, is er alle aan
leiding de styging van de belastingdruk te 
matigen. Gelet op de gewyzigde omstan
digheden zon het oitjnist zyn voor 1975 als 
vast gegeven uit te gaan van een belasting- 
drukstyging van 0,5%; laat staan van 0,6% 
zoals Keerpunt vraagt. Ik ben echter bang, 
mede gelet op recente uitlatingen van 
minister-president Den Uyl, dat het kabinet 
ook in 1975 niet voldoend matiging ten 
aanzien van overheidsuitgaven en belasting
druk zal betrachten.

MIDDENSTAND

De nota van het overlegorgaan van de 
middenstandsorganisaties is formeel geen 
inbreng voor het in 1975 te voeren beleid, 
maar bevat een programma van korte 
termijn maatregelen voor het lopende jaar 
1974. Gelet op het tijdstip waarop deze nota 
wordt gepubliceerd - aan de vooravond van 
de begrotingsbesprekingen in het kabinet 
over de begroting 1975 - zal materieel de 
invloed van deze nota wel niet eerder dan in 
de op de derde dinsdag van september uit te 
brengen troonrede en miljoenennota tot 
uitdrukking kunnen komen.
Het is van algemene bekendheid dat de 
inkomens in het midden- en kleinbedrijf dit 
jaar beduidend achter blijven, niet alleen bij 
die van voorafgaande jaren, maar ook bij 
die van andere bevolkingsgroepen. In dit 
licht bezien verdient met name het 
verlangen naar meer vrijheid in het 
prijsbeleid ten aanzien van de middenstand 
onze aandacht en die van het kabinet.
Bij de fiscale verlangens uit deze nota vind 
ik met name van groot belang de vraag om 
invoering van een fiscale voorziening 
teneinde de voorraadfinanciering te be
schermen tegen de gevolgen van de geld
ontwaarding. Hier ligt een centraal punt 
van de problemen waarvoor het midden- en 
kleinbedrijf zich ziet gesteld. Maar de 
invoering van een dergelijke voorziening is 
bepaald geen zaak van korte termijn; het is 
alleen al zuiver technisch bezien volstrekt 
uitgesloten zoiets in enkele maanden te 
realiseren. Maar ook uit een oogpunt van 
(fiscaal) beleid roept een dergelijke voorzie
ning vele vragen op. Toch meen ik dat wij 
ons aan de bestudering van dit vraagstuk 
moeten zetten. Want de fiscale oudedags- 
reserve is wat zijn vorm betreft wel mede 
beïnvloed door.het vraagstuk van de interne

financiering, naar zijn opzet heeft deze 
reserve echter niet de bedoeling voor deze 
financieringsproblematiek een fiscale op
lossing te geven. In beginsel kunnen dus 
fiscale oudedagsreserve en een financie- 
ringsreserve zeker naast elkaar bestaan.

Met grote instemming heb ik voorts in deze 
nota het verlangen gelezen om de aftrek
baarheid van de onderhoudskosten van de 
eigen woning - mede ter bestrijding van de 
beunhazerij - weer te herstellen. Het wordt 
steeds duidelijker dat deze uit een oogpunt 
van vereenvoudiging doorgevoerde maat
regel in wezen de uitvoering van onze fiscale 
wetten met inbegrip van de controle niet 
heeft vereenvoudigd.

MATIGING NOODZAKELUK

Inflatie en werkgelegenheid blijven ook in 
1975 de centrale problemen. Daarover is 
dunkt mij iedereen het wel eens. Om die 
problemen met enig succes te lijf te gaan is 
matiging geboden. Dat geldt in de eerste 
plaats voor de overheid zelf. De omvang van 
de stijging van overheidsuitgaven en 
belastingdruk moet in 1975 worden 
afgeremd. Dat betekent dat het kabinet- 
Den Uyl niet alleen tegen een groot aantal 
van de wensen die in zijn eigen kring leven 
neen zal moeten (kunnen) zeggen, maar dat 
ook de verlangens die in de stukken van 
werknemers en middenstand op het punt 
van de overheidsuitgaven staan geformu
leerd niet alle zullen kunnen worden 
gehonoreerd. En daarin kan dan in de 
tweede plaats het maatschappelijk leven 
zelf een bijdrage aan de matiging geven. 
Bestrijding van inflatie is alleen mogelijk 
wanneer én overheid én werkgevers én 
werknemers daaraan hun eigen bijdrage 
geven. Hetgeen overigens niet betekent dat 
in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1975 
wederom een nullijn kan worden gehan
teerd.

Zal het kabinet-Den Uyl erin slagen al deze 
verschillende belangen in redeiykheid tegen 
elkaar af te wegen? De derde Htnudag van 
september zal het ons leren. Op de 
christen-democratische bewindslieden in 
het byzonder ligt daarbij de grote verant- 
woordeiykheid om in die belangenafweging 
aan de zelbtandigen in landbouw en 
middenstand een rechtvaardiger deel te 
doen toevallen dan in dit Jaar 1974 is 
geschied. Ik wens hen daarby sterkte toe.

Informele ontmoetingsdag 
CDUCDA

Begin deze week vond in het Tweede-Kamergebouw te Den Haag een informele 
ontmoetingsdag plaats van delegaties van de Duitse CDU/CSU en het 
Nederlandse CDA.
Deelnemers aan Duitse zijde waren o.a. Von Hassel, secretaris-generaal 
Biedenkopf, Katzer.
Deelnemers aan Nederlandse zijde: Schmelzer, voorzitter van de Nederlandse 
Equipe EUCD, Kruisinga, vice-voorzitter Nederlandse Equipe EUCD, 
Steenkamp, Andriessen, Aantjes etc.
Gesproken werd over buitenlandse politiek - met o.a. een inleiding van staats
secretaris Kooymans -, inkomenspolitiek', bezitsvorming, medebeslissingsrecht 
etc.
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Collegevorming in N.-Holland:

Landelijke verhoudingen 
beheersen bestuur N.-Holland

De samenstelling van de op 27 maart 
verkozen Provinciale Staten van Noord- 
Holland maakte verschillende combinaties 
van het college van Gedeputeerde Staten 
mogelijk.

De wenselijkheid van het tot stand komen 
van één van deze combinaties werd niet 
doOr alle partijen in gelijke mate 
beoordeeld. In woede veroordeelden CPN 
en VVD het nieuw gekozen college.
De uitslag van de verkiezingen had to 
gevolg dat op 5 juni de Staten van 
Noord-Holland in de volgende samenstel
ling werden geïnstalleerd:

partij zetels

PvdA 27
PPR, PSP, D ’66 
Progressieven

8
35

W D 18
CDA 17
CPN 7
overigen 2

totaal 79

De uitgangsstelling van de CDA-fractie was 
dat in beginsel geen enkele andere partij 
anders dan getalsmatig dient te worden uit
gesloten, tenzij een partij op grond van 
programmatische overwegingen zichzelf 
uitsluit. Het mede tot stand brengen van 
een behoorlijk bestuur van de provincie was 
het doel dat de CDA-fractie voor ogen 
stond.
De voorkeur ging in de eerste plaats uit 
naar het opnieuw verkiezen van het reeds 
zittende college dat gevormd werd door 
PvdA (2), CDA (2), VVD (1) en CPN (1). 
Door deze samenstelling opnieuw tot stand 
te brengen werd een grote mate van 
continuïteit gegarandeerd, waarbij, slechts 
1 PvdA gedeputeerde, vermoedelijk De Wit, 
burgemeester van Alkmaar, als nieuwe 
gedeputeerde zou toetreden. Het behoud 
van een continuïteit, waaraan de 2 zittende 
CDA-gedeputeerden een wezenlijke bij
drage zouden leveren. In die mate zelfs dat 
ondanks zetelverlies, een terugkeer van 
beiden gerechtvaardigd was. Een visie die 
door de andere partijen gedeeld werd.

HERSTEL VAN HET 
OUDE COLLEGE
In eerste instantie was de verwachting 
gerechtvaardigd dat het college in de oude 
samenstelling herkozen zou worden. Zo had 
de fractievoorzitter van de PvdA bij de 
algemene beschouwingen in december 1973 
het zittende college een bekwaam college 
genoemd ,,waarin mensen van zeer ver
schillende politieke richting vertegenwoor
digd zijn en die nochtans een gezamenlijke 
visie hebben over de vraag welke maat
regelen in het belang van de provincie nodig
zijn” en in de replieken „Ik heb duidelijk 
gezegd dat wij bij de besprekingen over de 
collegevorming niemand uitsluiten. Wij 
willen in breder verband samenwerken, 
mits de politieke verschillen niet worden 
weggemasseerd.”
Op 28 maart zond de PvdA als grootste 
fractie een uitnodiging aan alle partijen 
voor een gesprek over de collegevorming op 
10 april.
Echter bleken de verkiezingen een nieuwe 
PvdA-fractie op te leveren, die een discon
tinuïteit met het gevoerde beleid veroor
zaakte. De uitnodigingsbrief voor 10 april 
werd op 8 april ingetrokken. De Wit trok 
zich als kandidaat terug. De PvdA en de 
overige 29 progressieven verklaarden dat, 
met oog op de landelijke verhoudingen het 
niet aan de kiezer te verkopen was dat de 
progressieven weer met de VVD van Wiegel 
in één college gingen zitten omdat daarmee 
de politieke geloofwaardigheid van de pro
gressieve partners op het spel zou worden 
gezet.

UITSLUITING W D

De CDA-fractie heeft deze ommezwaai van 
de PvdA veroordeeld, vooral het verwijzen 
naar de landelijke verhoudingen vond bij 
het CDA bezwaar. Aan de vooravond van de 
provinciale verkiezingen heeft het CDA in 
Amsterdam in een advertentie geprotes
teerd tegen het oneigenlijke gebruik van de

Statenverkiezingen, waarbij een keuze aan 
de kiezer ontlokt wordt met probleem
stellingen als inkomensverdeling e.d. 
Wanneer men hiermee doorgaat kunnen 
verkiezingen voor Provinciale Staten wel 
achterwege blijven. Waar blijven we dan 
met de verantwoordelijkheidsplicht van het 
provinciaal beleid tegenover de kiezers? We 
kunnen dan wel volstaan met een landelijke 
verkiezing en een ambtelijke decentrali
satie.
De VVD heeft aan het landelijke karakter 
van deze verkiezing even hard meegewerkt 
als de PvdA. Het komt daarom wel 
enigszins onwezenlijk voor om met een 
landelijke probleemstelling zetels te ver
werven en daarna zoals de VVD boos te 
worden omdat men door een andere partij 
op landelijke gronden als collegepartner 
wordt afgewezen. Nogmaals, het CDA 
veroordeelt dit verschijnsel, maar wie 
polariseren wil......

PvdA LAAT OOK 
CPN VALLEN

De CPN kon getalsmatig niet aan bod 
komen. Automatisch werd dan de formule 
in de visie van de progressieven 3 PvdA (27), 
1 PPR voor de overige progressieven (8) en 2 
CDA (17). Met het oog op deze samen
stelling, werd het CDA uitgenodigd voor 
programmatische onderhandelingen. Een 
deel van de progressieven, o.a. PSP gaf de 
voorkeur aan een college met CPN en in de 
wandelgangen werd deze mogelijkheid 
opengehouden voor het geval besprekingen 
met het CDA mislukten.

De combinaties in het geding waren nu als 
volgt:
(totaal aantal statenzetels: 79)

I
2 PvdA 27
2 CDA 17
1 W D 18
1 CPN 7

totaal 69

H
3 PvdA 27
2 CDA 17
1 PPR 8

totaal 52

m
4 PvdA 27
1 PPR 8
1 CPN 7

totaal 42

Het was misschien wel verleidelijk om te 
zien hoe de drie-stromen-PvdA in combi
natie III ingeklemd tussen de „alternatieve” 
progressieven, PSP, PPR en D ’66 en de 
,,conservatieve” progressieven, de CPN het 
er vanaf zou brengen, maar duidelijk is, dat 
dit volksfront college niet in het belang van 
de provincie Noord-Holland zou zijn.
De uitsluiting van de VVD waar de PvdA 
alle verantwoordelijkheid voor nam, met 
een beroep op de duidelijkheid en de geloof
waardigheid komt in een wat opportu
nistisch daglicht te staan nu in 9 van de 11 
provincies VVD en PvdA gezamenlijk 
bestuursverantwoordelijkheid dragen. De 
zgn. duidelijkheid die moet dienen om de 
participatie van de kiezer te vergroten, heeft 
voor de PvdA in Noord-Holland blijkbaar 
het doel om de articipatie van de partij zelf 
te vergroten.

ANTWOORD VAN HET CDA

De stappen van de CDA-fractie waren als 
volgt. De gevraagde programmatische 
onderhandelingen werden aangegaan. Wei
gering zou onmiddellijk combinatie III tot 
gevolgd hebben. Het programmaaccoord 
werd later door de CDA-fractie aan VVD en 
CPN voorgelegd.

Tegelijkertijd werd met VVD en CPN 
gesproken in hoeverre gezamenlijke actie 
tot de gewenste collegevorm, combinatie I, 
zou kunnen leiden. VVD, CPN en CDA 
konden invloed uitoefenen omdat men 
tezamen 42 van de 79 zetels bezat. De CPN 
bezat daarbij een sleutelpositie. Woedend 
omdat ze door de PvdA afgeschreven waren, 
leek de CPN-fractie in eerste instantie tot 
gezamenlijke activiteit geneigd, al aar
zelden alle drie partijen voor de konse- 
kwentie van het terugroepingssysteem van 
de PvdA sinds de Breda-resolutie. De 
gewestelijke vergaderingen konden de PvdA 
gedeputeerden terugroepen in geval van 
combinatie I. De overgebleven zetels 
zouden dan verdeeld moeten worden en een 
monsterverbond (2 VVD, 2 CPN en 2 CDA) 
was weinig aantrekkelijk.

Combinatie IV
2 W D 18
2 CPN 7
2 CDA 17

totaal 42

Zoals gezegd, de CPN-fractie aarzelde, 
maar Felix Meritis gaf uitsluitsel, de 
landelijke CPN gaf geen goedkeuring.
Het inmiddels tot stand gekomen program
matisch accoord van CDA en progressieven 
was zoals te verwachten viel acceptabel voor 
VVD en CPN. Maar door de „landelijke” 
keuze van de CPN voor een links meerder- 
heidscollege waren nog slechts 2 mogelijk
heden over, combinatie II en III.
Zonder enthousiasme koos de CDA-fractie

voor het tot stand brengen van combinatie 
II, waarbij de 2 CDA-kandidaten de enigen 
met ervaring waren. De voorkeur ging naar 
combinatie I, dat was niet mogelijk, maar 
men lost een probleem niet op door het 
groter te maken, vandaar de keuze voor II
i.p.v. III. De opstelling van de CPN was 
merkwaardig, bepleitte ze in de verkie
zingen het afspiegelingscollege, na het 
landelijke signaal werd het volksfrontcollege 
gewenst en was het wachten op het 
mislukken van het PvdA-CDA gesprek. Bij 
het totstand komen van het huidige college 
verweet de CPN de PvdA verraad aan de 
arbeidersklasse. De PvdA had de mogelijk
heid om een meer links meerderheidscollege 
te vormen laten liggen en gekozen voor 
rechts.

BLIND VOOR DE FEITEN

Niet alleen de CPN uitte zich in woede. De 
VVD gaf het CDA van alles de schuld. 
Ondanks dat alle stappen in alle openheid 
genomen waren, bleek men plotseling blind 
voor de feiten. De aanval was misschien 
méér op de kiezers gericht dan op de CDA- 
fractie. Zo namen ook enige kranten het 
misverstand gretig over: De VVD-fractie- 
voorzitter maakte het CDA uit voor 
onnozele kinderen, huurlingen in het rode 
leger, slippendragers van het socialisme.
Op de vraag van de CDA-woordvoerder of 
de VVD de voorkeur aan een links 
meerderheidscollege had gegeven en van 
Noord-Holland was, bleef de VVD echter 
het antwoord schuldig.

W. T. van Gelder,
voorzitter van de Kamer-centrale
Amsterdam van de ARP.

CHU AALTEN,

VAN HARTE GEFELICITEERD
Aan Neerlands uiterste oostgrens ligt een 
plaats van bijna 20.000 inwoners, waar 
de CHU de laatste jaren een uiterst opval
lende ontwikkeling meemaakt. Het is Aal- 
ten in Oost-Gelderland. Vanaf 1949 heeft 
de CHU in Aalten bij elke volgende ge
meenteraadsverkiezing winst geboekt, ge
heel tegen de landelijke en regionale trends 
in! De klap op de vuurpijl kwam bij de 
verkiezingen vorige week!

Ter illustratie volgen hier de cijfers: 1949: 
21,5 procent, 1953: 21,8 procent, 1958: 
22 procent, 1962 22,4 procent, 1966: 23,7 
procent, 1970: 23,9 procent en 1974... 
28,3 procent.
Wat is nu het ,,succes-recept— van de CHU 
in Aalten? Dat is een veelheid van facto
ren. In de eerste plaats zijn er twee actieve 
kiesverenigingen met een ledental, dat tus
sen de 150 en 200 schommelt. In de tweede 
plaats was er altijd nauw contact tussen 
de „Unietop” en Aalten. Er is na de 
Tweede Wereldoorlog nauwelijks een ver
kiezing voorbijgegaan, waar niet de CHU- 
lijstaanvoerder zelf (meestal een paar dagen 
vóór de verkiezingsdag) in Aalten op
trad. Zo sloot dr R.J.H. Kruisinga, die 
in Aalten een grote populariteit geniet, 
nog onlangs zijn campagne voor de Staten
verkiezing in Aalten af. Reeds eerder was 
dit gebeurd door Tilanus sr. en Tilanus 
jr., mr. Beernink, Mellema en Udnink. 
In de derde plaats zijn ook de contacten 
van Aaltenaren op landelijk niveau altijd 
goed geweest. Zo bracht Aalten bijna 12 
jaar lang een C.H.U. Kamerlid en Unie- 
secretaris voort in de persoon van dr. H.A. 
Schuring. Tegenwoordig zit een Aaltenaar, 
de heer W.A. Mateman, namens Oostelijk 
Gelderland in de Unieraad.

Last but not least beschikte de CHU in 
Aalten altijd over voortreffelijke raads

leden. Wij noemen er slechts enkele, zonder 
wie dan ook tekort te willen doen: Wet
houder J. te Roele, dr. H.A. Schuring, 
wethouder W.A. Mateman (als 25-jarige 
indertijd de jongste wethouder van ons 
land!) en raadslid J.A. Hoefman.
Hoe is nu het succes van de Aaltense CHU 
bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
te verklaren?
Daarvoor zijn een aantal punten te noe
men.
Ie. Een paar sterk verjongde lijsten, waar
op nu bij de eerste zeven kandidaten 
niet minder dan drie jongeren van beneden 
de dertig waren geplaatst (onder wie de 
29-jarige lijstaanvoerder, wethouder W.A. 
Mateman). Verder een jonge vrouw op 
een verkiesbaxté plaats en een evenwichtige 
opbouw van de kandidatenlijst (arbeiders 
zowel als ondernemers, huisvrouwen zowel 
als landbouwers).
2e. Een actieve fractie in de raad, die zich 
volledig voor de plaatselijke belangen inzet 
en het eigen geluid niet uit de weg gaat. 
Daardoor kon de CHU zich een eigen, 
herkenbaar profiel opbouwen. Goede Con
tacten met de kiezers, ook in het jarenlang 
vergeten Bredevoort (raadslid Hoefman!) 
3e. Een eerlijke, directe verkiezingscampag
ne met zeer vakkundige advertenties, open
bare presentatie van de kandidaten en een 
door de CHU georganiseerde openbare 
debatavond tussen alle lijstaanvoerders.
4e. De opstelling van een eigen, zeer uitvoe
rig en goed doordacht, eigen plaatselijk 
program van niet minder dan 200 paragra
fen, dat ook in de pers — terecht! — 
zeer de aandacht trok.
Dé resultaten zijn dan ook niet uitgeble
ven. Nergens in Nederland heeft de CHU 
méér gewonnen dan in Aalten. Daar
om; CHU Aalten, van harte proficiat!

Kamerkringbestuur
Nijmegen
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Zuidhollandse nabeschouwing over 

verkiezing gedeputeerden

De protestants-christelijke groepe
ring in de provinciale staten van 
Zuid-Holiand (de samenwerkende 
fracties van ARP en CHU) hebben 
een nabeschouwing opgesteld over 
de vorming van het college van 
gedeputeerde staten. Deze beschou
wing, van de hand van H.A. Brok- 
king (ARP) en mr. H. Franken 
(CHU) is ter publikatie aangeboden 
aan de redacties van het weekblad 
„Nederlandse Gedachten”  van de 
ARP en van het c(iristelijk-histo- 
risch weekblad/ledencontactblad 
„de Nederlander” van de CHU.

Nabeschouwing verkiezing Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland 
Vorming College van Ged. Staten.

Na de statenverkiezingen in Zuid-Holland 
nodigden de progressieven (PvdA, PPR, 
PSP en D ’66) de KVP, ARP en CHU 
uit voor een bespreking teneinde te komen 
tot een beleidsprogramma voor een samen 
te stellen college van Gedeputeerde Staten, 
dat zou zijn gevormd uit partijen, die met 
dit programma hun instemming konden 
betuigen. De progressieven deelden daarbij 
mede, dat zij geen overleg wensten met 
de VVD, aangezien deze partij voor de 
vorming van het college van G.S. diende 
te worden uitgesloten. Voors wensten de 
PvdA c.s. hun kernprogramma als uit
gangspunt te beschouwen bij de te voeren 
onderhandelingen, terwijl de verhouding 
in het College moest zijn: 4 progressieven 
en 2 confessionelen.
De A R/CH , die een gemeenschappelijk 
programma hebben, lieten weten, dat 
zij op grond van hun programma geen 
enkele partij van dergelijke besprekingen 
wilden uitsluiten, dus ook de VVD niet. 
Het door de PvdA aangeboden pakket 
hebben wij dan ook in zijn geheel afge
wezen. In dit verband vermelden wij nog, 
dat de KVP een voorkeur uitsprak om 
na een programmatisch accoord met de 
progressieven een college te formeren, dat 
zou bestaan uit progressieven en confessio
nelen, derhalve met voorbijgaan van de 
VVD.

Na ons antwoord kwamen de progressieven 
terug met het verzoek alsnog te spreken 
over het opstellen van een beleidprogram- 
ma. Als A R/CH  waren wij daartoe be
reid mits op basis van gelijkwaardigheid 
t.a.v. de inbreng van programmapunten, 
terwijl de verhouding 4:2 opnieuw in over
weging diende te worden genomen en de 
uitsluiting van de VVD eveneens ter discus
sie zou worden gesteld.
In dit stadium haakte de PPR af. Deze 
partij stelde zich op het standpunt, dat 
het beleidsprogramma niet uit het gehele 
pakket mocht worden gelicht.
Na overleg over een beleidsprogramma in 
hoofdzaken bereikten PvdA, KVP en A R / 
CH daaromtrent overeenstemming. Ver
volgens voerden de A R /C H  met dit basis
programma een gesprek met de VVD. De 
KVP had aanvankelijk te kennen gegeven 
aan een dergelijk gesprek geen behoefte 
te hebben, doch op ons aandringen werden 
twee waarnemers aangewezen om de be
spreking met de VVD bij te wonen. Het 
verrasende was, dat de VVD zonder meer 
accoord ging met het ontwerp-programma. 
Dit feit hebben wij vervolgens aan de PvdA 
voorgehouden en daarbij gesteld, dat wij 
ten aanzien van de zetelverdeling de voor
keur hadden de bestaande verhouding van 
2:4 (2 PvdA, 1 KVP, 1 CHU, 1 ARP 
en 1 VVD) te continueren. De Commissaris, 
lid van de PvdA, heeft stem in het college 
en naar onze mening was de PvdA sterk 
aan het overvragen. De PvdA liet echter 
duidelijk weten dat de bestaande verhou
ding voor hen onaanvaardbaar was. 
Onzerzijds werd daarop gesteld, dat indien 
de staten in meerderheid blijk zouden geven 
evenmin te gevoelen de bestaande verhou
ding te bestendigen, gedacht moest worden 
aan een 3:3 over d.w.z. 3 PvdA, en 3 
Confessionelen. De 3:3 verhouding met 
inbegrip van de VVD zou een bedreiging 
voor de AR-zetel kunnen betekenen, omdat 
deze vacant was door het feit, dat d heer 
van der Brugge met pensioen zou gaan. 
Getracht is te suggeren dat in die verhou
ding de A.R. de zetel zou inruilen ten 
gunste van de VVD. Een dergelijke sugges
tie is door ons fel van de hand gewezen, 
omdat de opstelling van de PvdA en haar 
eisen gebaseerd zijn op een polariserende 
functie die gericht is op uitsluiting van

de VVD, Bovendien waren wij zeer geïn
teresseerd het antwoord van de PvdA te 
vernemen nu de VVD accoord was gegaan 
met het ontwerp-programma. Daartoe was 
overleg nodig tussen de fractie van de PvdA 
en het gewestelijk bestuur

ONJUIST

Zuid-Holland heeft 83 zetels in de provin
ciale staten die thans zijn op te delen over 
11 partijen. De PvdA heft 31 zetels, de 
VVD 18,de KVP 8 de A R /C H  elk 6. Een 
eenvoudige berekening 'maakt uit dat de 
PvdA recht zou hebben op 2,24 zetels 
in het college en dat het opeisen van 4 
zetels een onjuist uitgangspunt was. Het 
was interessant te vernemen hoe de PvdA 
dit had berekend. De PvdA rekende op 
de steun van alle progressieven en dat 
zouden in totaal met inbegrip van de PvdA 
' 37 stemmen zijn en wanneer de confessione
len wilden medewerken zouden er 57 stem
men beschikbaar zijn. Het getal van 57 
werd het criterium waarop het aanal zetels 
van het samen te kstellen college diende 
te worden gebaseerd.
Dit betekende echter het uitsluiten van 
26 stemrechthebbende leden uit de verschil
lende politieke partijen die geen inspraak 
zouden hebben bij het te vormen college. 
Een duidelijke demonstratie van machtsver
langen waarbij de in een democratie nood
zakelijke inspraak ten grave werd gedragen.

HARTELIJK

In Zuid-Holland bestaat geen CDA-lijst 
terwijl de A R /C H  wel een gemeenschappe
lijk programma hebben opgesteld, maar 
overigens als aparte partijen zijn ingeschre
ven. Niettemin moet worden geconstateerd 
dat er sprake is van een hartelijke samen
werking en het niet uitgesloten moet wor
den geacht, dat in de toekomst één frac
tie zal worden gevprmd. Met de KVP 
ligt dat moeilijker,' hoewel individuele 
gesprekken duidelijk maken dat het ver
langen aanwezig is om te streven naar 
één CDA-fractie. Echter dit wordt voor
alsnog belemmerd door verschil van poli
tieke taxatie en ook wel van politiek inzicht. 
De stemming heeft dat nog eens bevestigd.

De KVP heeft ook geen gebruik gemaakt 
van het advies van de CDA-conferentie 
in Doorn die uitsprak:
— in principe mag geen enkele groepering 
bij voorbaat van onderhandelingen worden 
uitgesloten,
— het te vormen college dient te worden 
samengesteld uit en door die paxrtijen die, 
op basis van hun verkiezingsprogram, over
eenstemming hebben bereikt over het be- 
leidsprogram in hoofdzaken van het colle
ge, enz. enz.
De opstelling van de PvdA was kennelijk 
ingegeven door hun besturen en bij be
langrijke fasen tijdens de onderhandelingen 
moest door de fractie overleg worden ge
pleegd met het gewestelijk bestuur om 
nieuwmandaat te krijgen. Op zich begrijpe
lijk, omdat het ging over zeer belangrijke 
beslissingen, want ook wij hadden voort
durend behoefte aan overleg met onze ach
terban. Echter bij de PvdA bleek de marge 
om te onderhandelen beduide; rd geringer 
dan bij ons.
De programmatische overeenkomst van de 
progressieven, de confessionele n en de 
VVD gaf grond een Programcollege te for
meren op brede basis zoals het programma 
van de AR/CHU had uitgesproken. On
danks de overeenstemming van het te voe
ren beleid van het toekomstige college 
handhaafde de PvdA het standpunt, dat 
de VVD daarvan uitgesloten diende te zijn.

TEGENOVER ELKAAR

Hierna ging het niet meer alleen om de 
basis van een beleidsprogiamma, maar wij 
kwamen te staan tegen'over een politieke 
beslissing van algemene aard. Bewust werd 
gestreefd door de PvdA om door middel 
van de machtsverhoudingen het Overheids
beleid met het socialisme te vereenzelvigen. 
Dus niet een Programcollege op brede ba
sis, maar een meerderheidscollege op over
wegend politieke gronden. Voor de toe
komst zijn beslissingen in deze zin van 
zeer groot belang en de consequenties daar
van zijn nauwelijks te overzien. Wij achtten 
het om politieke redenen decimeren van 
het provinciaal bestuur in strijd met het 
bepaalde in art. 6 van de provincie-wet 
„de Provinciale Staten vertegenwoordigen 
de gehele bevolking van de provincie” en 
vervolgens art. II „dat de statenleden de 
belangen der provincie met al hun vermo
gen zullen voorslaan en bevorderen” .

Op woensdag 5 juni viel de beslissing. 
De stemming over de eerste 43 plaatsen 
leverde geen problemen op. De 5e en 6e 
plaats zouden beslissend zijn o f de PvdA 
een derde zetel zou winnen en of de VVD 
en de AR hun zetel zouden behouden. 
De AR/CH U  hadden besloten om eensge
zind op te treden onder de vlag van Pro
testants Christelijke Groepering. Onder de
ze naam werden de candidaten genoemd 
met het doel duidelijk te maken dat 
de candidaten namens de betreffende groep 
eventueel zitting zouden hebben in het 
college. Aanvankelijk zag het er naar uit 
dat de W D  haar candidaat op de vijfde 
plaats zou stellen, maar op het allerlaatste 
moment werd de positie gewijzigd toen 
bekend werd dat zij tegenover de PvdA 
zou komen te staan en de KVP op de 
PvdA-candidaat zou stemmen. De Protes
tants Christelijke Groepen stelde toen op 
de vijfde plaats de heer Spaan candidaat 
nadat op de vierde plaats de heer Buijsert 
was geplaatst die werd gekozen. De heer 
Buijsert had reeds voor de CHU zitting 
in het college.

Wij deden een beroep op de KVP om 
op de heer Spaan te stemmen, maar daar
aan werd geen gevolg gegeven. Wellicht 
speelde hier de vrees dat de uitslag wel 
eens zou kunnen uitlopen op een 2(PvdA- 
4(overigen) verhouding met alle consequen
ties daaraan verbonden.

De candidaat van de PvdA verwierf op 
de vijfde plaats de meerderheid en de 
stemming gaf duidelijk aan dat nota bene 
een deel van de VVD op de candidaat 
van de PvdA heeft gestemd. De W D  
was zich bewust wanneer de candidaat van 
de Protestants Christelijke Groep zou wor
den gekozen, de PvdA in de zesde ronde 
zou terugkomen met hun candidaat en 
er dan een redelijke kans zou zijn dat 
de VVD zou worden uitgestemd. In de 
zesde ronde stelde de VVD zich candidaat, 
terwijl tevens een PPR werd gecandideerd. 
De VVD behaalde met een krappe meerder
heid de zetel.

BERAAD

De PvdA won haar derde zetel ten koste 
van de AR (Protestants Christelijke Groep) 
De drie gekozen PvdA gedeputeerden vroe
gen beraad, want zaterdag 8 juni komen 
de PvdA besturen bijeen die al o f niet 
hun goedkeuring aan de verkiezing moeten 
hechten. De KVP, VVD en Protestants 
Christelijke Groep vroegen eveneens be
raad, maar na korte tijd werd door hen 
de benoeming aangenomen. De gekozen 
PvdA gedeputeerden hebben hun benoe
ming aanvaard. Nu is een Programcollege 
een feit. Over het beleidsprogramma heb
ben de deelnemende fracties reeds overeen
stemming bereikt.

Christelijk Historisch 
weekblad
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EXPERIMENT

Het is een ,,experiment”  o f de basis van 
i;er, beleidsprogramma door het gekozen 
college zichtbaar kan worden gemaakt. Het 
merkwaardige is, dat de PvdA de, VVD 
aanvaardde, terwijl de PPR — ondanks 
de uitdrukkelijke bepaling in het kernpro- 
gram van de progressieven — buiten het 
college van gedeputeerden is gebleven. 
Voorts heeft het CDA vooralsnog geen 
gestalte gekregen. De scheidslijn liep tussen 
het programmatische en het politieke be
lang. Het programmatische werd onderge
schikt gemaakt aan het algemene poli
tieke belang, de polarisatie heeft in dat 
opzicht een duidelijk effect gehad.

Namens de Protestants Christelijke Groe
pering in Zuid-Holland 
H.A. Brokking 
Mr H. Franken

J. Heij in senaat:

RENTESUBSIDIEREGELING VOOR LANDBOUW 
VERBETEREN
Bij het beleidsdebat over Landbouw en 
Visserij heeft de CH-senator J. Heij aange
drongen op verbetering van de rente- 
subsidieregeling.
Bij de bespreking van dit departement was 
een werkverdeling gemaaÜ tassen de 
frakties van KVP, ARP en CHU. Mertens 
(KVP) behandelde de sociaal-economische 
en fiscale problematiek; EIRerich (AR) 
sprak over de tuinbouw en visserij.

Heij betoogde dat vooral uit de rundvee
houderij en de Glastuinbouw een beroep 
wordt gedaan op de rentesubsidieregeling. 
Hij meende dat moest worden nagegaan 
waarom andere bedrijfstakken zo weinig 
gebruik maken van deze regeling. Is de 
subsidieregeling voldoende aangepast voor 
deze bedrijfstakken?

Hij vroeg zich af o f de ontwikkeling van het 
paritair inkomen, dat bij deze regeling 
wordt gehanteerd, niet moet worden 
gematigd omdat nu naast snelle stijging van 
het paritair inkomen anderzijds sprake is 
van een neergaande inkomensontwikkeling 
in de land- en tuinbouw.,

Voorts meende hij dat te veel wordt 
uitgegaan van ontwikkelingsplannen over 
een korte periode, waardoor de onder
nemers met grote hoeveelheden risico
dragend kapitaal moeten werken. Ook 
noemde hij de procedure voor het 
aanvragen van rentesubsidies zowel voor de 
ondernemers als voor de ambtenaren erg 
ingewikkeld.
Tenslotte stelde spreker dat - gezien de 
snelle stijging van de rentestand - de hoogte 
van de rentesubsidie nader moet worden 
bezien.

BEDRUFSBEëINDIGINGSREGELING

Spreker meende dat nader moet worden 
overwogen o f de bedrijfsbeëindigings- 
regeling dient te worden gewijzigd. De 
huidige faciliteiten zijn blijkbaar onvol
doende om bedrijfsbeëindiging in grote 
mate te stimuleren. Als suggestie stelde hij 
voor het aantal jaren dat men - minimaal - 
zelfstandige ondernemer moet zijn geweest 
te stellen op vijf; het maximum inkomens
niveau jaarlijks op te trekken en bedrijfs
beëindiging op termijn mogelijk te maken.

Senator Heij plaatste voorts enkele kant
tekeningen bij het advies om tot mvoering 
van een Landinrichtingswet te komen. Hij 
meende dat invoering van inspraak- 
commissies het stemmingsprogram van 
plannen, waarvan de voorbereiding bijna is 
afgesloten, niet mag verstoren.
Ook vroeg hij de datum van ingang zo te 
stellen dat de stemmingsprogramma’s voor 
1974 en - voor zover vastgesteld - voor 1975, 
gehandhaafd kannen blijven. Er moet aldus 
Heij zodanig worden overgeschakeld dat 
men steeds opnieuw de uitvoering kan 
overwegen. Als blijkt dat bepaalde 
wijzigingen toch gewenst zijn achten wij in 
beginsel overleg met en instemming van de 
betrokkenen gewenst.

Spreker drong voorts aan op modernisering 
van de Pachtwet, met name voor de 
veehouderijbedrijven en de akkerbouw. 
Ook het Pachtnormenbesluit dient meer in 
te spelen op moderne grondgebruikvormen, 
waarbij onder meer éénjarig gebruik 
veelvuldig wordt toegepast.

H. van Spanning.
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Knelpuntennota welzijnsbeleid

Gemeenten en gewesten 
moeten wezenlijke taak hebben
Een wezenlijke taak voor gemeenten, 
samenwerkende gemeenten en gewesten in 
het voorbereiden en voeren van het 
specifieke welzijnsbeleid. Dit acht de 
„Beraadsgroep Knelpunten Harmonisatie 
Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving”  nood
zakelijk.
Dezer. dagen publiceerde de regering het 
rapport van de beraadsgroep, waarvan 
ondermeer deel uitmaakte dr. C. Blanke- 
stijn, geen onbekende in christelijk- 
historische kring. Deze beraadsgroep werd 
nog geen jaar geleden ingesteld, nadat 
tijdens het Tweede-Kamerdebat over de 
regeringsverklaring van de regering-Den 
Uyl uitvoerig was gesproken over de 
moeilijkheden bij het welzijnsbeleid. De 
beraadsgroep kreeg de opdracht „knel
punten uit de praktijk, de structuur, de 
systematiek, de wetgeving en de uitvoering 
te signaleren en bouwstenen aan te dragen 
over de gewenste harmonisatie in beleid en 
wetgeving ten aanzien van het welzijn” .
Uit eigen waarneming en ervaring, uit 
hoordagen en notities, uit ambtelijke ge
sprekken en stukken bouwde de beraads
groep een beeld op van de wrijvingen, 
spanningen, tegenstellingen, problemen, 
kortom van de knelpunten die zich de 
laatste jaren voordoen in het moeilijk af te 
grenzen gebied van de welzijnsbevordering. 
Het rapport van de groep kreeg dan ook de 
naam „Knelpuntennota” .

De Knelpuntennota bestaat uit drie delen, 
namelijk: 1. Knelpunten, 2. Steunpunten en 
3. Bijlagen. In het eerste deel, ,,Knel
punten” , wordt een beeld gegeven van de 
meest voorkomende problemen in het 
beleid en het werk voor de welzijns
bevordering. Deze problemen zijn op
gespoord aan de hand van vijf kenmerken: 
samenhang, bereikbaarheid van activiteiten 
en voorzieningen, democratisch functio
neren, flexibiliteit van de organisatie, 
rechtszekerheid, van mensen en instellingen. 
Daarbij is vastgesteld, dat er knelpunten 
bestaan rondom beleid en structuur, de 
verhouding tussen overheden, de finan
ciering, het personeelsbeleid, het accommo- 
datiebeleid en de democratisering.
De spanningen die hieruit voortvloeien 
hangen samen met de verhouding tussen 
schaalvergroting en schaalverkleining, tus
sen centralisatie en decentralisatie; tussen 
de doelstellingen van welzijnsbeleid en de 
alledaagse werkelijkheid ervan, tussen op 
zichzelf goede voorzieningen en groepen 
van mensen die zich daarin niet herkennen; 
tussen bestaande en opkomende nieuwe 
voorzieningen en structuren; tussen demo
cratisering van de besluitvorming en de 
organisatie en de sterke tendens tot ratio
nalisering en technificering van beleid; 
tussen verdergaande beroepsverfijning en 
specialisatie terwille van deskundige 
dienstverlening en het meer en meer 
inzetten van vrijwilligers om de dienst
verlening dichter bij de mensen te brengen.

STEUNPUNTEN

In het deel ,,Steunpunten” geeft de 
beraadsgroep aan op welke wijze volgens 
haar die knelpunten kunnen worden weg
genomen:
1. Het beleidssysteem en het daarmee ver

bonden financieringssysteem worden in 
beginsel gedecentraliseerd;

2. Gemeenten, samenwerkende gemeen
ten en gewesten krijgen een wezenlijke 
taak in het voorbereiden en voeren van 
het specifieke welzijnsbeleid;

3. De rijksoverheid houdt een aantal 
centrale taken die tot haar verant
woordelijkheid behoren, waarvoor zij 
ook centrale plannen vaststelt. Autono
mie of medebewind van gemeente en 
gewest mogen daarbij echter zo weinig 
mogelijk worden aangetast. Bij de voor
bereiding van deze plannen overlegt het 
Rijk met betrokken gemeenten en 
gewesten;

4. Er komt een deugdelijke taakverdeling 
tussen gemeenten, gewesten, provincies 
en rijk; duidelijk moet worden wie wat 
doet;

5. Gemeenten en gewesten ontwikkelen en 
bereiden vier-jarenplannen voor waarbij 
de gewestelijke plannen mede worden 
opgebouwd uit gemeentelijke plannen. 
Op basis daarvan wordt een gemeen
telijk en gewestelijk jaarplan door 
gemeente- en gewestraad vastgesteld;

6. In de jaarplannen worden basisvoorzie
ningen opgenomen, die door het Rijk 
worden aangewezen en gefinancierd, 
maar die op gemeentelijk of gewestelijk 
niveau in medebewind worden uit
gevoerd;

7. De regeling van basisvoorzieningen op 
centraal niveau wordt vooraf ter open
bare discussie gesteld;

8. Het jaarplan van een gemeente of een 
gewest bevat verder een aantal zelf
standig opgezette activiteiten en voor
zieningen; daarbij is ruimte verzekerd 
voor experimentele en spoedeisende 
voorzieningen;

9. Bij de ontwikkeling, voorbereiding en 
uitvoering van het jaarlijkse welzijns- 
plan en bij de planning op langere 
termijn worden alle belanghebbenden 
via democratische procedures be
trokken, dat proces is open en open
baar;

10. Om de deelneming van de belang
hebbenden te realiseren wordt in ge
meenten en gewesten een „kristalli
satiepunt” ingesteld. Dat is een com
missie o f een orgaan, dat vooral tot taak 
heeft het proces van de beleidsvoorbe
reiding vorm te geven en uit de 
planningsprocessen de voorbereiding 
van de jaarplannen af te leiden;

11. Het jaarlijkse plan van gemeenten en 
gewest heeft de goedkeuring nodig van 
het provinciaal bestuur;

12. Het rijk kan bindende aanwijzingen 
geven om de evenwichtigheid in de 
samenhang van voorzieningen en in de 
spreiding over het land, via de jaar
plannen, te waarborgen;

13. Voorzieningen voortvloeiend uit gewes
telijke o f centrale plannen worden in de 
lokale plannen opgenomen;

14. Voorzieningen voortvloeiend uit de 
uitvoering van andere regelingen dan de 
hierbedoelde regeling kunnen in de 
welzijnsplannen worden opgenomen na 
een daartoe genomen beslissing van de 
minister, o f ministers, die het aangaat;

15. Jaarplannen hebben belangrijke rechts
gevolgen met betrekking tot de finan
ciering, de rechtszekerheid en de rechts
bescherming; opneming van een activi
teit of voorziening in het plan geeft in 
beginsel de garantie op financiering. De 
gemeenten en gewesten kunnen voorts 
regelen stellen ten aanzien van de 
samenwerking tussen uitvoerende orga
nisaties onderling en tussen deze en 
uitvoerende overheidsinstanties;

16. Volgens het principe ,,wie het beleid 
bepaalt, betaalt” komen beleid en 
financiering in één hand te liggen;

17. De samenwerking tussen gemeenten 
zal, waar nodig worden bevorderd;

18. Er komt een wettelijk geregeld samen
hangend toezicht op de uitvoering van 
beleid en werk;

19. Er wordt eerst een voorlopig, later een 
vast college van advies en bijstand 
ingesteld, dat regering en parlement 
adviseert met betrekking tot beleid en 
wetgeving voor de specifieke welzijns
bevordering.

ALGEMENE WET

De beraadsgroep stelt voorts, dat het 
welzijnsbeleid zoals zij zich dat denkt, moet 
worden ondersteund door een kader- en 
raamwet. Deze algemene wet zal de 
volgende hoofdelementen kunnen regelen:
a. de verdeling van de taken tussen lagere 

overheden en de centrale overheid;
b. de verplichting tot het opstellen van ont

wikkelingsplannen en jaarplannen door 
de lagere overheden en van centrale 
plannen voor de centrale overheid;

c. de verplichting samenhangen tussen 
diverse plannen aan te brengen en de 
verplichting tot integratie van de

plannen op de verschillende bestuurlijke 
niveau’s;

d. de verplichting tot het organiseren van 
commissies en organen (,,kristallisatie
punten”) voor inspraak, democratise
ring, participatie en voor het klachtrecht 
op plaatselijk niveau;

e. regeling van basisvoorzieningen bij 
algemene maatregel van bestuur met de 
daarbij behorende kwalitatieve voor
schriften, voor zover dit niet krachtens 
deelwetten gebeurt;

f. de regeling van de mogelijkheid om 
voorschriften te verbinden aan de goed
keuring van de gemeentelijke en ge
westelijke programma’s;

g. het eventueel geven van bindende aan
wijzingen voor deze programma’s;

h. de regeling van rechtsgevolgen ten aan
aanzien van uitvoering en financiering;

i. de regeling bij o f krachtens de wet van 
de normen, waarnaar bekostigd wordt 
en de daarmee eventueel samenhan
gende inkrimping van het stelsel van 
rijkssubsidieregelingen;

j. de eventuele regeling van het overleg 
over de rechtspositie en het leggen van 
de basis voor de uitgewerkte rechts
positie voor personeel bij de diverse 
werkvormen en -soorten;

k. regeling ter bevordering van samen
werking tussen uitvoerende instellingen 
onderling of tussen deze en uitvoerende 
overheidsinstanties;

l. het aangeven van condities waaronder 
spoedeisende en experimentele voorzie
ningen alsnog in het welzijnsplan 
worden opgenomen;

m. het uitwerken van de definitieve bepalin
gen over het vaste college van advies en 
bijstand en het regelen van de taken 
daarvan;

n. de regeling voor het toezicht op de 
welzijnbevordering;

o. het geven van voorschriften over regio
nalisatie, als dit nodig mocht blijken.

De deelwetgeving die naast deze kaderwet 
noodzakelijk kan zijn, zal omwille van de 
gewenste harmonisatie, steeds moeten 
voldoen aan de uitgangspunten en criteria 
waarop ook de kaderwet is gebaseerd.
De beraadsgroep doet aanbevelingen voor 
een periode waarin men ondervinding kan 
opdoen met de voorgestelde regelingen. Dat 
is mogelijk door de kaderwet gereed te 
maken, waarvan voorlopig slechts enkele 
bepalingen in werking zullen treden. De wel 
in werking tredende bepalingen gaan over 
het vaste college van advies en bijstand dat 
het proces van harmonisatie zal begeleiden, 
terwijl enkele andere in werking tredende 
bepalingen de mogelijkheid openen, dat in 
een bepaald gebied de wet bij wijze van 
proef wordt toegepast.

ZES FASEN

De procedure van proefneming verloopt in 
zes fasen:
1. Indiening van de knelpuntennota bij de 

Tweede Kamer.
Op grond van de daar gevoerde 
discussies vormt de regering zich een 
definitief oordeel over de voorgestelde 
ontwikkeling van het welzijnsbeleid en de 
welzijnswetgeving.

2. Indien regering en parlement zich met de 
voorstellen kunnen verenigen wordt op zo 
kort mogefijke termijn bij Koninklijk 
Besluit een voorlopig college van advies 
en bijstand ingesteld. Zodoende kan al 
van dat moment af een begin worden 
gemaakt met de gewenste harmonisatie 
van beleid en wetgeving. Het voorlopig 
college hanteert daarbij de uitgangs
punten en criteria uit de nota Knelpun
ten. Verder adviseert het over de 
totstandkoming, de begeleiding en de 
evaluatie van de ontwikkelingsprojecten 
in de proefperiode. Het ontwerpt ook op 
basis van de eigen ervaring in de voor
bereidingsfase een definitieve taakstel
ling voor het vaste college van advies en 
bijstand.

3. Indiening bij de Staten-Generaal van het 
wetsontwerp ter instelling van het vaste 
college van advies en bijstand.

Het parlement kan zich dan opnieuw 
uitspreken over de structurering en de 
algemene wetgeving. In de definitieve 
vorm denkt de Beraadsgroep aan een 
regeling als bij de wet van 25 juli 1964 is 
getroffen voor de Raad voor de Territo
riale Decentralisatie.

4. De regering dient een ontwerp van wet in, 
ter regeling van de beleids- en bestuurs
structuur van de welzijnsbevordering. Zij 
doet dit mede op basis van de in de 
Staten-Generaal gevoerde discussies en 
gelet op de intussen opgedane inzichten 
en ervaringen in vorige fasen. Wordt het 
ontwerp aangenomen dan krijgt het 
kracht van wet, maar de wet wordt nog 
niet aanstonds in haar geheel ingevoerd.

5. Onderdelen van de aangenomen wet 
zoals de bepalingen rond het advies
college en de welzijnsplanning, deze 
laatste slechts voor bepaalde gebieden in 
ons land, treden spoedig in werking. 
Daardoor kan het vaste college het reeds 
begonnen proces van harmonisatie 
verder activeren en begeleiden.
Zonodig kunnen dan ontwikkelings
projecten op basis van de wet en van de 
bestaande deelwetgeving tot stand 
komen voor aangewezen gemeenten of 
groepen van gemeenten. Dit echter niet 
meer op basis van vrijwilligheid.
De wet treedt dus geleidelijk aan in 
werking.

6. Algehele inwerkingtreding van de wet bij 
een aparte invoeringswet. Deze invoe
ringswet biedt alle gelegenheid de eerder 
aangenomen wet alsnog te herzien en in 
een eventueel gewijzigde vorm in te 
voeren voor het dan geregelde terrein van 
de welzijnsbevordering. Het vaste college 
van advies en bijstand krijgt er op dat 
moment een taak bij, namelijk het advi
seren over de uitvoering van de struc
turele kaderwet.

De regering heeft de aanbieding van de 
knelpuntennota vergezeld doen gaan van 
een brief waarin zij haar voorlopig 
standpunt hierover duidelijk maakt. Met de 
aanbieding aan de Kamer is de eerste van 
de hierbovengenoemde fasen ingegaan.

H. L.

Goede afloop in 

statenkring Dordrecht

In het gebied van de statenkring Dordrecht 
heeft de CHU het bij de gemeenteraadsver
kiezingen, vergeleken bij de kamerverkie
zingen van 1971 en 1972, het er goed afge
bracht. Op de onlangs gehouden vergade
ring van de statenkring gaven vertegen
woordigers van alle kiesverenigingen een 
overzicht van de uitslag van de raadsverkie
zingen. Wel gingen enkele raadszetels ver
loren, maar daar tegenover stond dat:
— winst van een zetel in Heukelum en in 
Lexmond,
— intrede van een CHU-lid in de gemeente
raden van Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf 
en Hoogbloklan,
— grote vooruitgang in Leerbroek (van 16,5 
procent bij de statenverkiezingen naar 42,6 
procent),
— vooruitgang in Lexmond (van 20,1 pro
cent naar 31 procent)
— geringe procentuele achteruitgang in drie 
gemeenten,
—daling van het totale aantal christelijk- 
historische raadszetels in de statenkring 
Dordrecht van 37 naar 35.

AFSCHEID

De statenkring nam sfscheid van de heer 
J.W. Sluimer, zowel als secretaris van 
het statenkringbestuur als lid van de Zuid- 
hollandse provinciale staten. Hij blijft even
wel voorzitter van de kamerkring Dor
drecht en lid van de Unieraad.
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D. in  E e rs te  K a m e r:

Alleen allerbeste kandidaat goed genoeg 
als burgemeester van Rotterdam
„Alleen de allerbeste kandidaat is goed 
genoeg als burgemeester van Rotterdam”. 
Aldus de CHU-senator D. Rijnders, die 
tijdens het beleidsdebat over Binnenlandse 
Zaken, uitvoerig inging op de discussie rond 
de opvolging van burgemeester Thomassen.

De PvdA heeft gekoppeld aan haar wens 
naar een links programcollege een binnens- 

, kamers reeds aanwezige machtsstrijd in een 
rechtstreekse oorlogsverklaring naar buiten 
gebracht.

Het doordrukken van een links program
college en het hanteren van het terug- 
roepingsrecht van afgevaardigden, zoals ge
formuleerd in een congresbesluit, betekent 
aldus Rijnders het doordrukken van een 
struktuur, waarin bestuurd wordt vanuit 
partijvergaderingen. De burgemeester ziet 
daarbij zijn ambt versmallen. Hij o f zij 
wordt gebonden aan eenzijdigheid. Zijn 
taak om door de gezamenlijkheid even
wichtig te doen besturen slaat dood op de 
muur van de zichtbaarmaking van fun
damentele tegenstellingen en verschillen 
van opvatting.

Een programmatisch, eenzijdig samenge
steld college - zowel van B. en W. als van 
G.S. - kan haar taken niet uitvoeren. Het 
wordt een college van programuitvoerders 
maar niet van bestuurders. Zulke colleges 
kunnen de voorgeschreven taken niet 
uitvoeren.

Tendeert bovendien, aldus Rijnders, het 
machtsstreven van programcolleges en het 
temgroepen van vertegenwoordigers niet 
naar een partij-elite-regering, die straks - zo 
het mogelijk wordt - ook uitsluiting van 
anderen op nationaal niveau bewerkt. De 
polarisatieziekte ondergraaft het democra
tisch geheuren; de body wordt aangevreten 
en de moderne vorm van politieke diktatunr 
ontmondigt de kiezer en ondergraaft het 
lokale en provinciale hestnur. De CH- 
woordvoerder informeerde naar de visie van 
de minister op deze problematiek en naar 
de opvatting van de PvdA-senaats&aktie.

Spreker beklemtoonde voorts dat de pro
cedure voor de wijziging van gemeente
grenzen dringend herziening behoeft. De 
huidige bepalingen zijn met name voor

snelle besluitvorming, in geval van overeen
stemming, onvoldoende.
Hij achtte een beslissing van de minister 
gewenst over het rapport van de Stuurgroep 
Coördinatie Hulpverlening, dat al van 1970 
dateert. Met'name drong hij aan op samen
voeging van de brandweer en de 
BB-vredestijd.
Rijnders sprak voorts over de momenteel 
bestaande regelingen ten aanzien van de 
bescherming van de privacy. Hij vroeg zich 
af o f de universitair _gevormde leiders var 
instellingen waar gegevens verzameld 
worden in de toekomst niet zoiets als een 
artseneed dienen af te leggen, waarin zij 
verklaren alleen tot ,,heil van de mensheid 
werkzaam te zijn.
Over de Financiële Verhoudingswet merkte 
spreker op dat er nog steeds een verslechte
ring van de financiële positie van de 
gemeenten valt te constateren. Een 
beslissing over de hoogte van de 
rijksuitgaven aan de gemeenten is meer dan 
een ad hoe beslissing in een bepaald 
begrotingsjaar.
De principiële kanten dienen nader te 
worden bezien bij een wijziging van de

Financiële Verhoudingswet, aldus Rijnders. 
Ook het verdelingsmachanisme loopt stroef. 
Spreker vroeg zich af o f men niet meer moet 
zoeken in de richting van beheersing der 
kwantiteit van de uitgaven van lagere 
organen en minder te letten op de kwaliteit 
en de richting der uitgaven. In dit verband 
merkte hij op dat ook de gewestvorming 
staat o f valt met een goede paragraaf over 
de financiën.
Rijnders herinnerde tenslotte aan eerder 
door hem gestelde schriftelijke vragen over 
het beleggingsbeleid van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. Hierop is geant
woord dat overleg gaande is. De CH- 
woordvoerder beklemtoonde nog eens dat 
de huidige Beleggingenwet voor een bedrijf 
als het ABP te beperkt is.
Het fonds had in 1974 een bedrag van 31 
miljard belegd. De beperking tot Neder
landse aandelen en in Nederland gelegen 
goederen is ten aanzien van dit bedrijf te 
beperkt, aldus Rijnders.

H. van Spanning.

De consument in Europa
De Europese Commissie heeft nieuwe voor
stellen gedaan op het gebied van de 
consumentenhescherming. De niteindelijke 
doelstelling van de Europese integratie is 
„de verbetering van de levens- en arbeids
omstandigheden” van alle inwoners van de 
Gemeenschap. Het merendeel van de activi
teiten in de Gemeenschap houdt rekening 
met de belangen van de consument. Maar 
er zijn meer maatregelen nodig om te 
bereiken, dat de rechten van de verbruiker 
beter worden geëerbiedigd. Een op grotere 
schaal opgezette vorming van de consument 
kan er op den duur ook toe leiden, dat de 
prijsstijgingen beter onder controle komen.

Volgens de Commissie moeten een aantal 
fundamentele beginselen als richtsnoer 
dienen voor de gemeenschappelijke activi
teiten ter bescherming van de gezondheid 
en de veiligheid van de verbruiker.
De goederen en diensten die op de Europese 
markt worden aangeboden, moeten zó zijn 
ontworpen, dat ze bij normaal en redelijk 
gebruik geen enkele schade kunnen 
aanrichten. Elk risico dat aan een 
ongewoon gebruik van een produkt 
verbonden kan zijn, moet duidelijk door de 
producent of de handelaar worden 
aangegeven. Er dienen snelle en eenvoudige 
procedures te komen, waarmee gevaarlijke 
produkten uit de handel kunnen worden 
genomen. Stoffen die aan levensmiddelen 
kunnen zijn toegevoegd, moeten nauwkeu
rig worden gedefinieerd; hun gebruik moet 
worden geregeld door naar duidelijke lijsten 
te verwijzen, die voor de hele Gemeenschap 
gelden. De Commissie wil ook bepaalde 
categorieën nieuwe produkten die scha
delijk kunnen zijn voor de gezondheid o f 
veiligheid, onderwerpen aan bijzondere 
vergunningen.
De regelingen in de lidstaten moeten op 
elkaar worden afgestemd. De Europese 
Commissie wil vaart zetten achter de 
harmonisatie van de specificaties voor 
levensmiddelen en de stoffen die daarin 
kunnen voorkomen, zoals bepaalde conser
veringsmiddelen en kleurstoffen.
De Commissie zal daarnaast veiligheids
normen voorstellen voor produkten die 
giftige, brandbare of ontplofbare stoffen 
bevatten. Daarbij wordt voorrang gegeven 
aan produkten die met levensmiddelen in 
aanraking komen, zoals pesticiden, verven 
en vernissen.
Het is ook de bedoeling, dat er op elkaar 
afgestemde regels komen voor de goed
keuring die onder meer nieuwe farma
ceutische en chemische artikelen moeten 
krijgen.

ONGEOORLOOFDE
HANDELSPRAKTIJKEN

De consumenten moeten worden be
schermd tegen misbruik van de machts

positie van de verkoper, vooral tegen 
eenzijdig opgestelde standaard-contracten, 
verzoeken om betaling van niet-bestelde 
goederen en agressieve verkoopmethoden. 
Hierbij zouden enkelp essentiële beginselen 
moeten gelden: d e ' consument moet be
schermd zijn tegen schade die hij onder
vindt van goederen met gebreken; de 
reclame mag de potentiële koper niet 
misleiden; alle bijzonderheden op etiketten, 
op de verkooppunten of in de reclame 
moeten juist en toereikend zijn; de eonsu- 
ment heeft recht op een redelijke service 
nadat hij duurzame verbruiksgoederen 
heeft aangeschaft.
Om dit te bereiken zijn volgens de 
Commissie op Europees niveau acties 
nodig, die met voorrang moeten worden 
ondernomen.
De Commissie maakt studies over het 
consumentenkrediet in de lidstaten. Aan de 
hand daarvan zal zij een richtlijn voor
stellen, opdat wettelijke of bestuursrechte
lijke bepalingen kunnen worden uitgevaar
digd, waarmee een beter evenwicht tussen 
geldschieter en lener wordt bereikt. 
Momenteel is de kredietverlening vaak 
ondoorzichtig en bestaat de tendens om de 
consument een te grote last op te leggen.
Er moeten criteria komen, die het mogelijk 
maken vast te stellen, wanneer reclame 
misleidend, bedrieglijk o f vals is. Daarna 
moeten methoden worden ontwikkeld, 
waarmee aan dergelijke reclamecampagnes 
een snel einde kan worden gemaakt. Ook 
hiervoor zullen voorstellen worden in
gediend.
In de lidstaten bestaan al regelingen tegen 
bedrieglijke verkooppraktijken. De Euro
pese Commissie streeft ernaar die maat
regelen op elkaar af te stemmen, opdat de 
consument in de gehele Gemeenschap de 
gewenste wettelijke en economische be
scherming krijgt. Ook de wetgevingen over 
de verantwoordelijkheid van de produ
centen wil de Commissie geharmoniseerd 
zien.
De eonsument koopt niet alleen goederen, 
maar ook diensten. Daaronder wordt van 
alles verstaan: dat gaat van service na 
verkoop tot openbare diensten (bijvoorbeeld 
ziekenhuizen) via de hele serie diensten die 
nodig is voor de economische activiteit van 
een land (verzekering, vervoer, toerisme). 
De kwaliteit van deze diensten kan op 
allerlei manieren beter worden gegaran
deerd. Enkele voorbeelden: een ruimere 
voorlichting over organisatie en aard van de 
verleende diensten, vaststelling van de 
kwalificaties en kennis die zijn vereist voor 
het uitoefenen van bepaalde beroepen, 
enzovoort. Dit terrein is nog weinig 
ontgonnen. De Europese Commissie gaat er 
een volledige studie over maken, zo nodig 
samen met andere internationale organi
saties die hiervoor belangstelling hebben.
De Commissie wil bereiken, dat de consu

ment als hij klachten heeft, over de nodige 
bijstand kan beschikken en over middelen 
om in geval van schade een redelijke 
vergoeding te krijgen. De regels die in de 
lidstaten bestaan over klachtenbehande
ling, arbitrage en minnelijke schikking van 
geschillen, moeten worden bestudeerd, 
waarna de Commissie passende voorstellen 
wil indienen voor een beter gebruik en een 
verbetering van de bestaande regelingen.

VOORLICHTING

De Commissie denkt ook aan acties ter 
verbetering van de consumenten-voorlich- 
ting.
Er zijn gemeenschappelijke voorschriften 
nodig voor de produkten waarvan de speci
ficaties op Europees niveau zijn geharmo
niseerd. De aanduidingen op etiketten 
moeten duidelijk, gemakkelijk leesbaar en 
ondubbelzinnig zijn. Bij levensmiddelen 
moeten aard en samenstelling van het 
produkt, gewicht en volume, de identiteit 
van de verkoper o f anderszins verantwoor
delijke plus zo nodig de eisen voor een 
goede conservering worden vermeld.

Voor de andere produkten moeten bepaalde 
wijzigingen op deze beginselen worden be
studeerd. De aanvullende vermeldingen, 
zoals de prijs en het gewicht per eenheid, 
moeten voor beide categorieën van 
produkten gelden.
Ook de vergelijkende tests hebben de 
aandacht van de Commissie, die wil 
nagaan, hoe de grootst mogelijke objecti
viteit kan worden verkregen.

INSPRAAK

Kinderen en volwassenen moeten als 
bezonnen consumenten kunnen handelen. 
Zij moeten duidelijk kunnen kiezen tussen 
de goederen en diensten die het meest in 
aanmerking komen om hun reële behoeften 
te bevredigen tegen de laagst mogelijke 
kosten voor het individu en de samenleving. 
De Europese Commissie zal methodes 
bestuderen die tot een betere vorming van 
de verbruiker kunnen leiden. Dat kan via 
lesprogramma’s, colloquia en tentoonstel
lingen, om enkele voorbeelden te noemen.

H. L.

Verkiezing gedeputeerde staten

IN VELE PROVINCIES GEEN WIJZIGINGEN

Onlangs zijn in de elf provincies de colleges 
van Gedeputeerde Staten gekozen. In to
taal ging het hierbij om 11 maal zes gede
puteerde zetels.

Deze verkiezing weerspiegelde vanzelfspre
kend de uitslag van de verkiezingen van 
de Provinciale Staten op 27 maart j.1. Bij 
die verkiezingen tekende zich vooral winst 
af voor de P.v.d.A. en V.V.D. en verlies 
voor de christen-demokratische partijen. 
Dit verlies werkte nu door in het te ver
kiezen provinciale bestuur. Het CDA ver
loor in totaal 8 zetels: een terugval van 
35 in 1970 naar 27 in 1974. De PvdA 
won er 5, de PPR deed haar intrede met 
2 zetels, de CPN verloor een zetel, D ’66 
verdween van het toneel, de VVD sprong 
van 7 naar 10.

B Onderstaande de uitslagen per provincie;

GRONINGEN: 4 PvdA, 1 CPN, 1 PPR, 
samen beschikkend over een meerderheid 
van één man. Het is de enige provincie 
met een uitsluitend links college, ARP, 
CHU en D ’66 doen niet meer mee.

FRIESLAND: 3 CDA, 2 PvdA, 1 VVD, 
dezelfde samenstelling als in 1970.

DRENTHE: 3 PvdA, 1 ARP, 1 CHU, 
1 VVD. Samenstelling als in 1970.

OVERIJSSEL: 2 PvdA, 1 KVP, 1 CHU,
1 VVD. In !£)-̂  2 PvdA, 2 KVP, 1 CHU.

GELDERLAND: ongewijzigd: 3 CDA,
2 PvdA, 1 VVD.

UTRECHT: 2 CDA, 2 Progressieven, 2 
VVD.

NOORD-HOLLAND: 3 PvdA, 1 KVP, 
1 CHU, en 1 VVD. De ARP moest plaats 
maken voor een derde PvdA-gedeputeerde.

ZEELAND: ongewijzigd: 2 PvdA, 1 
VVD, 1 KVP, 1 ARP, en 1 CHU.

NOORD-BRABANT: 4 CDA, 2 Progres
sieven, 1 VVD, in 1970 waren er 5 zetels 
voor het CDA en 1 voor het PAK

LIMBURG: 4 CDA, 1 PvdA, en 1 VVD. 
De VVD was in 1970 niet in het college 
vertegenwoordigd, het CDA had toen een 
zetel meer.

H.L.
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Links college in dankzij steun W D

Hierbij de visie van de voorzitter der pro
vinciale statenfraktie van het CDA in Gro
ningen, J. van der Ploeg, op de gang 
van zaken rond de kollegevorming in deze 
provincie.

Toen woensdag 5 juni de nieuwe Groninger 
Staten met de verkiezing van gedeputeer
den begonnen, wist niemand beter dan 
dat er een college zou komen, samengesteld 
uit de PvdA (4), CPN (1) en PPR (1). 
Deze fracties, met samen 28 van de 55 
stemmen, hadden bindende afspraken ge
maakt. De eerste vier stemmingen verliepen 
volgen hun plan: gekozen werden 3 PvdA- 
ers en 1 communist; de 15 CDA stemmen 
werden daarbij resp. uitgebracht op de 
kandidaten van PvdA, CDA, CPN en 
VVD.
Daarna is van ongeveer half twaalf tot 
vier uur druk overleg gevoerd over de 
twee nog open plaatsen. Vooral in de 
PvdA-fractie is enorm gediscussieerd, zo 
nu en dan onderbroken voor contact met 
CPN, PPR of CDA; daarbij heeft Fré 
Meis (CPN) zich nogal beijverd om de 
standpunten van PvdA en CDA tot elkaar 
te brengen.

GROTENDEELS OVEREEN
STEMMING

Deze twee fracties hadden in de voorbespre
kingen namelijk al grotendeels overeen
stemming bereikt over een collegeprogram. 
De wens van het CDA om gezamenlijk

met PvdA en VVD over het collegeprogram 
te onderhandelen was inmiddels door de 
PvdA van de hand gewezen. Besprekingen 
tussen PvdA en VVD hadden uitgewezen 
dat er zeer grote programmatische verschil
len waren; van VVD-zijde werd dat min 
of meer toegegeven.
Zo kreeg de CDA-fractie de keuze opge
drongen: 2 CDA-ers in een college
met PvdA (3) en CPN (1) ó f een college 
van PvdA, CPN en PPR. Alvorens een 
beslissing hierover te kunnen nemen en 
daarover de andere partijen in te lichten, 
vond de CDA-fractie dat de besprekingen 
met de PvdA moesten worden beëindigd. 
De socialisten (en radicalen) vonden name
lijk de twee kandidaten van het CDA, 
beide gedeputeerde, onaanvaardbaar; an
dere kandidaten zouden wel acceptabel zijn.

UITERSTE POGING TOT VERGELIJK

Beëindiging van de besprekingen tussen 
CDA en PvdA bleek voor de laatste echter 
een definitieve keuze voor een „links” colle
ge in te houden. In die allerminst ideaal 
geachte situatie heeft de CDA-fractie nog 
een uiterste poging willen doen om tot 
een vergelijk te komen. Dat werd mogehjk 
gemaakt doordat beide kandidaten de be
reidheid toonden zieh alsnog terug te trek
ken. Naar de mening van de fractie 
mocht echter hooguit één van hen ver
vangen worden.
De PvdA-fractie bleef echter tot vlak voor 
de statenvergadering, en ook nog tijdens

het langdurige overleg in de middag, ver
vanging van ook de andere CDA-kandidaat 
eisen. Pas tegen het eind van de middag 
hebben enkele leden van de PvdA-fractie 
de hen opgelegde ijzeren discipline durven 
trotseren: zij wilden meewerken aan de 
verkiezing van twee CDA-gedeputeerden 
waaronder de door het CDA tot het laatst 
gehandhaafde kandidaat Veenkamp.

■ Helaas was dat voor de VVD teveel van 
het goede. Die fractie gaf te kennen dat 
enkele leden desnoods op de tegenkandi
daat van de PvdA zouden stemmen om 
daarmee de verkiezing van CDA-gedepu- 
teerden te voorkomen. En het is gebeurd: 
met VVD-stemmen werd de PvdA aan 
de vierde gedeputeerde geholpen; hadden 
deze VVD-ers blanco gestemd dan was 
Veenkamp herkozen.

TWÉÉ OF GÉÉN 
GEDEPUTEERDEN

Voor de zesde gedeputeerde-zetel heeft het 
CDA toen geen kandidaat meer gesteld, 
hoewel Hoogstraten ongetwijfeld met rui
me meerderheid gekozen zou zijn. De 
CDA-fractie was echter steeds van mening 
geweest: twee of géén gedeputeerden.
De VVD koos doelbewust voor een „links” 
college, dat vond men beter dan de econo
mische zaken en het cultuurbeleid van de 
provincie aan CDA-gedeputeerden toe te 
vertrouwen. Als redenen voor dit vreemde 
stemgedrag werden opgegeven: het CDA 
moest tegen zichzelf beschermd worden;

een geheel „links” college geeft politieke 
duidelijkheid; het CDA heeft in het voor
overleg onvoldoende contact met VVD en 
GPV onderhouden.

VOOROVERLEG

Wat dat vooroverleg betreft: de CDA- 
fractie heeft als enige eerst geweigerd om 
alleen met de PvdA te onderhandelen. Op 
initiatief van de CDA-fractie is er gezamen
lijk overleg van alle fracties geweest, daar
na heeft de CDA-fractie als enige, van 
begin tot eind steeds alle fracties in kennis 
gesteld van wat er met anderen besproken 
was. Zo was de VVD ook precies op de 
hoogte van de prgrammatische verschillen 
tussen PvdA en CDA; de VVD heeft daar
over nooit een mening gegeven hoewel 
het CDA; dat wel gevraagd heeft.

Al met al kreeg Groningen een zeer een
zijdig samengesteld college van Gedeputeer
de Staten dankzij absurde eisen van de 
PvdA en een even absurd stemgedrag van 
de VVD. Het zal voor de Groninger 
CDA-fractie moeilijk zijn om vier jaar lang 
kritisch, maar beslist niet rancuneus te zijn 
naar twee kanten. Ondanks deze slechte 
ervaringen bij de start is er toch de goede 
wil om, ook zonder leden in het college 
van G.S., toch in alle redelijkheid mee 
te werken aan het provinciaal bestuur. 
Daarvoor zijn wij per slot van rekening 
gekozen.

KAMERLEDEN VRAGEN, BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Het christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten stelde onlangs schriftelijke 
vragen aan premier drs. J. N. den Uyl, 
nadat hij in de krant had gelezen dat de 
minister-president de bezetting van het 
bedrijf van Usfa te Helmond als legitiem 
aanmerkte. De vragen zijn inmiddels beant
woord:

Vragen van mr. Scholten:
Was het de Minister-President bekend toen 
hij vrijdag 5 april de bezetting van Usfa- 
Helmond als „legitiem” aanmerkte, dat er 
binnen de vakbeweging duidelijk verschil 
van inzicht bestond over deze bedrijCs- 
bezetting?
Indien de eerste vraag bevestigend wordt 
beantwoord, kan de Minister-President dan 
uiteenzetten op welke gronden en over
wegingen hij door de in deze vraag bedoelde 
uitspraak het gezag van zijn kabinet heeft 
verbonden aan een actie, die slechts in 
beperkte kring steun heeft ondervonden? 
Indien de eerste vraag ontkennend wordt 
beantwoord, kan de Minister-President dan 
meedelen, waarom hij het verantwoord 
heeft geacht het gezag van zijn kabinet in de 
waagschaal te stellen door het doen van

verstrekkende uitspraken zonder voldoende 
informatie?

Antwoord van premier Den Uyl: Ik heb op 5 
april jl. de bezetting van Usfa-Helmond niet 
als legitiem aangemerkt. Ik heb desge
vraagd uiteengezet welke gevaren naar mijn 
oordeel aan bezettingen in het algemeen 
- ook aan bedrijfsbezettingen - verbonden 
zijn. Daarbij heb ik er eveneens op gewezen, 
dat bezettingen zich kunnen legitimeren en 
ik heb nadrukkelijk geweigerd de Usfa- 
bezetting op voorhand te veroordelen. Het 
was mij bekend, dat binnen de vakbeweging 
verschil van inzicht bestond over deze 
bedrijfsbezetting. Mede daarom achtte ik 
het doen van ver strekkende uitspraken 
ongewenst.

Vraag van mr. Scholten: Ligt aan de oor
deelsvorming van de Minister-President het 
uitgangspunt ten grondslag, „dat in 
gevallen van onredelijkheid van één der 
partijen bezettingen zich zelf soms 
legitimeren”? Zo ja, kan de Minister
president dan uitvoerig aangeven op welke 
gronden hij tot de overtuiging is gekomen 
dat de directie van Philips zich in deze zaak 
onredelijk heeft gedragen?

Antwoord van premier Den Uyl: Voor de 
feitelijke gang van zaken met de Usfa- 
bezetting en de opstelling van partijen in dit 
conflict, verwijs ik naar de uiteenzettingen 
van de minister van Sociale Zaken in de 
Eerste Kamer op 9 mei 1974. Mijn 
oordeelsvorming is op deze gang van zaken 
gebaseerd.

Vraag van mr. Scholten: Is de Minister
president bereid, hetzij in het antwoord op 
deze vragen, hetzij in een aparte brief of 
nota, het standpunt van zijn kabinet in zijn 
algemeenheid weer te geven over de vraag 
onder welke omstandigheden en onder 
welke voorwaarden de in onze rechtsstaat 
geldende, door een democratische meerder
heid wetteiijk vastgestelde of ongeschreven, 
rechtsregels ter zijde kunnen en mogen 
worden gesteld ter wUle van andere 
belangen. Wil hij daarbij ook in het 
bijzonder aandacht besteden aan de vraag 
door wie naar het oordeel van zijn kabinet 
de redelijkheid of onredelijkheid van het 
standpunt van strijdende partijen binnen de 
in ons land geldende rechtsstaat moet 
worden beoordeeld?

Antwoord premier Den Uyl: Het standpunt 
van het kabinet over de verhouding tussen

rechtsregelen en andere belangen is onlangs 
nog naar voren gebracht bij monde van 
minister Van Kemenade in de Eerste 
Kamer naar aanleiding van vragen over 
bezettingen door studenten en bij monde 
van minister Van Agt bij gelegenheid van de 
interpellatie-Abma in de Tweede Kamer. 
Voor een standpuntbepaling van gelijke 
strekking mag ik verwijzen naar het oordeel 
door mij gegeven als Kamerlid in het 
Maagdenhuisdebat: „Burgerlijke ongehoor
zaamheid is in ons land alleen geoorloofd 
als uiterst middel, in een werkelijke 
noodsituatie tegenover een kennelijk on
redelijke tegenstander en nadat alle 
middelen om door normaal overleg het doel 
te bereiken zijn uitgeput.”
In het licht van deze standpuntbepaling zie 
ik geen aanleiding tot een aparte brief of 
nota.

VERONTREINIGING

Volgens de Tweede-Kamerleden drs. D. F. 
van der Mei en T. Tolman (beiden CHU) 
geven de maatregelen tot het tegengaan en 
voorkomen van verontreiniging van opper
vlaktewateren bij het betrokken bedrijfs
leven grote en onoverkomelijke fman- 
cieringsmogelijkheden.
Zij hebben minister Westerterp (verkeer) 
gevraagd te bevorderen dat in deze gevallen 
de mogelijkheid van overheidsgaranties op 
op te nemen leningen wordt gegeven.

D. Rijnders in Eerste Kamer:

GEBUNDELDE DECONCENTRATIE IS MISLUKT
„D e gebundelde deconcentratie is in be
langrijke mate mislukt. De suburbanisatie, 
die we niet wilden, is gelukt; een groot
schalig inrichtingsbeleid en een planmatig 
realiseren van de doelstellingen is nog nau
welijks op gang; en het bestuurlijk instru
ment is onvoldoende voor de procesbege
leiding, laat staan voor de regionale en 
lokale vertalingen van het landelijk beleid.” 
Tot deze conclusie kwam het CHU-Eerste 
Kamerlid D. Rijnders, vorige week tijdens 
het beleidsdebat over volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening.

Rijnders stelde dat door de voortgaande 
suburbanisatie het open middengebied 
sterk is aangetast. De provinciale streek
plannen hebben niet als rem gefunktio- 
neerd. De ruimtelijke processen zullen be
ter, van nationaal niveau zijnde, regionaal 
vertaald moeten worden. Een strak inrich- 
tinpbeleid, gedragen door een inrichtings- 
visie, behoeft betere kansen door harder 
bestuur.
Ook de stedelijke vernieuwing zijn zo aar- 
zeland begonnen dat de ,,vlucht naar bui
ten” , die ongehinderd kon plaats hebben.

verergerde. De gewestvorming is wel een 
discussiepunt maax zolang wij er over blij
ven praten en er niet toe besluiten, zullen 
de sociaal-ruimtelijke problemen vanuit een 
verdeeld milieu worden behandeld. Het 
spreidingsbeleid was qua taakstelling te 
abstract; te slecht onderbouwd, te weinig 
in tijdschaal zonder effectieve instrumenten 
voor realisatie. Daarom zijn wij achterge
bleven en zijn er al ongelukken gebeurd 
aldus Rijnders.

ORIENTERINGSNOTA

In de Orienteringsnota Ruimtelijke Orde
ning is aldus spreker, een begin gemaakt 
met een onderkenning van de problematiek 
en aan een betere onderbouw wordt 
gewerkt. De regering moet echter in ver- 
volgnota’s niet zo abstrakt blijven. Daarom 
noem ik de Orienteringsnota maar liever 
een „Voorwoord” .
Concreet wil dit zeggen; welke beleidsmaat
regelen moeten wij nu nemen om morgen 
verder te kunnen; procesplanning dus; in 
de Orienteringsnota vind ik weinig soulaas 
hierover.

Van bijzonder belang achtte de CH-woord- 
yoerder hierbij goed onderbouwde doelstel
lingen van het spreidings- en inrichtings
beleid: alsook de visie van de regering 
over de plaats en taak van de lagere overhe
den, bij het bepalen van het ruimtelijk 
beleid. Hiervoor is een ver doorgevoerde 
coördinatie nodig. Spreker vroeg zich af 
of de Rijksbegrotingstechniek van de per 
jaar te verkrijgen bedragen over veel depar
tementen verdeeld, een totaal beeld voor 
een meerjarenplanning niet onmogelijk 
maakt.
SPELREGELS

Rijnders stelde voorts de vraag o f de 
spelregels van wet en bestuur niet belang
rijk gewijzigd moeten worden. Hij vroeg 
zich af of de in de wet op de Ruimte
lijke Ordening 'opgenomen procedures geen 
onoverkomelijke belemmering gaan wor
den. In dit verband noemde hij met name 
de beroepsprocedures als bewijs van vastge
lopen behandeling. Veel plannen moeten 
ten koste van veel geld blijven rusten in 
afwachting van een uitspraak van de

Kroon. Welke voorstellen zijn te verwach
ten over de aanpassing van wet en bestuur 
opdat de machine van de realisering glad, 
doelmatig en gericht kan lopen?

De ontwikkeling gaat raket-achtig en de 
instrumenten komen vaak per diligence, 
aldus spreker. Hij vroeg o f we voldoende 
wetenschappelijk geequipeerd zijn om de 
beleidsonderbouw beter op te zetten. Het 
is juist de Orienteringsnota te behandelen 
als kernbeslissingen, waarbij het gehele 
volk is betrokken. Maar dan zullen, 
aldus spreker de volgende delen bijzonder 
concreet moeten zijn. De regering staat, 
aldus Rijnders, voor ontstellende ontwik
kelingsproblemen. Gelukkig is er een begin 
van aanpak. Maar het is slechts een begin. 
Is een tijdsschema, te geven voor het 
totaal van de Orienteringsnota; uit welke 
delen zal deze nota bestaan en zullen per 
deel beleidsbeslissingen kunnen worde» 
voorbereid, aldus Rijnders in de Eerste 
Kamer.

H. van Spanning
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G E V O LG E N  ENERGIEPROBLEMEN V O O R ' 
W ERKGELEGENHEID IN  E U R O P A

De Commissie van de Europese Gem^n- 
schappen heeft een rapport gepubliceerd 
over de gevolgen van de energiecrisis voor 
de werkgelegeheid in de EG-landen. In dit 
rapport worden in hoofdzaak de problemen 
behandeld die de komende twee jaar zullen 
ontstaan. Op langere termijn zal eerder de 
structuur dan het niveau van de werk
gelegenheid de invloed ondergaan van de 
veranderingen die voortvloeien uit de 
stijging van de olieprijzen, zo concludeert 
het rapport.

De ingrijpende structurele veranderingen 
zullen optreden in de sectoren die olie als 
energiebron of voor verwarming gebruiken 
o f die olie nodig hebben als grondstof voor 
eindprodukten zoals syntetische textiel of 
waar olie de brandstof levert voor het eind
produkt, zoals de auto-industrie. In deze 
sectoren zullen de hogere kosten de prijzen 
opdrijven en de vraag naar de produkten 
doen afnemen waardoor ook de vraag naar 
arbeidskrachten zal worden verminderd.

In het rapport wordt ook gewezen op enkele 
positieve gevolgen van de energie-situatie. 
De verwachte uitbreiding van de vraag naar 
alternatieve brandstoffen o f grondstoffen 
zal nieuwe werkgelegenheid scheppen. De 
hogere olieprijzen stimuleren de ontwikke
ling van alternatieve energiebronnen. Dat 
blijkt al uit de toenemende vraag naar 
kernenergiecentrales en aardgasleidingen.

De Commissie beoordeelt het effect van de 
energiecrisis op de werkgelegenheid opti
mistischer dan in januari. Raamde zij de 
stijging van de werkloosheid toen op 0,7 
percent, nu gelooft zij dat de werkloosheids
cijfers in de Gemeenschap met 0,3 k 0,4 
percent zullen stijgen, omdat de achter
uitgang van de werkgelegenheid voor een 
deel de vorm aanneemt van werktijds- 
verkortingen.
Het rapport maakt onderscheid tussen twee 
groepen landen met het oog op de vooruit
zichten voor de werkgelegenheid op korte 
termijn:

- In Duitsland en de lijkt de
invloed van de energietoestand vrij 
beperkt omdat de vooruitzichten voor de 
betalingsbalans erop wijzen dat deze 
landen de stijging van de olieprijzen 
kunnen verwerken zonder grote moeilijk
heden voor hun werkgelegenheid.

- De situatie ̂  in Italië, het Verenigd Ko
ninkrijk en Ierland is zorgwekkender, 
omdat de energiesituatie in deze landen de 
toch al hoge inflatie en slechte betalings
balanspositie nog dreigt te verergeren. 
Frankrijk en Denemarken kennen soort
gelijke zorgen, maar in iets mindere mate.

MAATREGELEN

Zowel de korte- als lange termijn over
wegingen wijzen op de noodzaak van

gemeenschappelijke maatregelen om de 
gevolgen van de energiesituatie te verzach
ten. Het rapport geeft drie hoofd
doelstellingen in overweging voor een beleid 
dat erop gericht is het effect op de 
werkgelegenheid zo goed mogelijk op te 
vangen:
1. het vermijden van eenzijdige handels

politieke maatregelen;
2. spreiding van de lasten die het gevolg zijn 

van toenemende werkloosheid;
3. het voorbereiden van een nieuw werk- 

gelegenheidspatroon.
Het rapport wijst erop dat vooral vier 
groepen kunnen worden getroffen:
- schoolverlaters, die moeilijker een baan 

kunnen vinden;
- buitenlandse werknemers die gewoonlijk 

ongeschoold werk doen en weinig bescher
ming genieten;

- oudere werknemers die zonder werk 
komen;

- minder mogelijkheden voor vrouwen om 
banen te vinden.

Voorkomen moet worden dat al deze 
kwetsbare groepen een onevenredig deel 
van de last van de herstructurering moeten 
dragen, aldus het rapport.

TAAK GEMEENSCHAP

Het rapport zegt dat de Gemeenschap ’n be
langrijke taak heeft bij de ondersteuning

van de maatregelen die genomen worden 
door de nationale overheden, het bedrijfs
leven en de vakbeweging. In het bijzonder 
wijst het rapport op de volgende gebieden:

- het volgen van de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, het bevorderen van de 
uitwisseling van informaties en gezichts
punten tussen nationale deskundigen. 
Hoge prioriteit krijgt het bevorderen van 
ontwikkelingen in bedrijfstakken.

- Vakopleiding. Aanbevolen wordt vooral 
aandacht te besteden aan scholing en her
scholing in de zwakkere regio’s en de 
scholingsactiviteiten te concentreren op 
die seetoren waar nieuwe vakbekwaam
heid nodig is.

- Ontslagen buitenlandse werknemers zou
den het recht moet hebben in het gastland 
te blijven en werkloosheidsuitkeringen te 
ontvangen tot ze een nieuwe baan 
hebben gevonden.

- De middelen van het Europese Sociale 
Fonds zouden beschikbaar moeten worden 
gesteld voor de ontwikkeling van een 
dergelijk beleid.

De Commissie meent dat enige voorrang 
moet worden gegeven aan de verdeling van 
de middelen over de geb eden die het 
zwaarst door de energiecrisis worden 
getroffen.

H. L.

PA R LEM EN TA R IA

Van der Stee komt 
kritische kamer tegemoet

De Tweede Kamer toonde zich 
tijdens het debat over de compensatie aan 
de landbouw als gevolg van de revaluatie 
van de gulden, vorig najaar, vrij kritisch. 
De compensatie voor de landbouw liep 
op 1 mei j.i. af.
Minister Van der Stee zegde de Kamer 
toe ongeveer 20 miljoen te zullen uittrekken 
voor een hectare-toeslag in de akkerbouw 
en daarnaast nog eens vijf miljoen of meer 
voor strukturele verbeteringen in de land
en tuinbouw.

De Kamer toonde zich vooral ontstemd 
over het gebrek aan overleg. De heer Tol
man, die namens de CHU het woord voerde 
wees er op dat de Kamer pas op 26 april 
— vier dagen voor het aflopen van de 
BTW-compensatie — bericht kreeg. Boven
dien bleek dat de regering haar afspraak 
met het bedrijfsleven om een balans over 
de gevolgen van de revaluatiemaatregel op 
te stellen, niet kon nakomen. De regering 
heeft verzuimd de Kamer voldoende en 
tijdig in te lichten.
De gegevens die de regering hanteert noem
de spreker vaag. De kostenexplosie wordt 
relatief gunstig genoemd in vergelijking 
met andere landen. Deze stelling is echter 
volstrekt onduidelijk omdat de minister 
meedeelt dat exacte cijfers ontbreken. 
Voorts vroeg de CH-woordvoerder verslag 
uit te brengen van het mislukte overleg 
tussen regering en bedrijfsleven, dat on
langs plaats had.
Spreker herinnerde er aan dat bij de keuze 
voor een BTW-compensatie in september 
de motivering onder meer was dat de inko
mensontwikkeling in de landbouw redelijk 
was te noemen. Hij vroeg zich af of men 
hieruit moest afleiden dat de compensatie 
hoger was geweest of voor langere duur 
had gegolden als de inkomensontwikkeling 
niet redelijk was geweest.

NIET INDRUKWEKKEND

Tolman achtte de brief van de regering 
over de effecten van de revaluatiemaatregel,
d.d. 26 april bepaald niet indrukwekkend. 
Het is een brief die zijns inziens met veel 
vraagtekens is omgeven.
Hij informeerde aan welke sectoren de mi
nister denkt als hij stelt dat stopzetting 
van de compensatie tot knelpunten aanlei
ding kan geven en op welke structurele 
maatregelen hij het oog heeft.

Bijzondere aandacht vroeg spreker voor 
het fiscale systeem. De CHU-fraktie is van

oordeel dat juist het fiscale systeem in. 
ons land bij de landbouw zeer ongunstig 
afsteekt bij andere landen. Hij vroeg de 
minister een nota in te dienen, uiterlijk 
bij de begroting voor 1975, waarbij met 
name een vergelijking wordt gemaakt, met 
andere EEG-landen. In zijn antwoord stel
de minister Van der Stee dat hij bereid 
was hierover met de minister van flnan- 
cien van gedachten te wisselen.

De CH-woordvoerder beklemtoonde 
voorts dat het in dit debat niet alleen 
gaat om de besteding van 25 miljoen ter 
vervanging van de BTW-compensatie. Het 
gaat om een rechtvaardige verdeling van 
welvaart of armoede. Daarom is het zinvol 
de ongunstige inkomensontwikkeling in 
de landbouw zwaar te laten wegen. Het 
gaat niet goed op dit punt. De landbouw 
lijkt de middenstand achterna te zullen 
gaan, wat de inkomensdaling betreft. 
Tolman vroeg de regering daarom duidelijk 
mee te delen wat haar intenties ten aanzien 
van de landbouw zijn.

Nadat de minister nadere mededelingen 
had gedaan over de aanwending van het 
bedrag van 25 miljoen, kwam hij de Kamer 
voorts tegemoet door te stellen dat het 
niet om een geflxeerd bedrag gaat. Het 
kan in de toekomst meer worden.

MOTIES

De discussie resulteerde in de indiening 
van drie moties. De liberaal Tuynman vroeg 
om een nieuwe berekening van de effecten 
van de revaluatiemaatregel. De Koning 
(a.r.) vroeg,gesteund door KVP, CHU, 
VVD, DS 70 en SGP, in EEG-verband 
— zolang een Economisch Monetaire Unie 
nog niet tot stand is gekomen — harmoni
satie van compenserende maatregelen na 
te streven die als gevolg van re- of devalua
tie zijn of onverhoopt nog worden getrof
fen.
Tolman vroeg in een motie, mede onder
tekend door KVP en ARP, in het overleg 
met het bedrijfsleven, in het kader van 
het struktuurbele.id bijzondere aandacht te 
besteden aan de sector van de rundvee
houderij.
De moties-de Koning en -Tolman werden 
met algemene stemmen aangenomen. De 
motie-Tuijnman werd verworpen. Voor 
stemden VVD, DS70 en SGP.

H. van Spanning

Mr. Piket

Wetgevende arbeid van minister 

Van Agt niet indrukwekkend
„Helaas moet ik constateren dat de 
wetgevende arbeid van deze minister 
bepaald niet indrukwekkend is. Weliswaar 
heeft hij enige wetsontwerpen verdedigd. 
Maar vele daarvan waren nog afkomstig 
van de schrijftafel van zijn voorganger 
Polak. Ik hoop dat het de minister gegeven 
zai zijn hetzeifde hoge tempo als dat van 
zijn voorganger te bereiken. Maar dan moet 
hy nu wel haast maken.”
Dit zei mr. F. H. Piket, die namens de CHU 
in de Eerste Kamer het woord voerde bij het 
beleidsdebat over Justitie.

Eveneens kritiek moest de CH-senator laten 
horen op de uitlatingen van minister Van 
Agt over de eis van vijf jaar tegen twee 
Palestijnse vliegtuigkapers.
Spreker betreurde het dat de minister van 
justitie dit had gedaan, terwijl de zaak 
sub judice was. De gouden regel „doe geen 
uitspraak zolang een zaak sub judice is” 
dient in de eerste plaats door de minister 
zelf te worden nageleefd.
Verbaasd toonde Piket zich over een uit
spraak van de minister, in de Tweede 
Kamer, dat het met de criminaliteit in 
Nederland nog wel meeviel. Terwijl velen 
zich zorgen maken over de stijging van de 
criminaliteit en ook het Koninklijk 
Verbond van Ondernemers zich met toe
nemende klachten tot de minister heeft 
gewend. Spreker vroeg zich af of de minister 
van justitie - gelet op zijn uitspraak - wel 
voldoende voeling houdt met de maat
schappij, wat spreker overigens niet wilde 
veronderstellen.

Hij vroeg zich wel af of de minister door
tastend genoeg optreedt. De abortus
klinieken rijzen als paddestoelen uit de 
grond; terwijl zelft een land als Zweden zich 
ongerust maakt over het in Nederland 
geheel afwijkende vervolgingsbeleid ten 
aanzien van de drugs.

Het vervolgingsbeleid zal aldus Piket beter 
moeten worden gecoördineerd en geharmo
niseerd. Hij wees er op dat gebleken is (uit 
het proefschrift van dr. H. Franken) dat het 
rijden onder invloed in een aantal arron
dissementen verschillend wordt vervolgd. 
Voorts informeerde spreker of het juist is 
dat er een achterstand bestaat in de 
uitvoering van vonnissen.

Hij drong aan op het nemen van maat
regelen om de overbelaste en onderbezette 
recherche-apparaten van de politie te 
ontlasten van administratieve rompslomp.

MINDER GELUKKIG

Aan de hand van een aantal citaten 
betoogde Piket dat in de memorie van 
toelichting op de justitiebegroting de 
minder gelukkige uitdrukking voorkomt: 
„De rechterlijke macht is niet langer van 
onbesproken gedrag”. Deze passage heeft 
aldus de CH-woordvoerder tot misverstan
den aanleiding gegeven. Hij drong er op aan 
dat de bewindsman deze kwestie recht zette. 
Piket betwijfelde namelijk of een dergelijke 
passage de rechterlijke macht niet zou 
schaden.

Spreker onderschreef de kritiek van de 
Nederlandse Vereniging van Rechtspraak, 
dat de staatscommissie tot herziening van 
de wet op de Rechtelijke Organisatie te 
eenzijdig is samengesteld. Op die manier 
kan er geen evenwichtig advies verschijnen, 
aldus Piket. Hij meende dat het beter was in 
één kabinetsperiode bepaalde onderdelen 
van de wet op de R .0 . te herzien dan 
ged'uende een lange reeks van jaren te 
werken aan een volledige herziening.

De CH-woordvoerder vroeg voorts aandacht 
voor de noodzaak van herziening van artikel 
12 Wetboek van Strafvordering, krachtens 
welk artikel een belanghebbende zich over 
een niet vervolging o f niet voortzetting van 
een vervolging kan beklagen. In de praktijk 
levert dit problemen op.

Spreker besloot zijn rede met te wijzen op 
de belangrijke taak die de minister van 
justitie heeft bij zaken als orde, gezag, 
rechtszekerheid; de veiligheid en het niet 
inbreuk maken op democratische rechten. 
Ik wens de minister van harte toe dat het 
hem gegeven moge zijn, voor die taken pal 
te staan en hoop dat hij na afloop van zijn 
ambtsperiode - over de duur zal ik mij maar 
niet uitlaten - een judicium zal verkregen 
waarmee niet alleen hij maar ook wij 
tevreden kunnen'zgn.

H. van Spanning.
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Motie Verbrugh 
verworpen
De Tweede Kamer verwierp vorige week een 
motie van de heer Verbrugh (GPV), die was 
ingediend bij de door hem gehouden inter
pellatie over de komende defensienota.

In deze motie stelde Verbrugh dat bezuini
gingen die leiden tot een eenzijdige vermin
dering van de kracht van onze defensie, 
thans geen bruikbaar middel vormen om de 
gewenste internationale politieke ont
spanning te verkrijgen. De motie werd 
gesteund door GPV, VVD, DS’ 70, Boeren
partij, SGP, RKPN en de heer Van Leijen- 
horst (CHU).
Van Eisen legde namens KVP, ARP en 
CHU de volgende stemverklaring over deze 
motie af:

„De strekking van de uitspraak die in de 
motie wordt gedaan, wordt door de ffakties 
van KVP, ARP en CHU onderschreven. Als 
uitvloeisel van het gehouden debat houdt de 
motie echter tevens een oordeel in over het 
regeringsbeleid. Dat oordeel kan pas na het 
ontvangen van de defensienota worden 
gevormd. Wij willen daarop niet vooruit
lopen. Vandaar dat wij geen aanleiding 
hadden deel te nemen aan het inter
pellatiedebat, al hebben wij het houden 
ervan niet willen beletten.

Wij willen ook bij de stemming over de uit 
dit debat voortgevloeide motie niet op het 
oordeel over de defensienota vooruitlopen. 
We zullen derhalve onze stem niet aan de 
motie geven. Eén lid denkt daar anders 
over,” aldus Van Eisen.
Van Leijenhorst had liever gezien dat 
Verbrugh de motie had aangehouden. Nu 
deze motie toch in stemming werd gebracht, 
achtte hij de inhoud dusdanig dat hij zijn 
stem er niet aan wilde onthouden.

H. van Spanning.

Tweede-Kamerfracties 
ARP, CHU en KVP zetten 
samenwerking voort
De Tweede-Kamerfracties van ARP, CHU 
en KVP hebben op een vorige week 
gehouden studiebijeenkomst besloten voort 
te gaan met de periodiek te honden 
gemeenschappelijke bijeenkomsten. De 
fractie-besturen zullen éénmaal per maand 
vergaderen, en de faiktievoorzitters zullen 
elkaar wekelijks ontmoeten.

Op de studiemiddag werd van gedachten 
gewisseld over de werkzaamheden in het 
afgelopen jaar, gericht op de mogelijkheid 
in de toekomst te proberen tot meer 
eensluidende standpunten te komen. 
Afgesproken werd dat de fraktiebesturen

zullen pogen tot een efficiëntere manier van 
wederzijdse samenwerking te komen. 
Alsmede voortdurend de mogelijkheden te 
onderzoeken om die samenwerking te 
intensiveren. Ook zullen de frakties een 
gemeenschappelijke commissie benoemen 
die de problematie van het midden- en 
kleinbedrijf gaat bestuderen.
Er was een erkenning van het nuchtere feit 
dat door de politiek verschillende posities 
ten opzichte van het kabinet de samen
werking tussen de frakties wordt bemoei
lijkt.

H.L.

E u ro p ese  U n ie  v a n  
C h ris te n -D e m o c ra te n  v o ld a a n  

o v e r  n ie u w e  P o rtu g e s e  b e le id
Het bestuur van de Europese Unie van 
Christen-Democraten, dat dezer dagen in 
Rome bijeen is geweest, is zeer voldaan over 
het beleid van het nieuwe regiem in 
Portugal.
Op initiatief van de Nederlandse Christen- 
Democraten zijn contacten gelegd met de 
nieuwe democratische krachten in het 
politieke centrum in Portugal. Die 
contacten zullen worden voortgezet.
Het bestuur vindt dat op korte termijn 
economische en financiële steun aan 
Portugal moet worden geboden. De 
Europese gemeenschap zal daaraan een 
bijdrage kunnen en moeten leveren en het 
perspectief van een mogelijke toetreding 
van Portugal tot de EEG.

Voor wat betreft de dekolonisatie verwacht 
het bestuur van de Unie, dat een oplossing 
wordt gevonden die het recht van zelfbe
schikking toepast en dat tevens de gewet
tigde verlangens van alle betrokkenen wordt 
beschermd. i

Het bestuur is verder begoïmen met de 
voorbereiding van de vorming van een 
Europese politieke partij, die gegrondvest 
zal zijn op christen-democratische uitgangs
punten. Die partij moet een dynamische en 
vernieuwende centrumfunctie hebben.
Bij de aangesloten partijen circuleert een 
ontwerpmanifest van de Europese Christen-' 
Democraten dat nog in 1974 zal worden 
vastgesteld-

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP • Telefoon 02526-2277  

ABBENES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

S. R. K N O TTN ER U S WEER LID  
EERSTE K A M E R
Tot lid van de Eerste Kamer is in de 
vacature in de CHU-fractie, ontstaan door 
het overlijden van dr. J. W. Beerekamp, 
verkozen verklaard de heer S. R. 
Knottnerus te Stadskanaal.
De heer Knottnerus, die reeds eerder deel 
van de Eerste Kamer niitmaakte in de jaren 
1963-1971, is thans burgemeester van de 
gemeente Stadskanaal.

Hij was burgemeester van Scheemda van 
1945-1952 en lid van provinciale staten van 
Groningen van 1950-1%2.

Het nieuw benoemde lid is 60 jaar oud, 
tevens voorzitter van het Industrieschap „de 
Kanaalstreek” en officier in de orde van 
Oranje-Nassau.

Molens en Muziek
De vele activiteiten voor de Gemeenteraads
verkiezingen behoren inmiddels tot het ver- 
'.cJen. Het Uniebureau is gedurende de 
daaraan voorafgaande weken een middel
punt geweest, van waaruit bergen materiaal 
zijn verzonden en veel berichten binnenge
komen zijn over initiatieven voor vervaar
diging van plaatselijk materiaal en plannen 
van propaganda-commissies. Hier markt
stalletjes, daar gebruik van een dubbeldeks- 
bus, elders weer iets anders.
Bij de verzending van het materiaal en 
het horen van veel, vaak orginele, plannen 
komt dan haast automatisch de vraag op: 
„hoe zal het gebruikt worden en wat zal 
het effect zijn?”
Het is dan dubbel interessant eens naar 
een verkiezingsevenement te gaan kijken. 
Wij deden dit in Hazerswoude, het groene 
hart van Zuid Holland, waar ook de harten 
warm kloppen voor de CHU en de CDA- 
gedachte.
Hier nog géén CDA-lijst, wel een zéér 
nauwe samenwerking van KVP, ARP en 
CHU via gezamelijke propaganda voor de 
lijsten 1, 2 en 3. De propaganda-commissie

van de samenwerkende paxrtijen was op 
het idee gekomen het landelijk karakter 
van de gemeente te combineren met de 
propaganda. Door middel van een rebus, 
waarvan de uitwerking aanmoedigde tot 
stemmen op één der lijsten, waren enkele 
prijzen te verdienen. De baten van de op 
een briefkaart extra bij te plakken post
zegels waren bestemd voor het onderhoud 
van de karakteristieke plaatselijke molens. 
Bij de prijsuitreiking traden een muziek
corps en majoretten van een jeugdcircus 
op, waarna vragen gesteld werden aan de 
lijsttrekkers. Het was een aantrekkelijk 
geheel en vormde tesamen met andere acti
viteiten een goede campagne,die zeker 
invloed heeft gehad op het resultaat.

Overigens een resultaat dat er niet om 
loog. Een vooruitgang voor de drie partners 
van 12,1 procent in vergelijking met de 
Statenverkiezing.

UNIEBUREAU

NEDERLANDSE 
BIJDRAGE VOOR 
PERU
Nederland heeft een bedrag van 300.000 
gulden beschikbaar gesteld voor lediging 
van de nood in Peru. In dit land hebben 
zich ernstige overstromingen voorgedaan, 
waardoor in vijf provincies de noodtoestand 
moest worden afgekondigd.
De overstromingen, die reeds aan enkele 
honderden mensen het leven hebben gekost, 
hebben een grote oppervlakte vruchtbare 
landbouwgrond onder water gezet en vele 
wegen en bruggen verwoest. De Neder
landse bijdrage aan de hulpverlening in 
Peru wordt geleid via de rampenbestrij
dingsorganisatie van de Verenigde Naties.

VAN DER GLAS
Heerenveen

Blad»- en Slaginstrumentenfabriek

Telefoon 05130-22652
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Tweede Kamer in de knoop 
met eigen werkzaamheden
De Tweede Kamer is de laatste weken voor 
het zomerreces een bee^e in de knoop 
geraakt met haar eigen werkzaamheden. 
Dat is doideiyk gebleken in de laatste week 
voor het begin van de zomervakantie, op het 
moment, dat abpraken gemaakt moesten 
worden voor de agenda van de Tweede 
Kamer in de weken na het einde van het 
zomerreces en voor het begin van het 
algemene politieke en financiële debat over 
de Miyoenennota-1975 en de op dinsdag 17 
september (Prinsjesdag) alt te spreken 
Troonrede.

De Tweede Kamer, die vorige week 
donderdagavond Iaat aan het zomerreces 
begon, hoopt op dinsdag 27 augustus weer

aan het werk te kunnen gaan. Nu al is 
vastgesteld, dat er tot aan Prinsjesdag drie 
volle vergaderweken zijn. En na Prinsjesdag 
wil de kamer ook nog twee weken lang 
vergaderen. Er blijft dan één week zonder 
openbare vergaderingen over voor het 
voorbereiden van het algemene politieke 
debat.
Vrij kort na dat politieke debat begint de 
jaarlijkse reeks begrotingsdebatten over het 
beleid van elk departement apart. Elk jaar 
weer heeft de kamer het voornemen 
daarmee voor het einde van het jaar gereed 
te zijn. Maar de laatste jaren is dat niet 
meer gelukt, ondanks wekenlang ver
gaderen op dinsdag, woensdag en donder
dag.

V e rh o g in g  v a n  su ccess ie rech ten

Een siecht 
wetson twerp

door mr. W. Scholten, 
Tweede-Kamerlid 

voor CHU
Minister Dnisenbcrg en staatssecretaris 
Van Rooyen hebben bQ de Tweede Kamer 
een wetsontwerp ingediend dat beoogt het 
snccessierecht voor verkrygingen in de zg. 
zyUnle (broers en zusters, ooms en tantes) 
en voor verkrygingen door niet-verwanten 
met ingang van 1 oktober 1974 met twintig 
opcenten te verhogen. Dat betekent dat by- 
voorbeeld een tarief van 18 procent 
voortaan 21,6 procent wordt en een tarief 
van 54 procent 64,8 procent.

Deze verhoging was in de Miyoehennota 
1974, uitgebracht in september 1973, reeds 
aangekondlgd. Technisch bezien is bet een 
zeer eenvoudig wetsontwerp. Waarom het 
byna negen maanden heeft geduurd 
voordat dit wetsontwerp by de Kamer is 
ingediend wordt in de memorie van 
toelichting niet uit de doeken gedaan. 
Kenneiyk is er achter de schennen heel veel 
over te doen geweest.

Naar mijn oordeel is dit een slecht wets
ontwerp. Ik wil deze stellingname met een 
aantal punten toelichten.

GEEN WOORD'

In de memorie van toelichting bij het wets
ontwerp komen twee rechtsgronden naar 
voren. In de eerste plaats wordt opgemerkt, 
dat het naar het oordeel van het kabinet 
redeliik is dat bij het zoeken naar belasting
middelen reeds thans mede een plaats 
wordt ingeruimd voor een belastingverho
ging in de sfeer van het successierecht. Met 
geen woord gaan de bewindslieden in op de 
vele jaren lang door hetzelfde departement 
van financiën verdedigde stelling dat een 
verhoging van successierechten de bespa
ringen aantast en daardoor niet gebruikt 
kan worden voor extra uitgaven. Hebben 
vroegere bewindslieden het op dit punt naar 
het oordeel van de huidige bewindslieden 
altijd bij het onjuiste einde gehad? Een 
weerlegging van deze vroegere opvattingen 
is dan toch wel het minste waarop de Kamer 
aanspraak mag maken. Dan kan bovendien 
de redelijkheid van het onderhavige voorstel 
misschien wat worden toegelicht. Want de 
bewindslieden stellen wel dat dit voorstel 
redelijk is, maar zij laten na er ook maar 
één argument voor aan te voeren.

NIET AANNEMELIJK

Een tweede gedachtenlijn die dit wets
ontwerp moet dragen is dat deze verhoging 
past in het kader van het kabinetsbeleid dat 
is gericht op vermindering van inkomens- 
en vermogensverschillen. Ook voor deze 
stelling ontbreekt iedere verdere argumen
tatie. Op geen enkele wijze wordt in de 
stukken aannemelijk gemaakt dat deze ver
hoging tot redelijke uitkomsten leidt. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de zo vaak voor
komende situatie van broers en zusters die 
één gemeenschappelijke huishouding heb
ben gevormd en die over en weer op elkaar 
vererven. Wat is in vredesnaam de redelijk
heid om in deze gevallen twintig procent 
meer successierecht te eisen. Het gaat 
hierbij vaak om groepen, die door uiterste 
zuinigheid in het verleden zich thans niet 
voor sociale steun door de overheid 
behoeven te melden. Enig vermogen 
bezitten betekent echt niet dat men ook wat 
inkomenspositie betreft er goed voor zit. 
Het lijkt wel o f dit kabinet voor deze 
groep van veelal wat oudere burgers in het 
geheel geen belangstelling heeft.

UITERST MERKWAARDIG
Het is voorts uiterst merkwaardig dat in de 
toelichting bij dit wetsontwerp geen enkele 
verbinding wordt gelegd met belangrijke 
studies over het successierecht die in het 
verleden met het oog op een herziening van 
het tarief van deze belasting zijn verricht. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een rapport uitge
bracht door een commissie van belasting
deskundigen onder voorzitterschap van de 
socialistische oud-minister van financiën 
Hofstra. De huidige bewindslieden doen 
alsof dit nog niet afgedaan rapport 
eenvoudig niet bestaat, zij besteden er geen 
woord aan.
De christen-democraten hebben in hun pro
gramma’s een verhoging van succeMie- 
rechten in de zyUnie altyd gekoppeld aan 
een verlaging van rechten, door verhoging 
van de belastingvrye sommen, in de rechte 
linie. Het kabinet-Den Uyl aanvaardt deze 
koppeling kenneiyk niet.
Over de byzondere positie van vermogen 
belegd in de onderneming van zelbtandigen 
wordt ook met geen woord gesproken. Alles 
bij elkaar moet myn oordeel negatief zyn. 
Het is een slecht wetsontwerp.

Vervolg pag. 2

Volgende „d e  Nederlander”  

op vrijdag 19 ju li
Het eerstvolgende nummer van het 
christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander” verschijnt op vrijdag 
26 juli aanstaande. In verband met 
de zomervakantie besloot het bestuur 
van „Uniepers” de eerstkomende 
weken geen weekblad te laten 
verschijnen.

Tussen de departementale begrotings
debatten door heeft de Tweede Kamer 
weinig gelegenheid om nog belangrijke 
andere zaken af te handelen. Vandaar dat 
geprobeerd werd, bij het vaststellen van de 
agenda voor de eerste weken na de 
zomervakantie, vele dringende zaken 
daarop te zetten.

In de afgelopen maanden heeft de Tweede 
Kamer wel het een en ander afgewerkt. 
Maar er kan niet gezegd worden, dat 
daarbij zo heel veel onderwerpen waren, die 
het resultaat waren van de wetgevende 
arbeid van het kabinet-Den Uyl. Er zijn veel 
onderwerpen afgedaan, die nog ten tijde 
van een vorig kabinet bij de kamer aan de 
orde waren gesteld. Verschillende malen 
debatteerde de kamer ook over zaken, die 
van de kant van de kamerleden zelf ter tafel 
waren gebracht, zoals de interpellaties over 
Dennendal, de personeelsstop bij de 
ziekenhuizen, de gang van zaken bij de 
woningbouw, de burgerlijke ongehoorzaam
heid en de aanleg van de Amsterdamse 
metro.

Het kabinet-zelf heeft veel voorgenomen 
zaken niet binnen het aanvankelijke 
tijdschema kunnen afwerken. Het op
merkelijkste voorbeeld is de defensienota. 
Een jaar geleden werd gezegd, dat deze nota 
rondom de jaarwisseling van 1973/1974 zou 
verschijnen. Er is ondertussen een 
vertraging van meer dan een half jaar 
ontstaan...
Premier Den Uyl gaf onlangs de Tweede 
Kamer een overzicht van de stand van 
zaken van nota’s, welke het kabinet

Een onjuiste methode
door mr. H. K. J. Beemlnk, oud-minister.

De Tweede Kamer is op bet ogenblik weinig 
tevreden over haar eigen werkwyze. Haar 
voorzitter dr. Vondeling heeft daarover by 
het ingaan van het zomerreces enige rake 
opmerkingen gemaakt.
Ter genezing van de kwaal worden allerlei 
middelen aanbevolen. Er moet natnuriyk 
voor opgepast worden, dat de middelen niet 
erger dan de kwaal zelf zullen biyken.
Een middel, dat naar myn mening bepaald 
niet moet worden toegepast, ligt besloten in 
een gedachte, die ontwikkeld is door een 
viertal KVP-kamerleden.'
In een discussiestuk bevelen zy aan veel 
meer zaken af te doen in openbare 
commissievergaderingen.
Deze openbare commissievergaderingen 
wórden al gebonden sinds 1962. Mits 
vaststaat, dat in de gewone Kamer
vergaderingen niet alles nog eens wordt 
herhaald, is er niets op tegen meer arbeid in 
commissieverband te verrichten.

Maar nu willen deze vier kamerleden, dat 
kamerfracties met minder dan zes leden 
geen stemhebbend lid van een commissie 
kannen afvaardigen en dat de kleine 
fracties in de gewone kamervergaderingen 
over een onderwerp, dat in een commissie is 
besproken, slechts drie minuten mogen 
spreken.
Een en ander zon door de kamer in het 
reglement van orde moeten worden 
geregeld.
Ik hoop, dat de kamer deze gedachte, 
waardoor de kleine fracties ernstig worden 
benadeeld, niet zal ovememen.
Wil men de kleine fracties wegwerken - ik 
laat deze aangelegenheid overigens geheel 
buiten beschouwing -, dan kan dit gebeuren 
door wyziging van ons kiesstelsel. Men kan 
een kiesdrempel invoeren of overgaan tot 
een districtenstelsel.
Het reglement van orde mag men daarvoor 
niet misbruiken.

Goed bedacht moet worden, dat wy op het 
ogenblik nog steeds leven onder het stelsel 
van de evenredige vertegenwoordiging. Dat 
kan slechts via een herziening van de 
grondwet vervangen worden door een ander 
stelsel.
Wanneer men via het reglement van orde 
kleine partyen praktisch monddood wil 
maken, tast men in wezen het stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging aan. Ik acht 
een dergeiyke handelwyze volstrekt verwer- 
peiyk. Er zyn gelukkig ook nog minder 
aanvechtbare methoden om de werkwyze 
van de kamer te verbeteren.

Beemlnk.

Conferentie: kernpunten van 
sociaal-econom'isch beleid

op dinsdag 27 augustus a.s. wordt te 16.00 uur in het Jaarbeurscongrescentmm - 
Utrecht een conferentie gehouden van de drie wetenschappelijke bureaus van 
ARP, CHU en KVP over kernpunten van sociaal-economisch beleid.
Op dit congres komt aan de orde een nota, die is opgesteld naar aanleiding van 
gesprekken van de voorzitters van de drie sociaal-economische secties, te weten 
mr. R. J. Nelissen voor het Centrum voor Staatkundige Vorming KVP, prof. dr. 
B. Goudzwaard voor de Dr. A. Kuyperstichting ARP en drs. B. J. Udink voor Jhr. 
Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting, en de stafmedewerkers uit deze secties 
van de drie instituten.
De kosten voor deelname aan de conferentie worden nog nader bekendgemaakt. 
Men kan zich thans al aanmelden bij de Lohmanstichting, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, tel. 070-246791/244516.
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aankondigde bij de regeringsverklaring en 
tijdens het algemeen politiek debat vorig 
najaar. Uit het overzicht bleek, dat behalve 
de defensienota vertraging opliepen de 
ontwapeningsnota, de nota huur- en 
subsidiebeleid, de energienota, de nota 
mediabeleid, de tweede bejaardennota, de 
sportnota en de nota gehandicaptenbeleid. 
Van de aangekondigde nota’s werden al 
ingediend de nota grondwetsherziening, de| 
nota studiefinanciering, de oriënteringsnota 
ruimtelijk beleid, de nota over de aspecten 
van de Oosterscheldewerken, de nota 
buitenlandse arbeiders, de knelpuntennota 
welzijnsbeleid en de nota over verdere 
schematisering en programmering van de 
voorzieningen ten behoeve van werkende 
jongeren. Ongeveer op tijd voltrekt zich de 
voorbereiding van de nota over het 
meerjarenplan voor de ontwikkelings
samenwerking, de onderwijsnota’s over 
ontwikkeling en vernieuwing van het 
primair en secundair onderwijs en over de 
onderwijscontouren, de nota wetenschaps
beleid, de perspectievennota Zuid-Limburg, 
de nota inkomensbeleid en de structuurnota 
gezondheidszorg.

Het is de bedoeling van de Tweede Kamer 
in de weken voor Prinsjesdag en in de twee 
weken daarna te gaan behandelen: de 
defensienota, de nota buitenlandse werk
nemers, de kemenergienota, het voorstel 
van de regering over de Oosterschelde
werken, de nieuwe opzet voor de ruilverka
velingen, de regeringsvoorstellen over het 
bibliotheekwerk en diverse andere zaken. ' 
Bij het maken van de afspraken over het 
agendaschema heeft de christelijk-histo- 
rische fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga protest aangetekend. Hij meen
de, dat met een dergelijke agenda met name 
de kleinere fracties wat hun voorberei
dingen betreft in de knel zullen komen. 
„W e zullen ons nu niet alleen moeten voor
bereiden op het belangrijke algemene 
politieke en financiële debat. We krijgen 
ook te maken met de defensienota en met 
de nota over de buitenlandse arbeiders. Het 
wordt voor de kleinere fracties haast 
onmogelijk om goed het werk te doen,” 
aldus dr. Kruisinga. Voorshands vond hij 
geen gehoor bij de meerderheid van de 
Tweede Kamer. Maar wellicht als straks de 
kamerleden uitgerust van vakantie terug
komen, ontdekken zij dat het haast i 
onbegonnen werk is om de vastgestelde 
agenda op goede wijze af te werken.

Elders in dit nummer van het christelijk- 
historisch weekblad ,,de Nederlander” gaat 
mr. H. K. J. Beernink, de christelijk- 
historische oud-minister van binnenlandse 
zaken in op enkele opmerkingen, die dezer 
dagen gemaakt zijn over het mogelijk ver
beteren van de werkwijze van de Tweede 
Kamer.
In zijn slótspeechje, vlak voordat de Tweede 
Kamer op reces ging, zei kamervoorzitter 
dr. A. Vondeling dat de laatste maanden 
gebleken is dat er nog al wat onbehagen is 
over de wijze, waarop de kamer haar werk 
doet. Hij deed de volgende suggesties: meer 
kamerwerk afdoen of verder voorbereiden 
in commissies, korter spreken (ook door de 
ministers en staatssecretarissen), en een 
vaste dag voor het houden van inter
pellaties.

Een geheel ander voorstel kwam van de 
kant van de KVP-fractie, van de heren Van 
der Sanden, fractievoorzitter Andriessen, 
Weijters (ondervoorzitter van de kamer) en 
Fievez (voorzitter van de kamercommissie 
voor binnenlandse zaken). Dat voorstel 
hield in: alleen in commissievergaderingen 
indienen en bespreken van amendementen, 
sterke beperking van de spreektijd in 
plenaire kamervergaderingen (van 10 
minuten voor grote fracties tot 3 minuten 
voor kleine), op twee dagen per week 
plenaire kamervergaderingen en op één dag 
openbare commissievergaderingen.
Wat het indienen en bespreken van 
amendementen in de commissievergade
ringen betreft stelden de KVP-ers voor: 
grote fracties mogen de amendementen ter 
vergadering indienen, de fracties met 
minder dan zes leden alleen schriftelijk. Die 
kleine fracties hebben in de commissie
vergaderingen geen stemrecht.
„De werkwijze van de kamer wordt 
wezenlijk verbeterd door versterking van 
taak en bevoegdheden van de kamer
commissies,” aldus de KVP-ers...
Van vele zijden is tegen het KVP-voorstel 
ernstig bezwaar gemaakt.

H. L.

PA R LEM EN TA R IA

Van Hulst namens CDA:

Bewindslieden moeten uitvoering 
wet waarborgen
Tijdens de behandeling van de zogenaamde 
fSOO-wet in de Eerste Kamer heeft prof. dr. 
J. W . van Hulst, sprekend voor CHU, ARP 
en KVP duidelijk gemaakt dat de meeste 
leden van deze frakties akkoord zullen gaan̂  
met dit voorstel mits de bewindslieden 
enkele duidelijke toezeggingen doen over de 
uitvoering van deze wet.

Als zodanig formuleerde hij de volgende 
wensen van de CDA-senatoren. Boycotters 
van de fSOO-wet dienen met alle ter be
schikking staande machtsmiddelen ge
dwongen te worden de wet naar letter en 
geest uit te voeren; voor consideratie is geen 
enkele ruimte meer; voorts dienen bij de 
toewijzing van begrotingsgelden aan instel
lingen van wetenschappelijk onderwijs 
uitsluitend legaal ingeschreven studenten 
mee te tellen; en als de bewindslieden in
derdaad menen dat met dit wetsontwerp de 
rust op de universiteiten zal terugkeren dan 
dienen bezettingen niet meer te worden 
geduld. Dit betekent dat krachtens artikel 
41 van de WUB bezetters het recht tot 
toegang tot de universiteit voor een jaar 
verliezen, aldus Van Hulst. Als ondanks de 
fSOO-wet de harde onrust blijft dan eisen wij 
van de minister maatregelen.
Ook stelde spreker dat de financiële schuld 
die boycotters van de f  lOOO-wet hebben als 
financiële schuld in de zin der wet blijft 
bestaan: derhalve met recht op invorder- 
baarheid. Hij vroeg of de intentie aanwezig 
is om deze schuld in te vorderen.
De drie christen-democratische frakties 
wensen dat de nog bestaande twijfel tot zo 
klein mogelijke proporties worden terug
gebracht.

ONRUST

Van Hulst noemde het een miskenning van 
de essentie der universitaire onrust wanneer 
de bewindslieden dit voor een belangrijk 
deel zoeken in een financiële kwestie. Het is 
ook een miskenning van de eigen wetgeving 
als men denkt die onrust door een financiële 
maatregel te kunnen herstellen. De 
problemen liggen een paar dimensies 
dieper. Het lopende conflict aan de faculteit 
der sociale wetenschappen op de Vrije 
Universiteit heeft niets met de collegegeld- 
kwestie te maken; evenmin was dit in Delft 
het geval.

De minister heeft zeif over een „verziekt 
klimaat aan de universiteiten” gesproken. 
Men vergist zich aldus Van Hulst, als men 
zegt dat bepaalde studentenaktiegroepen 
socialistisch van karakter zijn. Er zijn veel 
meer duidelijke symptomen van een 
keiharde machtsstrijd, die elke tak van 
wetenschap wil degenereren tot een 
uitzichtloze en volstrekt negatieve maat
schappijkritiek. Volgens Van Huist is het 
noodzakelijk de infectiebacil van de verziek
te universitaire wereld nauwkeurig op te 
sporen. Hij deed een dringend beroep op de 
bewindslieden om samen met alle konstruk- 
tieve stromingen in de Nederlandse demo
cratie één gesloten front te vormen tegen de 
destructieve krachten die pogen de centra 
van onze wetenschap van binnenuit uit te 
hollen.

Bijzondere aandacht vroeg de CDA-woord- 
voerder voor de positie van MO-cursisten. 
De bedragen van f300,- tot f500,- die hier 
voor cursusgeld betaald moeten worden zijn 
veel te hoog in vergelijking met de nieuwe 
collegeldregeling. Temeer omdat deze 
cursisten ’s avonds moeten studeren en zelf 
hun cursusgeld moeten verdienen. Als dit 
wetsontwerp wordt aangenomen zóu er nu 
terecht, onrust kunnen ontstaan onder deze 
groep studerenden. Van Hulst vroeg o f de 
bewindslieden bereid zijn te bezien o f zij die 
een MO-akte hebben behaald wellicht een 
bonusuitkering kunnen krijgen, afhankelijk 
van studieduur, studie- en reiskosten en het 
maatschappelijk belang van hun diploma.

PACIFICATIE

Over de mogelijkheid dat het verdwijnen 
van de f  1000,-wet de rust aan de universi
teiten zal doen terugkeren merkte Van

Hulst onder meer het volgende op. Hij 
stelde dat - op grond van zijn ervaringen 
met het studentenverzet - een bezetting in 
principe niet geweldloos is; en dat men niet 
loyaal staat tegenover de overheid; ook niet 
tegenover deze overheid; noch tegenover 
deze ministers.

De bewindslieden behoren aldns spreker op 
te treden tegenover wetsontduiking. Zij 
brengen hierin echter enkele escapes aan 
door te stellen dat een nieuwe wet op komst 
is; dat de bestaande wet onzorgvuldig kan 
zijn en dat het massaal verzet kan wortelen 
in het rechtsbewustzijn van het volk. De 
regering heeft duidelijk voor deze escapes 
gekozen. Ik wil hier duidelijk stellen dat dit 
een subjectieve keuze is, aldus Van Hulst.

Objectief gezien heeft men met de 
f  lOOO-wet het geld daar gezocht waar het te 
vinden is. Het principe van de boycot-akties 
is echter niet „hogere belasting voor hogere 
inkomens” maar de volstrekte onafhanke
lijkheid van de student ten opzichte van zijn 
ouders. Aan deze verlangens wordt niet 
tegemoet gekomen. Er ontbreekt nog steeds 
een duidelijk sociaal gëindiceerder college- 
geldpolitiek. Zou de fSOO-wet inderdaad 
rustbrengend werken dan moesten de 
bewindslieden bij hun bezoek aan weten
schappelijke instellingen met vlag en 
wimpel worden ingehaald. Maar dit gebeurt 
niet; zelfs niet met een rode vlag.

VERKIEZINGSADVERTENTIE

Spreker onderstreepte dat de ,,linkse drie” 
per advertentie aan de kiezers beloften 
hebben gedaan die niet duidelijk zijn waar 
te maken. Er is over de vraag wat hét 
,.ongedaan maken van de flOOO-wet” 
betekent reeds uitvoerig gesproken. In de 
economische sfeer kan een firma die per 
advertentie bepaalde artikelen voor een 
bepaalde prijs aanbiedt door de rechter 
gedwongen worden voor die prijs te 
verkopen. Maar wat in de economische 
sfeer gebruikelijk is kan in de politiek met 
voeten getreden worden.
De analyse van geactualiseerde aktie- 
programs zal wellicht een aparte leerstoel in 
de politicologie vereisen. De eerste vraag is 
dan „Als in een annonce staat dat de 
duizend guldenwet wordt ingetrokken en 
men zou met een nieuwe wet die het 
collegegeld op f2000,- brengt, dan kan men

met open vizier tegen iedereen zeggen: ik 
tart u te bewijzen dat ik geen woord heb 
gehouden. Spreker hoopte dat de discussie 
rond dit thema er toe zal leiden dat men 
voorzichtiger wordt met beloften in de 
verkiezingstijd.

Over de Nota Studiefinanciering stelde de 
CDA-woordvoerder dat stellige uitspraken 
van de bewindslieden zijn gesneuveld in de 
strijd tegen de klok Hij vroeg zich af o f men 
er in zal slagen binnen afzienbare tijd tot 
een incorporatie van kinderbijslag en 
-aftrek in het nieuwe systeem te komen. 
Spreker had waardering voor deze nota 
maar wees nogmaals op de positie van 
M.0.-studenten, die hier niet worden 
genoemd.
Van Hulst beklemtoonde dat de drie 
christen-democratische frakties een dui
delijk antwoord op de door hen genoemde 
voorwaarden wensen.

H. van Spanning.

SENAATSMEERDERHEH) VOOR 
VERLAGING COLLEGEGELD

Het voorstel tot verlaging van het 
coUegegeld van duizend gulden tot 
500 gulden is dinsdag 2 juli door de 
Eerste Kamer, met meerderheid van 
stemmen, goedgekeurd.
Voor het voorstel van de regering 
stemden 42 Eerste-Kamerleden en 
daartegen 11. De tegenstemmers 
waren de gehele fractie van de W D , 
de ahti-revolutionair Berghuis, de 
KVP-er Horhach en het christeiyk- 
historische lid Sinottnems.
Prof. dr. Van Hulst, die veertien 
dagen geleden namens de drie 
christen-democratische senaatsfrac
ties het woord had gevoerd, deelde 
mee, dat de fracties van KVP, ARP 
en CHU verdeeld zouden stemmen. 
Enkele voorstanders geven de 
regering het voordeel van de twijfel, 
andere zullen met grote tegenzin 
voorstemmen, aldus prof. Van Hulst, 
de voorzitter van de CHU-fractie.

H.L.

D ia lo o g  E u ro p a -A ra b is c h e  la n d e n

De ministers van buitenlandse zaken van de 
negen EG-landen hebben dezer dagen op 
hun conferentie in Bonn besloten de 
Arabische landen voor te stellen een dialoog 
te beginnen over nauwere politieke en 
economische samenwerking. De dialoog 
moet voorafgegaan worden door een 
„verkennende fase”, waarin de huidige 
voorzitter van de EG-Ministerraad, de 
Duitse minister van buitenlandse zaken, 
Genscher, de vertegenwoordigers van de 
Arabische landen zal ontvangen om de 
voorstellen van de Negen voor samen
werking op economisch, industrieel en tech
nisch gebied toe te lichten. Deze gesprekken 
moeten in een „open geest” gevoerd 
worden.

De ministers van buitenlandse zaken 
besloten voorts tot grondig overleg met de 
Amerikanen in elke fase van de dialoog. Het 
standpunt van de Europese Gemeenschap 
tegenover de Arabische landen werd in 
maart voor het eerst geformuleerd. Het 
stuitte toen direct op verzet van de 
Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken, Henry Kissinger, die liet weten dat 
de Negen Washington niet afdoende van 
tevoren geraadpleegd hadden.
Evenals in maart lieten de negen ministers 
ook nu weten dat de dialoog met de 
Arabische landen ,,tegen niemand gericht

is” en gepaard zal gaan met een „voort
durende meningsuitwisseling” met de 
Verenigde Staten en een dialoog met Israël. 
Wat de verhouding tot de VS betreft 
besloten de ministers dat elk Ud van de 
Europese Gemeenschap in iedere fase van 
de ontwikkeling van een gemeenschappe
lijke politiek in de Gemeenschap - dus niet 
alleen bij het leggen van contact met de 
Arabische landen - onmiddellijk overleg 
met de VS kan voorstellen.
Voor het versturen van een uitnodiging aan 
Washington om in die fase aan het overleg 
deel te nemen, is echter het fia* van alle 
negen landen van de Europese Gemeen
schap nodig. Elk land van de Gemeenschap 
is echter vrij bilateraal overleg met derde 
landen te openen.

De dialoog met de Arabische landen zal in 
hoofdzaak gaan over de manier waarop de 
levering van de benodigde olie aan Europa 
gewaarborgd kan worden in ruil voor de 
steun van Europa aan de industriële 
ontwikkeling in het Midden-Oosten. De 
dialoog zal worden voorafgegaan door een 
,, verkennende fase” . Daarna volgt de 
vorming van gemengde Arabische-Europese 
commissies, terwijl er tot slot een 
conferentie van Europese en Arabische 
ministers van buitenlandse zaken gehouden 
zal worden, waarschijnlijk niet vóór 1975.
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Twee interessante studies over de 
poiitieke ontwikkeiing in Nederiand
Het is anno 1974 In zekere zin een waagstuk 
om de ontwikkeling in de Nederlandse 
poiltiek sinds 1966 te analyseren.
Onlangs yerschenen twee studies, die 
beschonwd kunnen worden als een 
geslaagde poging om de politieke ontwikke
ling sinds de „nacht ran Schmelzer”  te 
ordenen. In „Crisis in de Nederlandse 
politiek” komen J. Th. J. van den Berg en H . 
A . A . MoUeman tot een goed geschreven, 
kundige analyse van de problematiek. 
Strakker van opzet, meer strikt weten
schappelijk in uitwerking, maar niet minder 
boeiend is „Politisering en Lydelijkheld in 
de Nederlmidse poiltiek” van prof. H. 
Daalder.

Uitgangspunt voor het boek van Van den 
Berg en MoUeman is Lijpharts studie 
„Pacificatie-democratie”. Op basis van dit 
boek wordt de recente ontwikkeling nader 
becommentarieerd.
Veel aandacht besteden de auteurs aan het 
verschijnsel der deconfessionalisering; met 
name in de katholieke wereld. Zij tekenen 
hierbij aan dat het „klassieke” pacificatie- 
systeem hierdoor extra in beroering is 
gekomen doordat de KVP, als centrale 
partij in dit systeem, door de deconfessiona
lisering in het bijzonder is getroffen. De 
destruktie van het oude systeem is versterkt 
door de afschaffing van de opkomstplicht 
en de verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd. De deconfessionalisering leidt tot 
ontzuiling.
De tweede faktor, die gelijktijdig met de 
deconfessionalisering, het oude bestel 
aantast is het streven naar democratisering 
en openheid.
Van den Berg en MoUeman gaan uitvoerig 
in op de achtergronden, die tot een aantal 
vernieuwingsprocessen hebben geleid. Be
ginnend bij Provo; Koekoek en de 
studentenwereld, leidt dit tot een be
schouwing over de vormgeving van de 
christen-democratische samenwerking; 
Nieuw Links, de PPR, DS’70 en D’66. 
Vervolgens beschrijven Van den Berg en 
MoUeman de verschijnselen, die de 
Nederlandse politiek haar crisis-karakter 
geven; de noodzaak nieuwe partijen bij de 
formatie te betrekken; -de opkomst der 
aktiegroepen; de verwerping van de 
heersende spelregels door toepassing van de 
polarisatie; de ondergang van de tweede na
oorlogse generatie van politici; en de 
gelijktijdig optredende problemen in de 
sociaal-economische sfeer en de voort
durend terugkerende „gaten in de 
begroting” en het zoeken naar bestuurlijke 
vernieuwing (gewestvorming e.d.).
De politieke crisis sinds 1966 culmineert in 
de merkwaardige wijze, waarop het 
kabinet-Den Uyl geformeerd moet worden. 
De auteurs zijn uiterst kritisch over deze 
formatie-methode. Zij wijzen er voorts op 
dat binnen 10 jaar de opvolgers van Drees 
sr.; Romme, Oud, Schouten en TUanus sr., 
vervangen zijn door politieke leiders van een 
jongere generatie. De enige leider die - na 
het intermezzo-Vondeling - sinds 1967 is 
aangebleven is Den Uyl.

OBJÉC'nVITEIT
Het is verleidelijk om op aUe aspecten die 
Van den Berg en MoUeman behandelen 
nader in te gaan. Het boek komt echter het 
best tot zijn recht wanneer het geheel, in 
onderlinge samenhang, gelezen wordt. 
Opvallend is de grote mate van objectiviteit 
van de auteurs. Zij komen tot een kritisch, 
onafhankelijk oordeel over alle behandelde 
onderwerpen.
Wij volstaan met het weergeven van enkele 
conclusies.
Het traditionele pacificatiesysteem sinds 
omstreeks 1946, is doorbroken zonder dat 
hiervoor een nieuw systeem in de plaats is 
gekome. De aktiegroepen kunnen in het 
Nederlandse systeem veel moeilijker worden 
ingepast dan in de Verenigde Staten omdat 
de Nederlandse partijen voornamelijk 
emancipatiepartijen zijn.
Voor herstel van de stabiliteit is aldus de 
auteurs een systeem van openheid en 
vertrouwen nodig. Huns inzièns zal de 
christen-democratische samenwerking - 
zoals het nu staat - te laat komen om succes 
te hebben. Het wordt volgens hen een 
„sterven in eikaars armen”.
Het boek is sterk analyserend. De oplossing 
die zij aangeven is in algemene termen 
gesteld en niet scherp zichtbaar. Zo te zien 
verwachten de auteurs veel van een her
nieuwde samenwerking van met name de 
KVP en de PvdA. Zij zien Den Uyl 
kenneUjk, hierbij als een der belangrijkste

wegbereiders, voor zover het de PvdA 
betreft.
Voor wie dichter bij de dagelijkse politiek 
staat, zal het oordeel van de schrijvers 
menigmaal als te scherp en onjuist 
overkomen. Met name voor wat betreft de 
party waar de lezer mee sympathiseert. 
Voor zover het de CHU betreft maak ik één 
kanttekening.
Dat de CHU - zoals in de inleiding wordt 
gesteld - in 1925 by de Vaticaancrisis „weer 
eens een oprisping van antipapisme” kreeg, 
lijkt mij bistorisch een volstrekt onhond- 
bare stelling.
Voorts is op bladzijde 150 bij vergissing 
vermeld dat DS’70 in 1971 met zeven 
zetels in de Tweede Kamer kwam. Het 
waren er acht.
Met dit boek willen de schrijvers „een begin 
van helderheid verschaffen in de politieke 
gebeurtenissen van de laatste jaren en 
wellicht een bijdrage leveren aan de verdere 
discussie”. „Crisis in de Nederlandse 
politiek” is waard gelezen te worden zowel 
door belangstellende buitenstaanders als 
door politici.

ORATIES VAN DAALDER
Prof. Daalder heeft in zijn boek twee eerder

gehouden oraties gebundeld. Te weten 
„Leiding en Lijdelijkheid in de Nederlandse 
politiek” uit 1964; en „Politici en politi
sering in Nederland”, d.d. 9 februari 1974. 
De eerste oratie werd gehouden voor de 
„nacht van Schmelzer”; de tweede werd uit
gesproken tijdens de formatie-Burger.
In de tweede oratie geeft Daalder een 
zogenaamde „antikritiek” op zijn eerste 
rede. Het is een goede gedachte geweest om. 
beide oraties te bundelen. Zoals gezégd, is 
de behandeling strakker, meer weten
schappelijker dan het boek van Van den 
Berg en MoUeman. Er zijn echter diverse 
raakpunten met „Crisis in de Nederlandse 
politiek”.
Beide publikaties uit - wat ik met en^ voor
behoud - de ,d^idse school” zou willen 
noemen, verdienen een ruime belang
stelling.

H. van Spanning.
J. Th. J. van den Berg; H. A. A. MoUeman: 
„Crisis in de Nederlandse politiek”, uitg. 
Samsom, Alphen a/d Rijn; 226 blz.; prijs 
f 16,50.
H. Daalder: „Politisering en Lijdelijkheid in 
de Nederlandse politiek”, uitg. Van 
Gorcum, Assen; 78 blz.; f 10,85.

Voorjaarsnota in Tweede Kamer

NOG GEEN MEDEDELINGEN OVER 
BESTEDING OPBRENGST AARDGAS

Minister Duijsenberg (financiën) heeft 
tijdens het debat in de Tweede Kamer over 
de Vooijaarsnota nog geen mededelingen 
wiUen doen over de besteding van de op
brengst van het aardgas. De bewindsman 
wüde niet op de MUjoenennota vooruit
lopen. W el zei hij de opmerkingen uit de 
Kamer goed in zijn oren te zuUen knopen. 
Met name de heer Notenboom, die namens 
KVP en ARP sprak, pleitte er voor de 
opbrengst van het aardgas te gebruiken 
voor aftemming van de belastingdruk.

Namens de CHU werd aan de discussie 
deelgenomen door mr. W. Schoften. Hij 
vroeg vooral aandacht voor het voornemen 
van het kabinet om voor 1975 over te gaan 
naar het systeem van één nominale be
grotingsruimte. Hij betreurde het dat bij 
deze belangrijke principiële beslissing niet 
nu de motivering was gegeven. Dit moet 
thans wachten tot indiening van de 
Miljoenennota.
Schoften gaf toe dat aan het huidige 
systeem van afzonderijke compartimenten 
voor nominale en reële ruimte ook bezwaren 
kleven. Maar toepassing van één nominale 
begrotingsruimte heeft dit ook. Vooral de 
raming van de loon- en prijsstijgingen zal 
moeilijk worden. Spreker vreesde dat dit de 
totstandkoming van de Miljoenennota 
politiek nog moeilijker dan nu het geval is, 
zal maken.
Doordat het nieuwe systeem in feite 
betekent dat met een volume-begroting

wordt gewerkt vreesde de CH-woordvoerder 
dat het voeren van een stringent begrotings
beleid eveneens moeilijk zal worden.
Samenvattend concludeerde hij dat de over- 
gang naar het nieuwe systeem minder 
eenvoud brengt dan men zou verwachten; 
dat het bij de jaarUjkse vaststelling van de 
ruimte grote politieke problemen zal 
oproepen; dat de positie van de minister van 
financiën met name bij uitvoering van de 
lopende begroting wordt aangetast en de 
funktie van de begroting als conjunctureel 
instrument en als instrument in de geld
ontwaarding zal verminderen. Voor een 
definitief oordeel wacht spreker het 
antwoord van de minister af.

W m STRAM ING  
NEDERLANDSE BANK

Vraagtekens plaatste Schoften voorts bij de 
mededeling van de minister over de 
gewijzigde winstraming van de Nederlandse 
Bank. Waarom moest deze beslissing nu 
worden genomen? Ook vroeg hij of het 
advies hierover van de president van de 
Nederlandse Bank kon worden gepubli
ceerd. Hij informeerde of de Kamer een 
cijfermatig overzicht kan krijgen van de 
invloed van deze beslissing op de 
strukturele begrotingsruimte en het niveau 
van de uitgaven.
Spreker herinnerde er aan dat van CH-zijde 
meermalen is geïnformeerd wanneer het
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parlement kan beschikken over de 
voorgenomen meegarenramingen. Hij be
treurde het dat deze raming nog steeds niet 
tot stand is gekomen.
Ten aanzien van het in 1975 te voeren 
financieel-economisch beleid stelde Schol- 
ten dat de CH-fraktie van oordeel is dat een 
duidelijk begin moet worden gemaakt met 
de afremming van de overheidsuitgaven. 
Tot matiging van de belastingdruk is te 
meer reden, gelet op de stormachtige 
ontwikkeling van de premiedruk, zelfs bij 
ongewijzigd beleid en zeker bij invoering 
van de Volksverzekering Arbeids Onge
schiktheid.
Bij de extra begrotingsruimte die ontstaat 
uit niet-belastingopbrengsten - onder meer 
uit aardgasbaten - moet niet primair aan 
uitgavenvergroting worden gedacht. Dit 
moef integendeel worden aangewend voor 
afremming van de belastingdruk. Schoften 
sloot zich op dit punt aan bij het betoog van 
Notenboom, naar wiens rede hij ook verder 
met veel instemming had geluisterd.
Voorts merkte hij op dat de verhouding 
directe-indirecte belastingen in 1975 niet 
verder mag worden scheefgetrokken. Dit 
betekent dat de inflatiecorrectie volgens het 
wettelijk patroon moet worden afgewikkeld.
De heer Drees (DS70) diende een motie in, 
waarin werd gevraagd een koersverschillen
reserve bij de Nederlandse Bank in te 
steiien.
Schoften vroeg hierover tijdens zijn repliek 
nadere informatie aan de indiener. Hij 
informeerde of een dergelijke reserve bij an
dere nationale banken bestaat. En tevens 
stelde hij de vraag volgens welke normen 
een dergelijke reserve moet worden opgezet.

H . van Spanning.

Van der Mei in Beneluxraad:

Benelux moet coördinatie handelspolitiek bevorderen

„Juist met behulp van de Benelux moeten 
wij aan die krachten, die het integratie
proces dat in het kader van de EEG piaats 
heeft, zouden willen ftnstreren, weerstand 
bieden. Ook omdat de Benelux er in aUe op
zichten het grootste belang bij beeft, dat bet 
integratieproces in de Europese Gemeen
schappen slaagt”.
Dit zei drs. D . F. van der Mei, die namens 
CHU, ARP en KVP sprak op de Interpar
lementaire Beneluxraad, die deze maand 
vergaderde.
Van der Mei stelde in zijn betoog de 
gemeenschappelijke handelspolitiek cen
traal. Hij wees in dit verband op de 
problemen rond de GATT-onderhande- 
lingen over artikel 24 lid 6 van het EEG- 
verdrag en de zogenaamde Tokio-ronde; 
voorts dwingen de bestaande moeilijkheden 
in Italië en Denemarken tot coördinatie van 
het handelsoverleg; terwijl tijdens de olie

crisis verschillende EEG-landen de Ara
bische staten afreisden dm bilaterale 
contracten af te sluiten; een merkwaardige 
procedure in het kader van de GATT, aldus 
Van der Mei.

AKKOORDEN M ET OOST-EUROPA

Spreker wees er op dat eind 1969 is bepaald 
dat de bilaterale handelsakkoorden van, de 
EEG met de' Oost-Europese landen eind 
1974 zouden aflopen. Na 1974 moest er een 
gemeenschappelijke handelspolitiek ten 
opzichte van deze landen tot stand komen. 
Maar tussen 1969 en nu is er ten aanzien 
van een stuk gemeenschappelijke handels
politiek vrijwel niets gebeurd.
Hij stelde de vraag welk standpunt de 
Benelux in deze kwestie inneemt; en of de 
minister bereid is initiatieven van de 
Benelux te bevorderen om de gemeen

schappelijke EEG-handelspolitiek ten op
zichte van de Oost-Europese landen meer 
gestalte té geven.

TOKIO-RONDE
Van der Mei onderstreepte de grote 
betekenis van de multilaterale onder- 
handelingen over vrijmaking van het 
handelsverkeer, de zogenaamde Tokio- 
ronde.
Door de uitbreiding van de EEG met een 
aantal lidstaten moest eerst op grond van 
artikel 24 lid 6 van het EEG-verdrag onder
handeld worden. Het is echter, nu met de 
Verenigde Staten, hierover overeenstem
ming is bereikt, van het grootste belang dat 
de multilaterale onderhandelingen zo 
spoedig mogelijk van de grond komen. Ook 
hier bepleitte Van der Mei een Benelux- 
initiatief.

H. van Spanning.
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Het instrumentarium in de 

ruimtelijke ordening

Mr. 0 . W. A. baron van Verschoor,

lid van Gedeputeerde staten van Gelderland, voorzitter CHU

Iemand die een huis bouwt heeft 
instrumenten nodig. Zonder hamers, 
troffels, zagen en dergeiyke, is het 
onmogeiyk een huis te bouwen. Je kunt nog 
zulke schitterende gedachten hebben over 
watje wilt bouwen; het zullen luchtkastelen 
biyven, als je geen werktuigen, geen 
instrumenten hebt.
Bij de Ruimtelijke Ordening gaat het niet 
om luchtkastelen maar om de inrichting 
van de ruimte met echte bouwwerken, ook 
wel om die ruimte van bebouwing en andere 
activiteiten vry te honden. Daarom is het 
positief, dat de Oriënteringsnota in 
afwyking toch van de Tweede Nota over de 
Ruimteiyke Ordening is stilgestaan bQ het 
instrumentarium.

Het gaat immers niet aan, over realisering 
van doeleinden van ruimtelijk beleid te 
praten zonder aandacht te schenken aan de 
instrumenten die daarvoor nodig zijn. Het is 
echter wel zeer de vraag of de 
Oriënteringsnota de juiste plaats is om zo 
geprononceerd uitspraken te doen over het 
instrumentarium. De kaderfunctie van de 
Oriënteringsnota had een meer algemene 
beschouwing over het instrumentarium 
doen verwachten. Een grotere stelligheid is 
meer op zijn plaats in de struktuurschetsen 
en struktuurschema’s die op de Derde Nota 
in haar geheel zijn gebaseerd. Eerst daarin 
heeft een afweging plaatsgevonden van de 
doelstellingen van het ruimtelijk beleid op 
rijksniveau, waardoor exact is aan te geven 
welke instrumenten noodzakelijk zijn en 
welke leemten er bestaan in het beschikbare 
instrumentarium.
Als ik weer terugga naar de bouwplaats dan 
weet ik dat ik bij bouwwerken verbindingen 
moet maken. Het kan een hamer zijn om 
een spijker in te slaan, het kan ook een 
schroevedraaier zijn om een schroef vast te 
draaien.
Pas als ik echt weet wat ik wil maken en met 
welk materiaal, weet ik welk instrument ik 
nodig heb en van welke kracht het moet 
zijn. In de Oriënteringsnota zijn de 
instrumentele gaten niet aangetoond, maar 
toch wordt materiaal aangesleept om gaten, 
waar dit dan ook moge zijn, dicht te gooien. 
Er is onvoldoende onderkend, dat de in
strumenten in correlatie staan tot het via 
doelstellingen uitgestippelde rijksbeleid.

TE CENTRALISTISCH

In het hoofdstuk Instrumentarium van de 
Oriënteringsnota is te centralistisch ge
dacht. Dit wordt niet in de laatste plaats 
veroorzaakt door de stelligheid waarmee op 
de verkeerde plaats is ingegaan op de voor 
het rijk naar zijn mening benodigde nieuwe 
instrumenten. Men kan zich niet aan de 
indruk onttrekken dat het verlangen naar 
een uitbreiding van het instrumentarium 
voor het rijk is ingegeven door het niet reali
seren van de doelen die in het verleden zijn 
gesteld. Het zou beter zijn geweest als eerst 
de nieuwe doelstellingen - in een afgewogen 
en consistent pakket - van het rijksbeleid 
zouden zijn bepaald en op basis daarvan 
was aangegeven waar het instrumentarium 
tekort schiet. Dit had niet alleen voor het 
rijksinstrumentarium moeten geschieden, 
maar ook voor de instrumenten van de 
andere bouwers in de ruimte, de provincies 
en de gemeenten.
Alvorens nader op het instrumentarium in 
te gaan lijkt het mij nuttig eerst aan te 
geven waar en op welke wijze Ruimtelijke 
Ordening wordt bedreven.
Grof gezegd gaat het bij de Ruimtelijke Or
dening om de relatie mens en ruimte of 
liever gezegd om de menselijke samenleving 
in haar totaliteit.
Op alle drie de overheidsniveaus wordt aan 
Ruimtelijke Ordening gedaan. Daarbij is 
men steeds bezig met diezelfde ruimte en 
diezelfde samenleving. Hieruit volgt een ge
zamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ordening van die ruimte. Het kan gewoon 
niet dat op het ene overheidsniveau een van 
het andere overheidsniveau afwijkend 
beleid wordt gevoerd. Oftewel dat twee

timmerlieden aan hetzelfde huis bezig zijn 
met niet bij elkaar passende instrumenten 
en uitgaan van verschillende bestekken. 
Mede daarop is de filosofie van de vertikale 
integratie gebaseerd. Een praktisch ar
gument hierbij is nog het verlies van tijd, 
denkkracht en geld bij divergeren van het 
handelen op het terrein van de Ruimtelijke 
Ordening.

TWEE MANIEREN

Vertikale integratie kan op twee manieren 
worden bereikt.
Ten eerste door steeds het gezag van de 
hogere, de sterkere te laten prevaleren; 
daardoor wordt afbreuk gedaan aan de 
ook door de wet voor de lagere overheids
niveaus opengelaten ruimte voor taak en be
voegdheden in de Ruimtelijke Ordening.
De ervaring leert dan dat het moeilijk, zo 
niet onmogelijk is voor de hogere overheid 
om haar doeleinden te verwezenlijken 
zonder dat de lagere overheid zich daarbij 
betrokken voelt. Door uit te gaan van 
gezagsverhoudingen is het gewenste resul
taat moeilijk bereikbaar.
Een tweede manier om vertikale integratie 
 ̂te bereiken, kiest als uitgangspunt het 
gezamenlijk optrekken in de Ruimtelijke 
Ordening. En wel, over de weg van het in 
intensief overleg bepalen van de doel
stellingen van ruimtelijk beleid. De waarde 
die aan dit overleg wordt gehecht, moet de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uit
drukking brengen. Er moet naar worden 
gestreefd, dat de lagere overheden 
gemotiveerd hun bevoegdheden en midde
len hanteren in de richting die in gezamen
lijk overleg in de plannen van de hogere 
overheid tot uitdrukking komt. Daarbij 
dient onverlet te blijven de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van de onderschei
dene niveaus voor hun eigen, mede door de 
wet afgebakend terrein.
Bovengenoemde gedachten over het belang 
van een vertikale integratie kunnen eerst tot 
hun recht komen als op de onderscheidene 
niveaus voldoende waarborgen zijn ge
schapen voor een horizontale integratie. 
Onder horizontale integratie verstaan wij , 
hier dat de verschillende ruimtelijk van 
belang zijnde facetten per overheidsniveau 
op elkaar zijn afgestemd, zodat een volledig 
en in elkaar passend pakket van beleids
doelstellingen is ontstaan. De plaats waar 
de horizontale integratie moet geschieden is 
op het gemeentelijke en het provinciale 
niveau gemakkelijk aan te geven. Dit zijn de 
structuur- e.q. bestemmingsplannen res
pectievelijk streekplannen. Op het rijks
niveau is dit moeilijker. De gedachten over 
het nationale plan zijn verlaten. De Derde 
Nota en de daarop gebaseerde structuur
schetsen en structuurschema’s zullen 
daarom voor de horizontale integratie op 
rijksniveau een functie moeten vervullen. 
Hoewel de planologische kernbeslissing - 
mits de procedure voldoende mogelijkheden 
voor inbreng van onderaf biedt - in beginsel 
niet onaanvaardbaar is, moet hier worden 
gewaakt tegen te facetmatig beleid.

NIETS BDZONDERS

Dit in elkaar grijpen is niets bijzonders.
De menselijke samenleving kenmerkt zich 
toch door kontakten, die in verschillende 
richtingen in elkaar grijpen en door elkaar 
lopen.
Voor het bereiken van de gestelde doel
einden is niet alleen nodig, dat de ver
schillende overheidsorganen bereid zijn mee 
te denken en mee te werken. De wenselijk
heid van het te realiseren ruimtelijk beleid 
zal ook moeten leven in het bewustzijn van 
de bevolking. Dit is alleen te bereiken door 
het intensief betrekken van de bevolking bij 
de gedachtenontwikkeling over, het • te 
voeren ruimtelijk beleid.
Ik ben er van overtuigd, dat wij niet zullen 
slagen in het realiseren van onze doel
stellingen als het ons niet lukt deze te laten 
stoelen op datgene wat in de samenleving

leeft. In de praktijk maak ik mee hoe nuttig 
het is als het bestuur zijn oor bij de 
bevolking te luisteren legt.
Het aspect inspraak van de bevolking als 
indirect instrument, zowel bij de bepaling 
van het ruimtelijk beleid als bij de 
uitvoering daarvan, heeft in de Oriënte
ringsnota nauwelijks aandacht gekregen.
Ik heb niet het boze vermoeden, dat de lijn 
uit het verleden hier doorgetrokken wordt. 
Ik denk hierbij aan de geschiedenis van het 
introduceren van de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Deze Raad - toch 
bedoeld om de meningen vanuit de samen
leving bij de vorming van het ruimtelijk 
beleid op rijksniveau te betrekken - kon 
immers uiteindelijk eerst bij amendement 
zijn plaats in de wet innemen.
De taak van deze raad houdt datgene in, 
wat ik hier mis.
In dit verband wil ik ook wijzen op de 
noodzaak, juist op het gebied van de Ruim
telijke Ordening, op de een of andere 
manier een venster te openen of geopend te 
houden in de richting van de wetenschap. 
Het ergste dat men heden ten dage een 
bestuurder kan verwijten is dat hij geen 
gedachten heeft over de meest gewenste 
ontwikkeling en dat hij deze gedachten niet 
in concrete bestuursdaden omzet. Voor het 
gevaar van achter de feiten aan te hollen of 
het bedrijfsblind zijn, kan de wetenschap - 
mits goed gestructureerd en toegerust - de 
bestuurder behoeden. Het drieluik over
heid, bevolking en wetenschap zal in het 
vervolg van de Derde Nota moeten worden 
uitgediept. We moeten los komen van het 
verwarrende en experimentele gedoe dat we 
nu op dit gebied kennen.

SNEL ■ DOELTREFFEND

Ik kom nu toe aan de vraag, waaraan 
moeten instrumenten, mede gelet op het 
voorgaande, voldoen. De procesplanning 
stelt aan het instrumentarium zodanige 
eisen, dat snel en doeltreffend kan worden 
ingespeeld op zich voordoende ruimtelijke 
ontwikkelingen c.q. zich wijzigende om
standigheden.
Het komt helaas te veel voor, denk maar 
eens aan de snel toegenomen recreatieve 
druk op bepaalde gebieden van ons land, 
dat zich wijzigende omstandigheden de 
overheden voor problemen plaatsen, die 
ongecoördineerd en mede daardoor on
voldoende worden aangepakt.
Een instrument moet geschikt zijn voor het 
doel waarvoor het is bestemd. Het moet in 
een juiste verhouding staan tot de aard van 
het probleem dat men er mee wil oplossen. 
Daartoe moet een veelzijdig pakket van 
instrumenten ter beschikking staan. Ook 
moet het kunnen ingrijpen in een 
ontwikkeling die ongewenst is en het moet 
tevens een gewenste ontwikkeling positief 
kunnen beïnvloeden.
De overheid zal bij de keuze van de beleids
instrumenten en de wijze waarop die zullen 
worden gehanteerd, de belangen van de 
burgers die door deze toepassing worden 
aangetast en de belangen van de samen
leving die door het toepassen van het 
instrument worden gediend, altijd tegen 
elkaar moeten afwegen.

De toepassing van het instrumentarium 
moet dan ook de dimensie van de afweging 
van belangen in zich dragen!

VOORBEELD

Laat me dit verduidelijken aan de hand van 
een misschien wat ongenuanceerd voor
beeld uit de gemeentelijke sfeer. Toepassing 
van het instrument voorkeursrecht bij de 
verkoop van huizen voor de in het algemeen 
minder draagkrachtige dorpsbewoners, 
benadeelt de eigenaren, pleegt inbreuk op 
het eigendomsrecht, veroorzaakt waarde
vermindering van het onroerend goed.
Daar staat voor de dorpsgemeenschap als 
voordeel tegenover, het tegengaan van 
binnendringing van voor die gemeenschap 
wezensvreemde elementen en voor de maat
schappij als geheel het tegengaan van 
ongewenste suburbanisatie, dichtslibben 
van de open ruimte, aantasting van natuur 
en landschap, aantasting van dorps- 
karakter. De toepassing van een zwaarder 
instrument b.v. onteigening met de 
mogelijkheid van groter nadeel voor de 
eigenaar maar met gelijk voordeel voor de 
gehele samenleving is in deze situatie dis
proportioneel.

WENSEN

Ik kom nu toe aan de bespreking van voor
gesteld nieuw instrumentarium en enkele 
wensen mijnerzijds op dit gebied. Bij het 
bepalen van zijn ruimtelijk beleid zal het 
rijk in de toekomst gebruik gaan maken van 
struktuurschetsen en de daarop gebaseerde 
op uitvoering van onderscheidene sectoren 
van dat beleid gerichte struktuurschema’s. 
Bij het opstellen en uitvoeren hiervan, is het 
noodzakelijk dat naast de horizontale ook 
de vertikale integratie tot haar recht komt. 
Daarbij is het van belang, dat de 
verhouding tussen de struktuurschetsen- 
struktuurschema’s en de streekplannen 
duidejijk wordt aangegeven.
Om het in voorbereiding zijnde streekplan
c.q. de in voorbereiding zijnde wijziging van 
een streekplan ,,zuiver” te houden, is een 
met de bestemmingsplannen vergelijkbare 
bescherming nodig.
Een dergelijke gedachte is ook geuit in het 
rapport van de werkgroep instrumentarium 
uit het interprovinciaal overleg Ruimtelijke
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Ordening. De provincie moet daartoe een 
voorbereidingsbesluit kunnen nemen, waar
bij ook het instrument van de aanwijzing 
kan worden gehanteerd. Het instrument 
van de aanwijzing kan als middel dienen om 
bepaalde ongewenste ontwikkelingen tegen 
te gaan. Daarmee zouden de frustraties van 
met name de insprekende bevolking, die 
allerlei ontwikkelingen ziet doorgaan die 
naar haar mening zullen moeten worden 
omgebogen, kunnen worden weggenomen. 
Een heel belangrijk probleem bij de 
Ruimtelijke Ordening op de drie niveaus, is 
de tijd die met verschillende procedures is 
gemoeid. Met name de lange procedures bij 
de Kroon, voor gemeentelijke bestemmings
plannen, worden in toenemende mate als 
een belemmering van een goede ruimtelijke 
planning gevoeld. Een oplossing zou 
kunnen worden bereikt door het onherroe
pelijk verklaren van die delen van een plan 
waartegen geen bezwaren zijn ingediend. 
Ook verkorting en in bepaalde gevallen een 
vereenvoudiging van de Kroonprocedure 
kunnen een bijdrage in dit verband leveren. 
Tenslotte vraag ik me af of er geen termijn 
in de wet kan worden ingebouwd, 
waarbinnen de Kroonprocedure moet 
plaatsvinden. Zowel bij de nieuwe als bij de 
uitbreiding van de bestaande instrumenten 
voor uitvoering en ondersteuning van het 
ruimtelijk beleid valt het op, dat met name 
de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening bij de keuze van zijn 
instrumenten de gemakkelijkste weg kiest. 
Zo kan de minister volgens het ontwerp tot 
wijziging van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening na een rechtstreekse aanwijzing 
aan de gemeentebesturen. Burgemeester en 
Wethouders uitnodigen om de vereiste 
vergunningen te verlenen. Zijn dezen 
weigerachtig dan moeten Gedeputeerde 
Staten de vergunning verlenen. Terwijl deze 
nota bene bij het geven van de aanwijzing er 
niet aan te pas zijn gekomen.
In een overeenkomstige regeling bij 
aanwijzing door de provincie, is echter niet 
voorzien
In ditzelfde ontwerp wordt ook een 
wijziging van de wettelijke bepalingen 
omtrent de aanwijzing over de inhoud van 
het streekplan voorgesteld.

OPVALLEND

Deze wijziging houdt in dat bij weigering 
van het provinciaal bestuur aan een 
aanwijzing gevolg te geven, de vaststelling 
van het streekplan in plaats van door de 
Kroon door de minister zal geschieden. 
Wat ook opvalt is het ontbreken van een 
beroep op de Kroon tegen een al dan niet op 
een ,,planologische kernbeslissing” ge
baseerde rechtstreekse aanwijzing aan de 
gemeentebesturen. Of moet hier de Raad 
van State worden ontlopen? Een beroep op 
de Kroon zal toch zeker moeten openstaan 
als de aanwijzing niet op een planologische 
kernbeslissing is gebaseerd! De middelen 
waarmee garanties kunnen worden ver
strekt, dat het rijk de in het streekplan 
aangegeven richting volgt, verdienen grote 
aandacht. Daartoe zou het instituut van de 
basisakkoorden in het kader van het groei- 
kernenbeleid kunnen worden uitgebreid tot 
andere beleidsterreinen van de Ruimtelijke 
Ordening. Een basisakkoord voor andere 
gebieden dan groeikernen zou dan moeten 
bevatten een instrumentarium gericht op de 
doelstellingen voor dat gebied. Deze 
instrumenten kunnen dan betrekking 
hebben op woningbouw, regionale grond- 
politiek, vestiging in kleine kernen, 
bevordering van leefbaarheidsaspecten in 
de kleine kernen en dergelijke.
De financiële paragraaf in struktuur-, 
bestemmings- en streekplannen, struktuur- 
schetsen en struktuurschema’s moet een 
veel sterker accent krijgen; de tijd van de 
irreële planologie is voorbij. Ook de in hun 
aard globale plannen moeten veel meer op 
hun financiële merites worden bekeken. 
Voor de handhaving van het beleid dient de 
wettelijke regeling omtrent de politiedwang 
te worden gewijzigd, zodat het openbaar 
bestuur meer bevoegdheden krijgt dan 
thans het geval is. De huidige regeling is 
vooral gericht op het behoud van en herstel 
in de oude toestand. De nieuwe 
mogelijkheden dienen actiever en meer 
direct gericht te zijn op de aanpak van het 
probleem. Daarbij dient uiteraard gewaakt 
te worden voor de belangen van de burger. 
Ik noem hier als voorbeeld het auto
wrakkenprobleem.
De overheid moet het recht krijgen de auto
wrakken te verkopen of te vernietigen.
Een belangrijk pakket nieuwe beleids
instrumenten is vervat in het Voorontwerp 
van wet op de stadsvernieuwing. Ik noem 
hier het sociaal plan al dan niet als 
onderdeel van een structuurplan. Op basis 
van dit sociaal plan kunnen een aantal 
voorzieningen in het kader van 'de samen
levingsopbouw worden getroffen. Ik denk 
hierbij ook aan de rechtsgevolgen die de 
goedkeuring van het stadsvernieuwingsplan 
door Gedeputeerde Staten met zich brengt. 
Ook aan het als onteigeningsgrondslag

verklaren van door de gemeente vast te 
stellen uitvoeringsbesluit gebaseerd op het 
stadsvernieuwingsplan.
Deze originaliteit in dit Voorontwerp van 
wet is lofwaardig. Het is te hopen dat 
andere probleemvelden van het ruimtelijk 
beleid zich in dezelfde zon van originaliteit 
mogen koesteren.
Mijnheer de voorzitter, het valt mij mee, dat 
ik nog niet ben geïnterrumpeerd door een 
toehoorder die zich terecht afvraagt, 
waarom ik nog geen aandacht aan de 
gewesten heb besteed.
Als bestuurder van de provincie, opererend 
tussen de rijksoverheid en de gemeentelijke 
overheid, wil ik mij hier echter op de vlakte 
houden. Het is verleidelijk om in het kader 
van dit betoog eens flink uit te halen over de 
bestuurlijke organisatie. Het past ook in een 
betoog over het instrumentarium bij de 
hogere en lagere overheden. Ik weersta toch 
die verleiding omdat ik vrees dat het accent 
van mijn inleiding dan te veel zal komen te 
liggen bij de bestuurlijke inleiding. Ik wil 
wel het volgende zeggen.
In de Tweede Nota zijn enkele belangrijke 
passages gewijd aan de bestuurlijke 
organisatie, waarbij deze is geplaatst in het 
kader van de Ruimtelijke Ordening. Deze 
nota wenst in het algemeen vast te houden 
aan de drie bestuurslagen; vier bestuurs
lagen leidt tot ondoorzichtige bestuurs- 
constellaties en tot vertraging in de besluit
vorming. Vier niveaus alleen daar waar het 
niet anders kan, aldus de Tweede Nota. 
Ook ik acht uitbreiding van het aantal

schrijven in de besluitvorming inzake de 
Ruimtelijke Ordening om deze redenen 
ongewenst.
In mijn artikel heb ik willen zeggen, dat de 
instrumenten voor de Ruimtelijke Ordening 
- afgestemd op de geformuleerde doel
stellingen - slechts dan een optimaal 
rendement zullen géven als deze worden 
gehanteerd door overheden die zich van een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
bewust zijn. Daarbij zal voldoende ruimte 
moeten worden ingebouwd voor de inbreng 
van de wetenschap en voor de gedachten die 
onder de bevolking leven.

SUGGESTIES

Aan het slot van mijn gedachten gekomen, 
wil ik dit nog eensYiadrukkelijk herhalen en 
daaraan nog een tweetal suggesties 
toevoegen.
Voor het scheppen van duidelijkheid 
omtrent het instrumentarium staat de klok 
op 5 voor 12. Er zijn reeds van verschillende 
zijden suggesties voor instrumenten aan
gedragen voor het voeren van een ruimtelijk 
beleid. Ik denk hierbij aan het rapport van 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening over de woonplaatskeuze en het 
woonmilieu, aan de Nota Volkshuisvesting, 
aan het rapport van genoemde Raad van 
Advies over de openbaarheid bij de 
voorbereiding van het ruimtelijk beleid en 
aan het rapport van een werkgroep uit het 
interprovinciaal overleg voor Ruimtelijke 
Ordening over het provinciaal instrumen

tarium voor het beïnvloeden van de Ruim
telijke Ordening.
Het rijk dient 'het initiatief te nemen voor 
een permanent overleg tussen rijk, 
provincies en gemeenten, over het gebruik 
en eventueel de uitbreiding van het 
instrumentarium. Men dient gezamenlijk 
aan tafel te gaan zitten om aan te geven, 
voor wie en met welk doel instrumenten 
moeten worden uitgebouwd, bijgestuurd, 
dan wel voor wie en met welk doel nieuwe 
instrumenten nodig zijn. Zo dienen zowel de 
komende wetten en wetswijzigingen, als het 
uit te werken hoofdstuk instrumentarium 
van de Derde Nota in dit permanente 
overleg te worden voorbereid.
Mijn tweede suggestie is dat de samen
stelling van Rijksplanologische Commissie 
niet alleen gericht dient te zijn op het 
horizontale overleg, maar ook 'op de 
vertikale integratie. Dit betekent dat in de 
commissie ook plaats moet worden 
ingeruimd voor de lagere bestuursorganen.
Ik hoop dat duidelijk is geworden, dat ik 
biij ben dat de Oriënteringsnota een 
hoofdstuk instrumentarium bevat, zodat in 
dit kader over dit onderwerp een discussie 
mogelijk is geworden. Daarbij ga ik er van 
uit, dat ruimte aanwezig is om in 
gezamenlijk overleg tot concrete gedachten 
te komen. Dit overleg moet wei op korte 
termijn worden gestart.
Ais wij ons verantwoordelijk weten voor het 
welzijn van de mens, dan moeten wij ons 
haasten om goede instrumenten ''oor de 
Ruimtelijke Ordening te krijgen.

Politie vraagt meer mankracht

Een tweede werkbezoek 

in CDA-verband

Een vijftal Tweede-Kamerleden, belast met 
de zaken van het departement van Justitie, 
heeft in CDA-verband een tweede werk
bezoek gebracht aan onderdelen van de 
politie. Gold ons eerste werkbezoek enkele 
maanden terug geheel de rijkspolitie (o.m. 
de verkeerspolitie in Driebergen en de 
Inchtvaartpolitie op Schiphol), thans 
hebben we mede een onderdeel van ge
meentepolitie in óns bezoek betrokken. Ons 
doel was ditmaal Amsterdam. Eerst naar de 
kaderschool van rijkspolitie in Am
sterdam, daarna naar enkele eenheden van 
de recherche van Amsterdamse gemeente
politie. Wederom is aan ons in een kort 
tijdbestek een grote hoeveelheid informatie 
verstrekt.

Aan het gesprek op de kaderschool werd 
niet alleen deelgenomen door de leiding van 
deze school, overste Van Laar en zijn staf, 
maar ook, op geheel vrijwillige basis, door 
een vijftiental deelnemers aan een acht- 
weekse vormingscursus voor aanstaande 
groepscommandanten. Aan deze cursus 
kan worden deelgenomen door opperwacht
meesters van de rijkspolitie, die op grond 
van hun anciënniteit, bekwaamheid en ge
schiktheid in aanmerking komen voor de 
rang van adjudant. Deze cursus, die vroeger 
12 weken in beslag nam, maar tegen
woordig om meer mensen te kunnen ver
werken is teruggebracht tot acht weken, 
omvat als hoofdgroepen van onderwerpen: 
oriëntatie op mens en maatschappij; 
culturele vorming; 
organisatorische aspecten; 
leer van de communicatie; 
ambtelijke vorming; 
leiding geven aan personeel; 
leiding geven aan het werk; 
lichamelijke vaardigheden.

MEER TDD

De algemene roep zowel bij docenten als 
cursisten was: geef ons meer tijd dan we nu 
beschikbaar krijgen. Want de cursus is voor 
ons werk van groot belang, maar in acht 
weken kun je aan zoveel onderwerpen te 
weinig doen. Bij vele cursisten leefde boven
dien sterk de wens om meer onderricht te 
krijgen over de intermenselijke verhou
dingen, psychologie etc. De taak van de 
politie krijgt steeds meer een sociaal 
'gezicht: daar moet in onze opleiding meer 
rekening mee worden gehouden. Geluiden 
die onze aandacht verdienen.
Wat mij verder opviel bij dit bezoek was de 
grote betrokkenheid van deze politiemensen

door mr. W . Scholten, lid van de Tweede 
Kamer.

bij hun (zware en verantwoordelijke) taak. 
Zij geven zich volledig, maar verlangen dan 
ook - terecht - van anderen dat zij hen 
steunen bij hun werk. In dit verband kwam 
vaak de klacht naar voren dat én openbaar 
ministerie én rechterlijke macht door een te 
soepel beleid het in het voorland door de 
politie verrichte werk ter bestrijding van de 
criminaliteit weer ten dele teniet doen. Ik 
geloof dat hier een probleem ligt waaraan 
de leiding van politie en justitie niet kan en 
mag voorbijgaan. Een probleem dat ook een 
probleem van communicatie is.

BOEIEND

Ons bezoek aan de gemeentepolitie van 
Amsterdam gold een aantal speciale 
recherchediensten (zedenpolitie en verdo
vende middelen) en het bureau Warmoes- 
straat, middelpunt van het ,, warme” 
Amsterdam.
Het was een bijzonder boeiend bezoek dat 
tot ver in de nacht duurde en waarin we met 
eigen ogen de praktijk van het politiewerk 
en de ontwikkeling van de stad Amsterdam 
konden zien. Behalve gezien hebben we ook 
veel gehoord. Twee hoofdlijnen kwamen 
naar voren.
In de eerste plaats hetzelfde verlangen als 
op de kaderschool van de rijkspolitie naar 
voren werd gebracht: laat ons werk toch 
beter dan op dit moment gebeurt door 
openbaar ministerie en rechterlijke macht 
worden vervolgd. We voelen ons wat dat 
betreft zo vaak in de steek gelaten.
En in de tweede plaats: geef ons in 
vredesnaam op korte termijn meer mensen. 
Het is bijna niet meer om vol te houden. 
Een sterk stijgende criminaliteit - niet alleen 
ten aanzien van de zg. vermogensmisdrijven 
maar ook in het bijzonder ten aanzien van 
de verdovende middelen - en een niet 
groeiende, soms zelfs nog teruglopende, be
zetting. En wie de bezetting van posten als 
van zedenpolitie en verdovende middelen
brigade ziet en daarnaast het aantal over
uren dat per maand moet worden gemaakt, 
die komt maar tot één conclusie: die 1000 
man uitbreiding van personeel voor het hele 
land moet zo spoedig mogelijk door een 
verdergaande uitbreiding van personeel en 
materieel worden gevolgd. Ik hoop dat 
minister Van Agt op dit punt in de 
begroting 1975 duidelijke taal zal spreken.

Mevrouw ir. N. C. de Ruiter 
voorzitter nationaal comité
Mevrouw ir. Nellien C. de Ruiter te 
Voorschoten, oud-Ud van de Tweede Kamer 
voor de CHU, is benoemd tot voorzitter van 
het Nationaal Comité laar van de Vrouw. 
Aldus heeft premier Den. Uyl onlangs 
meegedeeld na de wekelijkse vergadering 
van de ministerraad.
De Verenigde Naties hebben het jaar 1975 
uitgeroepen tot het laar van de Vrouw. Het 
Nederlands Nationaal Comité zal al die 
aktiviteiten ondernemen, bevorderen en 
coördineren, welke ertoe kunnen leiden dat 
de Nederlandse samenleving in al haar 
geledingen bij de nationale bijdrage aan het • 
internationale jaar van de vrouw wordt 
betrokken.
Het is de bedoeling dat het Nationaal 
Comité een plan van aktiviteiten opstelt en 
de regering adviseert over de subsidiëring 
hiervan.
In het dagelijks bestuur van het comité zijn 
van regeringswege voorts als leden 
aangewezen: prof. dr. H. Misset te
Wassenaar van Man, Vrouw, Maat
schappij, mevrouw J. Corver-van Haaften, 
burgemeester van Soest, mevrouw mr. Van 
Hamm-Rijsdijk te Geleen, presidente van 
het Nederlands Vrouweneómité en me
vrouw Elske ter Veld te Amsterdam, van het 
N V V -secretariaat.
In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van de fracties van 
KVP, ARP, CHU (drs. G. van Leijenhorst), 
PvdA, VVD, PpR en DS’70 deelde premier 
Den Uyl mee, dat een interdepartementale 
werkgroep zich nog beraadt over de 
instelling van een nationale advies
commissie emancipatie. Hopelijk brengt 
deze werkgroep binnen niet al te lange tijd 
haar advies uit. Het ligt in de bedoeling dat 
deze nationale adviescommissie komend 
najaar met haar werkzaamheden aanvangt.

H. L.

Senator De Vries voorzittei 
Atlantische subcommissie
Het christelijk-historische Eerste-Kamerlid 
dr. K. de Vries is voorzitter geworden van 
een subcommissie van de Noordatlantische 
assemblee, welke commissie een onderzoek 
gaat instellen naar de image van de NAVO 
in de leerboeken voor het voortgezet onder
wijs.
De assemblee besloot vorig jaar oktober tot 
dat onderzoek. Op de onlangs 
te Washington gehouden vergadering van 
de commissie voor onderwijs, culturele 
zaken en voorlichting viel het besluit tot de 
instelling van de subcommissie over te gaan. 
Tijdens de commissievergadering gaf prof. 
Otto Piek, directeur van het Atlantische in
formatiecentrum voor leerkrachten te 
Londen een overzicht van de stand van 
zaken in de zes onderzochte landen, te 
weten De Westduitse bondsrepubliek. 
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frank
rijk, Nederland en de Verenigde Staten. 
Geschat wordt, dat het onderzoek van de 
subcommissie twee jaar zal duren. Op de 
komende vergadering van de assemblee, 
welke in Londen wordt gehouden, wordt een 
interimrapport aangeboden.

H. L.
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REGERING BETRACHT SPOED BIJ HERZIENING MILITAIR TUCHT-

EN STRAFRECHT
De herziening van het militaire tuchtrecht, 
welke dringend nopdzakeiyk wordt geacht, 
kan niet los worden gezien van het militaire 
strafrecht en heeft konsekwenties voor het 
militaire stra^rocesrecht. Met dé her
ziening van het gehele complex wordt de 
grootste spoed betracht. Het democrati
seringsproces binnen de krijgsmacht heeft 
op de aangekondigde herziening een 
belangrijke invloed. Aldus de regering in 
haar antwoord aan de Tweede Kamer op 
vragen over de herziening, die neergelegd 
was in een regeringsnota van januari 1972.

UITGANGSPUNTEN

Bij de herzieningsarbeid wordt er naar 
gestreefd zoveel mogelijk de rechten en 
verplichtingen van de militair in wettelijke 
voorschriften vast te leggen. Langs de weg 
van het georganiseerd overleg zullen de 
betrokkenen vóór de indiening van de 
wetsontwerpen inspraak hebben.
De bewindslieden staat een krijgsmacht 
voor ogen waarin, met behoud van iedets 
verantwoordelijkheid en de daaruit voort
vloeiende gezagsverhoudingen, onderlinge 
kritiek mogelijk is. Die verhoudingen zullen 
in de toekomst minder door het verschil 
tussen hoog en laag zijn bepaald dan door 
de doelmatige verdeling van de verantwoor
delijkheid met zoveel mogelijk behoud van 
ieders persoonlijke vrijheid. Het streven is 
erop gericht om vage regels te vermijden, zo 
concreet mogelijk te omschrijven welk 
gedrag van de militair wordt verlangd en 
deze regeling een wettelijke basis te geven.

AFZONDERLIJK NORMENSTELSEL

Bij de scheiding tussen het militaire 
strafrecht en het militaire tuchtrecht zal er 
naar worden gestreefd dat de grens die zal 
worden getrokken geen arbitraire is, maar 
dat aan de hand van duidelijke en hanteer
bare criteria zal worden aangegeven wat 
onder de werking van het strafrecht zal 
vallen en wat tuchtrechtelijk zal kunnen 
worden afgedaan. Is inbreuk gemaakt op de 
algemene rechtsorde, dan oordeelt de straf
rechter, gaat het om schendingen van de

interne orde, dan kan de zaak disgiplinair 
worden afgedaan.
Aangezien de militaire organisatie zich bij 
overgang van vredes- naar oorlogs
omstandigheden niet principieel wijzigt en 
deze organisatie bepalend is voor zowel het 
formele strafrecht als het tuchtprocesrecht, 
is er geen aanleiding de beide stelsels voor 
de tijd van oorlog anders te regelen. Ten 
aanzien van het materiële strafrecht 
bestaan, met name wat de strafbepaling 
betreft, wel verschillen tussen oorlogs- en 
vredesomstandigheden. Vele delicten zullen 
in tijd van oorlog met een zwaardere straf 
worden bedreigd. Wat het materiële 
tuchtrecht betreft zal de interne orde in 
oorlogstijd in wezen niet verschillen met die 
in tijd van vrede.'In beide gevallen zal de 
interne orde moeten worden gehandhaafd.

TOEKOMSTIGE MILITAIRE 
GEDRAGSREGELS

In het herziene recht zal, duidelijker dan tot 
nu toe, worden onderstreept dat de onder
geschiktheid slechts zin heeft als ze 
dienstbaar is aan de effectiviteit van de 
krijgsmacht. Niet de bescherming van de 
status, maar het verzekeren van het 
functioneren van de krijgsmacht zal de 
onmiskenbare strekking van de komende 
regeling zijn.
Na het eigenlijke dienstdoen, zal het 
tuchtrecht een beperkté werking hebben op 
de militaire terreinen. Daarbuiten zullen 
alleen die gedragsregels gelden waarvan de 
overtreding, hoewel niet binnen de voor 
militairen bestemde plaatsen geschied, toch 
repercussies heeft op de interne orde in de 
krijgsmacht.
In de wet dient te worden aangegeven 
wanneer een bevel mag of moet worden 
geweigerd. Dit zal geschieden door een 
omschrijving van de vereisten waaraan een 
dienstbevel moet voldoen en overigens door 
de opneming van strafuitsluitingsgronden. 
Beperkingen van grond- en vrijheidsrechten 
dienen slechts in het uiterste geval te 
worden gemaakt. Er mag nooit sprake zijn 
van een uitholling van fundamentele 
rechten. Wel kan een belang, ontleend aan

het goed functioneren van de krijgsmacht, 
tot beperking van dié rechten nopen. Dit 
belang moet dan echter van zodanig 
gewicht zijn, dat het voldoet aan de eisen 
die het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (het Verdrag van Rome) stelt aan 
de gronden, waarop restricties terzake 
kunnen worden aangebracht.

HET SANCTIESTELSEL

In de Nota inzake de herziening van het 
militaire tuchtrecht is voorgesteld de regels 
die door tuchtsancties worden gehand
haafd, strikt te beperken tot inbreuken op 
de interne orde binnen de krijgsmacht. Het 
sanctiepakket krijgt in die opzet een meer 
gerichte strekking. Tegen deze achtergrond 
is het sanctiestelsel aan een nadere 
beschouwing onderworpen. Daarbij is 
uitgegaan van de gedachte dat de nieuwe 
tuchtstraf van de geldboete in dat sanctie
stelsel een centrale plaats zal innemen. De 
verwachtingen omtrent de doeltrefendheid 
van de geldboete mogen hoog worden 
gesteld.
Voor lichte vergrijpen zal de straf van 
berisping als mogelijke tuchtstraf voor
handen blijven. Met name voor de 
afdoening van een tweede of volgende 
schending van een gedragsregel zal er 
echter behoefte kunnen bestaan aan een 
ander en meer ingrijpend type sanctie. Voor 
deze sanctie dient te worden gezocht binnen 
de bestaande strafsoorten. Daarvan voldoet 
de strafdienst het meest aan de eisen die 
aan een zwaardere tuchtstraf dienen te 
worden gesteld. Indien deze straf bestaat uit 
het verrichten van zinvolle arbeid vormt hij 
het meest doeltreffende en positieve middel 
als reactie op ernstige tuchtvergrijpen. De 
straf van strafdienst wordt als volgt nader 
gespecificeerd.
a. De strafdienst dient te bestaan uit het 

verrichten van zinvolle arbeid; deze 
arbeid moet zoveel mogelijk afgestemd 
zijn op de functie die de gestrafte 
normaliter binnen de krijgsmacht 
vervult. Indien geen passende arbeid kan 
worden gerealiseerd, kan noodgedwon

gen worden volstaan met een uitgaans
verbod tijdens de uren dat de arbeid zou 
moeten worden verricht;

b. de strafdienst zal gedurende ten hoogste 
14 dagen kunnen worden toegepast;

c. de strafdienst zal niet op zon- en 
feestdagen ten uitvoer gelegd worden;

d. executie van de strafdienst zal wel 
kunnen plaatsvinden op de zaterdag, 
gedurende een maximum van 4 uren;

e. per werkdag zal de strafdienst niet langer 
dan 2 uren mogen worden toegepast;

f. de mogelijkheid zal bestaan de werk
zaamheden vroeger te doen beginnen 
dan de normale aanvangstijd van dienst.

Met een tuchtsanctiestelsel, bestaande uit 
de hiervoor genoemde drie straffen kan 
worden volstaan. Wanneer in de nabije 
toekomst de geldboete zal blijken te beant
woorden aan de gestelde verwachtingen 
zullen tezijnertijd de arreststraffen komen 
te vervallen. Indien de geldboete onver
hoopt mocht blijken niet te voldoen, zal 
echter de kwestie van de vrijheidsstraffen 
wederom in beschouwing moeten worden 
genomen.

STRAFBEVOEGDHEID

Het karakter van het tuchtrecht brengt met 
zich dat een zodanige regeling wordt 
gemaakt dat het niveau van de straf- 
bevoegdheid daar komt te liggen waar de 
organisatiestructuur van het betreffende 
krijgsmachtdeel zulks mogelijk maakt. 
Derhalve is gekozen voor een systeem 
waarin de strafbevoegdheid op geen lager 
niveau wordt toegekend dan aan de 
commandant van een oorlogsvaartuig of 
inrichting der zeemacht, de commandant 
van een squadron en de commandant van 
een compagnie/batterij/esdkadron. Deze 
commandanten zijn in de organisatie
structuur de dragers van een zelfstandige 
verantwoordelijkheid. De geschiktheid voor 
een dergelijk commando impliceert - 
afgezien van de rang welke wordt bekleed - 
dat tevens wordt voldaan aan de eisen welke 
dienen te worden gesteld aan een tot 
straffen bevoegde commandant.

H.L.

PARLEMENTARIA

CHU niet eens met beleidsvoornemen

leraren-opleiding

De christemk-historische Tweede-Kamer- 
&actie is het niet eens met het beleidsvoor
nemen van minister Van Kemenade van 
onderwas, om by de nieuwe leraren
opleiding de student de verplichting op te 
leggen een hoofd- en een verwant byvak te 
Mezen. De CHU had liever gezien, dat de 
tweede bevoegdheid facultatief gesteld was.

Op de laatste vergaderavond voor het begin 
van de zomervakantie sprak de kamer nog 
uitvoerig met de bewindsman over zijn 
beleidsvoornemen. Namens de christelijk- 
historische fractie zei drs. G. van 
L?iienhorst, dat minister Van Kemenade 
deels tegemoet kwam aan de klachten die er 
zijn gerezen tegen het thans geldende twee- 
vakkensysteem. „Thans legt hij de student 
de verplichting op een hoofd- en een bijvak 
te kiezen, waarbij de onderwijskundige 
voorbereiding zich concentreert op het 
hoofdvak. Tussen hoofdvak en bijvak moet 
verwantschap bestaan. De bepaling van de 
combinaties van verwante vakken zal aan 
de opleidingsinstituten worden overgelaten. 
Er wordt trouwens nog het een en ander aan 
die instituten overgelaten.
Op zichzelf kan men die vrijheid 
waarderen. Maar als de instituten gebruik 
makend van die vrijheid, hun best zullen 
doen om de studenten op verantwoorde 
wijze te bekwamen in twee vakken - beide 
met onderwijsbevoegdheid - wat zal er dan 
overblijven van de voordelen van het 
voorstel van de minister vergeleken met het 
huidige systeem?”, aldus drs. Van 
Leijenhorst.
De CHU hecht aan opleiding tot goede 
leraren, met een gedegen vikkennis en deze

geplaatst in een brede maatschappelijke 
contekst met daarbij gevoegd een goede 
onderwijskundige vorming. Om dit te 
bereiken is één vak - zeker binnen de 
gestelde cursusduur - al een hele opgave.

NIET ZO KRACHTIG

De christelijk-historische woordvoerder 
wilde niet zeggen, dat hij geen positieve 
kanten ziet aan de dubbele bevoegdheid. 
„De kernvraag is of die positieve kanten 
zodanig zijn, dat je die dubbele bevoegd
heid daarom verplichtend moet opleggen. 
De door de minister genoemde argumenten 
hebben voor ons wel enige waarde, maar ze 
zijn niet zo krachtig, dat ze de genoemde 
verplichting rechtvaardigen.”
Drs. Van Leijenhorst dacht, dat met het 
facultatief stellen van de tweede bevoegd
heid stellig niet een toestand zal ontstaan, 
dat er geen leraren met dubbele bevoegd
heden meer zullen voorkomen. In plaats 
van het verplichtend opleggen van de 
tweede bevoegdheid drong de CHU er bij de 
minister op aan het te willen zoeken in het 
stimuleren in de door hem gewenstê  
richting, namelijk met betrekking tot die| 
studenten, die daarvoor de capaciteiten 
hebben. Daarbij zou ook de mogelijkheid, 
niet uitgesloten moeten worden, dat 
afgestudeerden naderhand, b.v. aan een 
instituut voor part-time-opleidingen een 
tweede bevoegdheid behalen.
Bij de eindstemming bleek, dat 57 
kamerleden voor en 51 tegen het beleids
voornemen van de minister waren.

H.L.

KAMERLEDEN VRAGEN, 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
VERWACHTINGEN WONINGBOUW

Nadat vorige week uit de gepubliceerde 
woningbouwcijfers over mei bleek, dat er 
een terugval was, hebben de christelijk- 
historische Tweede-Kamerleden dr. R. J. H. 
Kruisinga en T. Tolman schriftelijke vragen 
gesteld aan minister Gruijters van volks
huisvesting. Zij vroegen hoe de bewindsman 
de cijfers beoordeelt gezien het feit, dat na 
een kleine opleving in maart en april de 
produktie in mei daalde.
„Acht de minister,” aldus de kamerleden, 
„het door hem in de Tweede Kamer 
genoemde streefcijfer van 135.000 tot
140.000 woningen in 1974 nog steeds 
haalbaar?” De twee kamerleden willen ook 
van de bewindsman horen wat zijn verwach
ting is over de verdere ontwikkeling van de 
nieuwbouw en hoe hij de teruggang van de 
in aanbouw zijnde woningen in niei denkt te 
kunnen opvangen.

TURKSE ONDERWDSKRACHTEN

Tweede-Kamerleden van de fracties van 
KVP, ARP en CHU (drs. A. D. W. Tilanus) 
willen, dat minister Van Kemenade van 
onderwijs gebruik maakt van het aanbod 
van de Turkse regering om op haar kosten 
tien onderwijskrachten ter beschikking te 
stellen voor onderwijs in Nederland aan 
kinderen van Turkse werknemers. Aldus 
bleek uit gestelde schriftelijke vragen. 
Gevraagd is een spoedige beslissing te 
nemen, zodat met ingang van het komend 
schooljaar de Turkse krachten het 
onderwijs kunnen gaan geven.

VETTEN IN VOEDING

Drs. A. D. W. Tilanus, lid van de Tweede 
Kamer voor de CHU, heeft in schriftelijke 
vragen aan de ministers Lubbers van eco
nomische zaken en Van der Stee van 
landbouw en een staatssecretaris Hendriks

van volksgezondheid aangedrongen op het 
nemen van een spoedige beslissing over de 
hoeveelheid en/of aard van de vetten in 
voeding. Over deze kwestie zijn er adviezen 
van de commissie melkvreemde vetten en 
van de Voedingsraad.

Het kamerlid wil weten wat het oordeel van 
de bewindslieden is omtrent het rapport van 
de Voedingsraad en met name over het 
toenemend aantal hart- en vaatziekten, 
alsmede over de mogelijkheid die zou 
kunnen worden geopend voor de produktie 
en verkoop aan het publiek van zuivel- 
produkten, zoals bijvoorbeeld kaas met 
meervoudig onverzadigde vetzuren.

BEZWAAR TEGEN ABORTUSKLINIEK

Met leden van de fracties van KVP en ARP 
heeft het Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. 
Tilanus (CHU) bij minister Van Agt van 
jusitie en staatssecretaris Hendriks van 
volksgezondheid geklaagd over de opening 
van een abortuskliniek te Maastricht. 
Gevraagd is of de opening het openbaar 
ministerie aanleiding gaf tot overleg met het 
staatstoezicht op de volksgezondheid over 
eventuele strafvervolgingen.

HEFFINGTOMATEN

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en 
CHU (T. Tolman) heeft minister Van der 
Stee van landbouw geantwoord, dat de 
Europese commissie een heffing heeft 
ingesteld voor de invoer in Nederland van 
tomaten uit Bulgarije en Roemenië. Van 
Nederlandse zijde is bij de commissie 
opnieuw op spoed aangedrongen bij de 
wijziging van de verordening waarin de toe- 
passingsmodaliteiten van het referentie- 
prijsstelsel worden geregeld.
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MENSENRECHTEN

In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van PPR, PSP, ARP, 
KVP, PvdA, VVD en CHU (mr. W. 
Scholten) heeft minister Van der Stoel van 
buitenlandse zaken meegedeeld, dat de 
Nederlandse regering alles in het werk stelt 
om te bevorderen, dat het ontwerp van wet 
tot goedkeuring van de beide verdragen 
inzake mensenrechten, in 1966 door de 
Verenigde Naties opgesteld, zo spoedig 
mogelijk wordt in gediend.

EUROPESE ADVIESCOMMISSIE
Minister Van der Stoel van buitenlandse 
zaken zou er de voorkeur aan hebben 
gegeven, indien ook een of meer vrouwelijke 
leden op zijn uitnodiging hadden kunnen 
worden benoemd in de Adviescommissie 
Europese Unie. Aldus blijkt uit het 
antwoord op vragen van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerleden dr. R. J. H. 
Kruisinga en drs. D. F. van der Mei. Zij 
hadden er over geklaagd dat op een totaal 
van 13 leden van de commissie, geen enkele 
vrouw benoemd werd.
De bewindsman deelde mee, dat van discri
minatie van de vrouw geen sprake is 
geweest. Hij liet zich bij de benoemingen 
leiden door de specifieke deskundigheid en 
de mogelijkheden, actief te kunnen bezig 
zijn.

GEEN VERLENGING
Premier Den Uyl meent, dat de huidige 
ontwikkeling van de economie geen aan
leiding kan vormen om de Machtigingswet, 
zoals zij thans luidt, ook volgend jaar van 
kracht te doen zijn. Aldus blijkt uit het 
antwoord op schriftelijke vragen van de 
CHU-kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga en 
drs. D. F. van der Mei.

OVERUREN POLITIE

Met collega’s van de Tweede-Kamerfracties 
van ARP en KVP heeft het christelijk-

historische Tweede-Kamerlid mr. W. 
Scholten schriftelijk aan de ministers Van 
Agt van justitie en De Gaay Fortman van 
binnenlandse zaken gevraagd of het juist is, 
dat van de beloning voor overuren door 
politiepersoneel pensioenpremies moeten 
worden betaald, en dat uit deze betaling 
geen aanspraken voortvloeien, ook al heeft 
het overwerk een permanent karakter.

De kamerleden verzochten de bewinds
lieden, zo een en ander waar is, wijziging te 
brengen in de situatie. ,,Deze wordt door 
het betrokken politiepersoneel als onbillijk 
ervaren”, aldus de vragenstellers.

STOCKDIVIDENDEN

Mr. W. Scholten vroeg staatssecretaris Van 
Rooijen van financiën schriftelijk of de 
vraag of agio stockdividenden ook in de 
toekomst vrij van inkomstenbelasting 
uitgedeeld kunen worden deel uitmaakt van 
de studie over belastingheffing in de 
vermogenssfeer, die de bewindsman op dit 
moment verricht.
Het kamerlid wil weten, als de vraag 
ontkennend wordt beantwoord, of dan 
daaruit moet worden afgeleid dat het 
kabinet de huidige situatie ten aanzien van 
de belastingvrijdom van agio stock
dividenden als juist aanvaardt.

HEFBRUG

In antwoord op vragen van de CHU-kamey- 
'leden t .  Tolman en H. Wisselink over het m 
maart jongstleden defect raken van de 
hefbrug te Boskoop heeft de minister van 
verkeer en waterstaat geantwoord dat alle 
onderdelen van de brug, met name de 
staalkabels, die aanleiding kunnen geven 
tot problemen, zijn of worden vernieuwd. 
Wanneer deze werkzaamheden zijn verricht 
kan gesteld worden dat de hefbrug aan 
redelijke eisen van veiligheid voldoet en nog 
enkele decennia mee kan.

H. L.

NEDERLAND WENST SNELLE HULP AAN
„MEEST GETROFFEN ONIWIKKELINGSLANDEN”

De bijdrage van Nederland aan het 
Noodfonds van de Verenigde Naties zal niet 
afhankelijk zijn van de houding van de 
andere geïndustrialiseerde en de olie
producerende landen.
Begin juni besloot de regering voor 1974 een 
bedrag van 75 miljoen gulden ter be
schikking te stellen van ontwikkelings
landen die ernstige economische moeilijk
heden ondervinden van de prijsstijgingen 
van aardolie en andere grondstoffen. Daar
toe wordt de begroting van 1974 met 50 
miljoen gulden verhoogd, terwijl de overige 
25 miljoen ter beschikking komen door 
verschuiving binnen deze begroting.
Op l3 juni werd in de EEG-Raadszitting 
van ministers voor Ontwikkelingssamen
werking in beginsel overeenstemming 
bereikt over een bijdrage vanuit de Ge
meenschap. Slechts de bondsrepubliek 
Duitsland kon niet instemmen met het 
noemen van een bedrag. Op de vergadering 
van de ministers van Buitenlandse Zaken 
van de EEG die dezer dagen in Luxemburg 
plaatsvond, bleek dat deze reserve kon 
worden opgeheven. De bondsrepubliek 
stelde daartoe de voorwaarde om in het

antwoord aan de Secretaris-Generaal 
Waldheim te vermelden dat de EEG- 
bijdrage afhankelijk wordt gesteld van 
hetgeen andere potentiële donorlanden ter 
beschikking stellen.

NIET VERTRAGEN

Nederland zal deze beperking niet toe
passen op zijn toezegging. De Nederlandse 
regering wenst, gezien de ernst van de pro
blemen in de meest getroffen ontwikkelings
landen mogelijke oplossingen niet te 
vertragen door het stellen van voorwaarden. 
De Nederlandse regering zal op de oproep 
van Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties Kurt Waldheim antwoorden dat 
Nederland onafhankelijk van de bijdragen 
van andere landen 30 miljoen dollar ter be
schikking stelt ten behoeve van de meest 
getroffen ontwikkelingslanden.
De wijze waarop deze bijdrage ten goede zal 
komen aan de betrokken landen zal af
hangen van de uitwerking van de hulp via 
de Europese Gemeenschap dan wel op 
bilaterale basis.

„GEWESTVORMING IN HOGE MATE URGENF
De raad van advies voor de ruimtelijke 
ordening acht de invoering van bestuurs- 
eenheden op gewestelijke schaal in ons land 
in hoge mate urgent. Dit staat te lezen in 
een onlangs door de raad aan de ministers 
van volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning en van binnenlandse zaken nitge- 
bracht advies, waarin wordt gepleit voor een 
gewestwet welke de mogelijkheid opent dat 
de centrale overheid gewesten instelt en 
daarbij tevens de taken en bevoegdheden 
van deze nieuwe bestuurseenheden regelt.

Voor een juiste taakuitoefening door het 
gewest zullen naar de mening van de raad 
coördinerende en uitvoerende bevoegd
heden nodig zijn ten aanzien van de volks
huisvesting, de werkgelegenheid, het 
verkeer en vervoer en het milieubeheer. De 
raad gaat er van uit dat het, gewestelijk 
bestuur delen van de gemeentelijke taak
uitoefening zal overnemen, alsmede som
mige provinciale en gedeconcentreerde 
rijkstaken. Daarvoor zal een groot aantal 
wetten moeten worden aangepast, opdat de 
daarin geregelde organisatiestructuren 
meer op de gewestvorming worden 
toegesneden.

BELANGRIJK
Tot de belangrijkste gewestelijke planolo
gische instrumenten rekent de raad de

regionale planning, welke tot nu toe in het 
kader van het provinciale streekplan plaats
vond, de goedkeuring van de gemeentelijke 
bestemmingsplannen en de beheersing van 
het grondbeleid binnen het gewest. 
Daarnaast ziet de raad taken voor het 
gewest met betrekking tot de vestiging van 
bedrijven, de arbeidsmarkt, het stellen van 
normen voor de kwaliteit van het milieu en 
in verband daarmee het opstellen van 
beheersplannen, het verlenen van vergun
ningen en het realiseren van voorzieningen 
op milieuhygiënisch gebied.
Volgens de raad bestaat er een direct ver
band tussen de taakuitoefening en de 
omvang van het gewest. De komende 
structuurschets voor de bestuurlijke in
deling zal daar dan ook aan getoetst moeten 
worden. Verschillen in omvang, opzet en 
bestuurlijke bewerktuiging tussen de 
gewesten acht de raad overigens zeer wel 
denkbaar.

De raad ziet de invoering van gewesten als 
een belangrijke fase in de totale herziening 
van het gehele bestuursbestel op alle 
niveaus. Daaruit zal een nieuw complemen
tair bestuur kunnen ontstaan, waarbij de 
positie van de provincies en de gemeenten 
een herwaardering zullen hebben onder
gaan.

H. L.

J. Lanser van CNV in toespraak:

Afwentelingsproces dreigt als 
reëel gevaar
De ontwikkeling van de sociale verzeke
ringspremie valt tegen. Dat is een hard feit, 
al geeft het geen aanleiding voor paniek of 
een ach en wee geroep. Wel is het zaak deze 
opvallende ontwikkeling ernstig te nemen. 
Elke tegenvaller in de premie tast de ruimte 
voor verbetering van bestedingsmogelijk
heid in de particuliere sfeer aan. Bij een 
toch al beperkte ruimte, schept dit minder 
manoeuvreerruimte bij het voor het 
volgende jaar te voeren arbeidsvoorwaar
denbeleid. Aan deze werkelijkheid kan 
niemand voorbij gaan, ook de vakbeweging 
niet. Daarom zullen we deze problematiek 
nuchter en zakelijk onder ogen moeten zien. 
Dit heeft CNV-voorzitter J. Lanser gezegd 
op een dezer dagen gehouden vergadering 
van de Verbondsraad van het Christelijk 
N ationaal V akverbond.

Het probleem is niet de omvang van de uit
gaven in de collectieve sector (belastingen 
en sociale verzekeringen). Of dit nu 50% of 
60% van het nationaal inkomen is, is op 
zichzelf niet van belang, zolang het 
resterende deel naar algemeen gevoelen vol
doende is voor particuliere besteding. Het 
wordt pas een probleem als iedereen 
probeert de toenemende collectieve last op 
een ander af te schuiven. Dit zgn. afwente
lingsproces dreigt een reëel gevaar te 
worden, zodat voorzichtigheid geboden is. 
Het is de stelligste overtuiging van de heer 
Lanser dat ons sociale zekerheidsstelsel van 
onschatbare waarde is. Een beleid dat er op 
gericht is dat grote goed aan te tasten, kan 
niet op onze sympathie en steun rekenen. 
Toch is het CNV bereid mee te werken aan 
een beraad dat op een zekere herwaardering 
van bestaande voorzieningen is gericht. 
Alleen verantwoorde wijzigingen wil het 
CNV in overweging nemen. Elke verande
ring zal op z’n sociale effecten moeten 
worden beoordeeld.
Als onderwerpen voor nader beraad kunnen 
worden genoemd:
* een vergroting van de overheidsbijdrage 
in de financiering van de sociale verzeke
ring;
' ♦ het introduceren van het behoefte- 
element in de kinderbijslagregelingen door 
bijvoorbeeld minder kinderbijslag toe te 
kennen naarmate het inkomen stijgt;
* een kritische beoordeling van een 
blijvende koppeling van A.O.W., A.W.W. 
en A.B.W. aan het minimumloon;
* een zekere verschuiving van de premie- 
grenzen voor de volksverzekeringen;

een kritische doorlichten van het 
ziekenfondspakket. In dit verband zou men 
zich bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen of 
het noodzakelijk is de anto-conceptie-pil 
blijvend via het ziekenfondspakket te finan
cieren;
* een betere informatie en gegevensverwer

king om sneller en effectiever te kunnen 
inspelen op de oorzaken die tot de stijging 
leiden;

een betere beheersing van de gezond
heidszorg, hetgeen op de lange duur 
wellicht enige besparing kan opleveren.

KARAKTER EN BELEID CNV

Het is thans ruim vijf maanden geleden dat 
de federatiebesprekingen tussen de drie 
vakcentrales werden beëindigd. De gang 
van zaken sindsdien heeft het CNV gesterkt 
in de overtuiging met zijn beleid op het 
goede spoor te zitten. Met betrekking tot de 
pogingen van NVV en NKV om samen een 
federatie te vormen is de rol van de christe
lijke vakbeweging beperkt tot die van een 
belangstellende toeschouwer. De moeilijk
heden waartoe die pogingen aanleiding 
gaven waren zeker niet verrassend, 
behoefden dit althans niet te zijn voor hen 
die de verhoudingen binnen de vakbewe
ging kennen. Het blijft te betreuren dat 
NVV en NKV uiteindelijk kozen voor een 
federatie zonder CNV. Over de houding van 
het CNV bestaat géén twijfel, getuige o.a. de 
verklaring van de Verbondsraad van 24 
april 1974, aldus de heer Lanser.
Van de zijde van NVV en NKV is op die 
verklaring kritisch gereageerd, m.n. op dat 
deel der verklaring dat de aandacht vestigde 
op het karakter van het CNV als algemeen 
christelijke vakbeweging. In die kritiek doet 
men het voorkomen alsof het CNV met iets 
nieuws zou zijn gekomen en op een slimme 
wijze zou willen inspelen op de verwarring 
die in de kring van het NKV heerst.
De betreffende kritici hebben zich kennelijk 
niet of onvoldoende verdiept in de 
geschiedenis van de Nederlandse vak
beweging. Hadden zij daarvan wel 
zorgvuldig kennis genomen dan was hun 
kritiek achterwege gebleven. De geschiede
nis bewijst immers dat het CNV steeds een 
algemeen christelijk karakter had en dat 
wil het ook behouden.

TEKORT SOLIDARITEIT

Het verwijt is ook wel gehoord als zou het 
CNV tekort schieten in solidariteit met de 
werknemers. Ook deze kritiek moet zonder 
meer van de hand worden gewezen, zei de 
CNV-voorzitter. Solidariteit betekent im
mers niet dat men het met opvattingen en 
inzichten van andere groeperingen per 
definitie eens zou moeten zijn. Het betekent 
wèl de bereidheid zich in te zetten voor het 
belang van anderen. Maar over dat belang 
en de wijze waarop dat kan of behoort te 
worden gediend kan men wezenlijk van 
mening verschillen. Waar dat het geval is, 
kan het noodzakelijk zijn eigen weg gaan.

H. L.

ONTVANGEN BOEKEN
Het Nederlands systeem van ar
beidsverhoudingen, door J. de Jong, 
Ie druk bij Universitaire Pers te 
Rotterdam, prijs f 19,50.

De arbeidsverhoudingen in ons land zijn 
in heftige beroering. Zekerheid omtrent 
de vraag welke krachten dit proces be- 
invloeden bestaat er echter nog aller
minst. In het boek van J. de Jong, Het 
Nederlands systeem van arbeidsverhou
dingen wordt niet alleen getracht deze 
krachten nader te onderzoeken, maar ook 
wordt nagegaan welke invloed hiervan 
uitgaat.
Met behulp van de z.g. Dunlop-theorie 
wordt een poging gedaan de ontwikkeling 
van de arbeidsverhoudingen op drie ni
veaus - nationaal, per bedrijfstak en per 
onderneming - te analyseren. Belangwek
kende conclusie: anders dan voorspeld 
is een sterk toegenomen centralisatie op
nieuw kenmerkend voor ons systeem van 
arbeidsverhoudingen. In dit opzicht valt 
een frappante overeenkomst te consta-

Bureau Lohmanstichting 

een week gesloten
Het bureau van de Lohmanstichting te Den 
Haag is in verband met vakantie één 
week gesloten. Deze vakantiesluiting valt 
van woensdag 10 juli tot en met woensdag 
17 juli.

teren met de ontwikkelingen in een aan
tal andere Westeuropese landen.
J. de Jong, de auteur van het boek, stu
deerde economie aan de Nederlandse Eco
nomische Hogeschool te Rotterdam. Van 
1966 tot 1972 was hij als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de Sociale fa
culteit van deze hogeschool, \yelke thans 
de naam draagt van Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Sedert 1972 is J. de Jong 
secretaris bij het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen.

V . D.
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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 én van geheel West-Duitsland, o.a. qpk Bodensee, 
Allgau, Müncher

* Gelegenheid voör opslag in douaneloods aan de grens.
* Behandeling douane-formaliteiten.

Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.
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DEFENSIEPLANNEN - 
Absoluut minimum

door drs. P. B. R, de Geus

Volgens Keerpunt ’72, het regeerac- 
coord van de progressievee, moet in 1977 
de politie worden opgeheven als er dan 
nog misdadigers blijken te zijn. Nou ja, 
zo staat het er weliswaar niet, maar er 
staat wel een lintwormzin over toetssteen 
en bereidheid en zo, die er op 
neer komt dat Nederland in 1977 uit de 
NAVO stapt als Rusland niet ontwapent. 
En dat is dezelfde soort logica als met 
de politie. Welnu, de pas verschenen 
defensienota toont aan dat de Russische 
ontwapening de toets van Den Uyl c.s. 
kan doorstaan, want de defensieplannen 
lopen tot 1983.
In ernst, eindelijk is de lang verwachte 
defensienota er dan. Daarin lezen we 
dat de plannen voor onze krijgsmacht 
zijn gebaseerd op de veronderstelling, 
dat de onder handelingen in Wenen nopens 
de vermindering van strijdkrachten, een 
positieve uitkomst zullen hebben. Dat 
wordt dan niet in verband gebracht met 
de toetssteen, waarover ik een grapje 
maakte, maar het resultaat is wel dat de 
plannen voorzien in een reductie van de 
strijdkrachten die wij hadden toegezegd 
voor de bondgenootschappelijke verdedi
ging. Daar wordt in NAVO-kringen zwaar 
aan getild, want sinds de NAVO-raad 
in Reykjavik (1968) was het standpunt dat 
de strijdkrachtenverminderingen voor 
Oost en West wederkerig en evenwichtig 
moesten zijn.

REALISME

Voor we de huidige regering daar hard 
over vallen, dient wel te worden bedacht 
dat ook de vorige kabinetten onvoldoende 
geld ter beschikking hebben gesteld om

de gevechtskracht te houden op het peil 
dat was toegezegd. Een realistischer 
planning was in ieder geval noodzakelijk. 
Dat deze regering nog eens 1500 miljoen 
gulden beneden het gangbare niveau van 
defensie-uitgaven duikt, valt te betreuren. 
Daar staat tegenover dat de nota een 
aantal concrete maatregelen aankondig!, 
om in de sector van de exploitatie tot 
kostenverlaging te komen, waardoor fond
sen beschikbaar komen voor hoognodige 
aanschaffingen van nieuw materieel. Het 
was juist op dit punt dat de liberale 
ministers Den Toom en De Koster te
kort schoten.
Of de huidige bewindslieden er in zullen 
slagen om die vermindering van de ex
ploitatielast te bewerkstelligen, hangt van 
een aantal factoren af. Ten eerste de 
bereidheid van het kabinet om het defen
siebudget niet nog verder te verminderen, 
onder andere door te corrigeren voor 
prijsstijgingen. Dat is in het verleden 
onvoldoende gebeurd en dat is één van de 
oorzaken van bet ontstaan van achterstan
den in de vervanging van oud materieel. 
Ten tweede hangt het slagen af van hoe 
het personeel zich zal opstellen. Het hoofd
stuk in de nota over het personeel ademt 
een frisse geest; terecht wordt de ,,ver
maatschappelijking” van de krijgsmacht 
als uitgangspunt genomen. Op vele punten 
wordt een ,,gelijkstellingsgedachte” met 
de burgelijke overheidsdienaars gepo
neerd. Dat geldt bijvoorbeeld de over
legorganen, de rechtstoestand, maar niet
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Eerste commentaar CHU-fractievoorzitter 

Dr. R. J. H. Kruisinga op het 

verschijnen van de defensie-nota
De CHU neemt tegenover de defensie geen 
star standpunt in.
Aldus de CHU-fraktievoorzitter in de 
Tweede Kamer, Dr. R. J. H. Kruisinga, in 
zijn eerste zeer voorlopige commentaar op 
de defensie-nota.
De nota was nog te kort in zijn bezit om nu 
al een definitief commentaar te kunnen 
geven.
De CHU zal het toejuichen, wanneer het 
mogelijk is door herverdeling van de taken 
in Navo-verband en door reorganisaties of 
efficiëncy-maatregelen bezuinigingen door 
te voeren, die de kwaliteit van de defensie 
niet aantasten, aldus dr. Kruisinga. 
Aantasting van de kwaliteit zou zowel in 
strijd zijn èn met noodzakelijke solidariteit 
met bondgenoten en in dat kader 
aangegane internationale verplichtingen als 
met het christen-democratisch program, 
waar met name gewezen wordt op de 
noodzaak van hoge eisen van moreel, 
inzetbaarheid, mobiliteit, uitrusting en ge
oefendheid van de defensie-onderdelen.
De CHU zal de defensieplannen van dit 
kabinet-Den Uyl in elk geval toetsen aan de 
volgende vier uitgangspunten:
1. Over de reorganisatiemaatregelen en de 

gevolgen voor het personeel dient met dit 
personeel overleg te worden gepleegd.

zeker als de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel zouden worden aangetast. 
Hieromtrent bestaan bij de CHU onder 
meer zorgen ter zake van:

a. het overplaatsingsbeleid
b. het afVloeiingsbeleid in het bijzonder 

ten aanzien van de luchtmacht
c. de secondaire arbeidsvoorwaarden 

bijv. terzake van de maaltijd
vergoedingen, de verhuisregelingen en 
de reiskosten.

Met name bij het mogelijk vervallen van 
een vrije geneeskundige behandeling 
plaatst de CHU ernstige vraagtekens. 
Uitvoering en uitgebreid overleg met de 
personeelsorganisaties bij marine, land
macht en luchtmacht is hier volstrekte 
noodzaak.
In ieder geval is duidelijk, dat zware 
offers van het vrijwillig dienend beroeps- 
personeel bij de uitvoering van deze nota 
worden gevraagd.

2. Aandacht zal moeten worden besteed 
aan het kader-vrijwilligers plan, de ver
korting van de diensttijd en de mogelijk
heden tot afschaffing van de dienstplicht. 
De CHU heeft reeds drie jaren geleden in 
1971 bij de Tweede Kamer een plan tot 
verkorting c.q. afschaffing van de dienst
plicht ingediend.

Aan dat plan zou naar de visie van de 
CHU zeker nu meer aandacht moeten 
worden geschonken.
Te overwegen ware bij de bepaalde een
heden zo mogelijk gespreid over marine, 
landmacht en luchtmacht hier als pilot- 
project een aanvang mee te maken. 
Daarover zal de CHU gaarne het oordeel 
van de minister vernemen.
De afschaffing van de dienstplicht achten 
wij van groot belang zeker bij:
a. het toenemend gecompliceerd ka

rakter van de bediening van het 
materieel en

b. het afnemend percentage van de 
jongeren, dat in werkelijke dienst 
wordt geroepen.

3. In het bondgenootschappelijk overleg in 
de Navo zullen internationale verplich
tingen, waartoe Nederland definitieve 
toezeggingen heeft gedaan, moeten 
worden nagekomen.
Ons land heeft nadrukkelijk verplich
tingen aangegaan in bondgenootschap
pelijk verband.
Daaraan mag men zich niet eenzijdig 
onttrekken.
Behalve dat men daarbij de schijn van 
onbetrouwbaarheid als bondgenoot op 
zich kan laden, mag men ook voor de 
toekomst het vertrouwen van verbonden 
buurlanden niet verliezen.
Het optreden in dit verband van de 
defensie is ook voor het Nederlands 
buitenlands beleid in andere sectoren 
dan deze van het allergrootste belang.
Het effect van eenzijdige onttrekking aan 
verplichtingen in het kader van de Navo 
zou voor ons buitenlands beleid slechte 
gevolgen in de toekomst hebben.

4. De overheid, die de verantwoordelijkheid 
voor de krijgsmacht aanvaardt, heeft een 
zware verantwoordelijkheid tegenover 
het personeel met betrekking tot de 
kwaliteit van het materieel, waarmee dit 
personeel moet werken.
De CHU acht het onverantwoord de 
mannen en vrouwen, die zich met hun 
persoon inzetten voor de veiligheid van 
ons land, door het niet vervangen van 
verouderd materiaal, bloot te stellen aan 
extra risico’s.
De tijd van vóór 1940 mag ook in dat 
opzicht niet terugkeren.
Ziowel bij de luchtmacht (vliegtuigen) als 
bij de landmacht (vrachtauto’s) en 
marine zijn er zorgwekkende situaties, 
ten aanzien van de materiële voorzie
ningen.
Op zich onderschrijft de CHU de ver
schuiving van exploitatielasten naar de 
investeringen.
Zij vraagt zich echter af of de opzet zoals 
voorgesteld, reëel mag worden geacht.
Het lijkt dat de defensienota op dit punt 
wel erg lichtvaardig tot conclusies komt. 
Zeker op dit punt moeten ernstige vraag
tekens bij de defensienota worden 
geplaatst.

TENSLOTTE

Uiteraard is binnen de Navo standarisatie 
noodzakelijk.
Echter, de beoordeling van de Navo van de 
Nederlandse defensieplannen met name 
zinsneden als:

Volgende „de Nederlander” 

op vrijdag 16 augustus

In verband met de vakantie zal het 
christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander” de komende twee 
weken niet verschijnen.
Het eerstvolgende nummer zal 
gedateerd zijn vrijdag 16 augustus en 
rond deze dag bij de abonnees 
bezorgd worden.

1. „Share with great concern the general 
conclusion that the proposed changes in 
the Netherlands forces would have 
adverse effects on the defence capability 
of the alliance”.

2. ,,A decision to reduce would seriously 
weaken Nato defence”.

3. „The Netherlands provide no justification 
for the reductions”.

4. „The Netherlands contribution to the 
alliance would be less than sould be 
expected given the resources of the 
country”
worden door de CHU echter veront
rustend geacht.

Hier is nadere verduidelijking van de zijde 
van het kabinet-Den Uyl noodzakelijk.
Aan het door de CHU hoog gewaardeerde 
punt van de geestelijke verzorging wordt in 
de nota te weinig aandacht besteed.
Aldus fractievoorzitter van de CHU in de 
Tweede Kamer Dr. R. J. H. Kruisinga.

Mededeling van het Uniebestuur

CONCEPT-TEKST
CDA-STATUTEN

Het voorlopig C.D.A.-bestuur heeft 
een concept-tekst vastgesteld voor de 
C.D.A.-statuten. Het Bestuur van de 
Unie geeft deze tekst ter bespreking 
aan u door. Aan de hand van alle 
ingekomen reacties zal het C.D.A.- 
bestuur een. nieuwe tekst opstellen, 
die op 14 december door de 
Unieraad besproken zal worden, en 
vervolgens aan de Algemene Ver
gadering zal worden voorgelegd. 
Deze Algemene Vergadering is vast
gesteld op 7 en 8 februari 1975.
Wij verzoeken u dringend om de 
concept-tekst van de C.D.A.-statuten 
op een ledenvergadering van uw kies
vereniging te bespreken.
Vóór 15 oktober ontvangen we 
gaarne uw reakties, schriftelijk, aan 
het adres van de secretaris, p/a Unie- 
bureau, Wassenaarseweg 7, ’s-Gra- 
venhage. De concept-tekst met een 
aanbiedingsbrief en een toelating 
treft u aan op de pagina’s 3 en 4 van 
het ledencontactblad „De Neder
lander” d.d. 21 juni 1974. Zoals u 
weet ontvangen alle leden dit 
contactblad, apart toesturen is dus 
niet nodig. Uiteraard hebben we wat 
reserve exemplaren van de tekst in 
huis, die we op aanvraag kunnen 
toezenden.

CONTRIBUTIE-AFDRACHT

De afdrachten komen met steeds 
groter achterstand bij ons binnen. 
Mogelijk heeft u een nieuwe 
penningmeester, mogen we de 
volgende informatie voor hem aan u 
doorgeven?
Ie De kiesverenigingen bepalen zelf 
de hoogte van de contributie der 
leden en de penningmeester zorgt 
voor de inning.
2e Uw penningmeester maakt aan de 
penningmeester van het Unie
bestuur, Wassenaarseweg 7, ’s-Gra- 
venhage, giro 169900, vóór 1 april de 
verschuldigde afdracht van dat jaar 
over.
3e De afdracht is vastgesteld op 
f l5 , -  per lid per jaar, met de 
uitzondering dat voor huisgenoot- 
leden de helft verschuldigd is.
4e Voor nieuwe opgerichte kies
verenigingen geldt dat het jaar van 
oprichting geen afdracht is ver
schuldigd.
Hartelijk dank voor uw bemiddeling, 
om dit op uw bestuursvergadering 
aan de orde te stellen.

Van Verschuer (voorz.)
Janssen van Raay (secr.)
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Tweede nationale luchthaven

Een complexe zaak
,,Er komt echter een ogenblik, dat er aan 
Schiphol een grens komt in die zin, dat 
Schiphol niet aan zijn einde is maar 
dat wij moeten omzien naar andere moge
lijkheden. Ik meen dat het goed is - 
ook in verband met de vraagstukken van de 
geluidshinder - dat er nu al wordt ge
dacht waar in de toekomst in Nederland 
een nieuw vliegveld zal moeten komen” ; 
Deze woorden uit november 1967 zijn van 
oud-minister Bakker. Een half jaar la
ter gaf hij ze gestalte door een commis
sie in te stellen die de mogelijke vesti
gingsplaatsen van een tweede nationale 
luchthaven zou moeten verkennen. Offi
cieel heette deze werkgroep, de Commissie 
planologie luchtvaartterreinen. In de wan
deling' noemde men haar, de commissie 
Falkenhagen.
Een verkenning is altijd summier. Daarom 
kwamen in het rapport van de commissie 
(april 1971) twee belangrijke aanbeve
lingen voor, die nieuw materiaal op tafel 
moesten brengen:
- zet een macro-economische kosten-ba- 

ten analyse op,
- ga verder met een vergelijkend on

derzoek naar de plaats voor een nieuw 
vliegveld.

De commissie had voor deze toekomstige 
studies reeds belangrijk voorbereidend 
werk verricht. Ondermeer selecteerde 
zij uit zestien mogelijke vestigingsplaat
sen, vijf locaties: de Markerwaard, de 
Maasvlakte, het ondiepe kustgebied voor 
de kop van Goeree, Leerdam en Dintel- 
oord.
Op deze vijf plaatsen heeft zich de afge
lopen twee jaar het onderzoek van de 
Plangroep tweede nationale luchthaven 
(PTL) geconcentreerd. Een studie, waar
over projectleider ir. F. Th. Segers 
eens opmerkte: ,,Het materiaal dat hier
bij is verzameld moeten we voor de toe
komst zien te bewaren” .

EEN GOEDE BALANS

Waar komt dit onderzoek in de kern op 
neer? Zoals zo vaak, het zoeken naar 
een goede balans tussen tegenstrijdige 
voorwaarden en eisen. In dit geval stond 
de plangroep voor de taak een synthese 
te vinden tussen de technisch-economische 
aspecten en de planologische-ecologische 
aspecten.
In eenvoudiger bewoordingen; hoe en waar 
bouw je een luchthaven die voldoet aan 
alle technische eisen, zonder dat dit de 
ondergang van de streek en het milieu 
ter plaatse betekent?
De methode hiervoor bestond uit het 
opzetten en uitvoeren van twee kosten-ba- 
ten analyses. De eerste (de m acro-eco
nomische analyse) zou een antwoord moe
ten geven op de ogenschijnlijk simpele 
vraag of Nederland wel behoefte heeft 
aan een uitbreiding van het aantal vlieg
tuigbewegingen.
De tweede kosten-baten analyse (vesti- 
gingsplaats-analyse) ging er al vast van
uit, dat dit antwoord positief luidde. Deze 
analyse vormde een middel om een ge
detailleerd antwoord te geven op de vraag 
welke locatie het meest geschikt zou 
zijn.
Met opzet ,,zou zijn” . Want voorop staat 
dat de analyse-uitkomsten niet de defini
tieve beslissing vormen. Zij fungeren 
slechts als een voorbereiding op deze 
beslissing. ,,Wat er uiteindelijk gebeurt 
of niet gebeurt, daarop geven de poli- 
cymakers het antwoord” , aldus drs.
R. P. V. d. Kind, een van de medewer
kers die samen met ir. Segers het pro
ject opzette.
Aardig detail: beiden zeggen glimlachend 
geen luchtvaartdeskundigen te zijn. Maar 
dat is bij zo ’n onderzoek niet aan de o r 
de.
Het Schiphol waar oud-minister Bakker 
over sprak, staat sinds 17 mei 1920 open 
voor de burgerluchtvaart. In dat jaar 
werden op de drassige wei in de Haar
lemmermeer 440 passagiers afgehandeld,
22.000 kilo vracht en 300 kilo post. Zon
der lichte verbazing kunnen we dat nu 
niet meer lezen.
Want Schiphol is, zoals ir. Segers zegt, 
niet evolutionair, maar revolutionair ge
groeid.
In 1970 verwerkte Schiphol 5 miljoen pas
sagiers en boekte deze luchthaven 105.000 
vliegtuigbewegingen. In 1980 worden op 
Schiphol 19 miljoen passagiers verwacht, 
in 1985 32 miljoen passagiers en 235.000 
vliegtuigbewegingen.
En om het geheel compleet te maken, 
in het magische jaar 2000 zullen wel
licht 80 miljoen passagiers gebruik wil
len maken van Schiphol. In datzelfde jaar 
zou de luchthaven 465.000 vliegtuigbewe
gingen tellen. Overigens heeft het vlieg

veld van Chicago nu al meer vliegtuig
bewegingen.
Het is duidelijk dat het luchtverkeer 
- en niet alleen in ons land - een enor
me vlucht heeft genomen. Naar het zich 
voorlopig laat aanzien zal deze groei 
doorzetten. De oorzaken hiervan zijn niet 
moeilijk te vinden: de bevolking neemt toe, 
het inkomen per hoofd van de bevolking 
stijgt, men krijgt meer vrije tijd en de 
produktie groeit met als gevolg een toe
name van het volume van de goederen 
die vervoerd moeten worden. In het al
gemeen kan men daarbij nog stellen, dat er 
behoefte bestaat aan communicatie met het 
buitenland. Het vervoer door de lucht 
lijkt bij dit alles onmisbaar.

TWEEDE ASPECT

Een tweede aspect van die snelle groei 
vinden we bij de luchtvaart en luchtvaart
industrie. De overgangsperiode van,,pro
peller”  naar ,,jet”  vliegtuig ligtnogmaar 
net achter ons en de techniek laat het 
daar niet bij.
Moderne straalvliegtuigen, zoals de B-747, 
de DC-10 en de Airbus (om maar enige 
voorbeelden te geven) zijn of worden bin
nenkort ingevoerd. Maar de mogelijkheden 
van schaalvergroting zijn daarmee niet 
uitgeput en technisch lijkt het mogelijk 
vliegtuigen te bouwen met een startgewicht 
van een miljoen Ibs (450 ton), waarin 
zo’n 800 passagiers een plaats kunnen 
vinden. Daarnaast zijn STOL vliegtuigen 
in studie, machines die op korte banen 
kunnen starten en landen en die de nodige 
aanpassingen van een vliegveld noodzake
lijk maken.
Het ligt voor de hand, dat bij het den
ken over vliegtuigen met 800 en meer 
passagiers het gehele verkeersysteem 
in de lucht en op de grond aan de orde 
komt. In de eerste plaats zullen grote 
stromen passagiers opgevangen en,,ver
werkt”  moeten worden door de lucht
havens. De over stap van deze passagiers 
van het ene vervoermiddel op het andere, 
het transport over de grond, de overslag 
van goederen; dit alles zal - als we 
aannemen dat de toekomstverwachtingen 
uitkomen - opnieuw overdacht moeten 
worden.
En tenslotte: wat voor gevolgen hebben de 
toegenomen activiteiten zowel op de lucht
havens als in het luchtruim op de omge
ving? Een vraag die dringender wordt 
naarmate een luchthaven zoals Schiphol 
zich wil uitbreiden om te kunnen blijven 
voldoen aan de toenemende eisen van 
moderne luchtvaart.
Terug bij Schiphol dus, een luchthaven 
die evenals andere vliegvelden van inter
nationale allure ook te maken heeft met 
de voorwaarden die de groeiende lucht
vaart stelt. Zonder meer hieraan voldoen 
zou uitbreiding inhouden, meer ingrijpen 
in de omgeving en meer verkeer door 
de lucht. En juist hiertegen is de afge
lopen jaren verzet gerezen. Niet alleen 
door actiegroepen, maar ook in het parle
ment. Klachten over geluidshinder keer
den regelmatig terug, ondanks de maatre
gelen die hiertegen werden genomen.
Het probleem van de geluidshinder vormt 
dan ook een dominerende faktor in het 
onderzoek naar een tweede nationale lucht
haven.

HET ONDERZOEK KOMT OP GANG

De eerste poging om uit te vinden waar 
een nieuwe luchthaven het beste kon wór
den gevestigd werd - zoals gezegd - 
ondernomen door de commissie Falkenha
gen. En vrijwel meteen bleek hoe inge
wikkeld zo’n onderzoek was. De commis
sie had reeds een aantal uitgangspunten 
opgesteld die men bij het zoeken naar 
een geschikte vestigingsplaats in het oog 
moest houden. Om maar enkele voorbeel
den te noemen: wat betekent zo ’n lucht
haven voor het milieu en voor de werk
gelegenheid in de betrokken streek? ’Waf 
is de herkomst en de bestemming van de 
reizigers? Hoe zijn de aan- en afvoer- 
mogelijkheden? Welke meteorologische 
omstandigheden gelden ter plaatse? Binnen 
welke termijn zal een nieuwe luchthaven 
operationeel moeten zijn?
En tenslotte: wat zijn de kosten? Dit is 
slechts een greep. In werkelijkheid moest 
men nog op vele andere vragen een ant
woord zien te vindep. Pas daarna zou het 
tegen elkaar afwegen van feiten en c ij
fers, van voor- en nadeel, van kosten en 
opbrengst kunnen beginnen. Voor dit al
les was weinig tijd beschikbaar. De voor
bereiding, de aanleg en de inrichting 
van een nieuwe luchthaven vergen zeker 
tien jaar. Verdeeld in een planperiode van 
vijf jaar en een even lange bouwperiode.

En de haast wordt nog meer verklaarbaar 
als men weet dat Schiphol naar verwach
ting in de tachtiger jaren volledig zou 
vollopen.
Daarom drong het rapport van de commis
sie Falkenhagen al in 1971 aan op het 
zo spoedig raogelijk reserveren vangrood 
voor de tweede nationale luchthaven. Het 
probleem is alleen, waar?
Het eindrapport van de commissie Falken
hagen constateert daarbij droogjes, dat er 
in Nederland ontmoedigend weinig ruimte 
is voor zo ’n nieuw, groot vliegveld.

VERHAAL APART

Wie de afgelopen jaren kamer 2203 van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
binnenstapte, zag eerst een wandhoog bord 
met daarop gekleurde lijnen en coderingen. 
In vaktaal, eenbasis-relatiediagram. Zo ’n 
diagram is nodig om het hele project te 
kunnen overzien. Om precies te weten 
welk onderzoek is afgelopen, en welk 
onderzoek nog moet beginnen. Elk groot 
en ingewikkeld project heeft zo’n overzicht 
nodig.
Het ontstaan van dit basis-relatiediagram 
vormt een verhaal apart. Toen oud-minis
ter Drees jr. in 1972 akkoord ging met de 
plangroep, heeft men lang en breed over 
het komende project nagedacht. Hoe richt 
je een project in, dat uiteindelijk voor de 
dag moet komen met een advies over de 
plaats van een nieuwe luchthaven? Men 
werd het eens over een aantal eisen en 
voorwaarden, waaraan dit specifieke pro
ject zou moeten voldoen. Een van die voor
waarden was, dat een ingewikkeld pro
ject het werk behoort te zijn van een aan
tal mensen, dat zich daarop toelegt. 
Er kwam dus een aparte projectorganisa
tie. Vervolgens ging men het project 
analyseren.
Men wist het einddoel: een vestigingsplaats 
voor een tweede nationale luchthaven. Van
daar heeft de groep teruggewerkt, zich 
voortdurend vragen stellend: wat is daar
voor nodig, wat betekent dit voor andere 
werkzaamheden, welke relaties vertonen 
die werkzaamheden onderling?
Acht maanden geestelijke exercitie, met 
als resultaat een wand vol lijnen en code
ringen: het basis-relatiediagram.
Of: wie doet wat en hoe moet dat gedaan 
worden?
Alle onderzoeken, alle activiteiten en hun 
onderlinge verhoudingen staan ingetekend 
op dit diagram. Eén blik en men weet waar 
men met het project aan toe is.
Toen eenmaal op papier vaststond welke 
werkzaamheden verricht moeten worden 
en hoe deze werkzaamheden onderling 
waren verbonden werd een 'aantal werk
groepen ingesteld. Elke %roep nam een 
onderdeel van het totale onderzoek voor 
zijn rekening. Zo bestond er bijvoor
beeld een werkgroep Prognoses, met als 
taak een beeld te ontwerpen van het 
toekomstige passagiers- envrachtaanbod. 
Het was denkbaar, dat deze werkgroe
pen voor hun deeltaak ook een soort 
relatie-diagram ontwierpen, maar dan in 
kleinere uitvoering en omvang. Ook kwam 
het voor, dat dergelijke werkgroepen weer 
kleinere werkverbanden instelden om een 
partje van de deeltaak te onderzoeken. 
De ene activiteit lokte de andere uit en 
maakte een derde activiteit noodzakelijk. 
Zo ontstonden er stromen die van het 
ene onderzoek naar het andere liepen. 
Ook deze stromen werden op het grote 
basis-relatiediagram kenbaar gemaakt. 
Dit korte verhaaltjé is voldoende om aan 
te geven hoe de hoofdactiviteiten op het 
basis-relatiediagram in kamer 2203 van 
het ministerie zich steeds fijner gingen 
uitsplitsen. Totdat men raakte aan de 
details van het onderzoek,, die het waard 
waren om gekend te worden.

HOE MOETEN DE GEGEVENS 
VERGELEKEN WORDEN?

Pas als je zo’n relatie-diagram ziet besef 
je de uitgebreidheid van een dergelijk on
derzoek, de talloze vragen die bestudeerd 
moeten worden. En daarmeeben jee r  niet. 
Het gaat uiteindelijk om een kosten-baten 
analyse, wat betekent dat zoveel mogelijk 
alles wat Uit de analyse tevoorschijn komt, 
in geld uitgedrukt moet worden. Want op 
basis van geld, aan de hand van een 
kosten-opstelling, is vergelijking moge
lijk.
Vaak levert zo’n kostenopstelling geen 
enkele moeilijkheid op. Omdat vele za
ken na onderzoek gegevens opleveren, die 
via hakende methoden in geld kunnen wor
den uitgedrukt. Bijvoorbeeld, vrijwel alle 
technisch-economische aspecten van de 
onderzochte vestigingsplaatsen.
Maar de plangroep had zich tot taak gesteld

Naar verwachting zal deze zomer het 
eindrapport van de Plangroep tweede 
nationale luchthaven gereed komen. 
Dit rapport zal een uitgebreide ana
lyse bevatten van de vijf plaatsen 
in ons land die eventueel voor de 
vestiging van een nieuwe luchthaven 
in aanmerking komen. Op basis van 
dit rapport zal de ministerraad te 
zijner tijd een voorlopig standpunt 
innemen ten aanzien van de vraag 
of er, en zo ja waar in het land, 
een tweede nationale luchthaven 
moet komen. Hoe de analyse van 
de mogelijke vestigingsplaatsen in 
zijn werk is gegaan vormt een ver
haal apart. Dat verhaal staat in 
het nevenstaand artikel. Zeker in 
Nederland en waarschijnlijk ook bui
ten ons land is een eventueel toe
komstig project nog nooit zo ver
gaand geanalyseerd.

Met instemming van de toenmalige 
minister van \ferkeer en Waterstaat 
dr. W. Drees jr., werd op 8 fe
bruari 1972 door de directeur-gene
raal van de Rijksluchtvaartdienst 
de Plangroep tweede nationale lucht
haven ingesteld. De groep stond 
onder leiding van ir. F. Th. Se
gers. Doel: diepgaand onderzoek van 
vijf mogelijke vestigingsplaatsen 
van een tweede luchthaven.
Omdat dit onderzoek een heel wat 
breder terrein zou beslaan, dan dat 
van de luchtvaart werd ook een 
Stuurgroep tweede nationale lucht
haven gevormd. Deze stuurgroep 
nam de algehele coördinatie van 
het onderzoek in handen. Zij bestond 
uit vertegenwoordigers van de 
Rijksluchtvaartdienst, Rijkswater
staat, directoraat-generaal van het 
■Verkeer en de Rijksplanologische 
dienst.
Tenslotte werd op 17 november 1972 
nog een Adviescommissie tweede 
nationale luchthaven geïnstalleerd. 
Doel: de organisatie van het geven 
van informatie aan geïnteresseerde 
ministeries, provincies en gemeen
ten.
Dit samenstel van plangroep, stuur
groep en adviescommissie heeft nu 
twee jaar gewerkt aan een onderzoek 
naar de plaatsen waar een nieuw 
vliegveld eventueel kan worden ge
vestigd. De kosten van dit onderzoek 
zijn begroot op drie miljoen gul
den.

ook de planologisch-ecologische aspecten 
(ruim samen te vatten als alles wat met 
het milieu te maken heeft) van de ver
schillende vestigingsplaatsen met elkaar 
te vergelijken. Dit hield in, dat ook deze 
aspecten op de een of andere manier 
in geld moesten worden uitgedrukt. Maar 
hoe?
Daarvoor waren nauwelijks methoden aan
wezig en op dit gebied moest de plan
groep dan ook vrijwel alles van de grond 
af aan opbouwen.
Er werd dus gewerkt aan twee soorten 
onderzoeken: op het technisch en econo
mische vlak en op het gebied van de pla
nologie en ecologie. Het kwam daarbij voor 
dat ook voor sommige technische aspec
ten eigen waarderingsmethoden ont
wikkeld moesten worden. Bijvoorbeeld 
voor de functieverdeling tussen twee na
tionale luchthavens. Men zou bijvoorbeeld 
het luchtverkeer uit de ene richting kun
nen laten binnenkomen op vliegveld I 
en het verkeer uit een andere richting op 
vliegveld II. Maar zo’n functieverdeling 
heeft onmiddellijk gevolgen voor de lucht- 
verkeersleiding en daarmee voor de ver
deling van het luchtruim. En dit lucht
ruim is nu eenmaal beperkt, een gegeven 
dat door het hele onderzoek meespeelt. 
Kwesties als die van de functieverdeling, 
de ruimtelijke inpassing van het nieuwe 
vliegveld, de toekomstige verbindingen 
met zo ’n vliegveld behoren alle tot de 
technisch-economische gegevens. En het 
is bekend, hoe deze gegevens in geld 
kunnen worden gewaardeerd.
We hebben al iets gezegd over een andere 
,,groep”  gegevens waarbij dat niet zo ge
makkelijk gaat. Als we ergens een nieuwe 
moderne luchthaven willen aanleggen, dan 
moet zo’n vliegveld natuurlijk afgestemd 
zijn op allerlei technische en/of econo
mische eisen. Die eisen moet je van te
voren kennen. Maar je moet meer we
ten. De gevolgen van zo ’n vliegveld voor 
de omgeving, wat moet er verdwijnen, 
wat kan er blijven staan? Hoe zit het 
met het milieu, de natuur? Hoe bouw je 
een nieuwe luchthaven die zo weinig moge
lijk schade toebrengt aan zijn omgeving? 
Aan welke voorwaarden moet zo ’n vlieg
veld dan voldoen?
Kortom, je zit met massa’s vragen op 
sociaal-economisch en planologisch-eco- 
logisch gebied. Juist op deze gebieden 
moeten de gegevens vooraf bekend zijn. 
Ze moeten opgedolven worden om ze met 
elkaar te kunnen vergelijken.
De beste basis daarvoor is alweer geld. 
En hier begonnen de moeilijkheden. Hoe
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DE EERSTE KAMER-VERKIEZINGEN
door mr. H. K. J. Beernink, oud-minister
De Eerste Kamer wordt langs de weg van 
een getrapte verkiezing samengesteld. De 
Provinciale Staten treden daarbij op als 
kiescolleges. De provincies zijn daartoe in 
vier groepen bijeen gevoegd.
Groep I wordt gevormd door Noord- 
Brabant, Limburg, Zeeland en Utrecht.
De provincies Groningen, Drente, Overijssel 
en Gelderland vormen groep 2, de 
provincies Noord-Holland en Friesland 
groep 3, terwijl Zuid-Holland alleen groep 4 
vormt.
Om de drie jaar treedt de helft van de 
Eerste Kamer af en wel dusdanig, dat de 
ene maal alle leden, gekozen in twee 
groepen, aftreden en de andere maal alle 
leden, gekozen in de twee andere groepen. 
Dit jaar waren de leden, die gekozen waren 
in de groepen 1 en 3, aan de beurt van 
aftreden. In 1977 zullen, tenzij de Eerste 
Kamer in verband met herziening van de 
Grondwet eerder wordt ontbonden, de 
groepen 2 en 4 aan de beurt zijn.

Elk statenlid mag een stem uitbrengen. 
Maar nu weegt een stem van een statenlid in 
een dichtbevolkte provincie met veel 
inwoners zwaarder dan een stem in een 
provincie met minder inwoners.
Zo is in Noord-Holland een stem goed voor 
289 punten en een Friese stem is 99 punten 
waard. Een Limburgs statenlid is goed voor 
165 punten en een Zeeuws statenlid slechts 
voor 69 punten.
Hoe meer statenleden een politieke 
groepering heeft, hoe meer punten zij kan 
verzamelen.
Alle in een groep van provincies behaalde 
punten worden bij elkaar geteld, teneinde te 
kunnen nagaan hoeveel zetels de ver
schillende partijen hebben behaald.

Het is duidelijk, dat partijen, die bij de 
Statenverkiezingen in maart 1974 belang
rijke winst hebben behaald, ook bij de 
Eerste Kamerverkiezingen vooruit gaan. 
PvdA, VVD, PPR, Boerenpartij en CPN 
hebben dan ook gewonnen. De verliezers bij 
de Statenverkiezingen n.1. de KVP, ARP, 
D’66 en PSP hebben ook bij de Eerste 
Kamerverkiezingen verlies geleden. De 
KVP zelfs 6 zetels!
De CHU heeft reden tot grote tevredenheid. 
Zij verloor in maart j.1. vergeleken met de 
verkiezingen van 1970, nogal wat staten
zetels.
Maar in groep 1 werd jhr. mr. L. E. de Geer 
van Oudegein royaal herkozen. In groep 2 
kon mr. dr. K. de Vries slechts een restzetel 
halen, maar dat is dan ook gelukt. 
Zodoende bleef de CHU-fractie in de Eerste 
Kamer uit 7 leden bestaan.
Merkwaardig is, dat de CHU in 
Noord-Brabant 3 stemmen kreeg,- terwijl 
slechts 2 CHU-leden in de Staten van 
Brabant zitting hebben. In Limburg, dat

slechts één CHU-statenlid telt, kreeg de 
CHU-lijst 2 stemmen. Vermoedelijk hebben 
leden van de PvdA, de PPR o f de CPN op de 
CHU gestemd.
Niet uit vriendelijkheid jegens de CHU, 
maar om te voorkomen, dat bij de verdeling 
van restzetels het stelsel van de grootste 
gemiddelden zou gaan gelden. Dit heeft 
vermoedelijk de KVP een zetel gekost.
De KVP had bovendien pech, omdat in 
Limburg twee van hun statenleden met een 
ballpoint in plaats van met een zwart

potlood - zoals de Kieswet voorschrijft - 
hebben gestemd. Beide stemmen waren 
ongeldig. Dit had weer invloed op de 
kiesdeler.
In beide groepen zijn tal van afspraken 
gemaakt, maar daarbij houdt niemand 
rekening met ongeldige stemmen en dan 
kunnen die afspraken wel eens een negatief 
effect met zich brengen.
Gelukkig heeft de CHU daarvan geen last 
gehad.

Beernink.

DE KOSTEN VAN DE DEMOCRATIE
De leden van de Tweede Kamer krijgen 
geen vakantietoelage, noch kinderbijslag en 
moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte
kosten.
Zij ontvangen een salaris - schadeloos
stelling is de officiële naam - van maximaal 
f61.014,- per jaar. Voor hen geldt evenwel 
een regeling voor aftrek van neven
inkomsten, die waarschijnlijk uniek is in de 
wereld. Aangenomen kan worden dat het 
één van de eerste regelingen is, zo niet de 
eerste, waarbij een inkomensbeleid is 
geregeld langs andere weg dan via de 
belastingwetgeving.
De gemiddelde Nederlander betaalt per jaar 
f2,55 voor zijn parlement, waarvan 29 cent 
bestemd is voor de Eerste Kamer. De 
uitgaven voor de beide Belgische Kamers 
tezamen komen elke Belg op ongeveer 7 
gulden te staan, die van de Westduitse 
Bundestag elke Westduitser op f2,90, die 
van het Lagerhuis elke Engelsman op 80 
cent. Voorts betalen alle burgers van de 
E.E.G.-landen 43 cent voor het Europese 
parlement.
Kijkt men naar de uitgaven per lid dan 
blijken die voor een lid van de Tweede 
Kamer f202.000,- te zijn, voor een lid van 
de Eerste Kamer f52.000,-, voor een lid van 
het Engelse Lagerhuis f72.000,-, voor een 
lid van het Belgische parlement f 187.000,-, 
voor een lid van de Westduitse Bundestag 
f450.000,- en voor een lid van het Europese 
parlement f 540.000,-.
Deze en vele andere bijzonderheden zijn te 
vinden in een artikel van jhr. mr. W. H. de 
Beaufort, plaatsvervangend griffier bij de 
Tweede Kamer, over „De uitgaven van het 
parlement” . Het artikel is verschenen in het 
juli-nummer van „Openbare Uitgaven” , het 
tijdschrift van het in Den Haag gevestigde 
Instituut voor Onderzoek van Overheids
uitgaven.

ONAFHANKELIJKHEID

Uitgangspunt van de beschouwingen is, dat 
waar een parlement bestaat het zich van 
andere delen van het overheidsapparaat 
onderscheidt door onafhankelijkheid van de 
regering. Nagegaan wordt in hoeverre die 
onafhankelijkheid in de praktijk aanwezig 
is, in Nederland en in andere landen, bij het

MADAME TUSSAUD HEEFT 
NIEUWE AANWINST
In Amsterdam, Kalverstraat 156, kan men 
thans een wassen beeld van freule 
Wttewaall van Stoetwegen zien. Op 1 juli j 
ontmoette onze freule haard beeld in de 
nieuwe afdeling van het wassenbeelden
museum.

aantrekken van en het geven van een eigen 
status aan het personeel en bij het beslissen 
over de eigen inkomsten en uitgaven. De 
met de vaststelling van de begroting voor de 
volksvertegenwoordiging gemoeide pro
cedures geven een beeld van de positie van 
het parlement in ons staatsbestel.
Nadat eerst aandacht is besteed aan het 
algemene staatsrechtelijke aspect, wordt de 
na-oorlogse ontwikkeling van de uitgaven 
voor de beide Kamers besproken. Tenslotte 
worden enige sectoren van uitgaven 
geanalyseerd. Achtereenvolgens komen 
daarbij aan de orde de regeling van het 
salaris voor de leden van de Tweede Kamer, 
de pensioen- en wachtgeldregeling, de 
geldelijke voorzieningen voor de leden van 
de Eerste Kamer, de toelagen aan de 
voorzitters, de mogelijkheden van assisten
tie van de leden, de steun aan de fracties, de 
steun aan de leden individueel en de inter
nationale activiteiten.

GEWOONTE

De schrijver komt tot de conclusie dat 
gewoonte een rechtsregel lijkt te hebben 
voortgebracht volgens welke Eerste en 
Tweede Kamer hun eigen begroting slechts 
ter formele sanctionering aan de wetgever 
(d.w.z. aan de regering en aan elkaar) voor
leggen. Die gewoonte kon slechts ontstaan 
doordat de verhouding tussen regering en 
parlement in ons land niet die is van rivalen. 
In de laatste tien jaren zijn vrijwel alle 
politieke partijen zich ervan bewust 
geworden dat het parlement uit het oude 
staatsrechtelijke kader barst. Wilde het 
leven dragelijk blijven dan moesten de 
materiële voorzieningen - zowel de echte sa
lariëring als de personele assistentie - zich 
wel uitbreiden. Men kan zich overigens 
afvragen of regeling bij een wet (of een 
daarmee vergelijkbare regeling) van de
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administratieve infrastructuur en van de 
materiële voorzieningen in het algemeen 
geen aanbeveling verdient.

BENELUX WIL 
ZEEHAVENOVERLEG

In de dezer dagen te Lnxemburg gehouden 
vergadering van de ministers van verkeer 
van de landen van de Europese gemeen- 
i schap is het initiatief van de Beneluxlanden 
jom te komen tot een Europees zeehaven- 
overleg niet onwelwillend ontvangen.
De Benelux heeft zulke goede ervaringen 
met haar, sinds 1970 aan de gang zijnde 
eigen zeehavenoverleg, dat zij graag een 
promotorrol zon wiUen vervullen om zulk 
overleg ook in de Europese gemeenschap 
van de grond te krijgen.

Een gemeenschappelijk EG-zeehavenbeleid 
zal, volgens de Beneluxlanden, op drie 
grondbeginselen moeten rusten. Het moet 
kostendekkend zijn, niet discrimineren en 
de vrije concurrentie bevorderen. Een 
gemeenschappelijk havenbeleid, aldus de 
Benelux-gedachte, kan slechts stap voor 
stap bereikt worden en er is in de eerste 
plaats voor nodig dat er meer informatie ter 
beschikking komt. Maar de informatie 
ikrijgt pas waarde als ze voor alle havens op 
dezelfde leest geschoeid is. Dan pas kan 
men op de juiste manier de economische 
gegevens van de representatieve Europese 
zeehavens gaan vergelijken.
Het Benelux-voorstel zegt dat men een 
aantal concrete zaken begonnen zou 
moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn 
het uitwisselen van gegevens over de 
verhouding tussen havenbeheerders en 
overheden, het invoeren van een uniform 
rekeningstelsel in de havenboekhoudingen, 
het verstrekken van gegevens over de 
structuur en het niveau van de havens, het 
harmoniseren van de havenstatistieken en 
het onderling uitwisselen van plannen voor 
uitbreiding van bestaande of de aanleg van 
nieuwe havens.

Ondertussen is in Nederland in de 
openbaarheid gebracht het rapport van de 
commissie Zeehavenoverleg (de commissie- 
Posthumus), waarin de Nederlandse re
gering geadviseerd wordt over een nieuwe 
bestuurs- en beheersvorm voor zeehavens.

HAVENRAAD
Een van de belangrijkste conclusies van de 
commissie houdt de instelling van een 
Nationale havenraad in, die tot taak krijgt 
het zeehavenbeleid van de regering voor te 
bereiden. De vaststelling van dit beleid blijft 
echter de taak van regering en wetgever. 
Voorts adviseert de commissie een 
coördinerend minister aan te wijzen voor 
zeehavenaangelegenheden, regelmatig over
leg op dit gebied tussen de betrokken 
ministers en de oprichting van een 
coördinatiecommissie bestaande uit amb
tenaren van verschillende departementen. 
Tenslotte stelt de commissie voor het 
havenbestuur en -beheer op te dragen aan 
gewesten. Daarbij zouden havencommissies 
uit de gewestraden gevormd kunnen 
worden, of ook havenadviescommissies met 
ledenj die buiten de gewestraad staan.
Dit alles om:
a. de krachten op centraal niveau te 

bundelen
b. de regionale structuren te versterken, te 

coördineren en te verduidelijken
c. een adviesorgaan, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van het rijk, de 
havenbesturen en het havenbedrijfsleven, 
op te richten.

Dit laatste adviesorgaan zou dan, naar het 
inzicht van de commissie de Nationale 
havenraad moeten worden.

H.L.
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CHU houdt zeven zetels in senaat

DE GEER EN DE VRIES HERKOZEN
Bij de onlangs gebonden verkiezingen voor 
de Eerste Kamer zijn de CH-senatoren jhr. 
mr. L. E. de Geer van Oudegein en mr. dr. 
K . de Vries herkozen. De CHU behoudt 
daarmee zeven zetels in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamerleden hebben zitting voor 
zes jaar. Om de drie jaar treedt de helft af. 
Deze keer waren de senatoren afkomstig uit 
de provinciegroepen I en III aftredend. Dit 
betreft de leden gekozen door de provinciale 
staten van Noord-Brabant, Zeeland, 
Utrecht, Limburg en de senatoren uit de 
groep Noord-Holland-Friesland.

De Eerste Kamer heeft thans de volgende 
samenstelling:
PvdA 21 leden (was 18)
KVP 16 (22)
VVD 12 (8)
CHU 7 (7)
ARP 6 (7)
PPR 4 (2)
D ’66 3 (6)
CPN 4 (3)
SGP 1 (1)
Boerenpartij 1 (-)
PSP - (1)

Herstructurering defensie/Kwaliteit boven kwantiteit

„Kwaliteit boven kwantiteit” is het 
uitgangspunt bij de voorstellen in de 
Defensienota, betrekking hebbend op de 
herstiiicturering van het defensie-apparaat. 
De voorgenomen maatregelen worden voor 
definitieve uitvoering afhankelijk gesteld 
van het MBFR-overleg.

Wat betreft de landmacht worden voor de 
komende vier jaar de volgende maatregelen 
voorgesteld.
Het aantal bataljons per divisie wordt 
teruggebracht van veertien tot twaalf. De 
twee parate divisies krijgen acht in plaats 
van elf bataljons en drie in plaats van vier, 
op korte termijn mobilisabele divisies. Het 
materieel van de vier verblijvende bataljons 
zal worden gebruikt voor mechanisatie van 
de mobilisabele vijfde divisie.
De drie territoriale commando’s zullen 
worden vervangen door één nationaal 
territoriaal commando.
In de Defensienota wordt voorts aange-

kondigd dat een aantal kazernes en forten 
in oude stadscentra zal worden ontruimd. 
Over de luchtmacht wordt onder meer mee
gedeeld dat het aantal oefenvlieguren zal 
worden beperkt. Het navigatiestation Den 
Helder zal worden gesloten; de vier 
commandostaven worden tot twee terug
gebracht; per squadron zal de bezetting met 
twee vliegers worden verminderd.
Ten aanzien van de marine wordt gesteld 
dat Nederland gelet op de maritime 
expansie van de Sowjet-Unie een toe
reikende bijdrage aan de maritime 
inspanning van de NATO dient te leveren. 
De Defensienota kondigt onder meer aan de 
bouw van 12 standaardfregatten ter ver
vanging van de bestaande 10 onderzeeboot- 
jagers; de modernisering van de 6 fregatten 
in de Van Speyk-klasse en de bouw van een 
oceanografisch vaartuig. Dit schip moet in 
1976 gereed zijn en zal ook voor niet militair 
onderzoek worden gebruikt.

H. van Spanning.

vervolg van pag. 1

- gelukkig - het stakingsrecht. Over 
het personeelsbeleid staat er veel in de 
nota dat positief gewaardeerd zal worden.

GARANTIES VOOR PERSONEEL

Al het water van de zee wast echter niet 
af dat het defensiepersoneel ook een aantal 
veren moet laten. De gelijkstelling v.w.b. 
de rechtstoestand betekent voor de mili
tairen het verdwijnen van een aantal 
(voor)rechten, die niet toevallig waren 
verkregen. En vooral: in 10 jaar moet de 
sterkte met 18% omlaag. Weliswaar niet 
door gedwongen ontslag of wachtgeld, 
maar er zullen toch carrièreverwach- 
tingen tenietgaan en de aangekondigde 
reorganisaties zullen verplaatsingen en 
onzekerheid met zich meebrengen.

Het is onaanvaardbaar dat de vermin
dering van de defensie-inspanning zou gaan 
,,over de ruggen”  van het defensie-per- 
soneel. Als het Nederlandse volk in meer
derheid besnoeiing op defensie wenst, mag 
dat niet gaan ten koste van één groep 
van ons volk: de vrijwillig dienende mili
tairen en burger-ambtenaren van defensie, 
die vaak al lange jaren hun plicht hebben 
vervuld onder omstandigheden die niet 
altijd benijdenswaard waren.
Het is beslist noodzakelijk dat het per
soneel kan meedenken en meepraten over 
alles wat er gaat gebeuren. Gebeurt dit 
niet, dan mag men niet die inzet ver
wachten die nodig is om alle veranderingen 
die op til zijn, tot een goed einde te 
brengen. Laat staan dat men er in zou 
slagen jonge mensen bereid te vinden 
om dienst te nemen, terwijl het moderne 
materieel en het vereiste eigentijdse le i
derschap juist vragen om een bekwaam en 
enthousiast jong kader.
Nog een paar losse opmerkingen. De 
consultaties met de NAVO-staf in Brussel, 
zoals het bondgenootschap die voor
schrijft, hebben plaats gevonden. De kran
ten hebben er vol mee gestaan; weder
zijds was er kennelijk nogal wat irrita
tie. Het is me opgevallen dat er in de 
buitenlandse pers over deze zaak niet is 
gerept. De uitspraken dat Nederland niet 
meer als betrouwbaar bondgenoot te boek 
staat, kunnen dus gevoeglijk met wat zout 
worden geconsumeerd. Misschien was al 
dat geschrijf in onze kranten wel te danken 
aan de komkommertijd; meer dan 8 pa
gina’s sport per dag kan ook moeilijk.

VRIJWILLIGERSPLAN

In de nota wordt nog eens vermeld dat 
een staatscommissie een onderzoek zal in
stellen naar de mogelijkheid van een 
kader-vrijwilligers leger. De Tweede 
Kamer fractie van de CHU heeft daarvoor 
bij monde van de heer Kikkert enige 
jaren geleden een plan gepresenteerd.

We mogen verwachten dat dit plan serieuze 
aandacht zal krijgen.
Tenslotte nog eens het kernpunt van de 
defensienota: de (verminderde) hoogte van 
het budget. Ik ben geneigd te zeggen: 
beter in één keer een aderlating, dan de 
sluipende verminderingen van de afge
lopen jaren, zonder aanpassing van de 
plannen en de organisatie. Maar dan moet 
er wel absolute zekerheid komen dat de 
plannen zoals ze thans in de nota staan, 
ook werkelijk worden uitgevoerd. Wanneer 
de verwachtingen omtrent de onderhande- 
lingen in Wenen (waarop deze nota een 
voorschot neemt) niet positief uitvallen, 
moeten de reducties die thans op, de 
sterkte van onze strijdkrachten worden 
aangebracht, weer worden teruggedraaid. 
Ook het voorschot dat wordt genomen 
op kostenverminderingen door standaardi
satie en eventuele internationale taakver
deling, is in wezen een gok. In ieder geval 
is het niet aanvaardbaar deze kostenver
lagingen als netto-inkomsten voor de 
schatkist te beschouwen, m.a.w. het de
fensiebudget nog verder te verlagen. De 
financiële voordelen van de standaardi
satie en taakverdeling zullen hard nodig 
zijn om de investeringen op het vereiste 
peil te brengen.
Tot zover een eerste impressie over de 
defensienota van minister Vredeling. Sa- 
menvattend wil ik stellen de besnoeiing 
op de defensiebegroting ernstig te betreu
ren, maar ik zou er vrede mee kunnen 
hebben onder voorwaarde dat de P.v.d.A. 
zich er volledig achter stelt. Even be
langrijk als geld is dat de defensie wordt 
gesteund en gedragen door de overgrote 
meerderheid van het volk. Nu het beleid 
wordt bepaald door de socialistische mi
nisters op buitenlandse zaken en defensie, 
moeten de voortdurende aanvallen op de 
krijgsmacht uit de progressieve hoek 
tot een eind komen. Het is hard nodig 
dat de socialistische ministers hun kie
zers eens wat anders vertellen dan wat 
er in de laatste jaren aan onzin is ver
kondigd. Ik beschouw de defensienota als 
een absoluut minimum-program. Dat laat 
niet toe dat ‘Inen er een halfslachtige 
houding tegenover inneemt.

RUGGESTEUN

De stellingname van de CHU zal onver
anderd zijn: verbondenheid met de bondge
noten, waardering voor het werk van het 
defensie-personeel en de eis dat de strijd
krachten met goed materieel worden uit
gerust. Als de nood aan de man komt, 
mogen onze militairen niet in de strijd 
worden gestuurd met verouderde wapens. 
Daarom zal de CHU critisch blijven be
oordelen of het defensiebeleid aan deze 
minimum-eisen voldoet.

Maassluis, 11 juli ’74
drs. P. B. R. de Geus, 
voorz. Defensiecommissie 
, ,Lohmanstichting” .

DEFENSIENOTA

Opvoering kwaliteit defensie 
centraal in regeringsplannen
Inkrimping van de personeelssterkte, 
waardoor geld vrij komt voor investeringen 
vormt de hoofdgedachte van de onlangs 
verschenen Defensienota die door minister 
Vredeling en zijn staatssecretarissen 
Stemerdink en Van Lent aan de Staten 
Generaal is aangeboden. Door herstmk- 
tnreringen zal de nadmk worden gelegd op 
de kwaliteit van de defensie.
Deze nota, waaraan de defensieplannen tot 
1983 zijn weergegeven, is opgesteld in de 
verwachting dat het MBFR-overleg tossen 
NATO- en Warschanlanden over weder
zijdse evenwichtige troepenvermindering, 
tot positieve resultaten zal leiden. Een 
drastische reorganisatie van het parate leger 
wordt afhankelijk gesteld van de uitkomst 
van dit overleg. Wanneer direct met de 
reorganisatie begonnen zou kunnen worden 
zou dit in 1977 reeds een besparing van 15%  
op de personeelsuitgaven opleveren.

In de nota, getiteld „Om de veiligheid van 
het bestaan” wordt de nadruk gelegd op de 
noodzaak van een verdergaande taak
verdeling in NAVO-verband en standaardi
satie van het materieel. De bewindslieden 
willen vooralsnog niet trachten door 
eenzijdige afstoting van taken een oplossing 
voor de steeds toenemende kosten te vinden. 
Zij wijzen er op dat het bij onvoldoende 
voortgang van taakverdeling met name voor 
kleine landen onontkoombaar zal zijn om in 
de toekomst eenzijdig tot afstoting van een 
geheel krijgsmachtsonderdeel over te gaan.

PERSONEELSBELEID

De personeelssterkte van de krijgsmacht zal 
tot 1977 worden ingekrompen met ongeveer 
20.000 man, waarvan ruim de helft dienst
plichtigen. Doorvoering van dit beleid 
wordt afhankelijk gesteld van het resultaat 
van de MBFR-besprekingen.
De bewindslieden willen in 1975 een begin 
maken van verkorting van de diensttijd voor 
eerste oefening van 16 tot 12 maanden. In 
1977 hoopt men deze verkorting volledig te 
kunnen doorvoeren.
Over de mogelijkheid en wenselijkheid de 
dienstplicht af te schaffen en over te gaan 
tot een vrijwilligersleger zal een staats
commissie aan de regering advies uit 
brengen.
AIb hoeksteen van het personeelsbeleid 
beschouwen de bewindslieden de ver

vlechting van de militaire dienst met de 
maatschappeiyke ontwikkelingen. Gerecht
vaardigde verlangens op het gebied van 
democratisering moeten steeds tegen 
noodzakelijke militaire eisen worden 
afgewogen. Handhaving van de hiërar
chische bevelsverhoudingen wordt on
misbaar geacht. De grens ligt daar waar de 
effectiviteit van de krijgsmacht bij het 
optreden in crisis- en oorlogssituaties in 
gevaar zou komen.

Nog dit jaar zal gestart worden met een 
nieuwe regeling van het georganiseerd 
overleg. Er komt één centrale commissie 
zowel voor het vrijwillig dienend als het 
dienstplichtig personeel. Daaronder zullen 
drie bijzondere commissies voor elk 
krijgsmacht-onderdeel ressorteren. Over
wogen wordt de overlegorganen in hun 
geheel door verkiezing te laten samen
stellen.

De geneeskundige dienst van de drie 
krijgsmachtonderdelen komt onder een 
centrale leiding. De militair zal zich in de 
toekomst in het algemeen moeten kunnen 
wenden tot de arts van zijn keuze.
Gezien de taak van de krijgsmacht en de 
noodzaak van continue inzetbaarheid kan 
een stakingsrecht aan militairen niet 
worden toegekend.
Het houden van betogingen moet ook voor 
militairen mogelijk zijn. Voor demon
straties binnen de kazerne is toestemming 
van de commandant nodig. Het dragen van 
het uniform bij demonstraties buiten de 
kazerne is in beginsel mogelijk wanneer het 
om verbetering van arbeidsvoorwaarden 
gaat.
Voor het verspreiden van geschriften 
binnen de kazerne kunnen geen vooraf
gaande bepekingen worden gesteld wegens 
de inhoud van die geschriften. Wel kunnen 
tijdstip en wijze van verspreiding aan 
beperkingen en sancties worden onder
worpen.
De wedde van dienstplichtigen zal in fasen 
worden gebracht op het loon van een 
werknemer van dezelfde leeftijd.
Over de kwestie van de compensatie voor 
overwerk op zon- en feestdagen en de 
inhouding op de bezoldiging voor voeding 
en huisvesting door het Rijk wordt nog 
gestudeerd.

H. van Spanning.

MR. W. SCHOLTEN IN EUROPEES PARLEMENT

Statuut Europese NV 

van groot belang
Het voorstel tot oprichting van een 
Europese N.V.-vorm is van groot belang om 
de economische samenwerking tussen de 
EEG-Iidstaten te bevorderen. Dit zei mr. W . 
Schotten, die tydens de juli-vergadering van 
het Europees parlement, namens de 
christen-democratische fraktie het woord 
voerde over het statuut voor een Europese 
N .V. De heer Schotten geeft elders in De 
Nederlander een nabeschouwing over dit 
debat.

Scholten beklemtoonde de economische 
aspecten van dit voorstel. Een Europese 
N.V. maakt de rechtsvorm voor alle 
lidstaten gelijk; er zal geen nationaal 
stempel meer op rusten. Een Europese N.V. 
zal stimulerend werken op de verdere 
harmonisatie van het nationale vennoot
schapsrecht.
Spreker achtte het psychologisch van groot 
belang dat bij invoering van een Europese 
N.V.-vorm geen der samenwerkende 
partijen de indruk meer hoeft te hebben dat 
bij de keuze van de rechtsvorm gecapitu
leerd is voor het rechtsstelsel van een andere 
partij.

Hij betreurde het daarom dat in het 
ontwerp de oprichting van een Europese

N .V. was voorbehouden aan N .V.’s, die 
overeenkomstig het recht van de lidstaten 
zijn opgericht. Hij achtte deze beperking 
schadelijk voor de algemene doelstelling 
van de Europese N .V. en ook niet 
noodzakelijk om deze vennootschap voor 
uitwassen te behoeden.

Deze beperking vond spreker onbegrijpelijk 
en onjuist. Hij zag ook niet in dat andere 
dan N.V.’s op minder serieuze wijze aan 
hun oprichtingsverplichtingen zouden vol
doen; terwijl men toch ook niet kan stellen 
dat alleen ondernemingen in N.V.-vorm 
voor de Europese economie van belang zijn. 
Hij deed daarom een dringend beroep op 
het commissielid Gundelach het punt van 
de beperking in de oprichting van een 
Europees N.V. nader te bezien.
Over de publikatievoorschriften merkte 
Scholten op dat hier volgens de christen
democratische fraktie nadere aanvulling is 
geboden. De Europese N.V. zal in alle 
openheid verslag van haar bedrijfs
resultaten moeten doen.
De christen-democratische fraktie zal met 
overtuiging haar stem aan dit voorstel 
geven, aldus mr. Scholten.

H. van Spanning.
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moet men bijvoorbeeld de recreatie waar
deren? En wat is sociaal-economisch ge
zien, de waarde van recreatieterreinen 
die verloren gaan bij de aanleg van een 
nieuwe luchthaven? Een vraag die direct 
een volgende opwerpt; wat is de positie
ve recreatie waarde van zo’n luchthaven? 
Schiphol trekt tenslotte per jaar anderhalf 
miljoen betalende bezoekers. En de nieuwe 
luchthaven zal ongetwijfeld ook die re 
creatieve functie erbij krijgen. Verder 
zal men een zaak als veiligheid moeten 
zien te waarderen.
Om op dit alles een antwoord te kunnen 
vinden zal allereerst de regio nauwkeurig 
geïnventariseerd moeten worden. Je moet 
weten waar zich bebouwing bevindt, hoe
veel natuurterreinen er zijn en welke 
recreatieterreinen zich waar bevinden. 
Z o ’n inventarisatie is bovendien noodzake
lijk om te kunnen nagaan welk effect 
de geluidshinder op het milieu heeft. 
Want zo ’n belangrijke zaak als geluids
hinder moet zeker geanalyseerd en op 
de een of andere manier berekend worden. 
Om dit goed te kunnen doen heeft de plan- 
groep de kwestie van de geluidshinder 
gesplitst; welke invloed heeft deze hin
der op de woon-, werk-, en recreatieve 
omgeving?

Voor een dergelijk pakket vragen zijn nau
welijks analyse-methoden voorhanden. 
Slechts voor het probleem van geluids
hinder in woningen heeft men in het bui
tenland enige methoden opgezet, waarvan 
de plangroep op een voor ons land aan
gepaste wijze gebruik heeft gemaakt. Voor 
de rest moesten echter nieuwe methoden 
worden gevonden.
Zetten we alles nog eens op een rij 
dan kwamen er voor de kosten-baten 
analyse van de plangroep, zeer globaal 
gesproken, drie groepen gegevens naar 
voren.

a. Een groep gegevens (of effecten) die 
direct waardeerbaar is in geld. (B ij
voorbeeld: technische gegevens)

b. Een groep gegevens zonder marktprijs, 
maar die via indirecte methoden in geld 
uitgedrukt kan worden. Zij het, dat daar
bij veel onzeker is. (Bijvoorbeeld: vei
ligheid)
Juist voor deze groep werd een nieuw 
soort analyse, de gevoeligheidsanalyse, 
opgezet. Zo ’n analyse komt neer op een 
methode die uitgaat van een geheel 
scala van waarderingen. Op basis van 
veronderstellingen wordt factor voor 
factor gewaardeerd en zo ontstaat een 
soort rangorde. Bij een gevoeligheids
analyse gaat het er nu om, uit te maken 
in hoeverre wijzigingen van de veron
derstellingen de uiteindelijke rangorde 
beïnvloeden.

c. Een groep gegevens zonder mogelijk
heid voor zelfs bovengenoemde indirec
te methode. (Bijvoorbeeld: natuur) Hier 
paste men meer een ,,beschreven”  
analyse, dan een ,,berekende”  analyse 
toe.

PLAATS VAN VESTIGING

Alles wat hierboven werd beschreven, 
heeft betrekking op de analyse die nodig 
is om over een plaats van vestiging te 
adviseren. Dit is wat de plangroep dan 
ook de ,,vestigingsplaats-analyse”  noemt. 
Voor elk van de vijf vestigingsplaatsen 
werd zo’n analyse opgesteld. Maar er 
bestaat ook een ,,grote”  analyse, in vak
taal de macro-economische analyse. Deze 
gaf het antwoord op de enkele vraag: 
heeft Nederland wel of geen behoefte 
aan uitbreiding van zijn luchtvaart? In 
feite de basisvraag waarop het hele onder
zoek steunt.
De plangroep ging er vanuit, dat deze 
vraag na analyse positief zou worden 
beantwoord. Maar men ging ook na, wat 
de gevolgen zouden zijn bij een nega
tieve uitkomst, dat wil dus zeggen als 
blijkt dat uitbreiding van de luchtvaart 
achterwege kan blijven. Dit ,,nul-alter- 
natief”  zoals het in vaktaal heet, heeft 
onder andere consequenties voor de be
talingsbalans. Bijvoorbeeld, doordat re i
zigers na het vollopen van Schiphol gebruik 
gaan maken van buitenlandse luchthavens.

ENGELS VOORBEELD

De Nederlandse plangroep had één voor
beeld: de Roskill Commission, een Engel
se werkgroep die zich geplaatst zag voor 
een soortelijke taak als de plangroep van 
de tweede nationale luchthaven. Het Neder
landse onderzoek reikt echter verder dan 
de Britse analyse, die werd beëindigd na
dat de kosten van de verschillende ves
tigingsplaatsen waren berekend. Men ging 
er namelijk vanuit, dat elke vestigings
plaats dezelfde opbrengsten zou bieden, 
groot genoeg om de vestiging van een 
luchthaven te rechtvaardigen. Het onder
zoek dat hier aan de gang is poogt niet 
alleen de kosten, maar ook de opbreng
sten van de luchthavens voor elke regio 
te becijferen. Daarbij komt, dat het Ne
derlandse onderzoek ook in planologisch 
opzicht dieper graaft.

DE TOEKOMST IN ANALYSE
Het onderzoek naar een plaats voor een 
nieuwe luchthaven heeft als kenmerk, 
dat men reeds nu poogt aan het licht te 
brengen wat over circa dertig jaar zicht
baar en merkbaar wordt als de luchthaven 
volledig in bedrijf is.
Maar tussen nu en het jaar 2000 kunnen 
zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen 
die de analyse - hoe zorgvuldig ook - op 
losse schroeven zetten. Projectleider ir. 
Segers en zijn medewerker drs. Van der 
Kind beseffen dit. Zij hebben uitgesproken 
ideeën over ,,hoe het straks allemaal 
verder moet” .
Ir. Segers: ,,Wanneer er eenmaal een be
slissing is gevallen, dan komen er voor 
het totale project nog tien, twaalf jaar bij. 
We mikken er op dat een eventuele tweede 
luchthaven in 1985 begint te draaien. In 
die tussentijd kunnen er zeer zeker nieuwe 
aspecten naar voren komen, denk maar 
eens aan de energiecrisis. Welke effecten 
heeft zo ’n crisis op ons project? Dat moet 
onderzocht worden.
Bovendien werd tijdens het onderzoek 
bekend dat de bevolkingsprognose voor het 
jaar 2000 zich had gewijzigd. Toen het 
traject begon gaf de prognose 17,1 mil
joen inwoners aan. Nu is dit gezakt tussen 
een aantal tussen de 15 en de 16 miljoen 
inwoners. De plangroep wordt, ook als ze 
haar studie heeft afgerond niet opgeheven. 
We blijven er bovenop zitten om de stu
dies eventueel verder te sturen. Als het 
noodzakelijk is dat bepaalde zaken bijge
schaafd en bijgesteld moeten worden, dan 
zullen we dat zeker doen” .
Vraag: De plangroep blijft dus bestaan. 
Kunt u aangeven wat de groep zich voor
stelt nog verder te doen?
Ir. Segers; ,,We hebben wel een paar 
ideeën, al weten we nog niet of die wel 
uitkomen. In de eerste plaats, als het 
rapport is aangeboden aan de minister 
en de inspraak en het beleid worden uit
gestippeld, dan zullen we steun moeten ge
ven aan de bewindsman. Hem toelichting 
en nadere informatie verschaffen. In de 
tussentijd kunnen wij een aantal analyses 
nog wat uitdiepen, wat erg goed werkt 
omdat je dan de dingen tegenkomt die in 
eerste instantie tussen wal en schip zijn 
gevallen.In de derde plaats geloof ik, 
dat de plangroep - wanneer de beslissing 
eenmaal is gevallen - nog een zware taak 
krijgt bij de uitvoering. Het begeleiden 
hiervan, het opstellen van een technisch 
eisenpakket, het voorbereiden van aanbe
stedingen, enz.
Vraag; Welke onzekerheden schuilen er in 
dit onderzoek?
Drs. Van der Kind: ,,ln eerste instantie 
natuurlijk de prognose.Vanuit een histo
rische reeks van tien jaar doen we een 
prognose naar de tokomst, dertig jaar 
verder. Een gevaarlijke zaak, medegezien 
de onzekere invloeden die in dit model 
worden aangebracht. Er zijn zaken waar
aan geen prijs vastzit, die moet dus ge
schat worden. En dat is altijd onzeker.”  
Vraag; Wat moet geschat worden?
Drs. Van der Kind; ,,De waarde die ge
hecht moet worden aan het milieu. Die 
wordt op dit moment nog niet in geld uit
gedrukt. Toch zal daar een waarde aan 
gehecht moeten worden. Het milieu zien 
wij vrij geschakeerd. Dat halen we uit 
elkaar in wonen, werken, recreatie, na
tuur, waterverontreiniging en luchtver
ontreiniging. Veiligheid zou je moeten 
waarderen voor zover dat mogelijk is. En 
dan kom je aan een punt wat erg moeilijk 
te waarderen is, de waarde van een men
senleven. Hoe druk je dat uit? De milieu
effecten, met name het effect van zo’n 
luchthaven op het wonen, drukken een 
nieuw vliegveld weg van de bebouwing. 
Aan de andere kant trekken de gebruikers 
van de luchthaven deze weer naar de be
bouwde kom toe. Dit zijn enige aspecten 
van de technische onzekerheden. Maar 
dan krijg je nog de beleidsonzekerheden: 
hoe moet je werkgelegenheid waarderen? 
We hechten daar waarde aan, maar hoe
veel waarde? Dat hangt af van de locatie 
en het bewind dat aan het roer is .”  
Vraag: Acht u het mogelijk dat de beslis
sing afwijkt van de uitkomst van zo’n 
grootscheeps onderzoek?
Drs. Van der Kind: ,,Ik geloof stellig 
dat die mogelijkheid erin zit. In de eerste 
plaats geeft een kostenbaten analyse niet 
het antwoord. Wel kan hij in hoge maten 
de grenzen van onzekerheid verschuiven. 
Ik heb net al gezegd, sommige dingen zijn 
niet in geld uit te drukken. Sommige 
waarderingen, de waardering van de na
tuur bijvoorbeeld en ook de beleidsaspec
ten zijn niet in geld uit te drukken. 
Planologische aspecten zijn bij de huidige 
stand van de techniek nog niet allemaal 
in geld uit te drukken. Dat betekent dat 
er méér is dan een kosten-baten analyse 
wat van belang is voor de beslissing. 
Dat hebben we van het begin af aan gezegd, 
hoewel zo ’n analyse wel de kern vormt 
van zo’n onderzoek. Maar er is méér 
dan een analyse en dat meer schuilt 
misschien ook in allerlei sociologische 
en voor de particulier misschien psy
chologische aspecten” .
Vraag: Is met dat laatste rekening gehou
den in het basis-relatiediapam?
Drs. Van der Kind: ,,Men is er niet langs

gegleden, maar we hebben ons bij het op
stellen van dit diagram daar wel van 
gedistantieerd. Met opzet. Om de volgende 
redenen; wij zijn voorbereiders van de 
beslissing. Wij dienen zoveel mogelijk 
objectieve informatie te geven. Natuur
lijk hebben we persoonlijk wel ideeën, 
maar zodra wij meer dan objectieve 
informatie geven gaan we op de stoel 
zitten van de mensen die een beslissing 
moeten nemen” .
Vraag: Maar sociologen kunnen tocli nagaan 
wat eventueel de gevolgen zijn voor een 
woongemeenschap die verplaatst moest 
worden?
Drs. Van der Kind: ,,In de wijze waarop 
wij de kosten van de geluidshinder evalu
eren wordt rekening gehouden met de ge
hechtheid van mensen aan de plek waar 
zij wonen. Er zijn enquêtes gehouden in 
gebieden die geen last van luchtvaart on
dervinden. In die enquêtes werd onder
meer gevraagd aan welk bedrag men zou 
vasthouden als men ergens anders moest 
gaan wonen in een identiek huis. Het 
verschil in waardering voor het eigen 
huis en voor het gelijke huis in soortge
lijke omstandigheden, maar dan op een an
dere plaats kan dan bij benadering worden 
berekend. Dat geeft dus een indicatie voor 
de waarde die de mensen hechten aan hun 
eigen huis en aan hun eigen gemeenschap. 
Maar als u mij gaat vragen hoe die groe
pen mensen zich met elkaar verhouden en 
wat de invloed van een luchthaven is op 
de verstoring van zo’n groep, dan is dat 
met de huidige stand van de techniek niet 
te achterhalen. We hebben er wel aan ge
dacht. We zijn daarvoor bij het minis
terie van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne geweest. Maar het bleek, dat 
nergens ter wereld studies over dit onder
werp bestaan. Het zal nog jaren duren 
voordat over zoiets wetenschappelijk ver
antwoorde gegevens op tafel komen.
Maar dit probleem zit overigens al ver
werkt in de kosten van de geluidshinder 
waar ik zoëven over sprak. En illustra
tief genoeg, hebben wij die kosten dan ook 
ontwortelingskosten genoemd, waarmee 
we aardig aangeven wat we er mee be
doelen.”
Vraag; Men is begonnen met de inventa
risatie van de regio Leerdam-Steen
bergen. Waarom?
Ir. Segers: ,,Wij hebben vijf mogelijke 
vestigingsplaatsen. Daarvan zijn er drie 
,,natte”  locaties, zoals wij ze noemen. 
De andere twee liggen op het oude land. 
Uiteraard hebben we wat de om vang van 
de inventarisatie betreft, rekening te hou
den met bebouwing, bewoonde gebieden, 
recreatie-, natuurgebieden enz. Daarnaast 
zijn we begonnen met locaties waarvan 
de geluidscontouren geen invloed hebben 
op de woonsituatie. Het is zuiver om tech
nische redenen gebeurd.”
Vraag: De onderzoeken worden verricht 
door werkgroepen. Hoeveel daarvan zijn 
aan dit project beziggeweest?
Ir. Segers: ,,Nou, ik denk ruim twintig. 
De werkgroepen bestaan meestal uit amb
tenaren van ministeries, functionarissen 
van de KLM, van Schiphol, enz. Daar
naast hebben we nog een aantal laboratoria 
ingeschakeld, het Instituut voor milieu
vraagstukken van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. We hebben een buitenlands 
consultatiebureau gebruikt voor de studie 
van de luchtruimstructuur. Enfin, dit is 
een globiale indicatie.”
Vraag: Voordat men begon aan dit onder
zoek was er reeds lang sprake van een 
tweede luchthaven, bijvoorbeeld in de 
Kamer, in de kranten. Zijn er veel pro
vincies en gemeenten geweest die aandron
gen op de vestiging daarvan binnen hun 
regio?
Ir. Segers; ,,Laat ik het ruim stellen, 
er zijn niet alleen gemeenten geweest 
die aandrongen op de vestiging van een 
luchthaven in hun gebied, evenveel ge
meenten hebben het omgekeerde gewild. 
Wel vestiging bij de buurman, maar niet 
op hun grondgebied omdat dit een te grote 
ingreep zou zijn in de regio. Zowel de 
pro’s als de contra’s hebben van zich laten 
horen, niet alleen aan de Kamerleden, 
maar ook in brieven aan de minister.”  
Vraag: Straks volgt er een inspraakpro
cedure. De ministerraad heeft al besloten 
dat in dit geval de procedure van een pla
nologische kernbeslissing wordt gevolgd. 
Ir. Segers; ,,Ja, die inspraak zal op een 
zo breed mogelijk terrein moeten geschie
den.Dat is al aan de orde gesteld in 
een discussienota hierover. Dat is ook aan 
de orde geweest bij het Engelse onderzoek 
van de Roskill Commission. Voor zover 
deze studie en de onze elkaar overlappen 
zijn ze even diepgaand. Alleen wij zijn 
verder gegaan. Bij de Roskill Commission 
is de planologie er geheel buiten gelaten. 
Daar is in Engeland veel kritiek op 
geweest. Bij ons zit die planologie er wel 
in. De Engelse commissie heeft voorts 
alleen de kosten bepaald. Ook hier gaan 
wij verder. We proberen uit te zoeken 
wat de opbrengsten van zo ’n luchthaven 
per regio is .”
Vraag: Is dit het grootste project dat u 
onder handen kreeg?
Ir. Segers: ,,Ja, dit is tot nu toe het groot
ste. Men heeft het wel eens qua omvang 
met de Deltawerken vergeleken. Niet al

leen als project op zich, maar vooral als 
luchtvaartkundig project, kan het van veel 
nut zijn voor de Rijksluchtvaartdienst. 
Voor beslissingen die mogelijk nog in de 

i toekomst genomen moeten worden beschikt 
men nu over een schat aan gegevens. 
Daar hebben wij aan bijgedragen en naar 
mijn mening is het een goede voorwaarde, 
ïat we die gegevens keurig gaan inventa
riseren en catalogiseren. Daar is de hele 
Rijksluchtvaartdienst bij gebaat. Maar ook 

\ andere instituten. Het is duidelijk gebleken 
/ dat üitvloeisels van deze studies op veler- 
IjleïT gebied toegepast kunnen worden. Ik 
■jnoè'm het urbanisatie-project, dat is zon- 
jder meer te gebruiken bij andere grote 
studies.”

‘Drs. Van der Kind: ,,De theorie van dit 
soort onderzoeken is bekend, maar naar 
mijn weten is het in Nederland althans de 

■eerste maal dat de theorie werkelijk op 
!grote schaal wordt toegepast.”

INSPRAAK NOODZAKELIJK
Waar een nieuwe luchthaven eventueel ook 
‘zal worden gebouwd, altijd grijpt zo ’n 
co"m ^x diep in, in de omgeving. De 
beslissing over de plaats van vestiging 
is daarom erg belangrijk. Zo belangrijk, 
dat de overheid deze beslissing een plano
logische kernbeslissing noemt. Dat is niet 
zo maar een woord zonder gevolgen. 
Integendeel.
Een planologische kernbeslissing kan niet 
worden genomen zonder uitgebreide in
spraak. De regels voor die inspraak zijn 
zelfs vastgelegd. En om die inspraak 
is het de overheid uitdrukkelijk te doen. 
Je kunt niet zo maar ergens in dit dicht
bevolkte land startbanen voor straalvlieg
tuigen gaan aanleggen, gebouwen neerzet
ten en dit alles koppelen aan snelwegen 
en spoorverbindingen. Dat zal wensen en 
bezwaren op^oepen. En de bevolking in de 
betrokken streken moet de gelegenheid 
krijgen deze naar voren te brengen. Anno 
1974 een vanzelfsprekende zaak.

,Hoe ziet die inspraak er dan uit? Langs 
i welke wegen moet ze verlopen? En vooral,
Iwelke instanties zijn erbij betrokken? 
iwe kennen in Nederland twee organen 
die over belangrijke zaken op het gebied 
van de ruimtelijke ordening advies uit
brengen. Dat zijn de Rijksplanologische 
commissie en de Raad van advies voor 
ruimtelijke ordening.
De Rijksplanologische commissie bereidt 
de coördinatie van het beleid voor. Alle 
ministeries worden in deze commissie 
vertegenwoordigd door enige topambtena
ren. Zij geven adviezen aan de minister
raad die uiteindelijk de beslissing zal 
nemen.
De Raad van advies voor ruimtelijke 
ordening is breder van samenstelling. 
De raad bestaat uit vertegenwoordigers 
van allerlei maatschappelijke organisa
ties, zoals wérknemers- mi werkgevers
organisaties, vervoersorganisaties, in
stellingen op het gebied van de recreatie, 
woningbouwverenigingen, enz. Tevens zijn 
in de raad vertegenwoordigers van pro
vinciale en gemeentelijke bestuurders op
genomen en een aantal andere deskun
digen. De raad kan op verzoek van de 
minister van Volkshuisvesting en Ruim
telijke ordening of op eigen initiatief 
adviezen uitbrengen over zaken die van al
gemeen belang zijn voor de ruimtelijte 
ordening van ons land.
Deze twee instellingen spelen een be
langrijke rol in de inspraakprocedure 
over een tweede nationale luchthaven. 
Het eindrapport van de Plangroep tweede 
nationale luchthaven zal onderwerp van 
overleg zijn tussen de betrokken departe
menten, provincies, gemeenten en water
schappen. Op grond van dit overlegbrengt 
de Rijksplanologische commissie advies 
uit aan d e ' ministerraad, die een voor
lopig standpunt inneemt. Dit standpunt 
wordt beleidsvoornemen genoemd. Dit be
leidsvoornemen wordt ter inzage gelegd 
in de betrokken provincies en gemeenten. 
De aankondiging hiervan komt te staan in 
landelijke dagbladen, in plaatselijke 
nieuws- en advertentiebladen en natuur
lijk ook in de Staatscourant. Twee maanden 
lang krijgt men de gelegenheid de plannen 
in te zien en zijn mening daarover schrif
telijk kenbaar te maken aan adressen die 
eveneens in de kranten zullen worden ver
meld. Eventueel wordt dit alles aange
vuld met voorlichtingsbijeenkomsten.
Na deze periode van twee maanden stelt 
de Raad van advies voor ruimtelijke or
dening een openbaar advies op. Daarbij 
wordt uitvoerig aandacht geschonken aan 
binnengekomen reacties, die op hoorzittin
gen nader zijn toegelicht. 'Ten hoogste 
zeven maanden na de periode van inzage 
brengt de raad advies uit aan de regering. 
Daarop neemt het kabinet de definitieve 
beslissing. De Kamer krijgt mededeling 
hiervan en krijgt het advies van de raad 
toegezonden, met daarbij de schriftelijke 
en mondelinge reacties van de burgers 
en het antwoord van de regering daarop. 
De Tweede Kamer heeft dan nog een ze
kere tijd om zich over de zaak uit te spre
ken. Bij elkaar duurt de gehele inspraak- 
en beslissingsprocedure dus een jaar. 
Althans in theorie. Bij z o ’n complexe 
zaak als de tweede nationale lucb^aven 
zou het ook langer kunnen duren.
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POLITIEK STRIJDPUNT

Toepassing inflatiecorrectie in 
1975 is gewenst
door mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer voor CHU en oud-staatssecretaris van financiën

Wie in 1971 na de aanvaarding door 
de Staten-Generaal van het wetsontwerp 
„voorzieningen met betrekking tot een 
jaarlijkse bijstelling van het tarief van 
de inkomstenbelasting en loonbelasting”  
had gehoopt of verwacht dat daarmede 

het onderwerp inflatiecorrectie van het 
politieke strijdtoneel zou zijn verdwenen, 
moet zich in 1974 wat teleurgesteld voe
len.
Want niet alleen is in de achter ons lig
gende jaren de vraag of de automatische 
inflatiecorrectie wel of niet slechts ten 
dele moest worden doorgevoerd telken
male onderwerp van diepgaande discus
sies geweest, ook dit jaar staat het 
onderwerp weer in het middelpunt van 
de belangstelling. De opmerkingen die 
Andriessen en Aantjes vlak voor de Sta
tenverkiezingen over dit onderwerp heb
ben gemaakt en de daarna gevoerde dis
cussie in het parlement maken duidelijk, 
dat het één van de hoofdpunten zal wor
den van de begrotingsbesprekingen die 
het kabinet-Den Uyl in de komende we
ken en maanden zal houden.

WAAROM CORRECTIE?

,,Het verschijnsel waartegen de in het 
wetsontwerp neergelegde regeling zich 
richt, is thans wel algemeen bekend” , 
zo schreven minister Witteveen en staats
secretaris Grapperhaus in 1970 in de 
memorie van toelichting van het wets
ontwerp automatische correctie. De kern 
van de zaak is, dat bij stijging van de 
inkomens die gepaard gaan met stijging 
van de prijzen - dus zonder stijging van 
het reële inkomen - toch de reële druk 
van de loon- en inkomstenbelasting stijgt. 
Dit wordt veroorzaakt door de progres
sie die in de tabellen van deze belas

Conferentie van ARP, CHU 
en KVP over economische 
ontwikkeling

Op dinsdag 27 augustus wordt van 4 
uur ’s middags tot half elf ’s avonds 
in het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht een conferentie gehouden 
van de drie wetenschappelijke 
instituten van ARP, CHU en KVP 
gezamenlijk over een nota, bedoeld 
als bijdrage tot de discussie over 
perspectieven van onze economische 
ontwikkeling. De nota is binnen de 
wetenschappelijke instituten opge
steld, naar aanleiding van ge
sprekken met de voorzitters van de 
sociaal-economische secties, prof. dr. 
B. Goudzwaard voor de Dr. A. 
Kuyperstichting, drs. B. L. Udink 
voor de Jhr. Mr. A. F. de Savornin 
Lohmanstichting en Mr. R. J. 
Nelissen voor het Centrum voor 
Staatkundige Vorming.
Het programma ziet er als volgt uit: 
16.00 uur: opening conferentie door 

mr. R. J. Nelissen, oud- 
ministér.

16.10 uur: toelichting op de nota 
door prof. dr. B. Goud
zwaard, oud-Tweede-Ka- 
merlid.

16.30 uur: sectiebijeenkomsten.
18.30 uur: pauze.
19.30 uur: plenaire bijeenkomst (sec-

tierapportage en forum
discussie) 0.1.V. drs. B. J. 
Udink, oud-minister. 

22.00-22.30 uur: conclusies en slui
ting conferentie.

De deelnemerskosten voor deze 
conferentie bedragen f9 ,- , die men 
bij binnenkomst kan voldoen. Men 
kan, voor eigen rekening, een 
maaltijd gebruiken in het Jaarbeurs
complex.
De discussienota wordt tijdig van te 
voren aan de deelnemers toe
gezonden. Aanmelding kan ge
schieden bij het bureau van de 
Lohmanstichting CHU, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag, telefoon 
070-246791/244516.

tingen is ingebouwd, waardoor in begin
sel iedere nominale gulden méér inko
men zwaarder wordt belast. Zonder aan
passing van de tabellen leidt geldont
waarding dus tot een zwaardere belas
tingheffing, zowel collectief als indivi
dueel bezien.
Naar het oordeel van de toenmalige be
windslieden van financiën - en ik deel 
die opvatting - is een dergelijke slui
pende verzwaring van de druk van de 
loon- en inkomstenbelasting in strijd met 
de principiële grondslag voor de hef
fing van de loon- en inkomstenbelasting. 
Deze belastingen behoren zich namelijk 
niet te richten naar het nominale in
komen, maar naar de met dat inkomen 
corresponderende draagkracht. De draag
kracht van niemand wordt hoger wan
neer zijn inkomen zich parallel met de 
geldontwaarding ontwikkelt.
In de jaren voor 1972 was de inflatie
correctie steeds een periodieke opera
tie, waarbij voor een aantal jaren te
gelijk de invloed van de geldontwaarding 
op de tarieven van de loon- en inkom
stenbelasting werden weggenomen. De be
zwaren aan een dergelijk periodiek sy
steem verbonden waren duidelijk:
1. de correctie vond pas na een aan
tal jaren plaats;
2. omdat het om een periode van een 
aantal jaren ging beliep de operatie grote 
bedragen, die zowel budgettair als con- 
junctuurpolitiek bezien problemen oprie- 
pen;
3. mede door de grootte van de bedra
gen kwam de operatie over als een ech
te belastingverlaging inplaats van als een 
- de reële druk handhavende - correc
tie van tarieven in verband met de geld
ontwaarding.
Na het positieve advies dat de SER op 
19 december 1969 ten aanzien van het 
systeem van jaarlijkse bijstelling van 
de tarieven had uitgebracht leek de ver
wachting gewettigd, mede gelet op de 
bezwaren verbonden aan de oude syste
matiek, dat een wettelijk systeem van 
jaarlijkse inflatiecorrectie een einde zou 
maken aan veel politiek gekrakeel. Maar 
die verwachting is niet uitgekomen. Dat 
heeft verschillende oorzaken.

BUDGETTAIRE GEVOLGEN

Eén van die oorzaken wordt gesignaleerd 
in het onlangs verschenen boek van Van 
den Berg en Molleman ,,Crises in de 
Nederlandse politiek” . De budgettaire ge
volgen van de jaarlijkse bijstelling ble
ken in de praktijk anders (d.w.z. gro
ter) te zijn dan was aangenomen bij de 
totstandkoming van de wet. Witteveen 
en Grapperhaus gingen uit van een ge
lijkblijvende progressiefactor voor de to
tale belastingopbrengst. Zij hielden alleen 
rekening met het feit dat belastingen 
die naar volume worden geheven (de 
specifieke accijnzen en de motorrijtui
genbelasting) bij voortgaande geldont
waarding en niet aangepaste tarieven 
voortdurend minder (relatief bezien uiter
aard) opbrengen. Voor deze belastingen 
zou een positieve inflatiecorrectie ge
wenst zijn, maar dat is onder meer in 
verband met onze afspraken in de Be
nelux over harmonisatie van de accijns
tarieven een onmogelijke zaak. Om het 
financieringstekort dat hierdoor dreigde 
te ontstaan te kunnen voorkomen werd 
in de wet de bevoegdheid vastgelegd de 
jaarlijkse bijstelling te beperken tot 80 
procent.
Van den Berg en Molleman doen het 
voorkomen of de grotere budgettaire ge
volgen hun oorzaak vinden in de wet 
jaarlijkse bijstelling. Zij schrijven onder 
meer: ,,Maar in 1972 bleek duidelijk dat 
het terug te geven bedrag aanzienlijk te 
hoog was berekend; in totaal was de 
,,inflatoire progressiekop maar half zo 
groot als in de wet beloofd was” . Dezege- 
dachtengang berust naar ik meen op een 
misverstand. Daargelaten dat de wet nim
mer budgettaire gevolgen pleegt te be
loven, moet uitdrukkelijk worden vast
gesteld dat de financiering van de auto
matische correctie van de loon- en in
komstenbelasting op zichzelf in de sfeer 
van die belastingen uiteraard rondloopt. 
Dr. K. van der Heeden heeft er goed 
aan gedaan in zijn onlangs verschenen 
boek ,,Tarief van de inkomstenbelasting”  
de discussie die op dit punt in de Twee
de Kamer is gevoerd nog eens vast te 
leggen. Bij de jaarlijkse bijstelling geeft

men alleen een extra opbrengst terug, 
die men zonder*jaarlijkse correctie door 
prijsstijging zou krijgen. Dat kan per 
definitie geen budgettaire problemen ge
ven.
Die problemen ontstaan doordat andere 
belastingen in vergelijking met vroeger 
een lagere progressiefactor te zien ge
ven (wat bijv. het geval is bij de omzet
belasting, waarvan de progressiefactor 
na de invoering van het stelsel van de toe
gevoegde waarde is gedaald), of omdat 
de progressiefactor van de loon- en in
komstenbelasting door andere oorzaken 
(bijv. een gewijzigde inkomensverdeling) 
is gedaald. Voor de zuiverheid van de 
discussie is het naar mijn oordeel erg 
belangrijk deze verschillende factoren goed 
uit elkaar te houden. Anders dreigt bij
voorbeeld het gevaar dat het als een van
zelfsprekendheid wordt beschouwd dat een 
verminderde opbrengst van de loon- en 
inkomstenbelasting tengevolge van nivel
lering van loon en inkomen gevolgen moet 
hebben voor de jaarlijkse inflatiecorrec
tie.

GELDEND RECHT

Een andere oorzaak van de voortduren
de discussie ligt in het feit, dat het 
kennelijk geruime tijd vraagt voordat het 
tot iedereen is doorgedrongen dat het 
systeem van jaarlijkse bijstelling gel
dend recht is geworden en onderdeel 
uitmaakt van ons fiscale heffingsstelsel. 
Dat ^eldt niet alleen voor verscheidene 
politici en vakbondsbestuurders, maar 
ook in ambtelijke kring blijkt iedere 
keer opnieuw het misverstand te leven 
dat toepassing van de jaarlijkse infla
tiecorrectie een nieuw stuk fiscaal be
leid is.
Het onlangs verschenen ambtelijk rap
port van de studiegroep begrotingsruim
te (waarin wordt voorgesteld het tot op 
heden toegepaste systeem waarbij onder
scheid wordt gemaakt tussen nominale 
en reële begrotingsruimte te vervangen 
door één nominale ruimte) geeft daarvan 
bijzonder duidelijk blijk.
Tot mijn niet geringe verbazing heeft 
deze studiegroep in zijn rapport voorge
steld bij de berèkening van de begro
tingsruimte te abstraheren van de jaar
lijkse inflatiecorrectie. Ik ben op deze 
zaak elders reeds uitvoerig ingegaan, 
maar ik wil ook nu herhalen: krach
tens geldend recht is toepassing van de in
flatiecorrectie ongewijzigd beleid.
Een derde oorzaak van de voortdurende 
discussie is de kennelijk bij velen le
vende vrees dat het systeem van jaar
lijkse bijstelling van de tarieven van 
loon- en inkomstenbelasting aan een ver
antwoorde prioriteitsafweging tussen uit
gaven en belastingheffing in de weg staat. 
Naar mijn oordeel is die vrees onge
grond.
Ik wil dat graag nader toelichten.
In het advies van de Sociaal Economische 
Raad van december 1969 over het systeem 
van jaarlijkse bijstelling werd ook aan dit 
punt aandacht besteed. Ik citeer: ,,De 
Raad is er zich van bewust dat soms 
de opvatting wordt verdedigd als zou 
door invoering van de jaarlijkse bijstel
ling automatisch de hoogste prioriteit wor
den gegeven aan een bepaalde belas
tingmaatregel zonder afweging tegen an
dere desiderata. Inderdaad is het nood
zakelijk dat in het kader van een prio
riteitenbepaling een zo zuiver mogelijke 
afweging plaatsvindt niet alleen van di
verse bestedingsmogelijkheden van de 
overheidsmiddelen onderling, doch met 
name ook van uitgavenvergroting (verklei
ning) tegenover verhoging (verlaging) van 
de belastingdruk. Deze afweging kan ech
ter alleen zuiver geschieden tegen de ach
tergrond van een verplichting tot eli
minering van de louter door de werking 
van inflatie en door de wetgever niet 
bedoelde verzwaring van de druk van 
de inkomsten- en loonbelasting. Mocht 
in het kader van de prioriteitsbepaling 
tot verhoging van de belastingdruk bij 
gelijkblijvende draagkracht worden beslo
ten, dan zou dienen te worden nagegaan 
in welke vorm een dergelijke belasting
verhoging het best kan geschieden. Zou 
daarbij worden gekozen voor een verho
ging van de inkomsten- en loonbelasting 
dan behoort uiteraard ook een verho
ging welke in haar effect neerkomt op 
het één of meerdere jaren achterwege

Dezer dagen heeft het kabinet-Den 
Uyl zijn besprekingen afgerond over 
de Miljoenennota 1975. In het kader 
daarvan zijn ook beslissingen ge
nomen over de belastingmaatrege
len voor het volgend jaar.
Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholten schreef 
onlangs in NRC/Handelsblad twee 
artikelen over de inflatiecorrectie, 
een onderwerp waarover ook het 
kabinet bezig is geweest.
De redactie van ,,de Nederlander”  
kreeg van de hoofdredactie van NRC/ 
Handelsblad toestemming de arti
kelen van mr. Scholten over te 
nemen. Daarvoor is een woord van 
dank op haar plaats.
Nevenstaand de twee artikelen, sa
mengevoegd tot één artikel.

laten van de inflatiecorrectie tot de mo
gelijkheden” .

NADEEL

Met deze benadering van de SER ben 
ik het volkomen eens. Dezelfde gedachten
gang vindt men ook terug in o.m. het 
programma op hoofdzaken van de chris- 
ten-democraten. In dat programma wordt 
ook nog gewezen op het belang dat de laag
ste inkomensgroepen ih het algemeen 
hebben bij doorvoering van de inflatie
correctie. De praktijk van dit jaar was 
daarvan een duidelijke illustratie. Het 
kabinet-Den Uyl stelde voor 1974 de auto
matische inflatiecorrectie buiten toepas
sing, maar stelde wel een zelfstandige 
verhoging van de belastingvrije voet voor. 
Maar die verhoging was minder dan de 
verhoging die zou zijn toegepast wanneer 
het wettelijk systeem van jaarlijkse bij
stelling onverlet was gelaten! Met andere 
woorden, ook de allerlaagste belaste in
komens hadden nadeel van dit voorstel. 
Dat het voorts zeer goed mogelijk is 
enerzijds de tarieven automatisch bij 
te stellen en anderzijds de druk van 
de loon- en inkomstenbelasting te ver
hogen bewees de praktijk gedurende het 
kabinet-Biesheuvel. Bij de invoering van 
het schijventarief werd de inflatiecorrec
tie (voor 80 pet.) doorgevoerd, maar werd 
tegelijkertijd een zorgvuldig afgewogen 
zelfstandige verhoging van de druk voor 
bepaalde categorieën (in hoofdzaak ho
gere inkomens) doorgevoerd.
Gelet op dit alles heeft het mij altijd 
wat verbaasd waarom juist van de zijde 
van de Nederlandse vakbeweging een zo 
kritische houding tegenover de automa
tische inflatiecorrectie wordt aangeno
men. Ik meen dat men in die kring 
ten onrechte bevreesd is dat de door 
hen gewenste uitbreiding van overheids
taken en -uitgaven in het gedrang zullen 
komen door het enkele feit van de auto
matische inflatiecorrectie. Aan de an
dere kant heeft men in die kring naar 
mijn oordeel wel eens onvoldoende oog 
voor de reeds bestaande zeer scherpe 
progressie in het tarief van de loon- 
en inkomstenbelasting, ook voor de la
gere middengroepen en zelfs bij het be
gin van het tarief. Een progressie die 
iedere keer dat de inflatiecorrectie niet 
of slechts ten dele wordt toegepast ver
der wordt aangescherpt. Men moet niet 
denken dat alleen de hogere inkomens 
en de middengroepen last van deze pro
gressie hebben. Dat geldt heden ten dage 
al evenzeer voor de handarbeider met 
een heel normaal salaris.

PEIL GELDONTWAARDING

Het is duidelijk dat de argumenten die 
pleiten voor een jaarlijkse bijstelling 
van de tarieven van de loon- en inkom
stenbelasting sterker worden naarmate het 
verschijnsel inflatie zich vaster in onze 
samenleving nestelt. Zouden we bij het 
huidige peil van de geldontwaarding niet 
tot correctie van de tarieven overgaan, 
dan zouden we binnen enkele jaren een 
volkomen onhanteerbaar tarief overhou
den . Dat is al een zeer klemmend argu
ment om in 1975 het wettelijk systeem 
van inflatiecorrectie ongemoeid te laten. 
Bij dit peil van inflatie is er boven
dien een behoorlijke kans dat de bud
gettaire gevolgen van de automatische 
inflatiecorrectie opgevangen kunnen wor
den door overschotten in de zogenaamde 
proportionele nominale begrotingsruimte, 
die bestemd wordt voor de verhoging 
van de ambtenarensalarissen. In een vroe
ger rapport van de studiegroep begro
tingsruimte is namelijk berekend, dat bij 
een hogere prijsstijging dan 4,5 pet. 
en een hogere loonsomstijging dan 7 pet. 
er structurele overschotten in die pro
portionele ruimte gaan ontstaan. Nie
mand zal op dit moment wel de hoop 
of verwachting hebben dat we erin zul
len slagen het inflatiepeil van 1974 tot 
beneden dit peil van 4,5 resp. 7 pet. 
terug te drukken.
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MILIEU EN ECONOMIE
Bij de N.V. Universitaire Pers 
Rotterdam, Heemraadsingel 112, 
Rotterdam is onder redactie van 
P. Nijkamp verschenen een boek: 
Milieu en Economie(f 29,50); gaarne 
geven wij gevolg aan het verzoek 
van de uitgever dit boek in De 
Nederlander te bespreken.

,,The river Rhine, it is well known, 
Doth wash your city of Cologne;
But teil me, Nymphs, what power divine 
Shall henceforth wash the river Rhine?”

Bovenstaande strofe, gedicht door Samuel 
Taylor Coleridge inhetbegin van de vorige 
eeuw, toont aan dat de belangstelling voor 
het milieuvraagstuk (i.c. het zelfreinigend 
vermogen van water), niet van vandaag 
of gisteren is, maar zich reeds in vroe
ger tijden gemanifesteerd heeft. Er kan 
ook de vraag rijzen, of er wel een nood
zaak is om na deze regels poezie een 
bundel het licht te doen zien, die op 
onpoëtische ^i.c. wetenschappelijke) wij
ze de milieuproblematiek opnieuw aan de 
orde stelt. De redacteur, P. Nijkamp 
vindt: ,,Het is mijn stellige overtuiging 
dat het huidige milieuvraagstuk, zowel 
door zijn omvang als door zijn intensi
teit, een diepgaande belangstelling ver
dient. Deze belangstelling zal niet alleen 
afkomstig moeten zijn van de directe be
trokkenen, nl. de , ,man in the Street” , 
maar ook van de zijde van beleidsinstan- 
ties, en evenzeer ook van de zijde van 
wetenschapsbeoefenaars. Gezien ook de 
maatschappelijke relevantie van het mi
lieuvraagstuk zal immers de wetenschap 
zich niet afzijdig mogen houden, maar 
een (bescheiden) poging moeten doen om 
het huidige milieuvraagstuk systematisch 
te analyseren en te belichten.”
Deze bundel heeft niet de pretentie het 
definitieve, alomvattende antwoord op alle 
milieuvraagstukken te geven. Het doel van 
de bundel is echter om vanuit de eco
nomie als aspect-wetenschap verschil
lende facetten van de milieuproblematiek 
te analyseren. Aan twee voorwaarden 
voor zo ’n systematische analyse van mi- 
lieu-aspecten is in Nederland voldaan. 
In de eerste plaats is de actualiteit van 
het milieuprobleem zodanig dat de eco
nomische wetenschap (soms tegen wil en 
dank) er mee geconfronteerd wordt. Daar
naast kan Nederland bogen op een goede 
,,stock”  aan economisch potentieel en 
economische traditie. Daarom wil deze 
bundel een representatieve inventarisatie 
zijn van het wetenschappelijk milieu
onderzoek, dat in Nederland door verschil
lende economisten (zowel op theoretisch 
:als praktisch terrein) verricht wordt. 
Op deze wijze mag een aanzienlijke ver
dieping van inzicht en verbreding van 
kennis bij een bredere groep geihteres- 
seerden voor het huidige milieuvraagstuk 
verwacht worden. Een dergelijke sys
tematische bundel leent zich eveneens 
zeer goed voor bestudering of project- 
groepsgewijze behandeling door studen
ten in verwante wetenschappen.

BIJDRAGEN IN DE BUNDEL
Het eerste gedeelte van de bundel is ge
wijd aan een aantal algemene aspecten 
van de milieuproblematiek. Dit gedeèlte 
wordt geopend met een bijdrage van drs. 
Van der Ploeg over de relaties die gelegd 
kunnen worden tussen biologische en eco
logische verschijnselen enerzijds en de 
economische waardering hiervan ander
zijds. De auteur bespreekt hierin een aan
tal mogelijkheden voor de waardering van 
het functieverlies van het milieu of van mi- 
lieucomponenten, en illustreert zijn uit
gangspunten aan de hand van een aantal 
ecologisch-economische modellen en 
technieken.
Een tweede bijdrage is afkomstig van 
drs. Botterweg en prof. dr. Klaasson. 
Zij snijden het probleem aan hoe te han
delen indien een bepaald technologisch- 
economisch project (bijvoorbeeld een ge
deeltelijke indijking van de Waddenzee) 
een aantasting betekent van een ecologisch 
waardevol gebied. Met behulp van een 
nieuw concept van zogenaamde schaduw- 
projecten blijkt het mogelijk te zijn een 
meer betrouwbare basis te geven aan 
een kosten-baten-analyse in projecteva- 
luaties.
Vervolgens analyseert prof. dr. Lambooy 
de problemen van ruimtelijke ordening 
vanuit de gezichtshoek van het milieu
vraagstuk. Zowel een ruimtelijke (her) 
allocatie van activiteiten als de creatie van 
specifieke ,,milieu-enclaves”  (Mishan) 
blijken niet voldoende te zijn voor het 
tegengaan van de milieu-aantasting, zeker 
niet indien rekening wordt gehouden met 
de mogelijkheden en de beperktheden van 
de ruimtelijke ordening.
De problemen van een geïntegreerd so- 
ciaal-economisch beleid, dat rekening 
houdt met milieu-effecten, worden belicht 
door drs. Blokland en prof. dr. Hendriks.

Binnen het kader van arbeidsmarkt- 
restricties worden deze problemen toe
gespitst op het actuele vraagstuk, of de 
vestiging van nieuwe bedrijven (i.c. een 
staalfabriek) in de Rijnmond de sociaal- 
economische en ecologische draagkracht 
van deze regio te boven gaat.
De implicaties van de kosten van een 
stringenter milieubeleid worden vervol
gens met name vanuit bedrijfseconomische 
optiek belicht doordr. De Jong. Hij schenkt 
aandacht aan de diverse kostprijsverho- 
gende effecten van' beleidsprincipes (,,de 
vervuiler betaalt” ) en beleidsalternatieven 
(heffingen, retributies, etc.).
De vraag of een andere economische orde 
meer mogelijkheden biedt voor een oplos
sing van het milieuvraagstuk wordt be
handeld door prof. dr. Hartog. Gegeven 
een tweetal realistische alternatieven, 
n.1. een collectivistische en een kapita
listische orde, is op economische gron
den niet te concluderen tot een eendui
dige keuze.
Een ander probleem waarbij eveneens over 
onze landsgrenzen gekeken wordt, is de 
internationale milieuvervuiling. Drs. Ter- 
hal, die dit vraagstuk aan de orde stelt, 
spitst dit met name toe op de oceaanver- 
vuiling en de Groene Revolutie. Hij bena
drukt in zijn bijdrage zeer sterk het 
economisch-politieke karakter van de in
ternationale milieuvervuiling en de nood
zaak tot internationaal overleg.

MILIEUBELEID IN HOOFDZAKEN
In het tweede deel van de bundel wordt 
de aandacht van de lezer gevraagd voor 
een aantal specifieke ,.topics”  van het 
milieuvraagstuk. Een eerste en beleids
gerichte bijdrage, van de hand van drs. 
Den Hartog, drs. Houweling en drs. Tjan, 
betreft de watervervuiling. In dit artikel 
laten de auteurs zien hoe een groot model 
voor watervervuiling en -beheer gebruikt 
kan worden als analytisch instrument voor 
de bepaling van de kosten van waterbeheer. 
Zij staven hun conclusies met een aantal 
recente numerieke resultaten.
In een volgend artikel gaat ir. Bouma die
per in op de recreatieproblemen. Zijn 
artikel is  een bijdrage tot een meer ope
rationele waardering van natuurfuncties 
en van de vraag naar recreatiegebieden. 
Drs. Locht gaat vervolgens in op de 
waarderingsproblemen die voortvloeien 
uit de verandering van de natuurlijke 
situatie van een bepaald gebied (bijvoor
beeld aanplant van bos voor recreatieve 
en produktieve doeleinden). In economische 
termen wordt getracht de directe en indi
recte effecten van een verandering in na
tuurlijke omstandigheden te meten, toe
gespitst o.m. op de problemen rond de 
Lopikerwaard.
Het probleem van de luchtverontreiniging 
wordt door drs. Muller aan de orde gesteld. 
Via een lineair programmeringsmodel 
tracht hij voor het Rijnmondgebied een 
verantwoorde afweging te vinden van ver
schillende alternatieven op het gebied 
van produktievolumes en inkomens per 
sector.
Een multiregionaal milieu-model voorin- 
vesteringsallocatie wordt vervolgens ge
presenteerd door drs. Mastenbroek en 
ondergetekende. De auteurs leveren een 
aantal numerieke analyses voor een tweë- 
regio geval (i.c. Rijnmond vs. dë rest 
van Nederland), terwijl hun bijdrage wordt 
besloten met een niet-lineair model om 
een aantal stringente restricties van het 
lineaire model te ondervangen.
Tenslotte wordt de reeks van specifieke 
onderwerpen besloten met een artikel van 
drs. Opschoor over geluidhinder. Hii richt 
zijn aandacht vooral op de problemen van 
het schatten van schadefuncties als zijnde 
een transformatie van fysische verschijn
selen naar economische waarderingen.

MODELLEN VAN VRAAGSTUKKEN
In het derde deel van de bundel worden 
een aantal meer algemene modellen voor 
milieuvraagstukken gepresenteerd. In de 
eerste plaats geeft drs. Jansen een alge
meen overzicht van een aantal recente 
modellen, die ontwikkeld zijn voor een 
meer kwantitatieve aanpak van milieu
bederf.
Vervolgens treft de lezer een artikel 
aan van ondergetekende, die daarin laat 
zien dat optimale regeltheorie een ope
rationeel instrument is voor de analyse 
van de dynamiek van economische ver
schijnselen, welke een ruimtelijke, tem
porele en sectorale dimensie hebben.
De bundel wordt besloten met een ge
avanceerde modelaanpak op het terrein 
van de milieuproblematiek. Prof. dr. Pae- 
linck laat in zijn artikel zien, hoe het 
gebruik van tensoranalyse een zinvolle 
bijdrage kan leveren voor het analyseren 
van milieuproblemen.
Uit de hierboven vermelde bijdragen van 
diverse auteurs kunnen een aantal conclu
sies getrokken worden. In de eerste plaats 
blijkt eruit dat in Nederland op alle fron
ten door economisten hard gewerkt wordt 
aan het milieuvraagstuk. Vergelijking met

het buitenland en ervaring op buitenlandse 
congressen leren dat momenteel Neder
land in dit opzicht veelal in de voorste 
gelederen meemarcheert.
In de tweede plaats blijkt uit de verschil
lende bijdragen dat er op dit moment 
nog geen sprake is van een systematische, 
geintegreerde milieuaanpak en -analyse. 
De stappen, die de afgelopen jaren gezet 
zijn, zijn hooguit te beschouwen als de 
eerste schuchtere stapjes op weg naar 
een volwassen milieu-analyse en een eco
nomisch verantwoord milieubeleid. Zowel 
op theoretisch terrein (met name op wel- 
vaarts-theoretisch gebied van verdelings
effecten, en van ,,cost-benefit”  en van 
,,cost-effectiveness-analysis” ) als op 
praktisch terrein (met name op het gebied 
van data-verzameling, en van harmonisa

tie van milieumaatregelen) zal nog veel 
werk verzet moeten worden.
Uit de verschillende bijdragen kan worden 
afgeleid dat in Nederland de oprichting 
van een centraal bureau voor milieugege
vens een dringende noodzaak is teneinde 
te komen tot een meer operationele en 
kwantitatief onderbouwde analyse van 
milieuvraagstukken.

Het is te hopen dat deze bundel vele 
economisten en verwante wetenschaps
beoefenaars zal stimuleren om de hier 
gepresenteerde stippellijnen om te vormen 
tot een geintegreerde aanpak voor een 
verantwoorde milieu-analyse en verant
woord milieubeheer. Moge aldus deze bun
del dienen tot bescherming van de schep
ping, waarvan de Maker bij het begin heeft 
gezegd: ,,Zie, het is zeer goed” .

Een Europese naamloze vennootschap

EEN GEDURFD PROJEKT
Het belangrijkste onderwerp van de juli- 
zitting van het Europees Parlement was 
zonder twijfel de bespreking en aanvaar
ding van een ,,Statuut voor een Europese 
Naamloze Vennootschap” . Na veel en lang
durig voorbereidend werk door deskundi
gen - waarvan in het bijzonder onze land
genoot prof. P. Sanders met ere moet wor
den genoemd - diende de Europese Com
missie in augustus 1970 een voorstel voor 
een Europese N.V. bij de Raad van Mi
nisters in.
Een boekwerk van meer dan 600 bladzijden, 
hetgeen wel een indruk geeft van de om- 
vang van het project. Het is dan ook niet 
zo vreemd, dat het parlement er bijna 
vier jaren over heeft gedaan om tot een 
eindoordeel over deze zaak te komen. 
Zulks te minder wanneer men weet, dat 
in dit project de medezeggenschap van 
de werknemers ter principale aan de orde 
wordt gesteld. Als eerste spreker namens 
de christen-democratische fractie heb ik 
in het bijzonder de aandacht gevestigd 
op de economische betekenis van de Euro
pese N.V. Een samenvatting van mijn 
betoog kunt u elders in dit nummer van 
,,De Nederlander”  aantreffen.
Een punt van politiek groot belang was de 
discussie over de medezeggenschap van 
de werknemers. De Commissie had oor
spronkelijk voorgesteld, dat in de raad 
van toezicht (te vergelijken met ons col
lege van commissarissen) de werknemers 
op elke twee door de algemene vergade
ring van aandeelhouders gekozen leden 
één lid afvaardigen. Dus een verhouding 
kapitaal : arbeid van 2:1.
In de statuten van de Europese N.V. zou 
een verdergaande vertegenwoordiging van 
de werknemers kunnen worden voorge
schreven. De juridische commissie van 
het parlement stelde nu voor, deze formu
le van 2 : 1 te vervangen door:

één derde uit vertegenwoordigers van 
de aandeelhouders; 
één derde uit vertegenwoordigers van 
de werknemers;
één derde uit personen die door deze 
beide categorieën worden gecoöp
teerd.

De christen-democratische fractie kon zich 
met deze nieuwe formule, die een ver
sterking van de positie van de werkne
mers inhoudt, verenigen. Via een amen
dement heeft de CD-fractie voorgesteld, 
dat deze te coöpteren leden kunnen wor
den voorgesteld door de algemene verga
dering, de ondernemingsraad en het be
stuur. Alleen zij kunnen worden voorge
dragen die de nodige deskundigheid bezit
ten en niet rechtstreeks afhankelijk zijn 
van de belangen van aandeelhouders of 
werknemers of organisaties daarvan.
Dit amendement is door het parlement 
aanvaard. Pogingen van liberalen en En
gelse conservatieven om de formule 1/3 : 
1/3 : 1/3 weer teniet te doen, leden 
schipbreuk.
Ondanks de langdurige voorbereiding 
moest het parlement zich door eenrijste- 
berg van 70 amendementen heenwerken.

Dat lukte, uitsluitend dankzij een langduri
ge nachtzitting.
Uiteraard is het volstrekt onmogelijk een 
indruk te geven van hetgeen de meer dan 
twintig sprekers hebben gezegd. Ik vol
sta met de kerngedachte uit het betoog 
van F. van der Gun (de tweede Nederland
se christen-democraat die aan het debat 
deelnam) weer te geven:

de factoren arbeid en kapitaal hebben 
behalve tegengestelde belangen ook 
zeer veel gemeenschappelijke belan
gen, zoals de continuïteit van de on
derneming. Ook bij de Europese ven
nootschap dienen deze gemeenschap
pelijke belangen scherp in het oog 
te worden gehouden.

HUIDIGE SITUATIE IN GEMEENSCHAP

Voorafgaande aan het debat over de Euro
pese naamloze vennootschap sprak het 
parlement over de huidige politieke situ
atie in de Gemeenschap.
Voor dit debat verscheen voor de eerste 
maal de nieuwe Franse minister van 
buitenlandse zaken Sauvagnargues voor 
het forum van het parlement. Hij is 
ambtshalve in deze tweede helft van 1974 
voorzitter van de Raad van Ministers. 
Helaas was zijn eerste optreden in het 
Europees parlement weinig indrukwek
kend. Hij ontpopte zich als een liefhebber 
van ijs ( wat ik overigens in hem kan 
waarderen).
We hoorden namelijk van hem, dat hij, om 
tijdig ter plaatse te zijn, zijn ijsdessert 
tijdens een lunch met Giscard d’ Estaing 
had moeten laten staan (wat hem kennelijk 
bijzonder speet). Politiek had hij echter 
weinig nieuws te vertellen. Hij bevestigde 
nog eens - wat uit het tweegesprek tussen 
de Franse president Giscard d’ Estaing 
en de Westduitse premier Schmidt ook al 
duidelijk naar buiten was gekomen als 
het Franse standpunt - dat naar zijn 
oordeel de meest dringende problemen 
zijn: energiecrisis, inflatie en eco
nomische situatie. Niet zo belangrijk op 
dit moment acht Sauvagnargues de in
stitutionele problemen zoals de uitbrei
ding van de bevoegdheden van het Euro
pees Parlement. Het is voor mij de 
vraag, wanneer Frankrijk deze institutio
nele problemen wel eens echt als drin
gend gaat beschouwen.
Uit de beschouwingen van Sauvagnargues 
citeer ik nog één zin: ,,De Duits-Franse 
samenwerking blijft de peiler van de op
bouw van Europa” . Ook dit is geen nieuw 
geluid maar wel een gedachtengang die 
we als kleine landen van de Gemeenschap 
met een kritische instelling moeten blij
ven volgen.
President Berkhouwer, die tot dit poli
tiek debat het initiatief had genomen en 
die gehoopt had op deelname van alle mi
nisters van buitenlandse zaken, zal niet 
de enige zijn geweest wanneer hij meteen 
gevoel van teleurstelling na afloop van dit 
debat zijn Straatsburgse hotelkamer op
zocht.
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vetvolg van pag. 6
Eén tweede argument voor het toepas
sen van de inflatiecorrectie in 1975 ligt 
uiteraard in het niet doorgaan van deze 
correctie in 1974. Het is naar mijn 
oordeel een onmogelijke zaak om keer 
OD keer de druk van de loon- en inkom
stenbelasting verder te verhogen. Zij die 
daarvoor pleiten moeten toch ook eens goed 
acht slaan op de - helaas - in onze Ne
derlandse samenleving steeds toenemen
de neiging de druk van deze belastingen 
af te wentelen, door allerlei listigheden 
te ontgaan of zelfs bedrieglijk te ont
duiken.
Natuurlijk kan men niet via een wis
kundige formule een exact verband leg
gen tussen deze verschijnselen van be-

lastingmoeheid en de hoogte van de be
lastingdruk. Maar men kan aan de an
dere kant ook beslist niet elk verband 
ontkennen. En dan moet helaas de ont
wikkeling van de fiscale moraal in ons 
land voor iedereen die bij de fiscale 
beleidsvorming is betrokken een teken 
aan de wand zijn.

ZIJLSTRA
Een derde argument ligt naar mijn oor
deel in het pleidooi van- de president 
van de Nederlandse Bank in zijn jong
ste jaarverslag. Daarin stelde dr. Zijl- 
stra dat in de huidige energie (prijzen) 
situatie de olieafnemende landen tijde
lijk hun bestedingen niet moeten beper
ken tot die om vang, welke op zich zelf 
zou voortvloeien uit de achteruitgang van

de ruilvoet die het gevolg is van de 
prijsverhoging van de olie. Dit merk
waardige aanpassingsproces, aldus dr. 
Zijlstra, moet zoveel mogelijk plaats
vinden op het gebied van de secundaire 
inkomensverdeling en niet op het gebied 
van de primaire inkomensverdeling.
In deze lijn doorgedacht dient in 1975 
de inflatiecorrectie volgens het wettelijk 
patroon te worden afgewikkeld. Dit klemt 
temeer gelet op de recente berichten over 
de ontwikkeling van depremiedruk voor de 
sociale en volksverzekeringen. Want 
daaruit blijkt dat voor 1975 met een ver
dergaande drukstijging rekening moet 
worden gehouden. Die drukstijging neemt 
een deel van de toename van het per
soonlijk besteedbare inkomen weg. Dan 
is het van groot belang, dat de fisca

liteit ook niet eens extra druk op dat 
besteedbare inkomen legt. .
Als vierde argument zou ik tenslotte 
willen wijzen op de verhouding directe/ 
indirecte belastingen, die verder weg 
zou trekken van een gemiddeld Europees 
niveau wanneer we voor de tweede ach
tereenvolgende maal de inflatiecorrectie 
achterwege zouden laten.
Wat er in 1975 gaat gebeuren zullen we 
over enkele maanden weten. Ik heb ech
ter goede hoop dat de sterkte van de ar
gumenten ditmaal het kabinet-Den Uyl 
zullen overtuigen. De uitspraak van Dui- 
senberg dat de inflatiecorrectie geen ech
te belastingverlaging is en in beginsel 
neutraal werkt (te weten op de inko
mensverhoudingen) is misschien een hoop
vol teken.

Na een langdurige ziekte is, toch nog onverwacht, van ons 
heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa
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Het kabinet-Den Uyl 
Middenstand en Landbouw en 
de niotie-Kruisinga
Toen vanuit Hilversum de minister van 
landbouw, Van der Stee, op zijn vakantie
adres via de Franse televisie, door Jaap van 
Meekeren, van AVRO’s Televizier, werd 
geïnterviewd kwam ook de motie-Kmisinga 
van 15 oktober 1973 ter sprake.
Deze motie is elders in De Nederlander, in 
een toelichting op door mij gestelde vragen 
uitvoerig weergegeven. De motie vroeg om 
een rechtvaardig inkomensbeleid ten 
aanzien van de middenstand en de 
landbouw. Die groepen liet het kabinet, 
gelet op haar plannen, naar onze visie in de 
kou staan. Het gebeurde in het afgelopen 
jaar heeft ons helaas in het gelijk gesteld.

Minister-president Den Uyl heeft die motie 
destijds overbodig en geschikt voor de 
prullemand genoemd.
Dat heeft de CHU ernstig teleurgesteld. 
Ook anderen hebben die denigrerende 
opmerking van premier Den Uyl onjuist 
gevonden.
Van Meekeren wees er voorts op dat ook de 
minister van landbouw zich destijds min
achtend over de „motie-Kruisinga” uitliet. 
Inderdaad bleek ons dat bij herhaling, 
zowel in het partijblad van de KVP als reeds 
eerder, de minister opmerkingen als „een 
slag in de lucht” en dergelijke had gemaakt. 
Wij vinden die opmerkingen onverstandig. 
Nu blijkt hoezeer de ontwikkeling de 
indieners van de motie in het gelijk heeft 
gesteld, lijkt het dat de minister van 
landbouw er verstandig aan zou doen van 
zijn gebleken ongelijk naar buiten tg doen 
blijken.
Helaas was dit in het bovengenoemd 
interview nog niet het geval.
In een hoofdartikel ,,Boze boeren” gaat het 
Utrechts Nieuwsblad op 7 augustus j.1. 
hierop meer uitvoerig in. Het stelt in dit 
verband letterlijk het volgende;

Wat moeten de boeren, van wie velen 
het water dagelijks nader tot de lippen 
stijgt, nu met deze uitspraken aan? Zij 
zullen er weinig hoop uit kunnen 
putten; misschien herinneren zij zich 
wel dat op 11 oktober 1973 de Tweede 
Kamer een motie aannam (van de 
CHU-fractieleider Kruisinga), waarin 
de regering werd gevraagd voor 
middenstand en landbouw een be
hoorlijk prijs- en inkomensbeleid te 
gaan voeren omdat ,,deze sectoren on
evenredig zwaar dreigen te worden ge
troffen dan wel reeds zijn getroffen....” 
De regering, bij monde van premier 
Den Uyl. vond die motie overbodig: dat 
beleid wordt al gevoerd, zei de minis
ter-president. Minister Van der Stee,

Volgende „de Nederlander” 

op vrijdag 6 september

In verband met de vakantie zal het 
christelijk-historisch weekblad ,,de 
Nederlander" de komende twee 
weken niet verschijnen.
Het eerstvolgende nummer zal geda
teerd zijn vrijdag 6 september 1974 
en rond deze dag bij de abonnees 
bezorgd worden.

door de AVRO aan die motie her
innerd, wuifde haar nu nog steeds weg. 
Wij zijn er niet gerust op dat met deze 
instelling de gerechtvaardigde onrust
en onlustgevoelens bij de boeren 
kunnen worden weggenomen. De 
uitkomst van het kabinetsberaad van 
donderdag zal leren o f het explosieve 
karakter van de situatie kan worden 
beteugeld.

Met de schrijver van dit hoofdartikel zijn we 
er niet gerust op dat ,,de gerechtvaardigde 
onrust en onlustgevoelens bij de boeren 
kunnen worden weggenomen”. Het ging 
echter in de motie niet alleen om de 
landbouw; het ging ook om de midden
stand.

In beide sektoren, èn landbouw èn 
middenstand is de inkomensontwikkeling 
in 1974 buitengewoon slecht. Ze is veel 
slechter dan voorgaande jaren. Men mag dit 
niet afdoen met „het is al een jarenlang 
durende strukturele problematiek” .

De regeringsverklaring en de miljoenénnota 
van het kabinet-Den Uyl hadden voor de 
problematiek van de landbouw en de 
middenstand onvoldoende oog. Tilanus 
heeft dat gezegd bij de regeringsverklaring. 
We hebben het herhaald bij de algemene 
beschouwingen van oktober vorig jaar. We 
zijn er op blijven wijzen bij de begroting van 
sociale zaken in december; bij de inter
pellatie over de middenstancj in mei en bij 
het landbouwdebat in juni.
De feiten, die om werkelijke daden van dit 
kabinet vragen worden steeds dringender. 
Daden voor de middenstand en voor de 
landbouw. We zouden willen dat dit 
kabinet-Den Uyl die feiten onderkende en 
daarop goed reageerde.

Het zou het kabinet ook sieren als ze het 
minachtend oordeel dat ze velde, over de 
motie die vraagt om een betere behandeling 
van de middenstand en de landbouw 
herzag.
De CHU zou dat op erg hoge prijs stellen.

Dr. R. J. H. Kruisinga.

Tijd is rijp om anderen te 
interesseren voor het CDA
De politieke strategie van ARP, CHU en 
KVP heeft dezer dagen verder gestalte 
gekregen door het discussiestuk „Gerede 
twijfel”, ontworpen door de wetenschap
pelijke instituten van de drie partijen. 
Elders in ons blad vindt u dit CDA-stuk 
uitvoerig besproken.
Na de uitstekende verkiezingsresultaten 
voor staten en raden van de christen
democratische partijen is het verstandig nu 
onze basisfilosofie uit te breiden en te 
verdiepen. „Gerede twijfel” wijst ons kort 
en duidelijk op een aantal politieke 
opgaven, op verantwoordelijkheden die de 
politieke partijen tot keuzen zullen moeten 
brengen. Maar willen wij iets laten zien van 
de contouren van de maatschappij 
waarnaar wij streven, dan zullen wij het 
hart van de kiezer, van ons volk moeten 
treffen. Vandaar dat in „Gerede twijfel” op 
verschillende plaatsen een beroep wordt 
gedaan op onze persoolijke verantwoor
delijkheid, o.m. gericht op herwaardering 
van veel dat ons bewust of onbewust, al of 
niet traditioneel, dierbaar is. Kunnen wij,

I individueel en/of collectief, inderdaad zo 
duidelijk invloed uitoefenen op komende 
ontwikkelingen? Het is de moeite waard dat 

. wij de komende maanden hierover eens 
nadenken.

Laten de kiesverenigingen hiervoor binnen- 
; kort bij elkaar komen. Zet „Gerede twijfel” 
: op de agenda. Vraag uw leden het te willen I lezen, en zich er daarna over te willen 
j bezinnen. Ongelooflijk veel tijd vraagt 
I praten, luisteren en lezen tegenwoordig, 
: waardoor we te weinig tijd overhouden om 

na te denken, ons te bezinnen. „Gerede 
twijfel” is de moeite om er over te denken 
ten volle waard. Dit stuk en de laatst

gehouden verkiezingen kunnen wellicht 
voldoende aanleiding zijn met leden van de 
drie partijen bij elkaar te komen.
Het lijkt zelfs mogelijk dat hier en daar de 
tijd rijp is ook anderen te interesseren voor 
het CDA. In vertegenwoordigende lichamen 
ontmoet men nl. bij sommige represen
tanten van D’66 en DS^O de vraag of het 
niet verstandig is een nieuwe vorm van 
samenwerking te zoeken, waarbij er dan bij 
het CDA terecht komen. Op zichzelf niet zo 
vreemd, zeker niet als men door polarisatie 
van links of van rechts geminimaliseerd is 
tot een éénmansfractie. Sterker geldt dit 
misschien zelfs nog daar waar deze partijen 
helemaal niet meer vertegenwoordigd zijn. 
Daar liggen nieuwe kansen. Wie weet, ook 
Jan Terlouw is hartelijk welkom. Wij 
richten ons immers tot heel ons volk.

Onderscheiden we ons dan van anderen? 
Als het goed is wel. Dan mag politiek niet 
ontaarden in een belangenstrijd, geen keuze 
zijn tussen werkgever of werknemer, boer of 
stedeling, christen of niet-christen, maar 
dienst aan het hele volk. In een maat
schappij waarin de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan beleven en de 
opdracht tegenover God en medemens kan 
vervullen. U bent geroepen om vrij te zijn, 
zegt Paulus in zijn brief aan de Galaten.

Dat geldt ook voor ons. Maar hoe gebruiken 
we onze vrijheid? Dat moeten we leren en 
daarna aan onze jongeren meegeven. Het is 
belangrijk dat de jonge mens al vroeg leert 
gebruik te maken van zijn vrijheid. Laat 
zijn verlangen tot vrijheid uitlopen op het 
kennen van zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Dan leert hij vrij te zijn van veel ballast, en 
vrij voor de ander, zijn medemens, voor wie

AFTREDEN

NIXON

GOEDE ZAAK
door dr. R. J. H. Kruisinga, 

voorzitter CHU-fraktie

Het is een goede zaak, dat Richard 
Nixon thans is afgetreden.
Na alles wat thans bekend is was 
aftreden trouwens onvermijdelijk.
De president zou er, gelet hierop, 
verstandig aan hebben gedaan, de 
stap eerder te hebben genomen.
Te hopen valt, dat de lijn van de 
buitenlandse politiek waaraan Kis- 
singer thans op belangwekkende 
wijze gestalte geeft, wordt voortgezet. 
De opgave waarvoor Gerald Ford 
thans staat, is buitengewoon zwaar. 
Op basis van wat thans van Ford 
bekend is, mag een integer bestuur 
worden verwacht.
Dat zal juist nu voor de Verenigde 
Staten een eerste vereiste zijn.
Veel dringende zaken op binnen
lands terrein werden in Washington 
sinds de Watergate-affaire niet af
gedaan.
Nu zal de verlamming waaronder het 
Amerikaanse binnenlandse bestuur 
sinds Watergate heeft geleden 
moeten worden doorbroken.
Ook daaraan zal Gerald Ford nu 
leiding moeten geven.
Wat het binnenlandse bestuur in de 
Verenigde Staten betreft moeten en 
mogen thans wijzigingen van belang 
worden verwacht.
Ook daarom zijn zowel de keuze van 
een krachtige vice-president als de 
keuze van bekwame ministers met 
name ook in de sociale sector van 
zeer groot belang voor de toekomst 
van de Verenigde Staten.

9 augustus 1974.

hij mede verantwoordelijk is. Dat kan 
Griekse en Portugese toestanden voor
komen.

Veel kunnen wij ook leren uit onze ge
schiedenis. Uit de historie van onze Unie 
aan het begin van deze eeuw of direct na de 
tweede wereldoorlog, uit de geschiedenis 
van ons land van vijf eeuwen geleden of uit 
de laatste eeuw, uit de geschiedenis van de 
mensheid als we daarvoor de Bijbel opslaan 
en er voor openstaan. Doe dat, dan kunt u 
soms op verrassend nieuwe wijze ant
woorden, of opnieuw leren hoe levend en 
machtig historie kan zijn. Daar kunnen 
vonken aan ontspringen, die tot nieuwe 
creativiteit leiden. Beproef en proef het.

Dan zal de neiging om de politiek 
uitsluitend te zien in het licht van zakelijke 
vraagstukken, afnemen en nochtans dé 
ogen opengaan voor de problemen van nu, 
waardoor knelpunten uit deze maatschappij 
kunnen worden weggeruimd. Waarbij wij 
inderdaad, zoals „Gerede twijfel” zegt, 
voortdurend moeten proberen de wezenlijke 
vragen te onderscheiden van de minder 
wezenlijke. Opdat niet de gevolgen van de 
kwaal worden bestreden, maar de oorzaken.

Nationaal zowel als internationaal.
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PARLEMENTARIA

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
De ontwikkeling van de werkloosheid onder 
de academicij heeft zich na een aanvanke
lijke stijging, sinds het najaar van 1973, 
gestabiliseerd op een niveau van plusminus 
2.500. Dh heeft minister Boersma van 
sociale zaken geantwoord op schriftelijke 
vragen van dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 
van de CHU-ftactie in de Tweede Kamer.
De vragen werden gesteld naar aanleiding 
van berichten over het grote aantal 
academici, dat zonder werk is. Dr. 
Kruisinga wilde weten o f de bewindsman in 
zijn aangekondigde nota over de maat
regelen om de werkloosheid te bestrijden 
aandacht zal besteden aan de academici.
In die nota, aldus minister Boersma, wordt 
de werkloosheid onder academici aan de 
orde gesteld. Daarbij wordt cijfermateriaal 
verstrekt.
In december 1973 waren er 2.387 academici 
werkloos, in januari 1974 2.433, in februari 
2.418, in maart 2.461, in april 2.450, in mei 
2.466 en in juni jongstleden 2.535.

BEVEILIGING MUSEA

Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid drs. G. van Leijenhorst heeft opnieuw 
schriftelijke vragen gesteld over de 
beveiliging van Nederlandse musea, ditmaal 
naar aanleiding van de diefstal uit Huize 
Doorn van voorwerpen uit de tijd van het 
verblijf van de ex-keizer van Duitsland.
,,Bevestigt die kunstroof in Doorn niet 
opnieuw, dat er aan de beveiliging van 
musea, waaronder met name de rijksmusea, 
nog heel wat mankeert?”, aldus vroeg het 
kamerlid aan minister Van Doorn van

CRM. Hij wil weten of en in hoeverre het 
willen bewaren van de oorspronkelijke 
collectie in een authentieke omgeving 
afbreuk heeft gedaan aan een genoegzame 
beveiliging van het gebouw.

PAPAVERTEELT

Onlangs waren er berichten over een besluit 
van de Turkse regering, waarbij het twee 
jaar geleden ingestelde verbod op de papa- 
verteelt werd ingetrokken. Daardoor zou ’t 
mogelijk geworden zijn de papaverteelt in 
zeven Turkse provincies te hervatten. Drs. 
G. van Leijenhorst, Tweede-Kamerlid voor 
de CHU, heeft naar aanleiding van die 
berichten minister Vorrink van volks
gezondheid en haar collega Van der Stoel 
van buitenlandse zaken schriftelijk ge
vraagd o f de Turkse regering het besluit 
nam zonder voorkennis van o f overleg met 
de daartoe ingestelde organen van de 
Verenigde Naties. Als dit zo is, is er dan 
geen sprake van een ernstige schending van 
het internationale verdrag over verdovende 
middelen, vroeg drs. Van Leijenhorst. Hij 
wil dat maatregelen genomen worden, zodat: 
Turkije het verbod op papaverteelt hand
haaft. :

EMMEN

Met collega’s van de Tweede-Kamerfracties 
van KVP, PvdA, VVD en ARP heeft het 
CHU-kamerlid drs. D. F. van der Mei bij de 
ministers Lubbers van economische zaken, 
Boersma van sociale zaken en Gruijters van 
volkshuisvesting en staatssecretaris Polak

GEEN OVERLEG MET KAMERCOMMISSIE
Minister Westerterp van verkeer en water
staat voelt er niets voor om de vaste 
Tweede-Kamercommissie voor verkeer en 
waterstaat te betrekken bij het overleg over 
het voornemen van de Friese Autobus 
Maatschappij FRAM te Heerenveen per I 
september aanstaande de busdienst Tzum - 
Wommels te laten vervallen.

Dit voornemen betekent, dat de huidige met 
vier retourritten per dag geboden recht
streekse vervoervoorziening tussen Sneek en 
Franeker zal komen te vervallen en dat de 
dorpen Wommels, Oosterend, Itens, Rien, 
Lutkewier, Roodhuis en Scharnegoutum 
niet langer middels een ongebroken 
busdienst met Franeker verbonden zullen 
zijn.
Met collega’s van de Tweede-Kamerfracties

van KVP en ARP had het christelijk- 
historische kamerlid T. Tolman minister 
Westerterp schriftelijk gevraagd de kamer
commissie voor verkeer en waterstaat in de 
gelegenheid te stellen haar mening over het 
voornemen bekend te maken.
Uit het antwoord blijkt, dat de bewindsman 
hiervoor geen aanleiding ziet. Belang
hebbenden hebben hun bezwaren al 
kunnen indienen, en er is een openbare 
zitting gehouden. De Commissie Vervoers- 
vergunningen, die over het laten vervallen 
van de verbinding moet beslissen, heeft 
derhalve een zo ruim mogelijke gelegenheid 
tot inspraak gegeven. Bovendien, aldus 
minister Westerterp, is beroep op de Kroon 
mogelijk, als de commissie haar beslissing 
eenmaal genomen heeft.

H.L.

MR. W. SCHOLTEN EN DE 
SUCCESSIEWET
door mr. J, D. Ie Grand, notaris

In ,,de Nederlander” van vrijdag 5 juli 
laatstleden heeft het Tweede-Kamerlid mr. 
W. Scholten een interessante beschouwing 
gewijd aan het wetsontwerp tot verhoging 
van de Successierechten.
Hij heeft mijns inziens terecht kritiek geuit 
op het feit dat de Regering van de wets
wijziging geen gebruik heeft gemaakt om 
bestaande flagrante onbillijkheden uit de 
weg te ruimen. Als voorbeeld wijst mr. 
Scholten op de gevallen waarin broers en 
zusters duurzaam hebben samengewoond 
en vaak ook samen een bedrijf hebben 
opgebouwd. Bij overlijden van één hunner 
worden de overblijvenden dermate zwaar 
belast, dat zij in de praktijk vaak ge
dwongen zijn het bedrijf te likwideren. 
Strikt genomen komt het erop neer dat de 
fiscus op deze wijze de kip met de gouden 
eieren slacht. Immers de fiscale buit zou, 
mede tengevolge van het progressieve tarief 
bij overlijden van de langstlevende aan
merkelijk groter zijn geweest.
Nu blijken er behoudens de door mr. 
Scholten gesignaleerde gevallen, nog andere 
vormen van duurzame samenleving te zijn 
tussen personen, al dan niet familieleden. 
Of het daarbij om een pseudo-huwelijk gaat

of anderszins behoeft m.i. geen rol te 
spelen. Ondanks alle theorieën over fiscale 
nevendoelen, behoeft de belastingwetgever, 
dunkt mij, niet als zedenmeester te 
fungeren.
Het gaat er maar om de belastingwetgeving 
zoveel mogelijk aan te passen bij de 
feitelijke maatschappelijke situatie. Dit 
gebeurt b.v. bij de Inkomstenbelasting, 
waar het begrip ,,duurzaam gescheiden 
wonen” wordt gehanteerd. Het omgekeerde 
dus van het duurzaam samenwonen.

Het gaat er voor mij, en naar ik aanneem 
ook voor mr. Scholten, om dat voor het 
verlenen van een franchise, aan de samen
woning de eis van een bepaalde tijdsperiode 
wordt gesteld. Dit op dezelfde wijze zoals de 
Successiewet dit heeft gedaan ten aanzien 
van pleegkinderen.
Waar de verhoging der tarieven de hiervoor 
gesignaleerde onbillijkheden nog ernstiger 
doet zijn dan zij bereids waren, ben ik het 
volkomen met mr. Scholtens eens dat de 
Regering hier bepaald is tekort geschoten. 
Speciaal van deze Regering had men, dunkt 
mij, een ,,keerpunt” mogen verwachten.
Heteren, Le Grand.

van binnenlandse zaken geïnformeerd naar 
de maatregelen, die genomen zijn om werk
gelegenheid te Emmen te waarborgen, nu er 
moeilijkheden zijn ontstaan bij de NV 
Danion Kousenindustrie waar duizend man 
werkzaam is. Volgens de kamerleden moet 
gedacht worden aan vestiging te Emmen 
van de derde opleidingsschool voor de rijks
politie en van een o f meer onderdelen van 
PTT.

VOORKOMEN CONFLICTEN

Bij de voorbereiding en uitvoering van ruil
verkavelingen wordt gestreefd naar het 
voorkomen van een conflictsituatie tussen 
de landbouw enerzijds en de sportvisserij

anderzijds. Aldus heeft minister Van der 
Stee van landbouw en visserij geantwoord 
op schriftelijke vragen van het christelijk- 
historische kamerlid drs. G. van Leijen
horst. De vragen waren gesteld naar 
aanleiding van klachten van sportvissers 
over het verlagen van het waterpeil in 
polders.

Het voorkomen van conflictsituaties ge
schiedt door het inbouwen van sportvisserij- 
voorzieningen in de plannen met als doel
stelling de mogelijkheden voor de hengel
sport te behouden en waar mogelijk uit te 
breiden, aldus de bewindsman.

H. L.

DR. R. J. H. KRUISINGA WIL INZICHT IN 
MAATREGELEN VOOR LANDBOUW 
EN MIDDENSTAND
Na het ontstaan van de moeilijkheden in de 
agrarische sector en de demonstratieve 
acties van landbouwers en tuinders heeft de 
christelijk-historische ft’actievoorzitter in de 
Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, zich 
met schriftelijke vragen gewend tot premier 
drs. J. M. den Uyl om van hem te horen, wat 
de regering deed nadat de Tweede Kamer in 
het najaar van het vorige jaar, tijdens het 
algemene politieke debat, de motie- 
Kruisinga aanvaardde.
Met deze motie nodigde de Kamer de 
regering uit maatregelen te nemen om 
nadelige effecten voor de landbouw en de 
middenstand weg te werken.
Dr. Kruisinga verzocht premier Den Uyl op 
zo kort mogelijke termijn een overzicht te 
verstrekken van de maatregelen, die door 
het kabinet zijn genomen, in voorbereiding 
zijn o f voorbereid zullen worden ter 
uitvoering van de motie.
De tekst van de aanvaarde motie luidde:
,,De Kamer,
gehoord de algemene politieke en financiële 
besehouwingen over de Rijksbegroting voor 
het jaar 1974;
overwegende, dat met name in het kader 
van het totale prijs- en inkomensbeleid 
belangrijke seetoren van landbouw en 
middenstand onevenredig zwaar dreigen te 
worden getroffen dan wel zijn getroffen; 
nodigt het kabinet uit in overleg met het 
betrokken bedrijfsleven een zodanig beleid 
voor middenstand en landbouw te voeren, 
dat het genoemde effect wordt voorkomen, 
en gaat over tot de orde van de dag” .
Premier Den Uyl verklaarde deze motie 
kort na de aanvaarding volstrekt overbodig 
en geschikt voor de prullebak.
Inmiddels is uit ter beschikking gekomen 
gegevens gebleken dat inderdaad in de 
landbouw en in het midden- en kleinbedrijf 
hoogst ernstige inkomensdalingen, in het 
jaar 1974, optreden.

In het midden- en kleinbedrijf worden de 
inkomensdalingen geschat op omstreeks 10 
procent en in sommige sectoren hiervan nog 
aanmerkelijk meer.
In de landbouw worden de inkomens
dalingen getaxeerd op 8 tot 20 procent. 
Dergelijke inkomensdalingen zijn voor de 
ondernemers in de . landbouw en het 
midden- en kleinbedrijf niet te draeen.

Het is volgens dr. Kruisinga zeer ver
klaarbaar dat in het midden- en kleinbedrijf 
en thans ook in de landbouw ernstige onrust 
is ontstaan.
Het is volgens hem van het allergrootste 
belang zowel voor de betrokken bedrijfs
sectoren (landbouw en midden- en klein
bedrijf) als voor het herstel van de rust, dat 
de maatregelen die dit kabinet treft, dan 
wel voornemens is te treffen, ter uitvoering 
van bovengenoemde motie thans zo spoedig 
mogelijk worden bekend gemaakt.
Blijkens mededelingen van drs. Den Uyl bij 
het afsluiten van het kabinetsberaad over de 
begroting 1975, achtte de ministerpresident 
bekendmaking van eventuele maatregelen 
op dit terrein niet noodzakelijk voor 
Prinsjesdag.

Dit vindt dr. Kruisinga bezwaarlijk, gezien 
de accute noodsituatie en de toenemende 
onrust in de bedrijfstakken, die dan moet 
worden verwacht.
Ook daarom kan niet worden gewacht tot 
de derde dinsdag ih september.
Op het nemen van maatregelen en de 
bekendmaking daarvan is de CHU-fractie- 
voorzitter door reeds aangedrongen bij de 
interpellatie betreffende de slechte in
komensontwikkeling van het midden- en 
kleinbedrijf op 2 mei j.1., en bij het 
landbouwdebat door het CHU-kamerlid 
Tolman op 11 juni j.I.

H. L.

Deugdelijk onderzoek gevraagd naar 

behoeften kijkers en luisteraars
Het christelijk-historische Tweede-Kamer
lid drs. G. van Leijenhorst heeft minister 
Van Doom van CRM schriftelijk gevraagd 
voortaan bij elke zendtijduitbreiding van 
enige betekenis zowel van radio als van 
telelvisie de te nemen beslissingen te 
baseren op een deugdelijk onderzoek die er 
dienaangaande bij de tv-kijkers en de radio
luisteraars in Nederland bestaan, met 
inachtneming van de financiële conse
quenties en financiële mogelijkheden.
Drs. Van Leijenhorst heeft voorts gevraagd 
of minister Van Doorn van mening is, dat 
het ,,wensenpakket” van de Nederlandse 
Omroepstichting neergelegd in haar me
morandum van 11 juli j.1. zowel met 
betrekking tot de totale omvang als met 
betrekking tot de verdeling van de zendtijd, 
de behoeften terzake van de Nederlandse 
bevolking weerspiegelen?

De NOS wil blijkens dat memorandum 
komen tot een ontkoppeling van de FM- en 
middengolfzenders, zelfs voordat in oktober 
1974 de internationale conferentie over de 
lange- en middengolflengten in Genève 
gehouden wordt.

Als motief voor deze haast wordt gesteld 
,,dat Nederland daardoor voor een inter
nationaal forum doet blijken, dat de 
behoeften aan de daarvoor benodigde golf
lengten voor ons land volkomen reëel is”. 
Voorts vroeg het kamerlid of het juist is dat 
de feitelijke beslissingen omtrent de 
golflengte-verdeling, niet in dit jaar, maar 
eerst in 1976 genomen zullen worden, zodat 
er nog een redelijke tijdslimiet is om de 
Nederlandse behoeften betreffende de 
omvang en de verdeling van de zendtijd te 
peilen?
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SPANNING OP HET 
LANDBOUWFRONT
Er liggen rumoerige dagen achter ons. Het 
doorgaans nuchtere en ernstige boerenvolk 
is de straat op gegaan. Aktiegroepen blok
keerden de wegen en de georganiseerde 
landbouw hield een massabetoging in het 
stadion Galgenwaard te Utrecht.
Uit de kreten bleek duidelijk dat er velen 
waren, die de beide aanwezige bewinds
lieden (Van der Stee en Duisenberg) wel 
hun politieke galgemaal wilden voorzetten. 
Nog nimmer in de geschiedenis is er sprake 
geweest van zo’n massabetoging, door de 
boeren. Dertigduizend bedrijfsgenoten lie
ten de akker in de steek om te luisteren naar 
hun voormannen.

PLOTSELING?

Waarom, zo zou men zich kunnen afvragen, 
deze gebeurtenissen, die voor sommigen als 
een donderslag bij heldere hemel kwamen? 
En toch kwam dit niet onverwacht.
Hier is sprake van een maanden-, zo niet 
jarenlang, gevoel van ,,er niet bij horen”. Er 
is sprake van een grote onzekerheid in de 
toekomst. Het landbouwinkomen staat 
onder zware druk terwijl de kosten de pan 
uitrijzen. De Nederlandse boer gaat zijn 
positie niet alleen vergelijken met zijn 
Italiaanse o f Franse collega’s maar ook met 
iedere andere Nederlander.
Welnu, de gemiddelde arbeidstijd in de 
landbouw is 60 tot 70 uur. Dit is nodig om 
een redelijk inkomen te verwerven. De ge
middelde Nederlander, niet behorend tot de 
zelfstandigen, werkt veel kortere tijd. Loon- 
en salaristrekkenden merken niet in die 
mate als de boeren, de gevolgen van de 
kostenstijging omdat dit via indexering 
gecompenseerd wordt. Enige reële in
komensverbetering, die andere bevolkings
groepen ervaren, ontgaat de boer.
Nog erger, door een prijsbeleid dat te weinig 
rekening houdt met de kostenstijging en de 
bedrijfsvoering daalt het landbouwinkomen 
soms met 20 of meer procent.
Wij hebben hiervoor gewaarschuwd! 
Meerdere malen.
Voeg daarbij de naweeën van de reva- 
luatie-compensatie, die in ons land, in 
tegenstelling tot West-Duitsland, zo nodig 
moest worden beëindigd, juist op het 
moment toen de vleescrisis zich reeds ging 
aftekenen.
De maat raakte vol. De irritatie nam vooral 
toe toen de Nederlandse regering nog maar 
kort geleden kenbaar maakte, dat er geen 
sprake kon zijn van tussentijdse prijsher
ziening in het EEG-landbouwbeleid. Hier 
komt duidelijk naar voren dat de ernst van 
de situatie door het kabinet is onderschat. 
De CHU-fraktie heeft daarvoor meermalen 
gewaarschuwd. Reeds bij de algemene be
schouwingen, in de herfst van 1973, heeft 
Kruisinga een motie ingediend betreffende 
de inkomensontwikkeling van landbouw en 
middenstand. Een van de bewindslieden 
meende dat deze motie een ,,slag in de 
lucht” was en de minister-president achtte 
de prullemand een geschikte plaats voor 
deze uitspraak van de Kamer. Bij de

landbouw- en revaluatledebatten is door 
ondergetekende meermalen op de ernst van 
de situatie gewezen.
De regering heeft niet o f te weinig willen 
luisteren.
Verschillen tussen rijk en arm, waar ook ter 
wereld, hebben wèl de aandacht.
Maar de problemen van inkomens- 
veAoudingen en sociale positie van land- en 
tuinbouw werden in dit verband over het 
hoofd gezien.
Zelden zal een fractie zo snel met haar 
opvattingen inzake de positie van landbouw 
en middenstand in het gelijk zijn gesteld als 
ditmaal de CHU.
Het was van onze kant geen oppositie om de 
oppositie, maar het vertolken van de 
gevoelens wat bij deze groepen van de 
bevolking leeft.

WAT NU?
Dat is de vraag die levensgroot naar voren 
komt.
Voorzover op dit moment bekend, heeft het 
kabinet een aantal maatregelen aan
gekend igd.
Deze zijn nog vaag en onvoldoende.
We zullen vier zaken moeten onder
scheiden:
A. Europese landbouwpolitiek
B. Nationale maatregelen
C. Lange-termijn politiek
D. Maatregelen welke op korte termijn 

effect geven in verband met de 
inkomenssituatie

EUROPESE LANDBOUWPOLITIEK

Zo snel mogelijk zal ook vanuit Nederland 
aangedrongen moeten worden op aan
passing van de prijzen.
Ik meen te weten dat de regering onder 
druk van de gebeurtenissen, haar standpunt 
nu reeds gewijzigd heeft en bereid is dit te 
doen.

NATIONALE MAATREGELEN

De gemeenschappelijke markt, die toch al 
een chaotische aanblik geeft mag door 
Nederland niet verder uitgehold worden. 
Dat is ook niet nodig.
Niet ,,Brussel” maar ,,Den Haag” heeft 
nationale mogelijkheden genoeg om op 
korte termijn verbetering in de financiële 
situatie te brengen.
De BTW als een reeds eerder gehanteerd 
middel om direct te komen tot inkomens
verbetering.
Herziening van het aardgasbeleid voor de 
tuinders.
Het regeringsvoornemen is catastrofaal voor 
de tuinders.
Uitstel van belastingbetaling.

LANGE TERMUNPOLITIEK

Op dit terrein kan de scala van wensen 
worden gepresenteerd.
De structuurpolitiek zal een zwaar accent 
moeten krijgen.

CYPRUS EN GRIEKENLAND
De vakantieweken hebben zich in de 
buitenlandse politiek niet door rust 
gekenmerkt.
Naast de negatieve, Europese akties van het 
socialistische kabinet-Wilson in Engeland 
en de dramatische gebeurtenissen rond het 
Watergate-schandaal in de Verenigde 
Staten, was er de verrassende overval op 
Makarios en diens regering, geïnspireerd 
door het Griekse kolonelsregiem.
Dit heeft het einde van dat Griekse regiem 
betekent; een zeer goede zaak.
Het einde van de problematiek rond Cyprus 
lijkt echter nog niet in zicht. Zoals bekend, 
is het eiland, wat de bevolkingssamen
stelling betreft voor 80% van Griekse- en 
voor 20% van Turkse origine.
De Turkse minderheid verlangt thans, 
gesteund door de Turkse regering, zeer 
vergaande maatregelen voor het behoud van 
haar identiteit. Zij weet zich daarbij 
gesteund door grote sympathie van de 
bevolking van Turkije.
Maar hetzelfde geldt voor de nieuwe 
Griekse regering van Karamandis. Die 
regering is na het verdwijnen van de 
generaals en de kolonels, uit het kabinet, 
met grote geestdrift begroet.

Zij mag, zeker in de discussie over een 
vraagstuk, dat direct nationalistische ge
voelens opwekt, op algemene steun in 
Griekenland rekenen. Gelet op de publieke 
opinie in dit opzicht, kan ze zich 
waarschijnlijk niet eens veroorloven in de 
Cypriotische kwestie een ander standpunt 
in te nemen dat zij nu doet. Dit betekent dat 
we in Cyprus dicht in de buurt van een 
patstelling zijn beland.
Er is één man wiens gezag door de recente 
gebeurtenissen rond Cyprus zeer is ver
sterkt. Hij heeft zich sterk kunnen distan- 
ciëren van het oude Griekse regiem. Het 
vertrouwen van de Griekse Cyprioten 
behouden; terwijl de Turkse Cyprioten zijn 
volstrekte afwijzing van degenen die voor de 
kolonelscoup verantwoordelijk waren, uit 
zijn gedurfde daden hebben kunnen 
afleiden. Die man is Makarios.
De oplossing van de kwestie-Cyprus lijkt 
nog buitengewoon moeilijk. Maar voor het 
bereiken van een deugdelijke oplossing zou 
Makarios thans wel eens de belangrijkste 
bijdrage moeten kunnen en in feite moeten 
gaan leveren.

Dr. R. J. H. Kruisinga.

Planologische maatregelen mogen niet be
lemmerd werken zoals dit tegenwoordig ook 
in de regio wordt ervaren.

MAATREGELEN WELKE OP 
KORTE TERMIJN EFFECT GEVEN
I.V.M. DE INKOMENSSITUATIE

Het is onvoorstelbaar dat het wensen- 
program van de georganiseerde landbouw 
in zijn geheel voor de fractie aanvaardbaar 
is.
Maar het wordt wel gezien als een 
minimum-programma.
Vooruitlopende op het prijsoverleg in 
Brussel kan de regering het reeds beproefde 
middel van de BTW-compensatie ook hier 
hanteren.
Te denken valt aan de 4% prijsachterstand 
welke in het overleg dit voorjaar niet is 
gehonoreerd.
Overigens zijn er meer mogelijkheden in de 
fiscale sfeer denkbaar.
De Nederlandse regering heeft mogelijk
heden genoeg om op korte termijn een 
aantal maatregelen te nemen welke 
voldoende zijn ter verhoging van de 
inkomens.
Ook kan zij beleidsvoornemens achterwege 
laten, welke de positie van de tuinders 
- denk aan de aardgasprijs - nog meer 
schaden.

SAMENVATTING

Wij zijn nog voor beëindiging van het reces 
in een politiek zeer ernstige situatie terecht
gekomen.
Dit ,,progressieve” kabinet-Den Uyl is op 
essentiële punten duidelijk te kort 
geschoten in haar politiek voor landbouw en 
middenstand.
Het vertrouwen is geschokt.
Een slagvaardig beleid op korte termijn èn 
een van visie getuigend beleid op lange 
termijn is nodig.
Het gaat nu niet meer om het leggen van 
een noodverband. Het gat is niet meer met 
enkele tientallen miljoenen guldens te 
stoppen.
Iets waar dit kabinet nogal sterk in was.

C hriste lijk  Historisch  
w eekblad
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Wij vragen niet om uitzonderingsmaat
regelen voor de landbouw! Maar om maat
regelen welke in overeenstemming zijn met 
de uitzonderlijke situatie waarin de 
landbouw zich bevindt.

We gaan ongetwijfeld politiek gesproken 
spannende dagen tegemoet. Deze belang
rijke zaken dienen ook onverwijld - de 
mogelijkheid zal daartoe ook zeker be
staan - in de Kamer aan de orde komen.

De positie van het kabinet is in het geding! 
En hier dient nog vóór Prinsjesdag 
duidelijkheid te komen!
Anders is het onvermijdelijk, dat de 
politieke rekening van het falend beleid ge
presenteerd wordt.
,,Sickenga-State” T. Tolman.

HAVO-KLAS UIT MIDDELBURG BEZOCHT 

TWEEDE-KAMERFRACTIE CHU
Onder leiding van hun docenten geschie
denis en aardrijkskunde, mr. drs. A. J. M. 
Visser en H. Eversdijk, hebben de leer
lingen van de Havo-5 klas van de Peda
gogische Academie te Middelburg een 
bezoek aan Den Haag gebracht, waarbij de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU niet 
vergeten werd.
Door de goede zorgen van fractie
medewerker J. de Swart bestond de moge
lijkheid om vanaf de gereserveerde tribune 
in de vergaderzaal van de kamer een deel 
van het onderwijsdebat mee te maken. De 
aandacht van de leerlingen ging minder uit 
naar de inhoud van het debat, maar veel 
meer naar bijkomstige factoren getuige de 
opmerkingen: ,,Wat zijn er weinig kamer
leden aanwezig” en ,,De meeste kamerleden 
tonen geen belangstelling” .

IN DE FRACTIEKAMER

In de fractiekamer van de CHU ontvingen 
de kamerleden T. Tolman en H. Wisselink 
de leerlingen, en er volgde een uitgebreid 
gesprek, waarbij de vragen over de afwezig

heid van kamerleden ter sprake kwamen. 
Ook kwamen aan de orde de onderwerpen 
militaire dienst en abortus.
Een van de Havo-leerlingen stelde de vraag: 
,,Wat verdient u eigenlijk?” De heer 
Tolman beantwoordde deze vraag precies 
en de leerlingen vonden het een behoorlijk 
bedrag, totdat leraar Visser meedeelde, dat 
een eerste graads-leraar evenveel verdient. 
Het werd niet geheel duidelijk of de leer
lingen vonden dat de kamerleden te veel en 
de leraren te weinig of andersom verdienen. 
Ze meenden wel dat de kamerleden er in 
vergelijking met de leraren maar slecht 
afkomen.
Op de reis terug naar Middelburg, in de 
bus, bleek dat de leerlingen het bezoek aan 
de fractie op prijs hadden gesteld. De uit
gedeelde CHU-stickers gingen niet alleen 
van hand tot hand, maar zoals de foto 
toont, ook van voet tot voet.
Leraar Visser, lid van de provinciale staten 
van Zeeland voor de PvdA, liep geruime tijd 
met een sticker op zijn jas.........  Vermel
denswaard zij, dat leraar Eversdijk statenlid 
voor de CHU is.
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ffGerede Twijfel" bijdrage tot discussie 
over de perspectieven van onze 
economische ontwikkeling
„Onze zorg is niet de economische groei als 
zodanig; onze zorg is het voorkomen, dat 
deze totstandkomt ten koste van ons mlUen 
of ten koste van de heschikhaarheld van 
voldoende grondstoffen voor toekomstige 
generaties of ten koste van de ontwikke
lingskansen van de derde wereld”.

Aldus luidt een kernpunt uit de nota 
„Gerede Twijfel”, die binnen de weten
schappelijke instipten van KVP, ARP en 
CHU is opgesteld. De nota is totstand
gekomen in intensief overleg met de voor
zitters van de sociaal-economische secties 
van de instituten, respectievelijk Mr. R. J. 
Nelissen, Prof. Dr. B. Goudzwaard en Drs.
B. J. Udink. De nota beoogt een aanzet te 
geven voor een gezamenlijke bezinning 
omtrent de koers van het CDA op sociaal- 
economisch terrein. Opzet is te komen tot

een stellingname in de discussie over de 
perspectieven van onze economische 
ontwikkeling, mede gelet op de betekenis 
van deze discussie voor het verdere verloop 
van het gehele sociaal-economische ge
beuren.

TWEE KAMPEN
De samenstellers signaleren twee kampen 
waarin de meeste deelnemers aan de 
discussie over de economische groei zijn in 
te delen: aan de ene kant een groep die 
meent, dat de economische groei heel 
bewust afgeremd moet worden (politieke 
doelstelling) en aan de andere kant een 
groep die van mening is, dat juist een 
toenemende economische groei nodig is om 
met de extra gecreëerde middelen de 
nadelige neveneffecten van de groei te

WERKCONFERENTIE OVER DE 
PERSPECTIEVEN VAN ONZE 
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
In het kader van het CDA is een nauwe vorm van samenwerking tot stand 
gekomen tussen de wetenschappelijke instituten van de KVP, ARP en CHU, resp. 
het Centrum voor Staatkundige Vorming, de Dr. Abraham Kuyperstichting en de 
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting. Deze samenwerking strekt zich ook 
uit tot het terrein van de sociaal-economische secties.
Het leek de gemeenschappelijke sectieleiding, mr. R. J. Nelissen, prof. dr. B. 
Goudzwaard en drs. B. 1. Udink gewenst, eerst de vraag aan de orde te stellen wat 
de hoofdlijnen zijn van de huidige economische ontwikkeling en hoe daarin 
positie moet worden gekozen.
Vragen betreffende de economische groei, de schaarste aan grondstoffen, de 
verdeling van de welvaart, de inflatie etc. komen daarbij aan de orde. Het is een 
zeer omvangrijke en ingewikkelde problematiek, die wij bepaald nog niet meester 
zijn, maar die wel aanleiding geeft tot gerede twijfel o f wij ons wel op de goede 
weg bevinden. Welnu, naar aanleiding van deze gerede twijfel is door de 
wetenschappelijke instituten, onder leiding van de voorzitters van de sociaal- 
economische secties, een discussiestuk ontworpen.
Dit discussiestuk komt in behandeling op een werkconferentie, in de kring van 
een beperkt aantal deskundigen en belangstellenden uit CDA-kring. Het is de 
bedoeling in dit gezelschap de probleemstelling uit te diepen, en af te tasten welke 
consequenties een en ander naar het oordeel van de aanwezigen voor de 
beleidsbepaling van het CDA zou dienen mee te brengen. Gehoopt wordt dat deze 
conferentie het begin kan zijn van een meer systematische behandeling van deze 
problemen in de kring van de christen-democratische partijen.
De werkconferentie wordt gehouden op dinsdag 27 augustus a.s. om 4 uur 
’s middags in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.

De drie wetenschappelijke instituten nodigen belangstellenden uit voor deze 
conferentie. De deelnemerskosten bedragen f 9,-.

Programma werkconferentie sociaal-economische secties van de weten
schappelijke instituten van ARP, CHU en KVP op dinsdag 27 augustus 1974 in 
het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.

16.00 uur: opening conferentie door mr. R. J. Nelissen.
16.10 uur: toelichting op de nota ,,Gerede Twijfel” door prof. dr. B. Goudzwaard.
16.30 uur: sectiegewijze bespreking van de nota aan de hand van discussievragen.
18.30 uur: pauze.
19.30 uur: plenaire bijeenkomst (sectierapportage en forumgesprek)

o.l.v. drs. B. J. Udink.
22.00 uur - 22.30 uur: conclusies en sluiting conferentie.

De deelnemerskosten voor deze conferentie bedragen f9,-, welk bedrag bij 
binnenkomst kan worden voldaan.
De avondmaaltijd is voor eigen rekening.

Ondergetekende geeft zich op als deelnemer aan de werkconferentie over de 
Perspectieven van onze economische ontwikkeling op dinsdag 27 augustus 1974,

vanaf 16.00 uur (opening en discussie in secties) *)

vanaf 19.30 uur (plenaire bijeenkomst) *)

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam ....................................................................................................................

A dres....................................................................................................................

Deze aanmelding toezenden aan de Lohmanstichting, Wassenaarseweg 7, 
Den Haag, telefoon 070-246791.

corrigeren. Van beide standpunten nemen 
de samenstellers van deze nota afstand. 
Van de eerste opvatting, omdat „de doel
stelling, dat de economische groei afgeremd 
moet worden niet past bij onze onzekerheid 
over de uiteindelijke effecten van een beleid 
gericht op het normeren van de econo
mische ontwikkeling naar maatstaven van 
milieubehoud, zuinigheid met schaarse 
grondstoffen en het overbruggen van de 
welvaartskloof tussen rijke en arme 
landen”.
De tweede opvatting wordt afgewezen 
,,vanwege het gemak waarmee men de 
nadelige effecten bij een voortgang van de 
huidige economische ontwikkeling denkt te 
kunnen corrigeren. Het is typisch een 
,.beleid in de marge” ; de gevolgen van de 
kwaal worden bestreden, niet de oorzaken. 
De ingreep moet naar onze opvatting dieper 
snijden; het gezwel is aanmerkelijk kwaad
aardiger” , aldus de nota.
De nota erkent dat het moeilijk is een beleid 
te baseren op bijvoorbeeld de berekeningen 
in het rapport van de Club van Rome. De 
kritiek hierop en de elkaar tegensprekende 
deskundigen moeten tot de conclusie leiden, 
dat het niet mogelijk is met harde cijfers 
vast te stellen wat onze aarde kan dragen. 
De samenstellers van de nota verklaren, dat 
zij zich niet achter het ontbreken van 
voldoende betrouwbare cijfermatige voor
spellingen willen verschuilen. Immers: 
,,Wat wij wel weten is, dat er aanwijzingen 
zijn die erop duiden, dat wij de kans lopen 
bij een voortgang van de huidige industriële 
expansie onherstelbare schade te berokke
nen aan de levenskansen van huidige en 
toekomstige generaties” . In dit verband 
spreekt de nota over een gerede twijfel aan 
een goede afloop van de huidige ontwikke
lingen. Uitgaande van deze gerede twijfel 
schrijven de samenstellers: wat ons rest is 
datgene, waardoor wij ons vanaf de oprich
ting van onze partijen hebben willen laten 
leiden: beginselpolitiek in de vaste over
tuiging dat ons het mandaat is toevertrouwd 
de schepping van onze Heer als goede 
rentmeesters te beheren” .

ANALYSE
In een hoofdstuk „Waarschuwingen” 
brengt de nota in herinnering, dat de 
industriële ontwikkeling een fundamentele 
wijziging heeft teweeggebracht in de wijze 
waarop en de mate waarin wij natuurlijke 
grondstoffen exploiteren. Er was daarvoor 
sprake van een min o f meer gesloten 
kringloop systeem, waarin in hoofdzaak 
alleen gebruik werd gemaakt van al datgene 
dat het natuurlijke systeem continu met een 
zekere regelmaat oplevert. Met de 
industriële ontwikkeling werden op steeds 
grotere schaal beperkt voorradige grond
stoffen aangesproken. Dit wordt een eerste 
kenmerk genoemd van de industriële 
ontwikkeling. De exponentiële (verrassend 
snelle) toeneming van o.m. de milieu
vervuiling en het grondstoffenverbruik is 
een tweede kenmerk. Een derde element is 
de onderlinge samenhang tussen de 
bevolkingstoename, de industriële pro
ductie, de milieuvervuiling en het grond
stoffenverbruik. De nota geeft voorts enige 
indicaties van de energie-, milieu- en 
grondstoffenproblematiek. Men signaleert, 
dat als gevolg van het verbranden van 
fossiele brandstoffen niet alleen beperkt 
voorradige reserves in toenemende mate 
worden aangesproken, maar dat daardoor 
bovendien al datgene dat continu met een 
zekere regelmaat in het natuurlijke systeem 
ter beschikking komt gevaar loopt. De ver
branding levert nl. atmosferische vervuiling 
op, waardqor de filtering van de zonne
straling (de meest elementaire energiebron 
die wij hebben) gevaar loopt.
Voorts wordt nagegaan welke gevolgen de 
beleidsaanbevelingen kunnen hebben voor 
de derde wereld landen.

EFFECTEN

Het is moeilijk te overzien welke gevolgen 
de bepleite normering van de economische 
ontwikkeling zal hebben voor de omvang 
van de economische groei. Maar: ,,De 
preciese effecten voor de economische groei 
behoeven wij ook niet op voorhand te weten, 
wanneer wij maar bereid zijn de mogelijke 
gevolgen van een beleid gericht op een 
genormeerde economische ontwikkelipg te 
accepteren”.

Op deze mogelijke gevolgen wordt ,,heel 
globaal, bij wijze van indicatie” ingegaan in 
een laatste hoofdstuk. De samenstellers 
gaan na wat het kan betekenen, waneer 
mede op grond van het in de nota bepleite 
beleid, het bruto nationaal produkt (bnp) de 
komende jaren met slechts 3% per jaar zal 
toenemen. Hiervan wil men allereerst 0,5% 
reserveren voor de ruilvoetverslechtering. 
Voor binnenlandse besteding blijft derhalve 
2,5% over. Bij ongewijzigde voortzetting van 
het huidige beleid wordt deze ruimte al 
onmiddellijk voor de Helft toegewezen aan 
de collectieve sector: belastingen en premies 
voor de sociale verzekering. Dit betekent, 
dat er bij ongewijzigd beleid slechts 1,25% 
aan extra beleidsruimte overblijft.
De samenstellers willen hiervan in ieder 
geval een half procent reserveren voor extra 
investeringen voor milieuzuivering en 
recycling.
Aldus resteert in deze cijferopstelling 0,75% 
als extra ruimte voor de overheidssector, de 
sociale verzekeringen en de particuliere 
sector.
De samenstellers bepleiten o.m. gelet op het 
realiseren van zwaarwegende verlangens op 
het terrein van de sociale verzekeringen en 
de noodzaak de particuliere sector niet elke 
extra ruimte te onthouden, een krachtig 
beleid gericht op herwaardering van de 
collectieve uitgaven. ,,Niet alleen om 
daarmede metterdaad .de gelden vrij te 
krijgen voor de noodzakelijke nieuwe 
uitgaven. Wat wellicht nog belangrijker is, 
is dat met een krachtig beleid gericht op 
herwaardering het morele gezag verworven 
kan worden dat onmisbaar zal blijken te 
zijn voor het voeren van een beleid, zoals 
dat in deze nota is uiteengezet” , zo merken 
de samenstellers op.
Zelfs wanneer het herwaardering van 
collectieve uitgaven krachtig ter hand wordt 
genomen zal er een zeer geringe extra 
ruimte overblijven voor de groei van de 
totale particuliere sector: de loon- en 
overige inkomens. Binnen de particuliere 
sector achten de samenstellers een gelijk- 
blijven van de totale vrij besteedbare 
looninkomens onvermijdelijk ,.wanneer wij 
nog enige ruimte willen vrijmaken voor een 
noodzakelijke toeneming van de investe
ringen, gelet op o.m. de verscherpte 
concurrentieverhoudingen en het extra 
beslag dat milieu- en grondstoffennormen 
op het produktie-apparaat zullen leggen” . 
Men is wel van mening, dat er binnen de 
totale vrij besteedbare looninkomens nog 
herverdeling zal moeten plaatsvinden. ,,De 
eerlijkheid gebiedt ons echter wel op te 
merken, dat de mogelijkheden hiertoe niet 
overschat mogen worden”.

INFLATIE

De samenstellers zijn er zich van bewust, 
dat in ons geldende systeem de realiteits
waarde van deze cijferopstelling wordt 
bepaald door de bereidheid dat deze conse
quenties metterdaad worden aanvaard. 
,,Dit beleid staat of valt met de mate van 
overeenstemming over de te volgen koers: 
Ontbreekt de consensus dan zal dit in onze 
maatschappij vertaald worden in extra
claims op een beperkte ruimte..........
De omvang van de inflatie geeft in deze zin 
de innerlijke spankracht aan van het 
stelsel” . ,,Wanneer het niet lukt instemming 
over dit beleid te verkrijgen, dan schuiven 
wij de problemen in feite van ons af en voor 
ons uit; de speelruimte die de inflatie- 
uitvlucht ons biedt treft dan de welvaarts- 
kansen van de derde wereld en de na ons 
komende generaties. Daarmee zijn de slui
merende gevaren van ons stelsel aan
gegeven: wanneer wij collectief de grote 
verdelingsvragen ontlopen, kan het stelsel 
toch lange tijd strompelend overeind 
blijven” .

MAATSCHAPPELIJKE ORDE

De nota gaat in dit verband ook in op de 
maatschappelijke orde, waarbinnen de 
beleidsaanbevelingen worden gedaan. Men 
wijst de opvatting van de commissie 
Mansholt van de hand, waarin, gelet op de 
aard en de omvang van de problemen een 
verdere decentralisatie van de besluit
vorming bij de overheid wordt bepleit. De 
nota spreekt zich hier uit voor het uitdiepen 
van het begrip ,,verantwoordelijke maat
schappij”. In dit verband spreekt men van
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het opnieuw zichtbaar maken van keuze
ruimten in de politiek en de economie, nu 
allerlei ontwikkelingen deze keuzeruimte in ' 
feite versluieren. De samenstellers zijn 
ervan overtuigd, dat het op het soeiaal- 
economische terrein in toenemende mate 
onmogelijk zal blijken te zijn met min of 

'meer technische deeloplossingen de pro
blemen het hoofd te bieden. ,,Tal van 
ontwikkelingen wijzen uit, dat van ons 
thans primair politieke keuzen gevraagd 
zullen worden”.

De christen-democratische partijen zullen 
het moeten aandurven een duidelijke rang
orde van problemen aan te geven: welke zijn 
de hoofdpunten en welke niet. Het C.P.B. 
zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden 
uit te zoeken welke aanwendingsmogelijk- 
heden er zijn wanneer wij de komende jaren 
genoegen zouden nemen met een gelijk 
blijven van onze inkomens. Dan worden er 
keuzen zichtbaar gemaakt: evenwicht of 
overschot op de betalingsbalans, opvoeren 
van de hulp aan de derde wereld, meer vrije 
tijd etc.

BELEIDSAANBEVELINGEN

Als concrete beleidsaanbevelingen bepleiten 
de samenstellers o.m. het afremmen van het 
toenemend grondstoffenverbruik door ver- 
vangingseffecten te stimuleren van schaarse 
grondstoffen door minder schaarse, evenals 
een substitutie-effect van grondstofrijke 
naar grondstofarme produkten; de effi
ciency in het grondstoffenverbruik kan 
verbeterd worden, men wil stimuleren dat 
produkten met een langere levensduur 
worden gefabriceerd en recycling dient 
bevorderd te worden. Een reeds dit voorjaar 
ingestelde studiegroep van de drie instituten 
zal dit najaar aanbevelingen doen voor een 
energiebeleid. Terzake het milieubeleid 
wordt o.m. bepleit beperkende bepalingen 
op termijn aan te geven voor het bedrijfs
leven, zodat met in onderling overleg (per 
regio o f per bedrijfstak) de nodige veran
deringen in het produktieproces kan 
aanbrengen.
Over de betekenis van de grondstoffen- en 
milieuproblematiek voor de derde wereld 
landen merkt de nota op, dat ook de arme

landen, zeker op wat langere termijn 
bezien, er alle belang bij hebben dat wij 
zuiniger omspringen met schaarse produk
ten en ons milieu. De samenstellers 
signaleren een toenemende spanning a.g.v. 
de toenemende economische afhanke
lijkheid van arme en rijke landen zonder 
dat de politieke kontakten daarmee parallel 
lopen. Men bepleit in dit verband een 
,,totaal buitenlands beleid” , wat de opgave 
inhoudt om meer dan voorheen een 
synthese te bewerkstelligen tussen het 
vooral op politieke en militair-strategische 
overwegingen gebaseerde oost-west beleid 
en een politiek die erop uit is om de tot nu 
toe vooral sociaal-economisch gekwalifi
ceerde noord-zuid tegenstellingen te over
bruggen. ,,Op deze wijze zullen wij de 
spontaan en veelal te geïsoleerd gegroeide 
economische betrekkingen politiek moeten 
begeleiden, d.w.z.: waarderen naar normen 
van rechtvaardigheid en gerechtigheid”.

De nota ,,Gerede twijfel” wordt besproken 
op de op dinsdag 27 augustus te Utrecht te 
houden conferentie.

VAN DER GLAS 
Hee^m^en

Blaas- eii Slaginstrumentenfabriek

'Telefoon 05130-22652

DE GEESTELIJKE VERZORGING IN DE 

KRIJGSMACHT EN DE DEFENSIENOTA
De beknopte wijze waarop in de defensie
nota de geestelijke verzorging afgedaan 
wordt is niet in overeenstemming met het 
belang er van.
Gelukkig wordt in de nota wel de conclusie 
getrokken dat de geestelijke vorming 
noodzakelijk is.
Niettemin blijft waakzaamheid geboden, 
want ook hierop zal bezuinigd worden. De 
gesuggereerde veranderingen kunnen op dit 
moment nog niet worden beoordeeld. Er 
moeten eerst nog principiële gesprekken 
plaatsvinden tussen de bewindslieden en de 
kerkgenootschappen in hoofden van dienst.

Hierbij zullen volgens de defensienota aan 
de orde komen: het bieden van een opvang 
van het individu en van groepen voor alle 
levensvragen, waarvoor de hulp van de 
geestelijke verzorging wordt ingeroepen. 
Voorts de begeleiding van het jonge dienst
plichtige- en beroepspersoneel in de oplei
dingssituatie en tenslotte het houden van 
diensten en bijeenkomsten daar waar het 
bijwonen van dergelijke diensten en bijeen
komsten vanwege de lokale omstandig
heden anders niet mogelijk is.
In dit licht zal de opbouw en de omvang van 
het korps geestelijke verzorgers besproken 
worden.

De defensienota suggereert een vereen
voudiging van de topstructuur 'van de 
geestelijke verzorging en een verkleining 
van de beroepsmatige korpsen en het tot 
stand brengen van grotere reserve-korpsen. 
Wij willen vooropstellen dat elke verande
ring, die ten koste zal gaan van de 
geestelijke verzorging van het personeel 
onze instemming niet mag hebben.

Uit bepaalde kringen wordt het geluid 
vernomen dat de categorale geestelijke 
verzorging in ons eigen land van minder 
belang gaat worden. Dit kan men ook 
tussen de regels door lezen in de defensie
nota.
Daar wordt alleen gesteld dat voor een 
aantal grotere leef- en werkgemeenschap
pen full-time geestelijke verzorgers nood
zakelijk zijn. Met name geldt dit voor 
eenheden in West-Duitsland, in Suriname 
en de Ned. Antillen en bij de vloot.
Men gaat van de veronderstelling uit dat de 
militairen in Nederland zich gemakkelijker 
kunnen wenden tot geestelijke verzorgers in 
de omgeving en buiten de legerplaats. 
Bovendien zijn de kazernes in de weekends 
nagenoeg leeg. Wij zijn het hier echter niet 
mee eens. Immers de zielzorg is juist sterk 
categoraal en bij dit soort verzorging is een 
eigen aanpak gewenst. Over de geestelijke 
verzorging heersen bij de ,,goe-gemeente” 
nog vele misverstanden.
Velen denken, dat het vooral bestaat uit 
preken, zingen en de mis lezen óf dat het 
een soort van vrijetijdsbesteding is voor wat 
ouderwets georiënteerde liefhebbers.
De geestelijke verzorgers hebben echter veel 
meer taken. Dat wordt door de onder
tekenaars van de defensie-nota ook wel 
beseft, zoals ze zelf mededelen.
Maar het blijft alleen bij de erkenning. Het 
wordt niet nader uitgewerkt. De bewinds
lieden stellen zich vrij neutraal op. Juist 
door de vermaatschappelijking in de krijgs
macht en door de reorganisatie ontstaan er 
bij het personeel allerlei spanningen. Ook 
spanningen in de gezinnen.
De geestelijke verzorging vormt dan vaak

een buffer in het spanningsveld tussen de 
mens en de materiële zaken.
Daarbij mag men de sociale functie van de 
geestelijke verzorging niet onderschatten! 
De geestelijke verzorging die geschiedt door 
de kerken en hoofdzakelijk betaald wordt 
door het Rijk, moet beschouwd worden als 
pastoraat.
Dit bestaat uit

- de verkondiging en de liturgie
- de diaconia (dienstbetoon)
- het vormingswerk

Op de vraag of deze geestelijke verzorging 
binnen de ruimte en de tijd van de krijgs
macht gegeven moet worden antwoorden 
wij met een volmondig ja!
Dit impliceert dus dat ook in de krijgs
macht als ,,bedrijf’ ingezien moet worden, 
dat elk bedrijf de mens integraal tegemoet 
moet treden, waarbij dus de geestelijke 
verzorging even noodzakelijk is als bij
voorbeeld ontspanning en bedrijfsvoering. 
Maar daarbij komt het nog niet tot de kern 
van de zaak, omdat het instituut dat 
krijgsmacht heet wezenlijk anders is dan 
bedrijven in de burgermaatschappij. 
Waarom?
1. Er wordt geleerd om te gaan met dood- 

brengende wapens, wat vooral voor de 
jonge dienstplichtigen een moeilijk te 
verteren zaak is.

2. Er vindt een bijzondere confrontatie 
plaats met de gebrokenheid van het 
bestaan en het betrekkelijke van hun 
toekomst.

3. Het leger, de marine en de luchtmacht 
zijn een onvolledig stuk maatschappij 
(mannengemeenschap).

4. De krijgsmacht als instituut beweegt zich

aan de rand van de burgermaatschappij 
en bergt daardoor sterk de mogelijk' 
heden tot vervreemding in zich (eigen 
sub-cultuur).

Het werkterrein van de geestelijke 
verzorging richt zich dus op de militair in de 
verschillende situaties waarin deze zich 
bevindt:
- het persoonlijke vlak en zijn gezin
- de groep waarin hij leeft en werkt
- de arbeidsverhoudingen
- de gehele militaire status en wat daarmee 

samenhangt
Derhalve kunnen taak en werkwijze 
weliswaar met de overheid worden bespror 
ken, maar blijft het ten principale een zaak 
van de kerken om hierin beslissingen te 
nemen.
De inhoud van het werk is namelijk niet los 
te denken van taakomschrijving en 
werkwijze.

In de meeste westerse landen wordt dit ook 
zo gezien en wordt het werk door de Staat 
betaald. Dit moet in ons land ook zo blijven. 
Wij achten het onaanvaardbaar dat door 
bezuiniging en het bestand geestelijke ver
zorgers sterk zou dalen. Nu reeds hebben 
alle full- en part-time verzorgers zeer volle 
dagtaken.
Het inschakelen van grotere reserve- 
korpsen, waarover de defensienota spreekt, 
alsmede het werken van één geestelijke 
verzorger in meerdere krijgsmachtdelen 
tegelijkertijd lijkt ons, gezien het voor
gaande, daarom moelijk te verteren bezui
nigingen.

H. Wisselink.

Gevaren in land- en tuinbouw niet
onderschatten door: ir, M. A. Geuze

Misschien dat dit verhaal, wanneer n het 
leest, door allerlei feiten achterhaald is. 
Waarom gingen de boeren en tuinders, nu 
in 1974, practisch voor het eerst de weg op?

Omdat
......zij het anders niet meer zagen zitten;
......de kosten van hun bedrijven - en net als

bij iedereen van hun huishoudens - de 
pan uitstegen en veel te veel prijzen 
sterk daalden;

......in vrijwel alle agrarische sektoren de in
komens drastisch teruglopen en dat in 
een demokratie, waar de Regering een 
betere inkomensverdeling propageert; 

......enkele bedrijfstakken, zoals de varkens
houderij en de rundveemesterij, be

nevens de eierenproducenten dit jaar op rond 50 procent aangekondigd heeft;
hun produktie zulke zware verliezen ......de akkerbouwprijzen in 2 jaar tijds 'in
lijden dat eerder gemaakte winsten als Brussel met 1 procent werden verhoogd,
sneeuw voor de zon verdwijnen. terwijl de kosten met 20 procent stegen;
Tegelijkertijd komen belastingaansla- ......het in de bollenteelt en de bloementeelt
gen die daarmee geen rekening houden ook malaise is en de champignonteelt
en binnenkort betaald moeten worden; de klap van 1973 niet te boven kwam;
.hetzelfde geldt voor de tuinbouw, waar ......de gepubliceerde inkomens vaak de
een onevenredig groot deel van de lezers een onjuiste indruk geven omdat
bedrijfskosten zit in energiekosten, één of twee gezinnen (vader en zoon,
waarbij de aardgasprijzen met 87 twee broers) daaruit moeten leven,
procent en de kosten van zware stook- terwijl daarnaast het inkomen van de
olie met 98 procent zijn gestegen van zelfstandigen ook nodig is om het voort-
oktober 1973 tot april 1974 en de bestaan van het bedrijf te verzekeren;
Regering voor het gas in de komende d.w.z. 20 k 40 procent van het inkomen
twee jaar nog eens een prijsverhoging is voor investeringen enz. nodig;

..genoemde inkomens meestal voort
komen uit een aantal arbeidsuren dat 
ver boven het normale aantal werkuren 
buiten de agrarische sektor ligt (50-70 
uren per week);

..de aardappelprijzen er slecht voorstaan 
en de boer 7-10 cent geboden krijgt a.s. 
najaar, bij twee tot viervoudige prijzen; 

..het rentepeil voor noodzakelijke inves
teringen die niet zelf gefinancierd 
kunnen worden - denk vooral aan de 
jonge ondernemers - onoverkomelijk 
hoog en bezwarend is geworden;

..iedereen predikt dat er voedseltekorten 
in de wereld zijn, terwijl de Nederlandse 
boer tot nog toe in 1974 met de
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minimum tarweprijs van Brussel daan over ruimtebeslag, die in feite hun
genoegen moest nemen; bedrijfsgronden en bestaansbasis raken;

..met name in het Z.W. van het land ......de bepalingen van de Hinderwet voor
langdurig droogte dit voorjaar een gevestigde bedrijven en voorts allerlei
slechte stand van vele gewassen en ab- bouwvoorschriften met name ook van
normale onkruidbezetting heeft ver- Schoonheidscommissies of Welstand-
oorzaakt, wat een normaal bedrijfs- commissies als discriminerend worden
risiko moge zijn, maar in dit geval een ervaren;
druppel die de emmer doet overlopen; ......deze bedreigingen zich te vaak
•de tijdelijke revaluatietegemoetkoming aandienen zonder dat de gelegenheid
van 2 procent B.T.W. (de prijzen tot Inspraak van de boer als meest
daalden dientengevolge met 5 procent) direkt belanghebbende aanwezig bleek
in mei j.1. door de Regering werd terug- en dat in een maatschappij, die het
genomen, ondanks sterk verzet en argu- inspraakrecht van de daken predikt;
mentatie van de landbouwstands- ......de Regering terzake naar hun mening
organisaties; niet vrij-uit gaat, wanneer zij met 4
■het de boeren niet ontgaan is, dat men Ministers naar Oost-Groningen reist om
in Brussel de Franse en Belgische over de Dollardproblematiek te spre-
Regeringen niet tot de orde geroepen ken, waarbij betrokkenen niet aan bod
heeft (geen vergadering) aangaande die kwamen;
nationale hulpmaatregelen, die zich ......de beslissing over het Dollardkanaal
niet met de EEG-voorschriften ver- daarna is ervaren als een keuze: ,,beter
droegen; een boer (en zijn gezin) van zijn hof, dan

..Ir. Lardinois, de Nederlandse verant- een vogel van zijn nest” ;
woordelijke EEG-landbouwcommissa- ......men nog meer van dit beleid vreest;
ris, zich heeft beperkt tot de mede- ......men daarbij de stellige indruk heeft dat
deling, dat de Nederlandse huisvrouwen zij die het meeste ageren het het verst
er goed aan deden thans vlees in blik te schoppen,
hamsteren voor volgend jaar!

..de boeren zich ook op andere gebieden HOE? 
bedreigd voelen, met name op het
gebied van de ruimtelijke ordening en Hetgeen ons brengt tot een tweede vraag:
natuurbehoud, waar door allerlei voor hoe kwamen de boeren op de methodiek
hun gevoel ongrijpbare en onbekende van de weg- en verkeersknooppunten
groeperingen uitspraken worden ge- bezetting?

Ongetwijfeld vanwege de voorbeelden uit 
Frankrijk en België, waar kort tevorei) zo 
was opgetreden en waar zeer snel resultaat 
werd geboekt. Voorts met het voorbeeld van 
harde akties in Nederland (Groeneveld) 
voor ogen. De Rotterdamse haven werd 
destijds platgelegd. Hinderde men soms 
anderen daarmee niet? De f400,- telt nu 
nog mee.
Ook waar premier Den Uyl meende een 
bedrijfsbezetting in Helmond niet te moeten 
afkeuren.
Al dit soort voorbeelden hebben een deel 
van de meest gezagsgetrouwe Nederlanders 
voor het eerst naar een middel doen grijpen, 
dat zij nog geen 10 jaren geleden in 
meerderheid veroordeelden. Wie mag hun 
het recht ontzeggen zich niet feilloos en 
sprakeloos op het altaar van de inflatie te 
laten offeren!
Dan nog een derde vraag die elkeen uit den 
treure stelt. Hebben de landbouworganisa
ties het vertrouwen van de boerenstand 
verloren? Men relateert dat dan aan het niet 
direkt opvolgen van de centrale oproep tot 
stoppen van de demonstraties op de weg. In 
Friesland bleek deze vraagstelling geen 
probleem!

Bij de uitzendingen kwamen twee ten
denties naar voren. Ten eerste de boeren die 
de akties voerden als steun voor de nieuwe 
onderhandelingen, die zij hun voormannen 
opdroegen. Ten tweede de boeren, die 
meenden dat de leiders der organisaties

onvoldoende vertrouwen op welslagen van 
hun wensen en overtuigingen inboezemden 
en die daarom ,,wilde” aktie niet schuwden. 
De parallellen met de vakbondswereld 
liggen er ten voeten uit. Hoe beide 
richtingen zich verhouden zal misschien 
zaterdag 10 augustus op de grote schouw in 
Utrecht blijken. Het zo lang mogelijk 
doorzetten van de demonstraties, zij het 
even te lang, was bepaald ook een uiting van 
solidariteit.
Tenslotte zal men als konklnsle uit dit alles 
goed doen de gevaren van de situatie niet te 
onderschatten. Wanneer de Regering de 
boerenwereld te lang in de'kou laat staan, 
dreigen allerlei kortsluitingen. Niemand, de 
boerenwereld in de eerste plaats niet, is 
gebaat bij splijting en in en uit de hand 
lopen van de groene wereld. Radicalen zijn 
er niet alleen buiten het platteland. De 
leuke jongens in Hilversum die in hun 
jargon de demonstraties lieten evolueren tot 
boerenopstand werken ook provocerend. Ik 
geloof niet in de genoegens van een heleboel 
polarisatie. Ik geloof in redelijkheid en 
verdraagzaamheid, maar die moet van 
beide kanten komen en niet van één kant, 
van zowel de overheid als van de thans in 
wanhoop naar de uitweg zoekende 
agrariërs. De overheid is thans aan het 
woord; zij zal er verstandig aan doen de 
nood te onderkennen.

9 augustus 1974.
Ir. M. A. Geuze.

Neerland let op u w  saeck
door A0 Koldewijn Luitenant ter zee 1ste klasse buiten dienst

Nederland leeft thans in de ban van de 
Defensienota, die reeds voor zijn verschij
ning veel stof heeft doen opwaaien. De 
huidige socialistische regering-Den Uyl 
heeft - geholpen door onze beide zuster
partijen ARP en KVP - zich als taak gesteld 
het Keerpunt 72  van PvdA, D’66 en PPR 
uit te voeren.
Dit programma schrijft een drastische ver
laging der defensie-inspanning voor en men 
betreurde het, dat deze regering in 1973 
daar ternauwernood aan toe zou komen 
omdat ze zo laat in het jaar begon, maar 
daarna zou men de schade inhalen onder 
toenemende druk van de links extre
mistische elementen in de regeringspartijen, 
die nog steeds de leuze der twintiger jaren 
hanteren: „geen man en geen cent voor de 
defensie”.
Het is dus de oude geschiedenis, die zich 
herhaalt. De afkeer bij de socialisten van 
elke machtsvorming buiten hun eigen groep 
(de linkse partijen en de vakbonden) brengt 
hen tot een verbeten strijd tegen de onder
nemingen (vooral de multinationale) en de 
krijgsmacht.

In die strijd worden zeer consequent - 
volgens de doctrines van het linkse radica
lisme - twee wapens gehanteerd: ontneming 
van financiële middelen en ondermijning 
van binnen uit.
Wat het bedrijfsleven betreft manifesteert 
het eerste streven zich in het aan banden 
leggen van investeringsmogelijkheden door 
het opleggen van veel te zware lasten:
- niet door mogen berekenen van hogere in- 

koopkosten
- boven elke proportie uitgaande loon

stijgingen
- wegbelasten van onverantwoord grote 

delen van de geringe winst, die nog 
resteert

- het onaantrekkelijk maken van aandelen
bezit, waardoor steeds minder mensen 
genegen zijn hun spaarpenningen het 
Nederlandse bedrijfsleven ter beschikking 
te stellen.

ONVERBLOEMD

Het tweede wapen wordt met succes gehan
teerd door sommige vakbonden met on
verbloemde steun van de regering, resulte
rend in een stelselmatig wegnemen van de 
prikkel zich volledig en met alle krachten in 
te zetten.
De lonen - vooral voor minderjarigen - 
hebben een zodanige hoogte bereikt, dat 
elke prikkel zich in te spannen, ontbreekt. 
Overwerk wordt niet meer verricht, omdat 
het geld, dat daarvan overblijft - nadat een 
flink deel wegbelast is - door de gestegen 
welvaart niet meer als een begerenswaardig 
extra wordt gezien.
Men moet wel een volslagen leek zijn op 
bedrijfshuishoudelijk en psychologisch ge
bied om niet te kunnen inzien, waartoe dit

leidt. En men moet een merkwaardige 
instelling tegenover zijn eigen vaderland 
hebben om dit effect werkelijk te willen.
In dezelfde geest wordt nu ook de krijgs
macht aangepakt. Reeds jarenlang voert de 
VVDM een doelgerichte actie ter onder
mijning van tucht en moreel in de krijgs
macht. En wanneer men daarmede ergens 
zijn doel niet bereikt, probeert men met 
laaghartige insinuaties zo’n krijgsmacht- 
onderdeel toch nog te treffen. De affaire 
met het Korps Mariniers ligt ons allen nog 
vers in het geheugen.
Dezer dagen heeft de door minister 
Vredeling ingestelde commissie van onder
zoek haar bevinden gerapporteerd waaruit 
blijkt dat de aantijgingen van de VVDM en 
de linker vleugel van de PvdA op niets 
anders dan laster berusten.

En thans is de regering-Den Uyl er toe 
overgegaan ook het andere wapen: de 
financiële beknotting, zorgvuldig te gaan 
hanteren. Men heeft natuurlijk een aantal 
argumenten gevonden om deze handels
wijze goed te praten. Helaas zijn die 
argumenten aanvechtbaar, terwijl in de 
overigens goed opgezette Defensienota, de 
aangekbndigde maatregelen vaak in strijd 
zijn met de beleden stellingen.
Minister Vredeling heeft ons destijds met 
veel ophef gewaagd van zijn initiatief om te 
komen tot een verdeling van taken in de 
NAVO teneinde een beperking der uitgaven 
te kunnen bereiken. Dat dit èn strategisch 
èn politiek ondenkbaar is, wordt nu in de 
Defensienota toegegeven.

Over dit thema had in februari 1972 een 
gesprek plaats met de Inspecteur van de 
Duitse Luftwaffe Generaal Rail. Deze zei 
het navolgende over dit onderwerp:
,,Kein Staat in West-Europa kann sich 
heute aus personellen und materiellen 
Gründen eine ’ wirksame nationale Luft- 
verteidigung leisten. Die nationale Luft- 
verteidigung ist ein Anachronismus. Für die 
Bundesrepublik Deutschland ist das 
Integrierte NATO-Luftverteidigungssystem, 
indem die Verbande der deutschen 
Luftwaffe, Belgiens, Grossbrittaniens, der 
Niederlande und der USA sich erganzend 
nebeneinanderstehen, eine militar politische 
Lebensnotwendigkeit.
Es gibt den Wirkungsgrad dieses Luft- 
verteidigungssystem unter Zusammenfas- 
sung aller Mittel auf einer hohen Stufe zu 
halten. Nur in dieser Weise kann die 
Luftverteidigung ihrer Primaraufgabe der 
Abschreckung gerecht werden.”

NOG STEEDS

En zo is het nog steeds: het is een militair 
politieke levensnoodzaak alle beschikbare 
middelen samen te vatten, omdat alleen op 
die manier de werkzaamheid van het 
luchtverdedigingssysfeem op een hoog 
niveau kan worden gehouden, die nodig is

om haar afschrikwekkende werking doel
treffend te kunnen uitoefenen.
Maar in dit samenspel weet de Nederlandse 
socialistische regering niets beters te doen 
dan 1500 man van de luchtmacht uit de 
verdedigingsgordel in Duitsland terug te 
roepen, vijf van de zes Hawk-squadrons 
(geleide projectielen tegen laag vliegende 
vliegtuigen) naar Nederland terug te halen 
en vier van de acht Nike-squadrons -(geleide 
projectielen tegen hoogvliegende doelen) op 
te heffen.
En wanneer een terecht’ zeer veront
waardigde NAVO ministerraad haar veto 
hierover niet uitgesproken zou hebben, zou 
ook nog de 5e divisie verdwenen zijn als 
werkzaam krijgsmacht onderdeel.
Maar de vermindering van onze defensie 
gaat nog veel verder. Het aantal gevechts
vliegtuigen wordt met een 10-tal vermin
derd, bij de vervanging van de F 104. Door 
het verdwijnen van zes infanterie-bataillons 
vindt ook bij de Landmacht een ernstige 
vermindering van gevechtskracht plaats. 
Verder vindt over de hele linie een enorme 
temporisering plaats, waardoor te lang met 
verouderd materieel wordt door gemod
derd. De middelen nodig voor vervanging 
van materieel (investeringen) worden voor 
een groot gedeelte gevonden in besparingen 
op exploitatie-kosten. Dit betekent, dat in 
oorlog - zo die uit mocht breken - de 
Nederlandse militairen onvoldoende ge
oefend aan de vijand worden uitgeleverd. 
Wanneer het wereldkampioenschap voetbal 
ons iets heeft geleerd, dan is het dit, dat 
men de overwinning alleen kan behalen, 
door een perfecte staat van geoefendheid, 
een hoog moreel en ijzeren discipline. Aan 
geen van deze drie voorwaarden wordt door 
de uitvoering van de bezuiningsmaatregelen 
nog voldaan!

TEGENSTANDER

En wat doen onze potentiële tegenstanders? 
De Warschaupactlanden bezitten alleen al 
in Polen, de DDR en Tsjechoslowakije meer 
dan 860.000 man en 20.000 gevechtswagens 
in parate toestand. Hierbij komen 350.000 
man en 8.000 gevechtswagens in de drie 
westelijke militaire gewesten van de 
Sowjet-Unie. Allen uitstekend geoefend. 
Hier tegenover heeft de NAVO nu nog
725.000 man en 6.600 gevechtswagens.
Aan gevechtsvliegtuigen is de verhouding: 
Warschaupactlanden 4.4(X) tegen 1.200 
voor de Noord-West Europese NAVO- 
landen. Sinds/1966 zijn aan de Sowjet- 
strijdmacht in de DDR, Polen en Tsjecho
slowakije de navolgende versterkingen toe
gevoegd:

3500 gevechtswagens
1000 infanteriepantserwagens
1000 houwitsers (krombaangeschut) 
500 meervoudige rakettenwerpers

Tegenover deze steeds voortgaande ver
sterking der Warschaupact-strijdkrachten

weet het kabinet-Den Uyl niets beters te 
stellen dan materiële en morele afbraak. 
Nog in maart 1972 stelde de Commissie van 
Civiele en Militaire Deskundigen vast, dat 
wij voor 1974 4,316 procent van onze 
geschatte nationale inkomens van 153,5 
miljard, zijnde 6,625 miljoen, voor onze 
defensie zouden moeten uitgeven. Het is 
volgens de defensie-begroting 5.848 miljoen 
geworden. In plaats van deze enorme, 
achterstand in te halen moeten in de 
resterende jaren nog 1.500 miljoen 
bezuinigd worden. Deze handelswijze is 
volstrekt ontoelaatbaar.

ANGSTWEKKEND

Zoals hiervoren reeds werd opgemerkt, zien 
we een angstwekkende parallel met de 
twintiger jaren. Toen werd er onder de 
dreiging van een nationaal socialistische 
overweldiging, op een even onverantwoor
delijke wijze afbraak gepleegd van onze 
krijgsmacht gepaard gaande met een 
stelselmatige ondermijning van het moreel 
van het Nederlandse volk (gebroken 
geweertjes).
Maar toen stonden wij alleen en - zo zou 
men kunnen betogen - elk volk heeft het 
recht nationale zelfmoord te plegen als het 
zich daartoe geroepen voelt.
Maar nu staan wij niet meer alleen, doch 
vormen een deel van de NAVO. Het be
schamende feit heeft zich reeds voorgedaan, 
dat het kabinet-Den Uyl door de NAVO- 
raad tot de orde moest worden geroepen, 
wat tot een zekere correctie van afbraak- 
plannen heeft geleid.

ONBETROUWBAAR

Maar met dit optreden heeft Nederland zich 
de naam verworven een onbetrouwbare 
bondgenoot te zijn. Dit alles is nog ver
ergerd door het geruchtmakende interview 
van staatssecretaris Stemerdink in Duits
land, waar hij niet alleen blijk heeft gegeven 
van een voor een regeringspersoon onvoor
stelbaar gebrek aan tact, maar tevens 
uitspraken heeft gedaan, waarmede hij 
alleen maar de meest linkse kliek van zijn 
partij vertegenwoordigt, maar zeker niet het 
Nederlandse volk.

Het is dan ook de taak van alle niet volledig 
verlinkste partijen ten sterkste tegen deze 
gang van zaken te protesteren. Door deze 
handelswijze heeft het kabinet-Den Uyl - zo 
dit nog nodig was - zijn volslagen on
bekwaamheid ons land te besturen - wel 
zeer duidelijk bewezen.
Mede van de CHU-fractie in de Tweede 
Kamer moet dan ook worden verlangd, er 
alles aan te doen om uitvoering van deze 
plannen te verijdelen.
Het land is in gevaar, de eer van Nederland 
is in het geding.

Hengelo, A. Koldewijn.
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CH-tijdschrift herdenkt dr. J. W. Beerekamp

Het „Christelijk Historisch Tijdschrift” 
heeft zijn augustus-nnmmer gewijd aan dr.
J. W, Beerekamp. Dr. Beerekamp, die 
ondermeer lid van de Eerste Kamer voor de 
CHU was, overleed op 14 april van dit jaar. 
De Unieraad van de CHU herdacht dr. 
Beerekamp in zijn vergadering van zaterdag 
27 april. Daarbij kwam de vraag naar voren 
of het mogelijk was aan zijn werk in de 
Eerste Kamer aandacht te besteden in het 
„Christelijk Historisch Tijdschrift”, de 
tweemaandelijkse uitgave van de Lohman- 
stichting, het wetenschappelijk centrum van 
de Unie.

IN MEMORIAM 
IR. A. LOOTSMA
Op donderdag 18 juli overleed plotseling op 
49-jarige leeftijd, ir. A. Lootsma, sinds 
begin 1969 bestuurslid van de christelijk- 
historische kiesvereniging Assen.
In dankbaarheid zij ook hier zijn persoon 
alsmede zijn wezenlijke en specifieke 
inbreng in de werkzaamheden van het 
bestuur herdacht.

De crematie vond te Goutum (bij Leeuwar
den) plaats. De daaraan voorafgaande 
rouwdienst, die door zeer velen werd bij
gewoond, werd geleid door mevrouw W.  M. 
van Lynden, Hervormd predikante te 
Zuidlaren. Zij sprak naar aanleiding van 
Prediker 11 en Romeinen 14:7-12.

DOORDACHT

Eindredacteur drs. H. van Spanning nam 
de taak op zich een bloemlezing uit de rede
voeringen van dr. Beerekamp samen te 
stellen. In het augustus-nummer van het 
tijdschrift wordt deze bloemlezing door 
Unievoorzitter mr. O. W. A. van Verschuer, 
de fractievoorzitters prof. dr. J. W. van 
Hulst en dr. R. J. H. Kruisinga en de 
voorzitter van de Lohmanstichting dr. I. N. 
Th. Diepenhorst als volgt ingeleid:

,,Het werk van dr. Beerekamp als kamerlid 
wordt gekenmerkt door een grote zorg
vuldigheid, door uiterst concientieuze voor
bereiding en door een uitstekend taal
gebruik. Beerekamp improviseerde niet 
graag, maar als het moest deed hij het 
voortreffelijk. Maar zijn redevoeringen in 
eerste instantie waren steeds tot op de letter 
doordacht en verantwoord. Hij heeft in de 
Eerste Kamer onderwerpen aangesneden, 
waaraan eigenlijk nooit iemand zich 
waagde. Zijn rede over de zogenaamde 
Irene-kwestie, waarnaar de Kamer adem
loos luisterde, is van historische betekenis; 
zeldzaam indringend sprak hij over de 
geestelijke verzorging van de krijgsmacht. 
Uit de begrotingen van CRM en van 
volksgezondheid wist hij steeds die onder
werpen te halen, die aan ieders aandacht 
ontsnapt waren” .

Drs. Van Spanning verzamelde redevoe
ringen van dr. Beerekamp op het terrein 
van defensie, algemene zaken, CRM en de 
verhouding van kerk en staat.
Op 8 mei 1963 sprak dr. Beerekamp over de 
moeilijke positie van de Hervormde veld

predikers, in verband met het rapport van 
de Hervormde synode over het vraagstuk 
van de kernwapens. Tegenover het radikaal 
neen van de synode plaatste de senator zijn 
voorlopig ja.
Op 18 februari 1964 hield dr. Beerekamp, 
bij de behandeling van de begroting voor 
algemene zaken, een rede over de vragen 
rond het huwelijk van prinses Irene en haar 
overgang naar de Rooms-Katholieke kerk 
en hij ging met name in op de vraag o f het 
politieke gevolgen kan hebben wanneer de 
oecumenische relaties tussen de twee 
grootste kerken in Nederland zouden ver
slechteren.
Wat CRM betreft worden in het ,,CH- 
tijdschrift” weergegeven delen van rede
voeringen over het begrip cultuur (op 21 
december 1965) en over de schrijver G. K. 
van ’t Reve en de discussie over diens boek 
„Nader tot U” (op 10 mei 1966). Bij de 
behandeling van de vreemdelingenwet, op 
12 januari 1965, hield dr. Beerekamp een 
betoog over de normatieve betekenis van de 
Bijbel voor het vreemdelingenrecht. Voorts 
bevat de bloemlezing uitspraken over de 
financiële band tussen de overheid en een 
aantal kerkgenootschappen, waarbij de 
afkoopregeling voor de financiële bijdrage 
aan geestelijke ambtsdragers wordt af

Spreekbeurt dr. Kruisinga
Op 27 augustus om 20 uur spreekt in ,,De 
Hoge-Catherijne” voor de middenstands
organisaties te Utrecht, dr. R. J. H. 
Kruisinga, fraktievoorzitter van de CHU in 
de Tweede Kamer, over ,,1974: de
Middenstand in de knel”.

gewezen (op 10 maart 1971), en over de 
theologie als wetenschap (op 28 augustus 
1973, de laatste speech in de Eersté Kamer). 
Het herdenkingsnummer besluit met een 
volledig overzicht, met de vindplaats, van 
de redevoeringen van dr. Beerekamp in de 
Eerste Kamer.

Gehoopt wort, dat velen binnen en 
buiten de CHU dit nummer van het 
tijdschrift zullen aanschaffen. Het kan 
besteld worden bij de administratie, 
Wassenaarseweg 7, Den Haag, telefoon 
070-246791. j .  ^

CHU staat achter eisen 

midden- en kleinbedrijf

De CHU-fractie in de Tweede Kamer staat 
achter het schrijven van het overlegorgaan 
van de centrale ondernemersorganisaties in 
het midden- en kleinhedrijf, waarin deze 
regering op korte termijn maatregelen 
vraagt voordat de miljoenennota in 
september openhaar wordt.
Ondernemersorganisaties hebben deze brief 
vorige week verzonden. Volgens de CHU- 
fractie heeft de onrust in middenstand en 
nu ook in de landbouw ,,ondubbelzinnig 
aangetoond, hoe onjuist de regering zijn 
beleid en de situatie in die sectoren heeft 
beoordeeld” .
De fractie is van plan een debat in de 
Kamer te vragen, als de maatregelen, die de 
regering neemt voor de land- en tuinbouw 
naar haar mening niet voldoende zijn.

H. L.

„OM DE VERNIEUWING VAN HET SOCIALISME”

BOEIENDE STUDIE ROND IETS TE 
BEPERKTE PROBLEEMSTELLING

In zijn onlangs verschenen proe&chrift 
„Om de vernieuwing van het socialisme” 
heeft H, F. Cohen de ontwikkeling van de 
SDAP tussen 1919 en 1930 aan een 
onderzoek onderworpen. De auteur heziet 
deze periode vanuit de vraagstelling naar de 
discussie over de theoretische grondslag van 
het socialisme.
In concreto betekent dit de vraag naar de 
mogelijkheid van de SDAP om tot zelfstan
dige meerderheidsvorming te komen; 
tegenover de wenselijkheid van een coalitie 
met de „burgerlijke partije”; en daarmee 
samenhangend de vraag of de SDAP in een 
coalitie, met name met de RK. St. P. haar 
socialistische doelstelling niet prijs geeft.
Cohen betreedt daarmee een vrijwel nieuw 
terrein. Voordien heeft alleen H. van Hulst 
in ,,Het Roode Vaandel volgen wij” een 
meer populair geschreven beschouwing over 
de SDAP in de jaren twintig gehouden.
De auteur besteedt vooral aandacht aan de 
pogingen, die in de beschreven periode zijn 
gedaan om tot vernieuwing van het socia
lisme te komen. Hij behandelt daarbij het 
optreden van NVV-voorzitter Stenhuis; de 
linkse oppositie rond het blad ,,De 
Socialist" ü. de Kadt e.a.); de visie en 
invloed van de Belgische socialist Hendrik 
de Man; de betekenis van W. Banning voor 
het religieus socialisme en het optreden van 
Vorrink als voorzitter van de AJC, in de 
jaren twintig.
De verdienste van dit boek ligt in de 
uitvoerige weergave van de visie van de 
genoemde personen. De conclusies die de 
auteur trekt zijn op enkele punten echter 
sterk speculatief.
Dit geldt met name wanneer hij de vraag 
aan de orde stelt, hoe het komt dat Stenhuis 
en De Kadt c.s. een nederlaag leden in de 
discussie terwijl Vorrink en Banning een 
belangrijk aandeel zouden krijgen in de 
vernieuwing van de partij-ideologie.
Cohen geeft hier voor een deel een juist 
antwoord op wanneer hij wijst op het feit

dat met name in de jaren dertig een 
belangrijke generatiewisseling in de partij
top plaats had. Daarnaast speelt de invloed 
van de crisis en de opkomst van het facisme 
een rol.
Het zoeken naar een verklaring in de 
a-politieke verpakking van de denkbeelden 
van Vorrink en Banning, waardoor zij voor 
de partijtop minder gevaarlijk waren dan 
Stenhuis en De Kadt lijkt mij minder juist. 
De auteur trekt deze gedachtenlijn 
overigens niet door naar zijn conclusies. 
Cohen geeft op andere plaatsen in zijn boek 
veel belangrijker argumenten aan. Het feit 
dat de leiding van de SDAP, van begin af 
aan, in de praktijk sterk reformistisch was 
ingesteld, heeft in belangrijke mate het pad 
voor Vorrik en Banning geëffend. Vorrink 
werd in 1934 partijvoorzitter en Banning lid 
van het partijbestuur. De Kadt was in 1932, 
met anderen, uit de SDAP getreden. 
Bovendien wees de SDAP in de jaren dertig 
- in tegenstelling tot bij voorbeeld de Franse 
socialisten - elke toenadering tot de commu
nisten af. Het totale klimaat in en om de 
SDAP was derhalve voor Vorrink en 
Banning veel gunstiger geworden.

Maar toch bleven belangrijke radicale 
trekken aanwezig. Zo werd in de resolutie 
van 1934, waarbij gevraagd werd om op
stelling van het (latere) Plan van de Arbeid 
tevens gevraagd na te gaan op welke wijze 
aktie gevoerd kon worden voor het plan 
,,voor welke aktie dan allen zullen 'worden 
opgeroepen, die de overgang naar het 
democratisch socialisme willen bevor
deren” .

De oorzaak van deze op sommige 
punten wat speculatieve benadering 
moet mijns inziens gezocht worden in 
de keuze van de onderzochte periode. 
De discussie in de SDAP over zelf
standige meerderheidsvorming en de 
reformistische visie loopt veel meer 
tussen 1918 en 1939. Dit tijdvak biedt

een betere indeling; al loopt de discus
sie ook daarna door. Herinnerd zij aan 
het. Sociaal Democratisch Centrum en 
Nieuw Links. Het jaar 1918 is in dit 
opzicht markant omdat toen eerst de 
principiële bereidheid werd uitgespro
ken aan ,.burgerlijke kabinetten" deel 
te nemen; terwijl later in dat jaar de 
„revolutiepoging” van Tfoelstra plaats 
had. Langs deze twee polen beweegt 
zich de discussie in de SDAP. In A193? 
verschijnt het nieuwe beginselprogram; 
in 1939 treden de eerste ministers uit de 
SDAP op.
Men kan daarom niet te sterk de zoge
naamde eenheidsresolutie van 1919 accen
tueren. Vooral fraktieleider Albarda heeft 
veelvuldig de principiële bereidheid om aan 
,,burgerlijke kabinetten” deel te nemen als 
uitgangspunt van de SDAP-politiek gehan
teerd.

Het losmaken van de jaren twintig in haar 
samenhang met de jaren dertig, roept bij 
bestudering van de SDAP veel vragen op. 
De auteur heeft wel oog voor deze pro
blematiek. Hij besteedt veel aandacht aan 
de relatie met de dertiger jaren. Maar dan 
loopt men wel het gevaar op sommige 
plaatsen wat speculatief te moeten blijven. 
Ik kom in dit verband tot enkele vragen; 
beseffend dat ik daarmee ten dele mij ook 
in speculaties begeef.
Is de wezenlijke invloed van Banning op de 
ideologie van het socialisme, program
matisch, niet veel groter geweest na 1945? 
Is Vorrink werkelijk van grote betekenis 
geweest voor de vormgeving van de 
ideologie van de SDAP/PvdA? Het komt 
mij voor dat zijn wezenlijke betekenis ligt in 
het uitdragen van de nieuwe denkbeelden 
en het organisatorisch werk dat daarmee 
verband houdt. Vermoedelijk is de theo
retische invloed van Wiardi Beekman groter 
geweest.

Cohen schrijft vrijwel niets over de ont
wikkeling van de visie in de SDAP op het 
defensievraagstuk. Banning verdedigde bij 
de programherziening in 1937 een 
minderheidsstandpunt. Het is niet onmo
gelijk dat het defensieprobleem in de jaren 
twintig weinig aandacht heeft gehad, in de 
SDAP maar de auteur vermeldt er weinig

Cohen betoogt voorts dat met het wegvallen 
van de groep rond De Kadt de internationae 
conceptie in de SDAP-politiek ernstig 
verlies heeft geleden. Hij noemt met name 
de koloniale politiek en trekt hier een - spe
culatieve? - lijn door naar de na-oorlogse 
Indonesiëpolitiek van de PvdA. Deze 
stelling is in zijn algemeenheid verdedig
baar maar toegespitst op de Indonesië
politiek betwistbaar. Er was in de PvdA wel 
kritiek op het Indonesiëbeleid; bovendien 
was De Kadt toen weer in de gelederen 
teruggekeerd. Hij was tijdens de discussies 
rond Nieuw Guinea de belangrijkste woord
voerder van de PvdA-fraktie.

Dit boek toont aan dat het uiterst moeilijk 
is de geschiedenis van de SDAP, in de jaren 
twintig, te geïsoleerd van de dertiger jaren 
te behandelen. Op enkele punten ontstaat 
daardoor een onvolledig en soms speculatief 
beeld. De verdienste van deze dissertatie is 
er echter niet minder om.

H. van Spanning.

H. F. Cohen: ,,Om de vernieuwing van he 
socialisme"; de politieke oriëntatie van di 
Nederlandse sociaal-democratie 1919-1930 
uitg. Universitaire Pers. Leiden; 276 blz. 
prijs f42.-.
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Wenst u rust, ruimte en ongerepte natuur in uw vakantie 
en tevens het comfort dat u thuis gewend bent? Wij ver
huren sinds 1960, als eerste reisbureau in Nederland, een 
groeiend aantal

LUXE PARTICULIERE 
VAKANTIEBUNGALOWS
door geheel Drenthe (thans ook in andere provincies)
verspreid.

* Eik op 1000-10.000 m2 eigen bosterrein 
met zonneterras temidden van ongerepte 
natuurgebieden (niet op campings)

* volop rust en privacy
‘ vele met centr. verwarming, TV of open 

haard
* ideaal voor uw gezinsvakantie
* in vóór- en naseizoen 50-70% huurreduc- 

tie
‘ alleen goede bewoning wordt op prijs 

gesteld.

Deze bungalows zijn nieuwgebouwd en voldoen aan alle 
eisen die aan een moderne bungalow kunnen worden 
gesteld.

Inl.: WORLD TOURS, Voorburg. Tel.: 070-860644.

Voor loodgieters-, gas-, san ita ire  en  
leiw erken

(ookasfalt-shingles) in en op uw bouwwerken naar 
het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

GEBR. BEKKER B.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TELEFOON 05100-20841

t
I
I
I
I
I

■
I
I

i

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE

TUINAANLEG

BINDER aV. RHOON
A an leg  en onderhoud van

G EM EENSCHAPPELIJKE TU IN E N , PLANT
SO ENEN, PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .
* 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 .

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.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTERD AM -24 - Te lefoon 190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  conta iners

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

VEENENDAAL

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A. M. HOEKE

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

B ETO N W A R EN

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

Badhuisstraat 55 
Vlissingen
Telef. 01184-4461

h

U w  vertrouwen w aard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
MAKELAARS MAATSCHAP

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en 'eerste klas 
varkens- en rundvlees in uw toonbank van:

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

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
Telefoon 0 83 8 0 /19 0 04  (7 lijnen)

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP ■ Telefoon 02526-2277 

ABBENES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
C allen b ach s traa t 1 

NIJKERK  
Tel. 03494-1661

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

H A A G W E G  171 - TELEFO ON 070 ■ 996560  
RIJSW IJK (Z .-H .)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

IN T E R IE U R V E R Z O R G IN  V .  
mM'tM -IM
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 loonruimte

BO UW BEDRIJF

Fa. C. Spijker 
&Zn.
Van Ostadelaan 61 
Telefoon:
'02150-11189-16777
HILV E R S U M

A A N N EM ER SB ED R IJF -.f

B.V.' RADIX & VEERMAN
Oudelandsiweg 30 - T e le f. 03480-2204  
W O ER DEN

Veribouw - Nieuwbouw'door geheel’ Nederland

B.V. D. BROERSMA & ZONEN
IN TE R N A TIO N A LE  TR A N S P O R T O N D E R N E M IN G

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-Dultsland, o.a. ook Bodensee, 
Allgau, Müncher

' Gelegenheid voor opslag in douaneloods aan de grens.
' Behandelingdouane-formaiiteiten.
' Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.'

Laarstraat 12-20 
Zutphen

A A N N E M IN G S B E D R IJF

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

•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  N.V.
-k  mengvoed,ers -A granen -A: bloem en meel 
k  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat'24 '- Telefoon 2342 - Nijkerk

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

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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CHU vraagt om opname van bede in Troonrede
De CHU heeft een schrijven gericht aan de 
premier drs. JJH. den Uyl met het verzoek te 
wiiien overwegen de bede, die het vorige 
Jaar door het kabinet-Den Uyl uit de 
Troonrede werd verwijderd, daarin weder
om op te wiiien nemen.
Het schrijven van de CHU werd aan de 
minister-president gericht namens het be
stuur van de CHU en de Tweede- en Eerste 
Kamerfracties van de CHU.
Voor deze is het getekend door resp. mr. 
D .W A . Baron van Verschuer, dr. R JÜ . 
Kruisinga en prof. dr. J.W. van Huist.

Tekst

De ietterlijke tekst van de brief aan premier 
Den Uyl luidt:
.Zeer Geachte Heer Den Uyl,

In deze weken voor Prinsjesdag, waarin 
Troonrede en Miljoenennota hun definitie
ve vorm krijgen, vragen wij namens de CHU 
de aandacht van U en van Uw kabinet voor 
het navolgende.

Uw kabinet nam het vorige jaar de beslis
sing om in de slotpassage van de Troonrede 
niet meer de „bede” op te nemen.

Wij achten het onnodig hier uiteen te zetten 
van welk een diepinsnijdende betekenis 
deze beslissing van Uw kabinet naar de ge
voelens van zéér velen in ons land is.

Het in de Troonrede niet meer inroepen van 
Gods hulp was niet alleen de verbreking van 
een traditie. Het betekent ook voor zeer 
velen een grote verarming en een belangrij
ke verschraling van de troonrede.

Deze zeer uitdrukkelijke wijziging van 
beleid heeft - zoals door U tijdens de alge
mene beschouwingen op 10 oktober 1973 
ook is erkend - bij zéér velen misverstand en 
teleurstelling gewekt.

Wanneer wij thans, namens de CHU, U 
vragen deze zaak zaak in Uw kabinet op
nieuw ernstig te willen overwegen, willen wij 
in alle duidelijkheid voorop stellen, dat 
uiteraard ook naar ons oordeel het de over
heid niet geoorloogd is een godsdienst of 
levensovertuiging dwingend aan haar on
derdanen op te leggen.

Zou de bede in het verleden zijn opgevat als 
een uitnodiging aan de overheid om door 
middel van dwang het persoonlijk geweten 
te beïnvloeden, dan zouden wij met Uw ka
binet voorstander van afschaffing zijn ge
weest.

Een dergelijke uitleg van de bede heeft 
trouwens in ons volk nimmer enige rol ge
speeld.

Evenmin kan aan de bede - mede in het 
licht van de geschiedenis van ons land en 
volk gezien - het karakter worden toege

schreven van een opdringen van God aan 
mensen, die hem niet erkennen.

Doordat de arbeid van regering en parle
ment in de bede voor zeer velen in ons volk 
in een hoger, ruimer perspectief wordt ge
plaatst - namelijk in het teken van de af
hankelijkheid van God —  is er volgens de 
CHU ook ruimte voor een gezindheid, ge
kenmerkt door een weten van en geplaatst 
zijn in die menselijke afhankelijkheid.

De bede was en is in ons land —  waarin de 
beginselen van het christendom diep gewor
teld zijn - de verwoording van gevoelens, die 
zeer grote groepen in onze bevolking - zij 
het vaak om uiteenlopende redenen - als 
zeer waardevol zéker ook in deze tijd erva
ren.

Dit ook geheel los van hun persoonlijke we
reld- en levensbeschouwing.

U hebt, namens Uw kabinet, in het boven
genoemde debat uitdrukkelijk verklaard, 
dat het niet de bedoeling van Uw kabinet is 
geweest om met het weglaten van de bede 
een demonstratieve daad te stellen.

Mede tegen de achtergrond van die verkla
ring hebben wij als CHU de vrijheid gevon
den U en Uw kabinet in grote ernst te vra
gen terug te keren van de weg, die U het vo
rige jaar heb ingeslagen, en de bede weder
om in de slotpassage van de eerstvolgende 
Troonrede op te nemen.”

Tot zover de tekst van de brief aan premier 
Den Uyl, die in het vertrouwen, dat de 
minister-president het verzoek ernstig in 
overweging zal nemen, getekend werd door 
mr. Van Verschuer, dr. Kruisinga en prof. 
dr. Van Hulst.

Stappen gevraagd

De christelijk-historische kiesvereniging te 
Schelle-Ittersum (Zwolle-Zuid) richtte zich 
halverwege de vorige maand met een brief 
tot het Uniebestuur en de Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU over de bede in de 
Troonrede. Gevraagd werd alle mogelijke 
stappen te ondernemen om —  in tegenstel
ling tot 1973 - op de komende derde din
sdag in september de troonrede te laten af
sluiten door het uitspreken van de „bede om 
Gods zegen” .
Vorig jaar, op dinsdag 18 september, 
beëindigde de koningin de troonrede als 
volgt: „De regering vertrouwt er op dat haar 
voorstellen u, leden van de Staten-Generaal, 
aanleiding zullen geven tot levendigde dis
cussies, waarbij de burgers zich betrokken 
weten. Een intensief overleg tussen regering 
en Staten-Generaal zal veel van ons allen 
vergen. Met het uitspreken van de hoop dat 
wij daartoe de kracht zullen ontvangen, 
verklaar ik deze zitting vdn de Staten- 
Generaal geopend” .

Het slot van de troonrede luidde op dinsdag 
21 september 1971: „Met de bede dat God 
U de wijsheid en de kracht zal geven om Uw 
veelomvattende taak te volbrengen, 
verklaar ik deze zitting van de Staten- 
Generaal geopend” . En op 19 september 
1972 was het slot: „Met de bede dat God U 
wijsheid en kracht moge geven verklaar ik 
deze zitting van de Staten-Generaal ge
opend” .

Kritiek

Bij het algemene politieke debat in de 
Tweede Kamer, in het najaar van 1973, 
kwam*ër vanuit de kamer kritiek op het 
weglaten van de bede. Premier Den Uyl 
antwoordde daarop dat het kabinet niet 
had voorzien dat het weglaten in de troon
rede van de bede bij zo grote groepen in Ne
derland teleurstelling en irritatie zou op
roepen. De regering wilde bepaald niet uit
drukken dat regering, parlement en volk 
Gods hulp niet nodig zouden hebben. Zij 
trachtte een formulering te kiezen, waarin 
zoveel mogelijk mensen zich zouden 
kunnen herkennen.

Geen traditie

In haar brief aan Uniebestuur en fractie 
schreef de kiesvereniging te Schelle — 
Ittersum, dat de zegenbede niet als een tra
ditie mag worden gezien. „Zij komt voort uit 
ons „Christen zijn” en het is toch een goede 
zaak, dat we Gods zegen vragen over het 
komende regeringsjaar. Door deze „bede” 
weg te laten verarmt het volk en wordt het 
geloof niet erkend” , aldus de kiesvereniging. 
Zij wees naar de tekst uit Spreuken 10 vers 
22: De zegen des Heren, die maakt rijk. 
De kiesvereniging schreef, dat als christen 
tegen het weglaten van de bede sterk ge
ageerd moet worden en zij riep Uniebestuur 
en fractie op tot het organiseren van een 
handtekeningenactie.
Die actie, aldus de kiesvereniging, zou moe
ten beginnen met het zenden van een brief 
naar alle plaatselijke kiesverenigingen met 
het verzoek een handtekeningenactie te on
dernemen. Daarbij zou verzocht moeten 
worden de verzamelde handtekeningen toe 
te zenden - onder het motto: „Zegenbede - 
troonrede” naar de Tweede-Kamerfractie 
van de CHU, Tweede-Kamergebouw, 
Binnenhof 1 te Den Haag.

Afschrift

Aan de kiesvereniging te Schelle - Ittersum 
zonden Unievoorzitter Van Verschuer en de 
fractievoorzitters Kruisinga en Van Hulst 
een afschrift van de brief aan premier Den 
Uyl. In een begeleidend schrijven lieten de 
drie voorzitters weten, dat „zij hopen met 
het schrijven aan drs. Den Uyl van de zijde 
van de CHU gehandeld te hebben in de zin 
zoals door U, toen U ons omtrent deze 
belangrijke zaak benaderde, werd bedoeld” .

H.L.

Wisseling van de hoofdredacteur

Officieel treedt de heer Bol op 1 sep
tember terug als hoofdredacteur. 
Een dankwoord is niet alleen stellig 
op zijn plaats, het schiet bij voorbaat 
tekort. Eind 1970 zat het bestuur van 
de stichting Unipers met de handen 
in het haar. Er moest een hoofd- 
redacteur worden gevonden. Onder
nomen pogingen om in de vakature 
te voorzien leden schipbreuk. Als 
redder in de nood werd de heer Bol 
gevonden. Hij vervulde reeds de 
functie van voorzitter in ons bestuur 
en was uitermate gekwalificeerd en 
geschikt voor de post van hoofd
redacteur.
Er werd afgesproken, dat hij tijdelijk 
het hoofdredacteurschap op zich zou 
nemen. Het bestuur was bijzonder 
gelukkig dat hij hiertoe bereid was. 
Het hoofd redacteurschap is niet 
eenvoudig. Het kost veel denkwerk 
en telefoontjes om ons weekblad 
goed gevuld te laten verschijnen. 
Schrijvende mensen zijn reeds zeld
zaam, scribenten die op tijd hun 
kopy inleveren vaak nog zeldzamer. 
De heer Bol was echter geen moeite 
teveel en gesteund door de redac
tieleden en anderen maakte hij van 
onze Nederlander een blad dat de 
aandacht trekt, ook nogal eens 
buiten de Uniekring.
De met een „B” gesigneerde ar
tikelen en de erin behandelde stof 
wijzen er voorts op, dat onze hoofd
redacteur snel en bekwaam zelf de 
pen weet te hanteren. Het valt niet te 
berekenen hoeveel tijd en energie dit 
alles heeft gekost.
Aan energieke en enthousiaste Unie
leden bestaat een duidelijke 
behoefte. Onze nu oud-hoofd- 
redacteur, hij blijft als voorzitter, 
heeft veel verricht. Veel dank ervoor, 
uit naam van het bestuur en naar ik 
zonder meer aanneem ook namens 
de lezerskring.

Beelaerts van Blokland, 
vice-voorzitter Uniepers

Beide fractievooizitters CHU kritisch over voorlopige afloop affaire- Vredeling
De beide christelijk-historische fractievoor
zitters, prof. dr. J.W. van Hulst (Eerste 
KamerI en dr. RJJH. Kruisinga (Tweede 
Kamer), hebben zich kritisch uitgelaten 
over de voorlopige afloop van de affaire- 
Vredeling. Prof. Van HuKt stelde schrifte-

CHU via radio en tv
De politieke radio- en tv- uitzendingen zijn 
weer begonnen.
Voor dc CHU is de zendtijd als volgt: 
televisie: aanstaande woensdag 11 septem
ber om 20.20 uur via Nederland 1; in de uit
zending komen aan het woord fractievoor
zitter dr. R.J.H. Kruisinga en landbouwspe- 
cialist T. Tolman.
radio: vrijdag 6 september om 18.20 uur via 
Hilversum 1 en voorts om de veertien dagen, 
steeds op vrijdag.

lijke vragen aan premier Den Uyl en dr. 
Kruisinga vroeg in een commentaar om 
nadere verklaringen.

De affaire- Vredeling: het interview met 
minister Vredeling van defensie in het 
weekblad Vrij Nederland van vorige week. 
In dat interview maakte de bewindsman 
merkwaardige opmerkingen over enkele 
collega’s, over drs. Den Uyl, over NAVO- 
secretaris-generaal Luns en over het amb
tenarencorps. Onmiddellijk na de publika- 
tie van dat interview was er rumoer in poli
tiek Den Haag en menig fractievoorzitter 
gaf zijn commentaar.
Dr. Kruisinga noemde vorige week woens
dagavond het vraaggespr^ „zeer onthul
lend” , en hij vervolgde zijn eerste com
mentaar: „Als vanuit het kabinet wordt ge
zegd, dat er grote verbondenheid aanwezig 
is tussen de kabinetsleden van het kabinet- 
Den Uyl onderling, dan is dat thans niet

meer geloofwaardig. Het interview bevestigt 
in dit opzicht uitspraken van andere mini
sters in interviews en bij redevoeringen. Ook 
door andere bewindslieden zijn in dit op
zicht eerder uitspraken in deze zin gedaan. 
Die uitspraken kunnen nu niet anders dan 
in verband met de uitlatingen van minister 
Vredeling worden gezien. Het gaat hier niet 
alleen om de defensie en de defensie
minister.
Volgens dr. Kruisinga kunnen de verhalen 
over de eensgezindheid binnen het kabinet- 
Den Uyl in de prullebak gegooid worden. 
De fractievoorzitter meende in zijn eerste 
commentaar, dat de beoordeling over het al 
dan niet aanblijven van Vredeling bij het 
kabinet berustte.

Voldoende basis
Eén dag later was het kabinetsoordeel er. 
Het Tweede-Kamerlid De Koster (VVD) 
had woensdagavond nog schriftelijke vra

gen gesteld en in de loop van donderdag
middag antwoordde premier Den Uyl al op 
die vragen. ..Het kabinet heeft geconclu
deerd. dat er voldoende basis is voor voort
gezette samenwerking met ir. Vredeling, de 
minister van defensie” , aldus de premier. 
Hij achtte het onjuist dat minister Vrede
ling over collega’s sprak zoals hij deed. „De 
wijze waarop minister Vredeling zich heeft 
uitgelaten over de secretaris-generaal van 
de NAVO en over de Nederlandse ambte
naren wordt door hemzelf en door het 
kabinet betreurd. De minister van defensie 
heeft verklaard te zullen waken tegen her
haling. De leden van het kabinet menen, ge
zien het voorafgaande, dat de onderlinge 
verstandhouding door het gebeurde niet is 
aangetast” , zo antwoordde premier Den 
Uyl. Het aanwezig blijven van de basis voor

Vervolg pagina 4
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PA R LEM EN TA R IA
Tolman in landbouwdebat:

Verhoogde BTW<ompensatie moet in principe 
voor een jaar gelden
,^ e  BTW-toeslag zal naar onze mening op 
twee procent moeten worden gebracht en 
voor een vol jaar moeten gelden. Wij heb
ben kennis genomen van de gedachte dat de 
regering er de voorkeur aan geeft via een 
toeslag dit bedrag uit te keren aan boeren 
en tuinders. In de gegeven situatie zou onze 
fraktie een toeslagsysteem principieel niet 
van de hand wijzen. Wij willen dit bepaald 
los zien van de theorieën van Van Riems
dijk. Wij hebben echter grote twijfel of op 
zo’n korte termijn een goed funktionerend 
stelsel uitvoerbaar is.”

Dit zei de CH-woordvoerder T. Tolman tij
dens het debat over de maatregelen die het 
kai5inet heeft getroffen ten aanzien van de 
landbouw.
Hij diende een motie in, waarin beide wen
sen waren neergelegd.
In zijn antwoord kwam minister Van der 
Stee tegemoet aan de wens om de BTW- 
compensatie voor de landbouw met 2 pro
cent te verhogen. Hij dacht daarbij aan een 
termijn tot 1 februari a.s.

Tolman stelde in zijn repliek dat deze da
tum zijns inziens te gefixeerd was. Hij had 
er op zichzelf geen bezwaar tegen dat deze 
compensatie eerder zou aflopen wanneer 
bleek dat er voldoende maatregelen getrof
fen zijn; daarentegen achtte hij de datum 
van 1 februari te absoluut, wanneer zou 
blijken dat de maatregelen niet toereikend 
zouden zijn.
Spreker diende een gewijzigde motie in, 
waarin hij vroeg de BTW-compensatie van 
6,25 procent voor een vol jaar te laten gel
den, met dien verstande dat deze periode 
zal kunnen worden verkort o f dient te wor
den verlengd al naar gelang andere nog te 
treffen nationale maatregelen welke het 
agrarisch inkomen gunstig beïnvloeden, 
voldoende effect sorteren.

Deze motie werd door de Tweede Kamer 
verworpen. Voor stemden, behalve de CHU, 
de VVD, GPV, SGP, RKPN, BP en CPN.

In een tweede motie vroeg Tolman het ka
binet reeds nu zodanige maatregelen in 
voorbereiding te nemen, voor het inkomen 
van het agrarisch bedrijfsleven, die bij een 
volledige dadelopsheid van het EEG-over- 
leg in Brussel overeenkomen met een extra 
verhoging van het BTW-forfait van 2 pro
cent.

Ook deze CH-motie werd door de Kamer 
verworpen.

Tegemoetkoming
In zijn antwoord kwam minister Van der 
Stee tegemoet aan een aantal wensen in de 
Kamer tot verdere verbetering van de inko
menspositie in de land- en tuinbouw.
Een bedrag van 115 miljoen zal besteed 
worden aan directe inkomenshulp. De be
steding van dit bedrag is nog niet duidelijk. 
In de Kamer voelt de PvdA voor een toesla
genstelsel per inkomensgroep; KVP en ARP 
wensen steun aan zwakke sectoren.
Voorts kondigde de bewindsman aan dat de 
suikerprijs zal worden verhoogd; er zal met 
het produktschap voor zuivel overleg ge
voerd worden over maatregelen om de con
currentie op de markt van de consumptie- 
melk op te vangen; en een tegemoetkoming 
in de stookkosten met name voor de gebrui
kers van lichte gasolie.

Te laat en onvoldoende
In zijn rede in eerste termijn kwalificeerde 
Tolman de aangekondigde maatregelen 
met de woorden „Ze komen te laat en ze zijn 
onvoldoende”. Hij betreurde het dat de ver
langens van de georganiseerde landbouw — 
die als minimum-eisen moeten worden be
schouwd — niet volledig zijn gehonoreerd. 
Spreker vroeg zich af of de regering de ernst 
van de situatie wel begrepen heeft. Men kan 
niet zeggen dat de gang van zaken als een 
verrassing is gekomen. Hij herinnerde aan 
de motie-Kruisinga, bij de algemene be
schouwing- en het debat over de beëindi
ging van de revaluatiecompensatie.
Het gebeurde in de afgelopen tijd heeft de 
CHU helaas in het gelijk gesteld.
Tolman achtte het zorgelijk voor de demo
cratie dat in het overleg met het parlement 
en het georganiseerd overleg te vaak tot do
vemansoren wordt gesproken, terwijl het 
kabinet veel meer alert is voor ronkende 
traktoren op de weg.
Spreker onderstreepte de betekenis van 
land- en tuinbouw voor onze nationale eco

nomie. Onder verwijzing naar een uitspraak 
van minister Duijsenberg zei hij in te stem
men met de stelling dat de verlangens van 
de boeren in evenwicht moeten zijn met de 
verlangens die in andere sektoren van de 
maatschappij worden gekoesterd.
Dit betekent echter niet dat met het hono
reren van de wensen der landbouworgani
saties, waar de CHU zich achter schaart, het 
genoemde evenwicht is bereikt. We staan 
nog slechts aan een begin.

Sprekend over de door het kabinet in haar 
nota voorgestelde nationale maatregelen 
vroeg Tolman aandacht voor de BTW-com- 
pensatie, waarover in de aanvang van dit 
verslag reeds werd gesproken.
Tolman stelde naar aanleiding van bereke
ningen van het Landbouwschap, waarbij 
het arbeidsinkomen lager wordt geschat 
dan door de bewindsman, de vraag waarom 
de minister voortdurend alleen cijfers op 
pachtbasis publiceert.

Ten aanzien van het prijs- en marktmecha
nisme beklemtoonde Tolman de in zijn 
tweede motie gevraagde extra BTW-verho
ging, wanneer bij het EEG-overleg geen 
overeenstemming wordt bereikt over een 
prijsverhoging van 4 procent.
Bijzondere aandacht vroeg hij voor de posi
tie van de landarbeiders. Er is sprake van 
een steeds verder achterblijven van de belo
ning van deze groep. In sommige gevallen 
bedraagt deze achterstand op collega’s die 
in de industrie werken soms 20 procent.

Tuinbouw
Voor de tuinbouw achtte de CH-woord
voerder een zorgvuldig afgewogen energie
beleid van groot belang. Verbaasd toonde 
hij zich over het feit dat het kabinet de spe
ciale tuinbouwregeling slechts wil toepassen 
op 95 procent per bedrijf op basis van 
1973/74. Verwacht de regering dat we con
tinu „zomerse” winters krijgen? Hij vroeg 
voorts in welk stadium het onderzoek voor 
bezuiniging op energieverbruik verkeert en 
op welke wijze dit reeds concreet wordt toe
gepast.

De Kamer aanvaardde op dit terrein twee 
moties.
Een van de KVP-afgevaardigde Van der 
Sanden, mede ondertekend door AR en 
CHU, waarin de regering werd verzocht het; 
overleg met het Landbouwschap over de| 
hoogte van de aardgasprijs te heropenen; eUj 
een motie van de liberaal Waalkens die del 
regering vroeg haar energiebeleid op korte | 
termijn duidelijker uiteen te zetten en daar
in bij de aanpassing van de energiekosten 
mede rekening te houden met de inkomens
ontwikkeling in de glastuinbouw.
Tolman stelde in zijn betoog voorts dat in 
de fiscale sfeer meer voor de land- en tuin
bouw zal moeten gebeuren. Een eerste stap 
zou hier zijn het uitstel verlenen van beta
ling van alle aanslagen in de inkomstenbe
lasting.
In zijn antwoord deelde minister Van der 
Stee mee dat boeren en tuinders hun voor
lopige aanslagen in de inkomstenbelasting: 
over dit jaar niet onmiddellijk hoeven te be-1 
talen. I

!
Keerpunt'

Tolman rondde zijn betoog in eerste termijn 
als volgt af:

I

Uit de inkomensontwikkeling blijkt hoe 
zorgelijk de positie van boeren en tuinders 
is. Maar ook in veel andere EEG-landen. 
In een pogen van onze regering om waar 
ook ter wereld grote verschillen buiten rijk 
en arm te overbruggen, dreigt er in eigen 
land structureel een grote kloof te ontstaan 
tussen de boer als zelfstandig ondernemer 
en de grote groep met een geïndexeerd in
komen.
Zij die nu de aandacht van de regering vra- j 
gen,zijn de mensen, die hard werken en toch 
achterblijven in hun inkomen, en slechts so
ciale voorzieningen hebben. Het zijn de 
mensen, die zestig a zeventig uur per week 
werken en niet vragen of geloven in het 
sprookje van een 40- a 45-urige werkweek 
met vrije week-ends.
Het zijn de mensen, die deels de voorrech
ten van uitvoerige vakanties niet kennen. 
Maar het zijn wel de mensen met gevoel 
voor eigen waarde en niet een fooi vragen of 
van bedeling wensen te leven. ;
En als de Minister in zijn nota zegt, dat hij  ̂
het alleszins begrijpelijk acht, dat er gevoe- '

lens van onzekerheid en onbehagen ont
staan, dan raag verwacht worden, dat volle
dig tegemoet wordt gekomen aan de ge
rechtvaardigde verlangens van deze groep. 
Wij als CHU zijn van oordeel, dat wij de 
wensen van de georganiseerde land- en 
tuinbouw volledig moeten ondersteunen. 
Het vertrouwen in de regering is geschokt. 
Het debat van deze middag is nog maar een 
begin.
Het zal U niet verbazen, dat wij het woord 
keerpunt niet zo gaarne uitspreken.
Er moet nu echter duidelijk sprake zijn van 
een landbouwkeerpunt 1974, waarbij de 
minister van landbouw en de regering, wil
len zij het vertrouwen niet geheel verliezen, 
hopeUjk bereid zijn in gemeen overleg ook 
verdere toezegging te doen aan de land- en 
tuinbouw, aldus Tolman.

Moties
Bij de nog niet genoemde moties, die in 
stemming werden gebracht steunde de 
CHU de door de Kaamer aangenomen mo- 
tie-Terwoordt, waarin het kabinet werd ge

vraagd bij haar steunmaatregelen voorrang 
te geven aan de sektoren die het zwaarst ge
troffen zijn.
De CHU steunde voorts twee moties van de 
liberaal Waalkens, waarin werd gevraagd 
de genoemde beperking tot 95 procent van 
het stoolverbruik te laten vervallen en een 
tweede motie waarin op korte termijn 
maatregelen in de fiscale sfeer werden ge
vraagd voor de landbouw. Het CH-lid 
Scholten stemde tegen laatstgenoemde mo
tie omdat hij het onjuist vond bij dit debat 
een zo algemene uitspraak te doen.
Beide moties-Waalkens'werden verworpen. 
Tolman achtte deze moties met de gedach
tengang van de CH-fraktie overeenkomen. 
De CHU stemde tegen een vierde motie- 
Waalkens betreffende de gewenste 4 pro
cent prijsstijging voor landbouwprodukten. 
Tolman stelde dat de CHU op dit punt de 
voorkeur gaf aan haar eigen motie, waarin 
deze problematiek op een meer pmvattende 
wijze wordt behandeld.

H. van Spanning

CDA<onferentie in Jaarbeurs:

Perspectieven van onze 

economische ontwikkeling

GEREDE TWIJFEL
De drie wetenschappelijke instituten van de 
drie christendemocratische partijen namen 
de sociaal-economische politiek onder de 
loep tijdens een conferentie te Utrecht op 27 
augustus.

De samenstellers van de conferentienota, 
mr. U J I .  Thissen (Centrum voor Staat
kundige vorming), drs. H. Borstlap (Dr. A. 
Kuyperstichting) en mevr. E. Sleijser-Tege- 
laar (Jhr. mr. A f .  de Savornin Lohman- 
stichting), hadden hun materiaal verkregen, 
zo vermeldt het voorwoord, uit intensief 
overleg met de voorzitters van de sociaal- 
economische secties van hun instituten, 
respectievelijk de heren mr. RJ. Nelissen, 
prof. dr. B. Goudzwaard en drs. BJ. Udink. 
De nota is het eerste gemeenschappelijke 
produkt van de samenwerking van de drie 
stichtingen en zal de aanloop moeten wor
den voor de beleidsbepaling van het CDA 
voor de toekomst. Tevens zal in CDA-kring 
het onderwerp van de nota op systematische 
wijze aan de orde moeten komen. De nota 
zoekt naar de hoofdiijnen van de huidige 
economische ontwikkeling en hoe wij daar
in positie moeten kiezen als CDA’ers.

De nota stuit dan op vragen betreffende de 
economische groei, de schaarste aan grond
stoffen, de verdeling van de welvaart, de in
flatie. Een bepaald zeer omvangrijke pro
blematiek, die men moeilijk meester kan 
zijn, maar die, volgens de samenstellers, wel 
aanleiding geeft tot gerede twijfel, of men 
wel op de goede weg is in onze tijd.

WERK VOOR DE TOEKOMST

In zijn openingswoord zei drs. B.J. Udink 
schertsend dat de titel van de conferentie en 
de nota. Gerede Twijfel, alles had van een 
encycliek. Alleen was het gedeelte over de 
twijfel - kennelijk door protestantse invloed 
- eerst in het midden van de nota te vinden 
en vormde „gerede twijfel” niet de aanhef 
van het stuk. Udink betreurde het feit dat 
de drie christendemocratische partijen in de 
dagelijkse politieke praktijk niet op één lijn 
stonden. Dit gegeven rust als een zware 
.hypotheek op al ons werk voor de toekomst, 
aldus Udink. Het gaat er niet om ..hoe

trouw is men aan hef kabinet-van-de-dag” , 
maar om onderlinge overeenstemming in 
het CDA over een aantal maatschappelijke 
vraagstukken. We moeten ons niet uit el
kaar laten drijven, aldus Udink, maar nü 
samen gaan denken over de problematiek 
van de komende jaren.

RENTMEESTERSCHAP

Prof. dr. B. Goudzwaard (ARP) lichtte het 
conferentiestuk toe, en stelde nog eens dat 
het in de kern gaat om het economisch be
leid en dat schaarste, verdeling van wel
vaart, inflatie e.d. daarvan de randver
schijnselen zijn. Hij citeerde de nota; 
O n z e  zorg  is niet de econ om isch e g ro ei als 
zodanig; on ze  zorg  is h et vo o rk o m en  dat de
ze  tot stand k o m t ten  k o ste  van on s m ilieu, 
o f  ten  k oste  van de besch ik baa rh eid  van 
voldoende gron d stoffen  voor toek om stig e  
generaties o f  ten  k oste van de on t
w ikkelingskansen  van de derde w ereld  
M a a r  w ij kunnen  ev en zeer  de vraag stellen  
h oe w ij een  beleid  kunnen baseren  op  wat 
w fj zou d en  willen n o em en  de g ered e twijfel 
over  een  g o ed e  a floop  van de huidige o n t
w ikkelingen. W el, w at ons rest is datgene  
waardoor w ij on s va n a f de oprichting van 
o n ze  partijen  h e b b e n  willen laten leiden: 
begin selpolitiek  in de vaste overtuiging dat 
on s h et m andaat is toevertrou w d  dat de 
sch ep p in g  van o n ze  H e e r  als g o ed e  ren t
m eesters te beh eren . D i t  is vandaag voor  
on ze  partijen  de b ijb else opdracht, die in d e
ze  tijd een  b e k lem m en d e  actualiteit krijgt.

SYSTEEM-ETHIEK

Goudzwaard signaleerde het bestaan van de 
z.g. systeem-ethiek. Systeem-ethiek is- een 
politiek principe, waarbij alles wat als pres
sie en actie naar boven komt zonder beoor
deling van goed of kwaad wordt toegelaten, 
en naar aanleiding waarvan alleen compen
serende maatregelen worden genomen als 
het systeem van de samenleving- in gevaar 
dreigt te komen. Het systeem van corrige
rende en compenserende maatregelen kan 
niet gemist worden, maar het mag niet het 
één-en-het-al worden van het overheids
handelen, aldus Goudzwaard. Goudzwaard 
trok een vergelijk met het bestrijden van de
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terreur. Men gaat tegenwoordig niet meer 
tegen de agressie in, maar wil deze agressie 
kanaliseren. Een prachtig voorbeeld van het 
neo-marxistische begrip: repressieve
tolerantie, aldus Goudzwaard, die opmerkte 
dat men het begrip zonde verdoezelt, en de 
vraag de rechtvaardigheid hierbij niet meer 
stelt.

De verleiding ligt er, aldus Goudzwaard om 
alles te zien als systeem-ethiek, dus niet 
meer moraliseren, maar recepten geven. We 
moeten niet vergeten dat het telkens gaat 
om het menselijk falen bij de vraagstukken 
van sociaal-economische karakter. Begin- 
selpolitiek begint bij de erkenning van dit 
falen. Deze politiek moet attenderen op het 
rechtstreeks rentmeesterschap. Zoiets kan 
hard aankomen, maar in wezen is dat veel 
menselijker. Bijvoorbeeld milieu-vervuilen- 
de ondernemingen moeten worden geadres
seerd op hun verantwoordelijkheid.
Aai'.gegeven moet worden wat een verant
woordelijke maatschappij is, aldus Goud
zwaard, die pleitte voor machtsspreiding, 
maar ook de bestaande machten wil 
aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de naaste, ten opzichte van 
God.
Het CDA moet de afgeplatte produktie en 
consumptie-stijl verlaten. De uitdaging voor 
het C.D.A is: verlaat de weg van de systeem- 
ethiek.

DISCUSSIE OVER NOTA
De nota wekte nogal wat reacties, van Pri

ma tot Slecht. De conferentiegangers zoch
ten vooral naar de normen. Teveel, vond 
men, werden de huidige problemen behan
deld, te weinig plannen voor de toekomst. 
Alles moet toch in samenhang worden ge
zien, met heffingen is het milieuvraagstuk 
niet zo maar opgelost? De opdrachten aan 
vijf discussiegroepen bewogen zich rond 
vier vragen over de vijf hoofdstukken van de 
nota.
Men vond te weinig terug van planning in 
verband met het overheidsingrijpen in be
paalde zakeii. Men wenste de bevoegdheid 
tot ingrijpen niet in handen van de overheid 
alleen, maar ook in handen van de werken
de mens, die tenslotte ook moet 
medewerken aan de uitvoering van bepaald 
ingrijpen.

Hoe maken wij de normen doorzichtig voor 
werknemers en werkgevers, welke middelen 
zijn er? Heffingen niet alleen, maar ook pe
dagogische maatregelen. Anderen vonden 
het rapoort weer veel te beknopt en merkten 
op dat in de sociaal-ecnomische problema
tiek, zoals geschetst, het internationale 
aspect was verwaarloosd. Men miste de 
research en het zoeken naar nieuwe grond
stoffen en vond de bevolkingsproblematiek 
te weinig uitgewerkt. Anderen benaderden 
de discussiestof sceptisch: hoe kan men 
overdag econoom zijn en ’s avonds nog 
christen?

Komt alles niet aan op de menselijke be
reidheid aan het eigen inkomen te tornen?

Nieuwe
Hoofd
redacteur
Het bestuur van de Stichting „Uniepers” , dat is de Stichting die dit weekblad —  
en het iedencontactblad —  de Nederlander uitgeeft, heeft zich, op verzoek van 
ondergetekende, intensief bezig gehouden met het zoeken naar een hoofdredac
teur c,q. voorzitter van de redactie van ,^ e  Nederlander” . Zoals U weet werd deze 
functie tot nu toe door mij vervuld, doch dit was steeds bedoeld als een tijdelijke 
waarneming.
Immers, toen wij er destijds in slaagden onze CH-leden „Binding” , „Koningin en 
Vader”  en „Vaderland”  en „de Nederlander”  te bundelen in één orgaan, werd ik 
benoemd tot voorzitter van de Stichting Uniepers, dus van de uitgeverij. Daarbij 
past eenvoudig niet het voorzitterschap van de redac^e.
Welnu, met zeer veel genoegen stellen wij U thans onze nieuwe hoofdredacteur 
voor, nl. dr. K. de Vries uit Leeuwarden, voor zijn vrienden beter bekend als Klaas 
de Vries.

Dr. De Vries zal voor velen geen onbekende zijn, reeds toen „de Nederlander” 
vanuit Friesland oJ.v. wijlen onze vriend Pollema werd geredigeerd, kon men 
bijdragen van dr. De Vries daarin vinden. Ook op andere wijze leverde hij toen 
reeds zijn medewerking o jn . bij het 60-jarig jubileum van onze Unie.

Wilt U weten wie onze hoofdredacteur eigenlijk is? Wel, één van zijn goede vrien
den van zeer nabij informeerde mij als volgt!

Klaas de Vries
opgeleid voor onderwijzer, had een grote drang in zich tot studie. Een moge
lijkheid voor een „normale”  academische studie was er echter niet, dus deed hij 
alles in de avonduren. Eerst het staatsexamen gymnasium, toen twee universitaire 
studies: geschiedenis en rechten. Hij deed in beide vakken candidaats- en doc
toraalexamen cum laude en promoveerde, eveneens cum laude, in de historische 
rechtswetenschap. Was onderwijzer, leraar geschiedenis en directeur van de chr. 
kweekschool in Leiden en bekend docent aan de Vrije leergangen voor de 
opleiding geschiedenis m.0. Is nu reeds jaren rector van de Fryske Academie in 
Leeuwarden.
Vanaf 1968 is dr. De Vries lid van de Eerste Kamer voor de CHU. Hij is daar een 
erkend defensie-specialist,Iid van het Nato-parlement en voorzitter van de Nato- 
commissie die tot opdracht heeft de geschiedenisboeken in de Nato-landen te be
studeren. Dr. De Vries werd meermalen door de Nato-legerleiding uitgenodigd 
ter bespreking van bijzondere problemen en hij zal dezer dagen een Nato-Confe
rentie in Canada bijwonen.

Uiteraard heeft ook het onderwijs zijn bijzondere belangstelling. Als voorzitter 
van bet Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) geeft hij duidelijk leiding 
aan de vernieuwing van het onderwijs.

U ziet, dr De Vries is geen man die de rust zoekt. Nu niet en vroeger niet. Tijdens 
de oorlog was hij zeer actief in het verzet en direct daarna meldde hij zich als 
oorlogsvrijwilliger. Maar twee dagen voor hij naar het toenmalige Ned. Indië ver
trok, huwde hij. Dat ging net.

Zoals U weet, werkt de CHU sedert 1970 in Friesland zeer nauw samen met de 
ARP en de KVP. De heer De Vries had en heeft daarin een groot aandeel. Als 
senator ziet hij overigens in het parlement voor de CHU nog een duidelijke 
kritische taak.

Ongetwijfeld kunt U zich voorstellen dat het bestuur van Uniepers bijzonder 
verheugd is dat een zo bekwaam en actief lid van onze Unie bereid is gevonden de 
redactionele leiding van de Nederlander op zich te nemen. Ook het bestuur van 
onze CHU was bijzonder ingenomen met het besluit van dr.De Vries.

Overigens heeft het bestuur van Uniepers zich tot onze Tweede Kamerfractie ge
wend met het verzoek iemand uit haar midden te willen aanwijzen in de redactie 
van de Nederlander. Als contactfunctionaris tussen bestuur van Uniepers en van 
de redactie werd in de redactie benoemd de heer D. Rebel, hoofdredacteur van de 
Barneveldse Courant, lid voor de CHU van de Provinciale Staten van Gelderland 
en wethouder namens de CHU te Barneveld

B.Bol

Hoeveel macht is er nodig om wat in het 
rapport staat - zie het gedeelte ,,INVALS
HOEKEN VOOR EEN BELEID” - te 
realiseren? Alles mislukt toch als niemand 
wil toegeven?

SITUATIE 1974

Het totale gebruik van grondstoffen van 
1900 tot 1940 was gelijk aan dat van alle 
eeuwen tot aan 1900! Per hoofd van de be
volking wordt per jaar in de V.S. 20 ton aan 
grondstoffen verbruikt. De rijke landen van 
thans worden de have-nots van de toe
komst, want hun grondstoffen raken op. Nu 
al importeert de V.S. éénderde van haar be
nodigde grondstoffen. India en Bangla- 
Desh hebben helemaal geen grondstoffen. 
In de Arabische landen is de produktiviteit 
de laatste jaren echter met 400% gestegen. 
Grondstoffen, energie en milieu-vraagstuk
ken houden onderling verband met elkaar: 
uitputten van de grondstoffen staat weer 
gelijk aan vervuiling. Het weghalen van de 
.grondstoffen uit andere landen kan niet 
langer.
Hoe te handelen, meer centralisatie o f meer 
decentralisatie in het overheidshandelen, 
welke internationale oplossingen kan men 
bereiken?
Toch mogen wij niet afwachten tot interna
tionaal „iets” wordt gedaan, wij moeten zelf 
gewoon het voorbeeld geven, dat maakt on
ze verantwoording nog groter, aldus Goud
zwaard. Over het groeisysteem van onze 
economische orde: er is een andere mentali
teit nodig, het rentmeesterschap vereist 
eerst de zorg voor het milieu, daarna moet 
men zien wat er voor zichzelf overblijft, al
dus Goudzwaard in de discussie met de 
zaal. Nog steeds doet de systeem-ethiek op
geld: kweekt de overheid bepaalde reserves, 
bijvoorbeeld voor onderzoek van re-cycling, 
dan komt er natuurlijk minder ruimte voor 
de particuliere inkomens. Organisaties 
gaan weer compensatie eisen en dan wordt
dit initiatief weer geneutraliseerd........ Het
hangt veel af van de houding van de mens, 
als men oplossingen in de sociaal-econo
mische sfeer wil bereiken. Misschien komt 
dan wel omdat er in de arbeid als zodanig te 
weinig shaloom (vrede) is, aldus Goud
zwaard.

Van Dijk

INVALSHOEKEN VOOR EEN BELEID

—  uitsparen van schaarse grondstoffen 
door vervanging met minder schaarse 
stoffen

— extra belasting op produkten gemaakt 
van schaarse grondstoffen

—  efficiënter gebruik van grondstoffen in 
bestaande produktieprocessen

— verlenging van de levensduur van pro
dukten

—  hercirculatie van gebruikte grondstoffen 
(recycling)

— onderzoek naar een veilig en schone 
energievoorziening

— verbodswetgeving op milieuvervuiling
— verbetering wereld-arbeidsverdeling
—  een mondiaal veiligheidsbeleid
—  internationale rechtsorde
—  evenredige verdeling van de rijkdommen 

der aarde

UITGANGSSITUATIE

(uit de inleiding van de nota)

De geïndustrialiseerde westerse landen 
hebben na de tweede wereldoorlog een 
gigantische economische ontwikkeling 
doorgemaakt. Ons land heeft zich 
zonder al te veel problemen bij de 
koplopers kunnen handhaven. Wij zijn 
een zeer rijk en welvarend land met 
goede, dikwijls uitstekende basisvoor
zieningen op o.m. het terrein van het 
onderwijs, de volksgezondheid, desociale 
voorzieningen, de woningbouw. Wij 
zullen het over eens zijn, dat al deze 
voorzieningen verder verbeterd kunnen 
worden, maar het kan moeilijk ontkend 
worden dat het steeds meer marginale 
verbeteringen betreft, zeker wanneer wij 
het huidige niveau van deze voor
zieningen vergelijken met dat voor en 
vlak na de laatste oorlog of met de 
huidige nood elders in de wereld.

Ondanks onze nationale voorspoed ech
ter lijkt het erop, dat de strijd om de 
vruchten van onze welvaart heviger 
wordt naarmate wij er allen meer deel 
aan krijgen. Het blijkt bovendien dat de 
nationale inkomensverdeling in toene
mende mate bok als een zelfstandige en 
van andere doeleinden min of meer 
geïsoleerde inzet wordt van de politieke 
strijd, getuige de recente verkiezings
campagnes van de Partij van de Arbeid 
en de VVD met als inzet de inkomens
nivellering. Wij wekken als christen
democraten de indruk voorshands niet 
goed raad te weten met dit verkiezings
thema. En wanneer wij dit door andere 
aangewezen strijdtoneel toch betreden, 
dan lopen wij het risico, dat onze in
breng beperkt blijft tot een voorzichtig 
pleidooi voor de middengroepen.

Christelijk Historisch 
weekblad
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„De Nederlander” neer

De heer Bol, bekend als wethouder 
en loco-burgemeester van ’s-Graven- 
hage, heeft de lange wordingsge
schiedenis van De Nederlander hele
maal meegemaakt. Als voorzitter van 
de stichting Uniepers was hij zich er 
goed van bewust dat deze stichting 
vrij moeizaam tot stand was geko
men uit de diverse CH-periodieken: 
Binding, CH-weekblad De Neder
lander en Koningin en Vaderland.

Bol is een mild mens. Dat kan ook 
haast niet anders als iemand al zo 
lang lid is van de Unie.

Bol is jarenlang voorzitter van de re
dactie geweest; zoals zoveel functies 
in de unie, was ook deze functie aan
vankelijk „tijdelijk”. Het zou echter 
wat langer duren. Bas Bol is te om
schrijven als een gentleman-hoofdre
dacteur die met een geduldig en 
voorzichtig diplomatiek beleid het 
blad heeft bestuurd. Een redactie- 
voorzitter die de hele unie van mid
delmatig tot briljant (domme mensen 
zijn er niet) goed kende en ook reac
ties vooruit wist te voorspellen.

Het was al lang de wens van Bol dat 
hij de functie zou neerleggen maar 
de rest van de redactie wist hem hier 
telkens van te weerhouden, één van 
de manieren om tegenover iemand je 
waardering te uiten!

Nu geeft de heer Bol dan het roer 
over aan dr. K. de Vries. We zullen 
Bol toch missen in de redactie. De 
abonnees van De Nederlander zullen 
nog wel eens een commentaar van 
hem lezen op een actuele gebeurte
nis. Maar zijn geestig betoog tijdens 
de redactie-vergaderingen en zijn 
bewogen benadering van diverse 
problematiek zullen we moeten mis
sen. Jammer.

Rob van Dijk 
namens de redactie.
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WONINGBOUWBELEID
d o o r ir . >1. B. J. d e  Koning

Nieuwbouw van woningen 
Volgens ,keerpunt 1972“  —  het regeerak
koord van PvdA, D ’66 en PPR —  moet de 
toename van de nieuwbouw in 1976 ten
minste 170.000 bedragen, waarvan minstens 
80 procent goedkope woningen en meer dan
25.000 met een aanvangshuur van slechts 
ƒ  150,— per maand.
Hiervan is echter tot dusver niet veel terecht 
gekomen. Dit is maar goed ook, gezien de 
berichten over toenemende leegstand en de 
hieruit volgende financiële nadelen.
Over de 12-maandsperiodejuli 1973— juni 
1974, luidden de aantallen woningcijfers: 
Begonnen 125.700 woningen 
Voltooid 152.100 woningen.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat er in de 
toekomst nog minder woningen gereed zul
len komen.
Het aantal in uitvoering zijnde woningen 
bedroeg in juni 1974 126.600 tegen 153^00 
per juni 1973. Deze getallen zijn in het bij
zonder ongunstig voor de woningwet- en 
premie woningen. In tegenstelling hiermede 
geven de aantallen gereedgekomen en be
gonnen ongesubsidieerde woningen gunsti
ger resultaten te zien.

Het is een goede zaak, dat onze christelijk- 
historische Tweede-Kamerleden, de heren 
Kruisinga en Tolman, minister Gruijters 
vragen hebben gesteld over de in aanbouw 
zijnde woningen, en of het streefcijfer van
135.000 —  140.000 woningen in 1974 nog 
steeds haalbaar is.
Minister Gruijters weet er niet veel raad 
mee en hij noemt het moeilijk te voorspellen 
of de streefcijfers bereikt zullen worden. Dit 
verwondert mij niet. Het „Keerpunt” is 
slechts een weergave van een jacht op aan
tallen, zoals dit jarenlang het geval is ge
weest. Het doet mij dan ook goed, dat in de 
nota „Huur- en subsidiebeleid” hierop niet 
meer wordt teruggekomen.

Veiwig van p^ina 1
voldoende samenwerking verklaarde hij 
door te wijzen op het feit, dat Vredeling niet 
de bedoeling had te kwetsen.

„Spel zonder grenzen”
De beide fractievoorzitters van de CHU 
gingen in hun vrager/nader commentaar 
met name in op die vertrouwensrelatie. 
Prof Van Hulst vroeg drs. Den Uyl schrifte
lijk of hij in staat en bereid is mee te delen 
waar de grenzen liggen van de kritiek, die 
een bewindsman publiekelijk op zijn 
collega’s kenbaar kan maken, alvorens de 
vertrouwensrelatie in het kabinet wordt ver
broken.
Als de premier deze vraag van prof. Van 
Hulst ontkennend zou beantwoorden dan 
wil de senator weten o f hij uit de ont
kenning de conclusie moet trekken dat de 
kritiek gekarakteriseerd kan worden als een 
spel zonder grenzen.

Erg mager
Dr._ Kruisinga vond het antwoord van 
premier Den Uyl erg mager. In zijn tweede 
commentaar zei hij het geen goede zaak te 
vinden dat nog veel vragen openbleven. 
.,Het lijkt alsof de premier met zijn ant
woord de problematiek van de meerdere 
elkaar tegensprekende ministers in zin 
kabinet onderschat” , aldus dr. Kruisinga. 
„Met name de opmerking dat de collega’s 
ministers voldoende grond vonden voor 
voortzetting van de samenwerking is voor 
meer uitleg vatbaar” . De CHU-fractievoor- 
zitter acht dit een erg magere basis voor de 
toekomst en meende, dat er nadere ver
duidelijking moet komen.

„In zin verklaring voor het parlement zal de 
minister-president Den Uyl ook duide
lijkheid moeten scheppen over de voort
gaande escale serie van ministers uit zijn 
kabinet, die elkaar verwijten maken: het 
gaat niet alleen om de defensie minister, 
ook andere ministers uit het kabinet heb
ben eikaars beleid aangevallen,” aldus dr. 
Kruisinga. Hij stelde de vraag of dit nu 
beëindigd zal worden.
„Voor de ministers van defensie en van 
buitenlandse zaken is voorts hun positie 
niet alleen in het binnenland, maar ook in 
het buitenland van belang. Ook hiermee 
moet terdege rekening worden gehouden. 
Een nadere verduidelijking omtrent de 
tegenstellingen binnen het kabinet en 
gevolgen daarvan voor een gezamenlijk 
kabinetsbeleid van de zijde van premier den 
Uyl acht de CHU noodzakelijk” , zo 
beëindigde dr. Kruisinga zijn commentaar.

H.L.

Wijziging beleid vereist
Het „Keerpunt” heeft geen enkeToog voor 
de snel wijzigende bouwmarkt, waardoor de 
beleidsformuleringen gewijzigd moeten 
worden. Deze moderne beleidsvisie moet op 
twee uitgangspunten stoelen. De kwantita
tieve woningnood loopt op zijn eind en de 
kwalitatieve woningbehoefte gaat een steeds 
grotere invloed uitoefenen op het aanbod. 
Anders gezegd, het moment dat de nood is 
opgelost, door middel van het mede in de 
oplossing ingebouwde verschijnsel van uni
formiteit, zal tevens het moment zijn, dat de 
menselijke behoefte aan variatie zijn na
tuurlijke rechten weer opeist. Ons land telt 
vele goedkope naoorlogse woningen. De 
leegstaande huizen wijzen eveneens op het 
herstel van het evenwicht tussen vraag en 
aanbod.
Wij zien niet de naoorlogse ontevredenheid 
dat men geen woning kan krijgen, maar een 
ondankbaarheid dat men niet over een an
dere woning kan beschikken.
De nieuwe voorstellen voor het volkshuis
vestingsbeleid houden nog te veel rekening 
met de verkeerde filosofie van het „Keer
punt” , hoewel gelukkig een kentering in het 
denken is te bespeuren.

Het huurprobleem
Het „Keerpunt 72” kent de komende jaren 
slechts een beperkte huurstijging van 6 pro
cent. Dit verkeerde uitgangspunt staat het 
tot stand brengen van een harmonisch 
huurpatroon in de weg. De voortgang van 
de nieuwbouw en het optimaal benutten 
van de woningvoorraad vragen om een 
evenwichtig huurbeleid.
De „KVP, ARP, CHU-schets van beleid van 
1973 en voorgaande jaren” zegt het juister: 
er is nodig een bouwbeleid, gericht op kost- 
prijshuren o.m. door middel van de hand
having van de jaarlijkse huurverhogingen 
—  harmonisatie —  en een geleidelijke uit
breiding van de liberalisatie.
Er zal niet ontkomen kunnen worden aan 
een optrekken van de huren. Het Neder
lands Christelijk Instituut voor de Volks
huisvesting vindt uit een oogpunt van volks
huisvestingsbeleid bij het huidige inflatie- 
tempo, de huurverhogingen van 8 procent 
zonder meer te laag. Een landelijke auto
matische 8 procent-huurverhoging zal de 
kloof tussen oud-. en nieuwbouw slechts 
vergroten.
Staatssecretaris Van Dam heeft in een re
devoering gevraagd om de eisen van de 
bouwverordening niet nauwgezet toe te pas
sen. Deze opmerking is in het kader van een 
Keerpunt-filosofie wel te begrijpen, maar is 
verkeerd. De regering zal met de stijging 
van de bouwkosten rekening moeten hou
den. Lage huren zijn slechts te realiseren! 
met onverantwoord te achten grote Rijks
bijdragen en/of minimaal onverantwoord te 
bouwen.

Bouw betere huizen
Een onderzoek heeft aangetoond, dat de 
meerderheid van een-andere-woning-zoe- 
kenden wel meer huur wil betalen, mits zij 
een betere woning krijgen. Nu bouwt men 
de betere woning met ruimere ontplooiings
mogelijkheden en hogere geluids- en warm
te-isolatie dan ook. Hierdoor wordt de 
doorstroming bevorderd en komen wonin
gen voor de minder draagkrachtigen vrij. 
Betere woonomstandigheden bevorderen 
niet alleen het plezier van de bewoners 
maar steunen ook de maatschappij. De 
overheid moet het goed wonen zoveel moge
lijk bevorderen en niet de bouw van mini
mum huizen gaan aanbevelen.
Ik ben van mening, dat het bouwen van de 
betere woningen de beste oplossing is om de 
doorstroming te bevorderen. Hierdoor kuii- 
nen vele naoorlogse woningen met een lage 
huur vrijkomen. Door huurliberalisatie zijn 
huurverlagingen tot stand gekomen.
In Rotterdam stagneert de verhuur van de 
vierde woonlagen zonder lift. Ten rechte, 
want dit is geen aantrekkelijke bouwvorm. 
Om leegstand te voorkomen dient verhuur 
van dat soort woningen geliberaliseerd te 
worden.
Blijkens gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek is de aard van de leeg
staande woningen veranderd. Het aantal 
„oude” onbewoonde woningen neemt toe en! 
het aantal „nieuwe” onbewoonde woningen 
neemt af. !
Het bouwen van betere woningen heeft bo- i 
vendien het voordeel, dat de productie- en 
arbeidscapaciteit van de bouwwereld hierin 
compensatie kan vinden van het dalende 
nieuwbouwprogramma. Een goed middel 
voor minister-president Den Uyl, die de 
werkloosheid nog als het enige grote pro
bleem aanmerkt. De nota had met de werk
loosheid in de bouw meer rekening kunnen 
houden.
Door meer nadruk te leggen op het belang 
van een betere huisvesting zal er stellig wij
ziging optreden in het bestedingspatroon.

bij voorbeeld ten laste van de eigen perso
nenauto. De voorstanders van goed open
baar vervoer krijgen hierdoor meer moge
lijkheden.

Bepaling woonwaarde
Het gaat mij te ver om de bepaling van de 
huren totaal over te geven aan het vrije spel 
der maatschappelijke krachten. De over
heid overschat echter haar invloed door te 
verwachten dat deze vaststelling slechts 
overgelaten kan worden aan een klassen-in- 
delingssysteem. Dit systeem is volgens mij 
niet uitvoerbaar en zal leiden tot een grote 
bureaucratie, die uiteindelijk vastloopt. 
Hierdoor zullen de bewindslieden van 
volkshuisvesting niet komen tot de zo nood
zakelijke betere en eerlijke verdeling van 
het woningbestand. Hogerhand kan niet 
vaststellen wat een woning waard is.
Ik ben dan ook van mening, dat door de 
nieuwe voorstellen de doorstroming zal 
stagneren, omdat te veel rekening wordt ge
houden met politieke wensdromen. Het fa
len van de doorstroming zal het huur- en 
woningbouwbeleid doen mislukken. De 
permanente overheidsbemoeienis met de 
huurverhoging werkt negatief en de huurli
beralisatie zal een meer positieve bijdrage 
leveren in de oplossing van het huurpro
bleem.
Het verleden heeft ons voldoende geleerd 
dat een bouwbeleid zich niet mag en kan le
nen voor een inkomstenbeleid.

Eigen woningbezit
Het „Keerpunt” ziet vele problemen, maar 
aan de bevordering van het eigen woning
bezit komt het niet toe. Deze bevordering 
acht ik echter een essentieel onderdeel van 
het woningbouwbeleid. Uit publicaties 
blijkt, dat Nederland een onderontwikkeld 
gebied is wat eigen woningbezit betreft.
In tegenstelling om hierin verbetering te 
brengen zorgt het kabinet Den Uyl er voor, 
dat het klimaat om een eigen woning te ver
krijgen steeds slechter wordt.
Het bezit van een eigen woning is maat
schappelijk gezien een zelfde recht als het 
bezit van een eigen auto. Het beschikken 
over een eigen huis bevordert de spaarzin en 
het zelfbewustzijn.
Het bouwen van meer koopwoningen heeft 
bovendien een sociaal effect, omdat er dan 
via de doorstroming meer woningen vrij 
zullen komen voor de lagere inkomensgroe
pen.
Het kopen van een eigen huis is door het 
stijgen van de hypotheek tot 12 procent de

laatste tijd veel moeilijker geworden. Het 
aantal mensen, dat over het vereiste inko
men beschikt om een eigen huis te kopen is 
aanzienlijk gedaald.
Een betere handreiking aan de aspirant- 
kopers acht ik de uitbreiding van de ge
meentelijke garantie, zowel ten opzichte van 
het inkomen van de koper als van de koop
som. Een verhoging van de Rijksbijdrage 
kan eveneens medewerken in de goederich- 
ting.
Nadere overweging verdient eveneens het 
fiscaal aftrekbaar maken van de onder
houdskosten. Hierdoor wordt „beunhazerij” 
bij het onderhoud vermeden en tevens kan 
dit een aansporing betekenen om ons hui- 
zenbezit beter te onderhouden, waardoor 
kapitaalverlies wordt voorkomen.
De verkoop aan huurders van hun wonin
gen moet sterk bevorderd worden. In het 
bijzonder voor de minder draagkrachtigen 
is dit een goed middel om de „eigen waar
de” te vergroten.
Dankbaar ben ik, dat in de voorstellen tot 
wijziging van het volkshuisvestingsbeleid 
wordt opgemerkt dat de uitbreiding van het 
eigen woningbezit een grote bijdrage kan 
leveren aan de verhoging van het woonpeil. 
Het is echter te betreuren, dat hierop onvol
doende wordt gereageerd. Het is onjuist 
voor de minder draagkrachtigen de voor
waarde te stellen dat zij slechts voor een 
aanvullende subsidie in aanmerking komen 
als de woning door een woningcorporatie is 
gebouwd. Deze mogelijkheden moeten aan
zienlijk uitgebreid worden. Ik zie het voor
stel ook als een betutteling van de minder 
draagkrachtigen. Een recent onderzoek 
heeft uitgewezen, dat het aantal van de in
komensgroep van minder dan ƒ  20.500,— 
in de bouw van eigen woningen, het laatste 
jaar gezakt is van 30 procent tot 24 procent.

Geld goed besteden
De huisvesting van ons volk zal de komende 
tijd nog veel geld vergen; gedacht moet 
slechts worden aan de problemen in de gro
te steden.
Het nieuwe beleid zal in 1975 SVi miljard 
gulden gaan kosten, en oplopen tot 7 mil
jard in 1978.
Het is onaanvaardbaar geld uit te geven 
voor politieke onjuiste uitgangspunten, die 
niet zullen leiden tot het geven van een zelf
standige woonruimte aan iedere volwassene; 
woonruimte van goede kwaliteit, tegen een 
prijs die in een redelijke verhouding staat 
tot het inkomen.
Zwijndrecht De Koning

Zestig jaar geestelijke verzorging bij 
de Koninklijke Landmacht
door H. Wisselink, lid Tweede Kamer

Op 28 augustus was het 60 jaar geleden, dat 
de Rooms-Katholieke en Protestantse 
Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke 
Landmacht werd ingesteld. Dit feit is her
dacht met een tweetal kerkdiensten in Den 
Haag, waarbij ik mij wel heb afgevraagd: 
waarom niet één gemeenschappelijke her
denkingsdienst van de RJK. en Prot. 
Geestelijke Verzorging?
Overigens bewaren collega mr. W . Scholten 
en ondergetekende goede herinneringen 
aan de preek van ds. J.A. Roskam tijdens de 
dankdienst in de Kloosterkerk.
Zowel in de predikatie van kardinaal Al- 
frink als van Ds. Roskam werd gewezen op 
de veranderingen in het werk van de 
geestelijke verzorger en op de spanning tus
sen de dienst aan God en de dienst aan de 
mens.
Wij willen alles graag statisch en afgerond 
voor ons zien, maar dat is niet in over
eenstemming met de werkelijkheid. De 
maatschappij is geseculariseerd en de vra
gen, die aan de geestelijke verzorgers 
gesteld worden zijn anders, maar daarom 
niet minder klemmend.
Men ziet de dominee en priester nu in de 
eerste plaats als een dienaar der mensen. 
Na de kerkdiensten werd er in de Juliana- 
kazerne een symposium g gehouden over 
het onderwerp „Kerk en Staat” . Als spre
kers traden op prof. dr. I. Huizing van de 
Universiteit van Nijmegen en prof. dr. LA. 
Diepenhorst, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.
Het geheel stond onder leiding van de 
hoofdlegerpredikant ds. R.J. van Pagee.

Aktueel
Uit de gestelde vragen bleek wel, dat dit on
derwerp ook in onze dagen nog steeds aktu
eel is.

Geen wonder, dat sommige vragen inge
geven waren door de wijze waarop in de de
fensienota de paragraaf over de geestelijke 
verzorging is weergegeven. Wat er thans in 
deze nota staat is, naar ik vernomen heb, al 
de derde versie.
Wat zijn de standpunten, die hier achter 
liggen?

Er zal een gesprek met de Kerken gevoerd 
worden over de organisatie, taak en werk
wijze van de geestelijke verzorging. Bete
kent dit soms ook een gesprek over de in- 
houd?
Volgens ons is uitsluitend de kerk hiervoor 
verantwoordelijk en dient elke bemoeienis 
van de overheid over de vorm en inhoud van 
de geestelijke verzorging achterwege te blij-

Niettemin is 28 augustus 1914 een mijlpaal 
in de geschiedenis van de geestelijke ver
zorging in het Nederlandse leger. Op die 
datum benoemde Koningin Wilhelmina, bij 
koninklijk besluit, vier aalmoezeniers en 
acht veldpredikers bij het leger te velde. 
Dit betekent natuurlijk niet, dat er vóór die 
datum geen sprake was van geestelijke ver
zorging in de krijgsmacht en ook niet, dat er 
een nieuwe regeling volledig in de plaats 
trad van de eerder bestaande.
Het Koninklijk Besluit schaft niets af, maar 
voegt iets nieuws en belangrijks toe. Aal
moezenier en predikant worden tot een vast 
instituut, ook.in vredestijd. Dus een eigen 
geestelijke verzorging, die de situatie in de 
krijgsmacht kent en aanvoelt.
Zij kan de militairen helpen de persoonlijke 
problemen op te lossen vanuit de bood
schap van het Evangelie.
Die boodschap is universeel en het maakt 
dan ook geen verschil waar deze gebracht 
wordt en het betreft de totale mens.

H. Wisselink
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Kritische opsteliing van CHU-fractie 

tegenover gepresenteerd huur-

en subsidiebeieid

De christelijk-historische fractie in de 
Tweede Kamer heeft zich in haar eerste 
reactie zeer kritisch opgesteld tegenover de 
regeringsnota over het huur- en subsidiebe
leid. In de tweede heift van de vorige maand 
presenteerden de bewindsiieden van het de
partement van volkshuisvesting, minister 
Gruijters en de staatssecretarissen Van 
Dam en Schaefer deze nota.
De fractie van de CHU heeft de nota ge- 
piaatst tegen de achtergrond van de 
toenemende malaise in de bouwwereld met 
alle gevolgen van dien voor de werkgelegen
heid in deze sector. De laatste maand- 
statistiek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek over de woningbouw en over de 
werkgelegenheid geeft een uiterst veront
rustende verdere daling van de activiteiten 
te zien.

Werkgelegenheid en bouwactiviteit
De CHU-fractie heeft over het bouw
programma van dit kabinet, in november 
1973, gezegd, dat dit slechts een papieren 
programma was. De feiten bewijzen de 
juistheid van deze kwalificatie ondub
belzinnig, aldus de reactie.
,,De voorspelling toen, dat het aantal in 
aanbouw te nemen woningwetwoningen 
niet zou worden gehaald, is helaas bewaar
heid. Juist in verband met het feit, dat de 
werkgelegenheid in de bouw sindsdien 
regelmatig is teruggelopen.”
Omdat de ontwikkeling van de werkloos
heid zeer verontrustend is, heeft de fractie 
andermaal de motie van haar lid Tolman in 
herinnering geroepen die er op 22 november 
van het vorig jaar bij de regering op aan
drong ten spoedigste met gedetailleerde 
plannen te komen voor aanvullende bouw
programma’s om de werkloosheid te be
strijden.
Een positieve reactie op deze motie, die 
werkelijk en blijvend zoden aan de dijk zet, 
mocht de fractie van de CHU van het 
kabinet tot nu helaas niet mogen opmerken.

Bij deze zeer labiele situatie in de bouwwe
reld, aldus de reactie, presenteert het 
kabinet nu op de nota Huur- en Subsidie
beleid, die naar het zich laat aanzien de 
problematiek van de werkeloosheid in de 
bouw niet vermindert maar eerder vergroot, 
zonder dat daarbij aanvullende bouwpro
gramma’s, die van groot belang moeten 
worden geacht, worden ontwikkeld. Dit is 
vooral het geval, omdat nog op veel punten 
in deze nota zoveel in het onzekere blijft.

Vraagtekens
Zo laat het nieuwe systeem voor de 
berekening van de kostprijshuren, dat leidt 
tot andere aanvangshuren, grote 
vraagtekens open omtrent de bereidheid 
van de financiers van een groot deel van de 
woningbouw hun fondsen ook in de toe
komst in deze sector in dezelfde mate te 
beleggen. Verder bestaan er bij de 
christelijk-historische fractie ernstige twij
fels over de budgettaire gevolgen van het 
voorgestelde systeem op langere termijn. 
Omtrent de noodzakelijke opheffing van de 
grote discrepantie tussen huren van de oud
bouw- en de nieuwbouwwoningen is de nota 
weinig duidelijk.

Doorstromingsheffing
Ten aanzien van de doorstromingsheffing 
bestaan bij de CHU zeer grote twijfels. Met 
de Nationale Woningraad heeft de fractie 
haar twijfels omtrent effectiviteit en recht
vaardigheid. Niet is aangetoond in de nota, 
dat deze heffing billijk werkt. Ook niet is 
aangetoond, dat zij op de wijze als in de 
nota voorgesteld werkelijk het beoogde doel 
bereikt.
De toevoer van de baten van deze heffing 
naar de algemene middelen, zonder een 
duidelijk bestemming voor de volkshuisves
ting. lijkt zeker aanvechtbaar. Bovendien is 
de rechtsgrond van de regeling op zijn 
minst onzuiver, omdat zij slechts voor zéér 
bepaalde en beperkte groepen geldt, aldus 
de reactie van de fractie van de CHU.

Ongewisse
Over de praktische uitwerking van het pun- 
tenstelsel laat de nota de fractie volledig in 
het ongewisse.
„Dat is zeer te betreuren, het is ook één der 
onzekerheden van de nota, waar van nade
lig effect op bouw en werkgelegenheid moet 
worden gevreesd,” zo werd gezegd. Vast 
staat wel, dat dit stelsel ertoe zal leiden, dat 
tal van subjectieve aan te vechten arbitraire 
beslissingen worden genomen.
De vraag is ook daarom gerechtvaardigd o f 
ook dit systeem niet een enorme overmaat 
aan ambtelijke rompslomp met zich mee 
zal brengen. Deze ambtelijke rompslomp 
zou naar mag worden gevreesd het gehele 
systeem in de praktijk wel eens onuitvoer
baar kunnen blijken te maken. 
Samenvattend zijn de aangekondigde rege
lingen terzake van;
a. het puntensysteem;
b. de inkomensbeoordeling van de huurder 
door de verhuurder (waar toch bezwaren 
van aantasting van de privacy van de 
huurder voor ons doel oordeel bepaald 
aanwezig moeten worden geacht;
c. de doorstromingsheffing, 
regelingen, die afgezien van tal van andere 
bezwaren tot buitengewoon ingewikkelde 
toestanden moeten leiden, zo meent de 
fractie. Deze zullen veel ambtelijke bemoei
ing en inefficiency tot gevolg hebben. De 
administratieve afwerking daarvan zal bo

vendien nochtans zeer kostbaar blijken. 
De CHU deelt in dit opzicht ook daarom 
het oordeel van de Nationale Woningraad, 
waar zij ernstig twijfelt zowel aan de effecti
viteit als aan de rechtvaardigheid van de 
doorstromingsheffing.

Te weinig aandacht
Het eigen woningbezit heeft in de nota naar 
het oordeel van de CHU te weinig aandacht 
gekregen.
„De passage van luttele pagina’s, gewijd aan 
het eigen woningbezit, in een nota van 166 
pagina’s, is wel erg mager. De passage is 
ook niet erg duidelijk. Wat bedoelen de be
windslieden precies met de belangrijke 
zinsnede: „Niet in overweging is om het 
huurwaardeforfait thans op een principieel 
andere manier vast te stellen” ? Betekent die 
zinsnede, dat ons op afzienbare tijd weer 
een verhoging van het huurwaardeforfait 
van het eigen huis te wachten staat?” aldus 
de fractie van de CHU in haar reactie. 
„Als die veronderstelling juist is en de 
zinsnede bergt een suggestie in zich in die 
zin, dan moeten de bewindsleden hierover 
op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid 
scheppen.”
De CHU zal zich tegen een dergelijke voor
genomen verhoging van het huurwaarde 
forfait verzetten. Gelet op haar wens het 
eigen woningbezit zoveel mogelijk te be
vorderen, lijkt haar een dergelijke beslissing 
onjuist.

De fractie mist in de passage omtrent het 
eigen woningbezit voorts aandacht voor de 
belangrijke bezwaren, die thans aan het 
huurwaardeforfait en aan de beëindiging 
van de aftrekbaarheid van het onderhoud 
eigen huis zijn gebleken te kleven. Daarom 
temeer heeft zij een passage om weer over te 
gaan tot de aftrekbaarheid voor de be
lastingen van de onderhoudskosten van het 
eigen huis in het bijzonder gemist.

Te vanzelfsprekend
De CHU-fractie is voorts van oordeel, dat 
bij de nieuwe berekening van de kostprijs
huren het inflatie-element als te vanzelf
sprekend wordt geaccepteerd. Juist daar ligt 
de oorzaak van het uiteenlopen van de 
huurprijzen van oud- en nieuwbouw. Een 
meer uitgewerkte visie omtrent het terug
brengen van de kosten als gevolg van de in
flatie zou deze nota hebben gesierd.
De tweede-Kamerfractie van de CHU be
treurt het ernstig, dat de nota onzekerheid 
laat ten aanzien van groepen, die thans in 
het bijzonder aandacht voor hun huisves
ting behoeven; de bejaarden, de al
leenstaanden, de werkende jongeren. In de
ze sectoren zijn verbeteringen in de huisves
tingssituatie noodzakelijk. „Daaromtrent 
laat de nota ons helaas nog steeds in het 
duister,” aldus de reactie.

H.L.

CHU wil snel maatregelen ten behoeve van 

midden- en kleinbedrijf
Gezien de acute nood bij het midden- en 
kleinbedrijf acht de Tweede-Kamerfractie 
van de CHU het noodzakelijk, dat de 
regering op korte termijn maatregelen 
neemt. Deze maatregelen dienen te liggen 
in de sociale sector, de fiscale sector, op het 
terrein van de bevordering van de werkge
legenheid en van het ontwikkelings- en 
saneringsfonds en moeten betrekking heb
ben op het beleid van de overheidstarieven 
en de prijzen in het algemeen.
Dr. RJJI. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie, heeft vorige week, op een te 
Utrecht gehouden vergadering van het 
Koninklijk 'S^erbond van Ondernemers, de 
wensen van zijn fractie duidelijk naar voren 
gebracht.

De regeringsmaatregelen in de sociale 
sector moeten volgens dr. Kruisinga zijn:
1. ó f een uiterst snelle invoering van de wet 

op de arbeidsongeschiktheid óf een 
noodvoorziening in die sector, waardoor 
het risico van arbeidsongeschiktheid 
zonder uitsluiting en tegen redelijke 
kosten is te dekken.

2. aanpassing van de condities voor toela
ting tot de ziekenfondsverzekering, zo
dat die voor de zelfstandige vergelijk
baar worden met de condities voor de 
werknemer.

3. De regering heeft zeer snel de minimum 
jeugdlonen en de partiële leerplicht wil
len invoeren. Een lofwaardig sociaal 
streven. Het mag echter niet de ruggen 
van het midden- en kleinbedrijf worden 
ingevoerd. Daarom is een vergoeding 
aan de ondernemer voor de extra lasten, 
die uit dezen hoofde aan hen worden op
gelegd op zijn plaats.
Zulks is tevens noodzakelijk voor de 
oplossing van de waarschijnlijk mede 
door de betrokken beslissingen van het

kabinet veroorzaakte jeugdwerkloos
heid.
Een dergelijke beslissing zou ook goed 
aansluitend aan de toezegging van 
minister Boersma aan het adres van dr. 
Kruisinga bij de begroting van Sociale 
Zaken betreffende de problematiek rond 
het inkomensverloop in 1974 in het mid
den- en kleinbedrijf.

4. bijdrage in de kosten van de administr
atie voor de sociale verzekering van de 
ondernemer in enigerlei vorm.

Fiscale sector

Wat de fiscale sector betreft meent dr. 
Kruisinga, dat de volgende maatregelen 
geboden zijn:
1. fiscale uitzonderingspositie van het be

drijfsvermogen ten aanzien van de ver
mogensbelasting.

2. verbetering van de investeringsaftrek- 
regeling voor het midden- en kleinbe
drijf.

3. verdere verbetering van de fiscale rege
lingen voor de in het bedrijf meewerken
de gezinsleden.

4. aanpassing van de fiscale knelpunten in 
de onderneming in verband met het 
huidige tempo der inflatie.

Bevordering werkgelegenheid

De christelijk-historische fractievoorzitter 
zei, met betrekking tot de noodzakelijk 
geachte bevordering van de werkge
legenheid, dat de werkgelegenheidsgelden 
tot nu met name zijn toegekend aan open
bare werken, doch uiterst weinig gericht ge
weest op het midden- en kleinbedrijf.
Bij de aanwending der gelden dient in de 
toekomst de sector van het midden- en 
kleinbedrijf een sterk accent te verkrijgen. 
Overigens toont de totaliteit van het mid

den- en kleinbedrijf, gelet op de toename 
der daarin verwerkte manjaren terzake van 
de werkgelegenheidsproblematiek in ons 
land een buitengewoon interessant gegeven, 
dat door de rijksoverheid bij de werkeloos- 
heidsbestrijding meer in het oog moet 
worden gevat.

Ontwikkeling/sanering

Over het ontwikkelings- en saneringsfonds 
voor de middenstand zei dr. Kruisinga te 
verlangen, dat op korte termijn de finan- 
cieringsmogelijkheden verbeterd moeten 
worden voor een beperkt aantal krediet
mogelijkheden. Het fonds zal beter moeten 
gaan functioneren.

Tarieven en prijzen

Tenslotte besprak de christelijk-historische 
fractievoorzitter het beleid ten aanzien van 
de prijzen en de overheidstarieven. Hij 
wenste

1. een overheidstarievenbeleid, dat 
rekening houdt met de moeilijke situatie 
in midden- en kleinbedrijf. Uiteraard 
geldt zulks nu in het bijzonder voor het 
aardgastarievenbeleid, dat de midden
stand, de landbouw en de tuinbouw 
extra treft.

Een tegengesteld beleid, het extra- 
ontzien bij de toepassing van het over
heidstarievenbeleid is thans op zijn 
plaats.

2. externe kosten en een redelijk 
meegroeiend ondernemersinkomen 
dienen in de prijs te kunnen worden 
doorberekend.

H.L.
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A a rd g a s p rijs  in  p o lit ie k e  s fe e r

DR. R. J. KRUISINOA ZIET 
A F VAN NADERE VRAGEN
Dr. RJJH. Kruisinga, de voorzitter van de 
christelijk-historische Tweede-Kamerfrac- 
tie, heeft ervan afgezien nadere schriftelijke 
vragen te stellen aan minister Lubbers van 
economische zaken over de kwestie van de 
aardgastarieven. De kamerleden kregen na
melijk vertrouwelijke stukken over de 
materie en overlegden daarover met de be
windsman achter gesloten deuren.
Het leek dr. Kruisinga niet juist om thans - 
gelet op de vertrouwelijkheid van een en an
der, nadere vragen te stellen. ,Jlk heb ze be
paald wel. Maar in de komende tijd zal er 
zeker een gelegenheid komen om de vragen 
alsnog naar voren te brengen” .

In de tweede helft van de vorige maand 
werd de kwestie van de prijzen van het 
aardgas actueel, met name door mededelin
gen van premier Den Uyl op de wekelijkse 
persconferentie na afloop van de wekelijkse 
vergadering van de ministerraad. Die 
mededelingen van de premier waren voor de 
christelijk-historische fractievoorzitter dr. 
Kruisinga aanleiding op 19 augstus 
schriftelijke vragen te stellen aan premier 
Den Uyl en minister Lubbers. Op 26 
augustus kwam het antwoord.
Vragen en antwoorden waren:

a: Hebben de ministers 
kennis genomen van de publikaties naar 
aanleiding van mededelingen van de zijde 
van de minister-president tijdens een pers
conferentie op 8 augustus jl. en mededelin
gen zijnerzijds korte tijd (enkele maanden) 
daarvoor, betreffende de tarieven van aard
gasleveranties?

Antwoord minister Lubbers: Ja.

verdergaande verhoging?

Vraag dr. Kruisinga: Is het waar, dat de 
minister-president korte tijd geleden sprak 
over een verhoging tussen 1,5 en 2,5 cent per 
kubieke meter, terwijl thans door hem een 
veel verdergaande verhoging van de aard- 
gasprijs wordt genoemd?

Antwoord minister Lubbers: Toen er bijna 
een half jaar geleden in de pers sprake van 
was dat de regering van plan was de aar- 
dgasprijzen binnenkort te verdubbelen of 
zelfs te verdrievoudigen, heeft de minister
president op 22 maart jl. deze geruchten in 
het openbaar tegengesproken. In dat sta
dium, toen de beleidsvoornemens ten deze 
nog nauwelijks besproken waren, heeft hij 
veronderstellenderwijs gesproken over een 
verhoging van een cent of 2 tegen het eind 
van het jaar. Weliswaar gaan thans de ge
dachten voor het komende jaar uit naar een 
verdergaande prijsverhoging, doch geens
zins naar een verdubbeling of verdrievoudi
ging, die overigens bij een in aanmerking 
nemen van het prijsniveau voor huisbrand
olie en petroleum uit een oogpunt van ener- 
giepolitiek alleen te verdedigen zou zijn; an
ders gezegd, het aardgas zal ook in 1975 
aanzienlijk goedkoper zijn dan huisbrand
olie en petroleum.

Vraag dr. Kruisinga: Kunnen de bewinds
lieden bevestigen, dat de VEGIN (Vereni
ging tot Exploitatie van Gasbedrijven In 
Nederland) heeft voorgesteld de gasprijzen 
met een veel lager bedrag te verhogen?

Antwoord minister Lubbers: De VEGIN en 
de Gasunie zijn in 1973, nog voor de sterke 
stijging van de olieprijzen zich voordeed, 
overeengekomen dat na de prijsverhoging 
van gemiddeld 2 ct/m3 die per 1 januari j.1. 
van kracht is geworden, per 1 januari 1975 
ee,n prijsstijging van 1 ct/m3 zou worden 
toegepast.
Verdere prijsmaatregelen, in sterkere mate 
gericht op de continuïteit van de gasvoor
ziening, zouden in het overleg worden ingé
bracht dat zou worden gevoerd in het kader 
van het, wat betreft de prijsvoorwaarden, 
per ultimo 1975 afgelopen van het contract 
tussen VEGIN en Gasunie en per 1 januari 
1976 worden gerealiseerd.
Bij het verlenen van de ministeriële goed
keuring voor de verhoging per 1 januari
1974 heeft de ondergetekende zich zijn oor
deel t.a.v. de verdere verhoging per 1 januari
1975 met 1 ct per m3 voorbehouden omdat 
het prematuur werd geacht op dat tijdstip 
reeds een beslissing te nemen. Een van de 
overwegingen daarbij was, dat deze verho
ging uit energiepolitieke overwegingen niet 
toereikend zou kunnen zijn. Bij het overleg 
dat dit jaar plaats had over de verhoging 
van de gasprijzen voor het kleinverbruik per 
1 januari 1975 meende de VEGIN ondanks 
de geheel gewijzigde verhoudingen op de 
energiemarkt, te moeten vasthouden aan'de 
in 1973 tussen haar en Gasunie overeenge

komen verhoging althans wanneer de gas
distributiebedrijven de verhoging op eigen 
gezag zouden moeten verdedigen.

Vraag der. Kruisinga:'Met welk gedrag zal 
de verkoopprijs aan afnemers van aardgas 
per kubieke meter worden verhoogd?
Wat zal het totaal bedrag zijn dat - direct 
en indirect - ten gevolge hiervan aan de 
rijksoverheid zal toevallen?

Niet definitief

Antwoord minister Lubbers: Er is nog geen 
definitieve beslissing genomen, omdat de 
besprekingen met VEGIN en Gasunie over 
de nieuwe prijstelling nog niet zijn afge
rond. Wel werden mij door het hoofdbe
stuur van EVGIN in het kader van de be
sprekingen bij brief van 1 augustus 1974 
voorstellen gedaan inzake de tarieven voor 
1975, zij het onder een ontbindende voor
waarde, inzake het totstandkomen van be
voegdheden van de minister van Econo
mische Zaken. Ik hecht eraan in dit ver
band op te merken dat mijnerzijds in het 
overleg met beide partners aan de orde is 
gesteld het streven van de regering naar een 
verdergaande aanpassing van de ta- 
riefstruktuur, dan thans door VEGIN wordt 
voorgesteld. Gasunie en VEGIN dringen er 
- mede gezien enkele lopende studies - op 
aan deze discussie te voeren in het kader 
van de herziening van de prijsvoorwaarden, 
welke discussie voor de tariefaanpassing
m.i.v. 1 januari 1976 zal worden gevoerd. 
Op grond hiervan meen ik mij voorshands 
met de hoofdlijn van deze voorstellen voor 
het jaar 1975 te kunnen verenigen met uit
zondering van de prijs per m3 in de nieuwe 
tariefgroep 1, welke ik op ten hoogste 22 
cent gesteld zou willen zien. Ik zie ook deze 
voorstellen namelijk als een stap zowel naar 
een beter evenwicht tussen de prijsniveaux 
van de energiedragers als naar een doeltref
fende beïnvloeding van een zuinig gebruik 
van het schaarse aardgas via de tariefstruc
tuur.
Na 1975 zullen op deze weg nadere stappen 
moeten worden ondernomen. De vormge
ving daarvan kan thans nog niet concreet 
worden aangegeven; daarover zal nl. mede 
in het licht van de bovengenoemde studies 
nader overleg met de VEGIN moeten 
plaatsvinden. De tariefopbouw voor 1975 
volgens het VEGlN-voorstel, met ter verge
lijking het tarief voor 1974 wordt in onder
staande tabel samengevat.

Antwoorden minister Lubbers: De verho
ging is nodig om nationaal energiepolitieke 
overwegingen. Deze overwegingen zijn 
voornamelijk een (geleidelijk) herstel van 
het prijsoverwicht tussen de verschillende 
energiedragers en de noodzaak om zuinig te 
zijn Jn het verbruik. In het overleg met het 
VEGIN-hoofdbestuur is mij overigens 
gebleken dat daar begrip bestond voor de 
noodzaak van een dergelijke verhoging op 
een eerder tijdstip dan 1 januari 1976, maar 
dat dan daarvoor de verantwoordelijkheid 
door de rijksoverheid en niet door de lokale 
gasdistributiebedrijven zou moeten worden 
genomen.
In het kader van deze overwegingen dient 
een aanmerkelijke prijsverhoging van ca. 5 
ct/m3 gepaard te gaan met een gelijktijdige 
wijziging in de tariefstruktuur omdat alleen 
op die manier de energiebesparende invloed 
zo volledig mogelijk tot zijn recht komt. Ge
geven de huidige tariefstruktuur zou voor 
1975 een stap in die richting gezet kunnen 
worden door een verhoging, die toeneemt 
naarmate het verbruik groter is. Het betreft 
hier met name de sectoren waar het gas 
voor verwarming en produktie wordt toege
past. Bij een gering gebruik per jaar, zoals 
voor koken en warmwaterbereiding (geiser) 
is een besparing die het gevolg zou kunnen 
zijn van een prijsverhoging van 5 ct/m3 
noch nodig, noch te verwachten. Een derge
lijke prijsverhoging laat zich dus niet ener- 
giepolitiek motiveren.
In het overleg met vegin en de Gasunie over 
de tariefswijzigingen per 1 januari 1975 heb 
ik mededeling gedaan voor het voornemen 
van de regering om een ontwerp van wet in 
te dienen waarmee de minister van Econo
mische Zaken de bevoegdheid zou worden 
gegeven een minimum-prijs vast te stellen 
voor alle aardgasleveringen in binnen- en 
buitenland, dus ook voor de leveringen van 
de Gasunie aan de distributiebedrijven, en 
tevens regelen te geven omtrent de eindver- 
bruikerstarieven.
De regering meent, gezien haar verantwoor
delijkheid voor het nationale energiebeleid 
dat dergelijke bevoegdheden niet gemist 
kunnen worden.
Voor wat betreft de vaststelling van het 
prijsniveau is door de VEGIN begrip voor 
deze opvatting getoond. Op basis daarvan is 
zij met eerdergenoemd voorstel voor nieuwe 
tarieven voor 1975 gekomen, onder de ont
bindende voorwaarde, dat de bedoelde be
voegdheid door de Staten-Generaal wordt 
verleend en dat op grond daarvan de in

Tariefstelsel kleinverbruik 1974

Groep Verbruik in Vastrecht in Prijs per m
1000 m  ̂/p.j. guldens p.j. in centen

I 0 . 0 -  0.3 1 8 ,- 26
II 0.3 -  0.6 3 3 ,- 21
III 0.6 -  30.0 9 3 ,- 11
IV 30‘.0 -  170.0 2 4 3 ,- 10 5

Blokv er warming 12,— 10
Tarief stelsel kleinverbruik 1975

Groep Verbruik in Vastrecht in Prijs per m'
1000 m  ̂ p.j. guldens p.j. in centen

I 0.0 -  0.6 3 6 ,- 26
2 0.6 -  170.0 9 6 ,- 16

Blokverwarming 12 — 15

Met de prijsverhoging wordt aansluiting 
verkregen met de verhogingen van de prijs 
per 1 januari 1975 voor de grootverbruikers, 
welke eveneens ca. 5 ct zal bedragen. Deze 
laatste verhoging vloeit voort uit de in de 
grootverbruikerscontracten opgenomen 
koppeling van de gasprijs aan de prijs van 
stookolie, zij het, dat door de werking van 
het plafond dat ten aanzien van deze kop
peling geldt, in 1975 nog geen volledige 
pariteit met de stookolieprijs zal worden 
verkregen.
Omdat het overleg nog niet is afgerond, kan 
de exacte verhoging van de inkoopprijs voor 
VEGIN op dit moment nog niet worden ge
geven. Wanneer de prijsverhoging voor de 
overige verbruikers op 5 ct/m3 wordt ge
steld zal dit over 1975 een opbrengst voor de 
Staat betekenen van rond ƒ  700 mln.

Sterke druk

Vragen dr. Kruisinga: Is het waar, dat de 
rijksoverheid sterke druk op de VEGIN 
heeft uitgeoefend ten einde een aanmer
kelijk grotere verhoging van de aardgasprijs 
en ook een ander systeem van prijszetting 
voor aardgas te verkrijgen?
Indien deze vraag bevestigend wordt beant
woord, kunnen de ministers dan mededelen 
op welke bevoegdheid een dergelijke han
delwijze van het kabinet berust?

koopprijs voor het gas met ca. 5 ct/m3 
wordt verhoogd. Zoals reeds onder 4 gesteld 
kan ik mij voor 1975 in hoofdlijnen met dit 
voorstel verenigen. Onder deze omstandig
heden kan naar mijn mening niet van het 
uitoefenen van druk worden gesproken.

Strop voor zelfstandigen

Vraag dr. Kruisinga: Is het waar, dat door 
het kabinet ten aanzien van bepaalde cate
gorieën verbruikers aan een prijsverhoging 
van ongeveer 50 pet. wordt gedacht?
Is het verder waar, dat met name zelfstan
digen werkzaam in de middenstand door 
deze prijsverhoging van een dergelijke om
vang zullen worden getroffen?

Antwoord minister Lubbers: Bij een ver
bruik van meer dan 100.000 m3 per jaar zal 
bij aanvaarding van het eerder genoemde 
voorstel de prijsverhoging inderdaad ca. 
50% bedragen. Bij een geringer verbruik 
daalt dit binnen de verbruikerscategorie 2 
tot rond 20% bij een verbruik van 600 m3 
per jaar.
Gegevens welke omtrent het gemiddelde 
aardgasverbruik per zelfstandige onderne
mer in het midden- en kleinbedrijf voor
handen zijn wijzen er op dat de grote meer
derheid van deze verbruikers tot de huidige 
groep III van de kleinverbruikers gerekend

moeten worden en voor een klein deel tot 
groep IV.
Ter vergelijking diene, dat de prijzen voor 
het grootverbruik boven 170.000 m3 met 
tenminste dezelfde o f zelfs hogere percenta
ges zullen stijgen. Met dit alles blijft de 
prijsstijging in 1975 voor het aardgas nog 
achter bij de stijging van de olieprijzen, die 
die in het afgelopen jaar meer dan ver
dubbeld zijn.

Vraag dr. Kruisinga: Zijn de ministers de 
bevestigde voorlopige cijfers van de in
komensontwikkeling van het midden- en 
kleinbedrijf bekend.

Antwoord minister Lubbers: Ik heb kennis 
genomen van de in juni jl. gepubliceerde 
inleiding en samenvatting van het EIM- 
rapport „Het Midden- en Kleinbedrijf in 
1972, 1973 en 1974” (korte termijn ont
wikkeling). De cijfers in deze samenvatting 
verschillen van de voorlopige-ver- 
trouwelijke-EIM-gegevens die op 2 mei jl. 
ter beschikking stonden en omvatten bo
vendien niet alleen detailhandel en am
bacht, maar ook horeca en vervoer.

Vraag dr. Kruisinga: Heeft het kabinet 
overwogen dat door de zelfstandigen in het 
midden- en kleinbedrijf nieuwe lasten, i.c. 
een verhoging van de gastarieven niet of 
nauwelijks zijn te dragen?

Antwoord minister Lubbers: De door het 
midden- en kleinbedrijf, waarop geachte 
vraagsteller doelt, heeft betrekking op de 
jaren 1972, 1973 en 1974. Hoewel kosten 
van het aardgasverbruik uiteraard variëren 
naar gelang de energie-intensiteit van de 
verschillende branches, maken zij thans in 
doorsnee slechts 1  ̂1V2% van de totale kos
ten in het midden- en kleinbedrijf uit. De 
totale te verwachten kostenontwikkeling in 
aanmerking genomen, kan van de voor 1975 
voorgenomen aardgas-prijsverhoging dan 
ook niet gesteld worden dat deze niet of 
nauwelijks te dragen zou zijn.
Vraag dr. Kruisinga: Willen de bewindslie
den mededelen, of reeds compenserende 
maatregelen door het kabinet zijn overwo
gen ten aanzien van bovenbedoelde voorge
nomen beslissing van het kabinet, die in zo 
belangrijke, mate lastenverzwarend ten aan
zien van zelfstandigen in de middenstand 
werken?
Indien dit niet het geval is, willen zij dit dan 
alsnog in overweging nemen en mededelen, 
tot welke compenserende maatregelen het 
kabinet heeft besloten en welke compensa
tie hiermee voor de betrokken zelfstandigen 
wordt bereikt?

Op derde dinsdag
Antwoord minister Lubbers: De gevolgen 
van de voorgenomen aardgasprijsverhogin
gen zullen mede moeten worden beschouwd 
in het kader van de door de regering bij de 
indiening van de Rijksbegroting 1975 op de 
derde dinsdag in september bekend te ma
ken algemene maatregelen in de sfeer van 
belastingen en sociale verzekeringspremies. 
Deze maatregelen zijn uiteraard ook van 
toepassing op zelfstandigen in het midden- 
en kleinbedrijf

Verklaring
Dr. Kruisinga verstrekte de redactie van „de 
Nederlander” de volgende verklaring naar 
aanleiding van de antwoorden van minister 
Lubbers:

„Het lag in mijn voornemen om naar 
aanleiding van de antwoorden op mijn vra
gen over de aardgastarieven d.d. nadere 
vragen te stellen, onder andere mede in ver
band met eerdere antwoorden op de vragen 
van het lid Tolman (CHU). Dit werd door 
mij reeds gesteld in een eerste reactie op de 
gegeven antwoorden.
In die eerste reactie werden de vraagstuk
ken van
1. de verhouding nationaal tot internatio

naal energiebeleid;
2. de nationale en internationale gasprijs

vorming;
3. het tempo en de mate van de prijsverho

ging van het aardgas;
4. de wijze van aankondiging van de aard

gasprijsverhoging;
5. de verhouding tot en het gevolgde beleid 

ten aanzien van de rijksoverheid tot de 
Vereniging van Gasexploitatiemaat- 
schappijen in Nederland en

6. de mate waarin lasten worden opgelegd 
op het midden- en kleinbedrijf, als onbe
vredigend beantwoord en punten van 
nadere kritiek gestipuleerd.

Inmiddels bereikte de Tweede-Kamercom- 
missie van economische zaken een aantal 
vertrouwelijke stukken over deze materie. 
Stukken waarover inmiddels overleg met de 
bewindsman heeft plaatsgevonden.
Het lijkt mij niet juist om thans - hoewel de 
vragen reeds waren geformuleerd - gelet op 
het vertrouwelijk karakter van daarna toe
gezonden stukken, op dit ogenblik de na
dere vragen te stellen, ofschoon ik ze als ge
zegd bepaald wel heb.
In de komende tijd zal daar zeker een gele
genheid komen om die vragen alsnog naar 
voren te brengen.” Aldus dr. Kruisinga.

Tot zover de ontwikkeling rond de aardgas- 
prijzen.



VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974

Senator Van Hulst sprak op het Joods 
Wereldcongres in Parijs
Het leven van een parlementariër verloopt 
niet altijd geruisloos, zonder emoties. Dat 
ondervond het christelijk historisch Eerste 
Kamerlid prof. dr. J.W. van Hulst wederom 
in het hegin van de maand juli. Op dinsdag 
2 juli trad hij opnieuw als woordvoerder van 
de drie christen-democratische frakties in 
de Senaat op, om het debat met de regering 
over de z.g. 500-gulden-coUegegeldwet 
voort te zetten. Dat was de tweede zitting 
aan dit wetsontwerp gewijd; een zitting die 
nog vele uren vergde. Onmiddellijk na het 
einde van dit debat vertrok Van Hulst naar 
Parijs, om gevolg te geven aan de uitnodi
ging van een Joods Wereldcongres, waar de 
situatie van de Joden in het Midden Oosten, 
en speciaal in Syrië, aan de orde gesteld zou 
worden. Van Hulst was uitgenodigd om als 
spreker op te treden.
De conferentie, die op 3 juli werd gehouden, 
stond onder voorzitterschap van de Franse 
vice-president, Alain Poher. Het weerzien 
van Poher en Van Hulst was allerhartelijkst: 
zeven jaar hebben zij indertijd samenge
werkt in de toen nog zeer grote christen-de
mocratische fractie van het Europees Parle
ment in Straatsburg; veel lief en leed van 
het wordende Europa hebben zij daar 
samen gedeeld.
Toen Poher de conferentie opende, kon hij 
de afgevaardigden van 30 landen welkom 
heten; opvallend was, dat zelfs landen als 
Australië, de Zuid- en Midden 
Amerikaanse staten, maar ook de U.S.A. 
vertegenwoordigers hadden gezonden.
Aan de hand van uitvoerige documenten en 
uit de mond van enkele vluchtelingen moest 
de conferentie wel tot de conclusie komen, 
dat de positie van de Joden in enkele staten 
van het Midden Oosten nog uiterst moeilijk 
is. Vooral Syrië past de normale mensen
rechten nog niet op de Joden toe. Dit heeft 
tot gevolg: discriminatie op verschillende 
terreinen, soms ook vervolging, gevangen
schap en marteling. De conferentie nam een 
resolutie aan, waarin voor alle Joden in het 
Midden Oosten gevraagd werd om de nor
male mensenrechten, waar alle burgers 
zonder onderscheid in moeten delen. De 
Joden in Syrië moeten het recht hebben in

•  __________

Syrië te blijven wonen, indien zij dat wen
sen; maar ook het recht om desgewenst 
Syrië te verlaten, moet hen worden toege
kend. Als Syrische staatsburgers moeten zij 
delen in alle rechten en plichten die de 
grondwet van Syrië aan al haar onderdanen 
toekent.

Grote belangstelling

De Parijse pers en de Franse radio en 
televisie hadden voor dit congres grote be
langstelling. De Nederlandse pers ontbrak, 
maar wel was de Avro aanwezig. Via de 
Avro heeft Van Hulst vanuit Parijs een 
uiteenzetting gegeven van het doel van deze 
samenkomst.
’s Avonds werd er een grote meeting 
gehouden, waar ongeveer 1000 Joden aan

deelnamen. Van Hulst die in de ochtend
vergadering het woord had gevoerd, werd 
tevens uitgenodigd op de avondsamen- 
komst te spreken. Deze rede werd enkele 
malen door een spontaan applaus onder
broken. Aan het einde van z’n betoog 
bracht de zaal hem staande een langdurige 
ovatie. De zaal wilde kennelijk daarin tot 
uitdrukking brengen de grote dankbaar
heid van het Joodse volk voor alles wat 
Nederland tijdens en na de oorlog voor de 
Joden en voor Israël gedaan had. Na de ova
tie nam Van Hulst nog even het woord om 
uit te drukken dat hij de toejuichingen niet 
voor zichzelf, maar wel voor het 
Nederlandse volk wilde accepteren. 
Nauwelijks in Holland terug vroeg de E.O.- 
televisie hem voor een vraaggesprek; dit 
vond plaats op de avond van 4 juli.

Van DER GU)S

[Blaas- en Slaginstrumentenfabrielf

leieroon 05130-22652•

Prof. dr. J.W. van Hulst (geheel rechts) houdt zijn rede op het Joods Wereld-Congres 
te Parijs.

Studiedag over

defensie

Op zaterdag 7 september wordt in 
het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht een studiedag gehouden over 
het thema defensie. De KVP organi
seert deze dag, maar de uitnodiging 
tot het bijwonen van deze dag is ge
richt tot de leden van de KVP, de 
ARP en de CHU, en de direkte CDA- 
leden.

Bij de besprekingen op deze 
studiedag, dat om 10.00 uur des 
morgens begint en rond 17.00 uur zal 
zijn afgelopen, zal de onlangs ver
schenen defensienota „Om de veilig
heid van het bestaan” centraal staan. 
Het is de bedoeling onder leiding van 
een forum van deskundigen deze 
defensienota kritisch door te spre
ken.
De deelneming aan deze studiedag is 
kosteloos. De deelnemers dienen zelf 
reis- en lunchkosten te betalen.

H.L.

ZO  DENK IK ER OVER
CHU IN DE LIFT

Vergeleken met de tijd dat de Christelijk- 
Historischè Unie te kampen had met intra- 
partijpolitieke moeilijkheden, en dat is nog 
niet zo lang geleden, is er nu een geest over 
de Unie vaardig geworden die weldadig 
aandoet. Er is een nieuwe dynamiek inge
treden, die velen aanspreekt. Daarbij komt, 
en dat mag niet onderschat worden, dat ook 
de kracht van het beginsel duidelijker uit de 
verf is gekomen. Met het oog daarop heeft 
Mr. H. van Riel geschreven dat de CHU 
trouw is aan haar beginsel en haar geschie
denis. Dit alles kon aanschouwd worden op 
de Algemene Vergadering die in de Stads
schouwburg „Orpheus” te Apeldoorn werd 
gehouden (op 8 juni jl.), een vergadering die 
in een goede sfeer verliep en door de voor
zitter goed geleid werd.

De algehele politieke situatie en ,de geheel 
eigen positie die de CHU daarin inneemt, 
zijn gegevenheden die daar niet vreemd aan 
zijn. De opstelling van de CH is bij de laat
ste verkiezingen duidelijk gehonoreerd. 
Ook de ledenaanwas heeft hier alles mee te 
maken. Het moet niet de bedoeling zijn om 
het Unie-ada^ium „niet om de maioriteit, 
maar om de autoriteit”  terzijde te stellen, 
mgar hoe meer mensen de onder woorden 
gebrachte en in daden tot uiting komende 
autoriteit onderschrijven, des te beter dat is!

Gezicht
Dit brengt mij op het volgende: met alle 
waardering voor de veel tijd in beslag ne
mende activiteiten van de leden van het 
CH-bestuur, het zijn de fracties in de Sta- 
ten-Generaal die het gezicht van de Unie

bepalen. Daar moeten we rekening mee 
houden.

De CDA-gedachte is een mooie gedachte, 
en we moeten deze hoog houden. Het hier
mee in verband staande streven is aanwezig, 
maar we moeten bedenken dat we ons niet 
in een politiek vacuüm bevinden. Er is zo
iets als een politieke werkelijkheid waar we 
niet omheen kunnen. Als CHU mogen we 
gerust, we bedrijven tenslotte politiek, poli
tieke eisen stellen. De liefde kan niet van 
één kant komen, dat moet niet alleen in 
liefdesverklaringen tot uiting komen, maar 
ook in de politieke verhoudingen.

Amstelveen G. K. Timmerman

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Tweede- Kamerleden van KVP, VVD, 
ARP, CHU, PvdA en DS70 hebben een lans 
gebroken voor een tijdelijke oplossing voor 
een twaalftal kindertehuizen die volgens de 
centrale raad voor de kinderuitzending met 
een ernstig financieel tekort kampen.
In schriftelijke vragen aan het adres van 
staatssecretaris Hendriks van volksgezond
heid wordt gevraagd om, in afwachting van 
het advies van de ziekenfondsraad en de 
raad voor de gemeentefmancien overleg met 
de staatssecretaris van CRM te plegen over 
de mogelijkheid van toepassing der zgn 
restitutieregeling of een groepsregeling van 
de algemene bijstandswet. De vragenstellers 
zijn de kamerleden Cornelissen (KVP), 
Veder-Smit (VVD)k Van Leeuwen (ARP), 
Tilanus (CHU), Dolman (PvdA) en Van 
Veenendaal-van Meggelen (DS70).

Dagverpleging

Drs. Tilanus (CHU) heeft staatssecretaris 
Hendriks van volksgezondheid schriftelijk 
gevraagd of hij alsnog bereid is ten spoedig
ste een adviesaanvrage tot de Ziekenfonds
raad te richten teneinde de dagbehandeling 
in verpleeghuizen als verstrekking volgens

de AWBZ, de algemene wet bijzondere 
ziektekosten, aan te merken. Daardoor zal 
de eenheid van financiering binnen het ver
pleeghuiswezen bereikt worden, aldus drs. 
Tilanus.
Het kamerlid vindt de dagbehandeling in 
verpleeghuizen van groot nut. De daar toe
gepaste revalidatie kan de opneming in 
verpleeghuizenvoorkomen of het ontslag 
vervroegen. De staatssecretaris is van 
mening, dat de financiering van die dagbe
handeling moet geschieden via de aanvul- 
lingsfondsen van de ziekenfondsen of via de 
Algemene Bijstandswet. Drs. Tilanus 
noemde dit laatste een oneigenlijk gebruik 
van de bijstandswet.

Niet optimaal

Volgens minister Van Doorn van CRM is de 
beveiliging van de musea nog niet optimaal. 
De laatste jaren, aldus blijkt uit het ant
woord op schriftelijke vragen van het Twee
de- Kamerlid drs. G. van Leijenhorst 
(CHU), zijn zowel bij de rijksmusea als bij 
de niet aan het rijk toebehorende musea 
bijzondere beveiligingsmaatregelen getrof
fen.

De vragen werden gesteld naar aanleiding 
van de kunstroof uit Huize Doorn te Doorn. 
Het kamerlid wilde weten of het waar was 
dat de beveiligingsinstallatie en de bewa
kingsdienst bij Huize Doorn in een wanver
houding staan tot de totale waarde van de 
tentoongestelde kostbaarheden. De be
windsman antwoordde dat het geheel van 
de beveiligingsmaatregelen, bestaande uit 
voorzieningen van bouwkundige en tech
nische aard, aangevuld met persoonlijk toe
zicht, bij Huize Doorn in beginsel voldoen
de wordt geacht. De genomen maatregelen 
worden bij voortduring aangepast en ver
fijnd. Overwogen wordt evenwel de totale 
waarde van de kleinere tentoongestelde 
kostbaarheden te verminderen totdat meer 
zekerheid over het effect van de genomen en 
eventueel nog te nemen beveiligingsmaatre
gelen verkregen is.
De centrale organisatie TNO rapporteerde 
vorig najaar over de beveiliging van de 
musea. Dat rapport, aldus de minister op de 
vraag van het kamerlid naar het effect 
ervan, is een nuttige algemene leidraad 
gebleken. Op basis van het rapport konden

Dr. Kruisinga bedankt 

voor felicitaties

Bij mijn verjaardag, op 27 augustus j.1., 
hebben mijn vrouw en ik een groot aantal 
gelukwensen ontvangen.
Het zijn er te veel om iedereen persoonlijk 
te kunnen beantwoorden.
Wij stellen deze belangstelling, die wij be
schouwen als meeleven en steun voor de 
CHU en haar Tweede Kamerfractie op zeer 
hoge prijs.
Langs deze weg willen mijn vrouw en ik U 
hiervoor hartelijk danken.

Kruisinga

R E C T IF IC A T IE

Dissertatie van Cohen 

verscheen bij 

de Universitaire Pers
Door een vergissing is in mijn recensie van 
de dissertatie van H.F. Cohen over de SDAP 
in de periode 1919 tot 1930 een verkeerde 
uitgeverij vermeld. Dit boek is uitgegeven 
bij de Universitaire Pers te Leiden.

v.Sp.

specifieke op de diverse musea afzonderlijk 
afgestemde beveiligingsvoorzieningen wor
den getroffen.

Omroepbestel

Op vragen van drs. G. van Leijenhorst 
(CHU) over het omroepbestel antwoordde 
minister Van Doorn dat de belangen .van 
kijkers en luisteraars alleen geen beslissen
de rol kunnen spelen bij de vaststelling van 
de totale zendtijd. Evenzeer moet gelet wor
den op de belangen van degenen, die via de 
media hun mening willen uiten. Daarbij zal 
zeker ook rekening gehouden moeten wor
den met de financiële lasten, die de 
luisteraars en kijkers worden opgelegd.

H.L.
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HANAB B.V.
Valkenburg - Telefoon 01718-16741’-'

GASLEIDINGEN

KABELWERKEN

Veendam - Telefoon 05789-3800 ZINKERS

Heden nam de Here van mij weg mijn lieve, trouwe en blij
moedige vrouw

BEPPEEZE

op de leeftijd van 57 jaar.

Haar heengaan was vrede 

H.K.J.BEERNINK

Rijswijk Z.H., 30 augustus 1974 
Thomas Jeffersonlaan 611.

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 3 september 
op de 'begraafplaats „Eikelenburg”  aan de Eikelenburg- 
laan te Rijswijk Z.H.

BEIDNFABRIEK .VRIJENBAN’
A. M. HOEKE

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. 124008
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BINDER a V . - RHOON
A an leg  en onderhoud van  
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Badhutssuaal 55 
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T e le l 01184-4461
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* drainages - 
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N.V. AANNEMERSBEDRIJF

P h. d e  K o n in g  J r.
VOOR ALLE BETONWERKEN

Vissersbuurt 110
Telefoon 01850-39543-51543 - Rapend recht

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

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 A A T S C H A P

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW VENNEP - Telefoon 02526-2277 

ABBENES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

B .V . P . BRO ERSM A &  Z O N E N
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-formaliteiten.
* Verdelingen doorzending goederen door geheel Nederland.
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Als lid van de Koninkrijkscommissie 
heeft het oud-lid van de Tweede Ka
mer voor de CHU, mr. C.A. Bos in de 
afgelopen zomer deelgenomen aan 
overleg, zowel in Willemstad als in 
Den Haag.
In bijgaand artikel geeft mr. Bos in
formaties over de behandelde onder- 

erpen.weri

OP WEG NAAR DE ONAFHANKELIJKHEID
door mr, C, A. Bos, oud-lid Tweede Kamer, lid Koninkrijkscommissie

Toen de werkgroepen I en II van de An- 
rïlliaanse, Surinaamse en Nederlandse sec
tie van de Koninkrijkscommissie hun be
sprekingen in de tweede helft van augustus 
hadden afgesloten, kon worden gezegd dat 
een belangrijke stap was gedaan op de weg 
naar Surinames onafhankelijkheid. Want 
ook al moeten de zojuist in Willemstad en 
Den Haag behandelde onderwerpen in ok
tober a.s. nog een door de molen van een 
plenaire zitting van de Koninkrijkscommis
sie, toch ziet het er naar uit, dat straks 
keurig op tijd, nl. vóór I november aj)., de 
gevraagde adviezen kunnen worden uitge
bracht, sommige daarvan ondersteund door 
alle, andere door de meeste commissieleden. 
Natuurlijk blijven het adviezen, d.w.z. dat 
aan de drie regeringen het recht blijft voor
behouden om tijdens hun onderhandelin- 
gen in begin 1975 geheel of gedeeltelijk van 
de gevraagde voorstellen af te wijken. Of ze 
dat ook inderdaad zullen doen, valt niet te

De toescheiding van nationaliteit
Van de zes onderwerpen die de beide werk
groepen bespraken was dat van de natio- 
naliteitstoescheiding verreweg het belang
rijkste. Van de andere discussiepunten — 
waaronder de institutionalisering van de 
ontwikkelingssamenwerking tussen Ne
derland en Suriname, de statenopvolging 
ten aanzien van door het Koninkrijk geslo
ten verdragen en de regeling van de buiten
landse betrekkingen van Suriname — na
men enkele weliswaar veel discussietijd in 
beslag, maar voor de buitenwereld waren zij 
toch. gezien de aandacht in de pers, minder 
interssant.
Wat nu de toescheiding van nationaliteit 
betreft, moet er allereerst op gewezen wor
den dat deze via een te sluiten overeen
komst tot stand moet komen, d.w.z. dat de 
medewerking van Suriname nodig is om te 
bepalen wie straks de Surinaamse nationa
liteit zal krijgen en wie de Nederlandse na
tionaliteit zal behouden. Voorts moet niet 
vergeten worden, dat een regeling van na- 
tionaliteitstoescheiding en het probleem 
van de migratie van Surinamers twee aparte 
zaken zijn. Het is niet erg fatsoenlijk tussen 
beide problemen een koppeling aan te 
brengen. Doet men dit echter toch dan zal 
blijken dat in de praktijk evenveel of nog 
meer nieuwe problemen worden opge
roepen dan er — misschien —  worden op
gelost. zodat het uiteindelijke resultaat niet 
erg hoopgevend zal zijn.
Tenslotte is het goed te weten dat er op het 
terrein van de nationaliteits-problematiek

CHU via de radio
De eerstvolgende radio-uitzending van de 
CHU is op vrijdag 20 september om 18.20 
via Hilversum 1. In het komend wintersei- 
soen verzorgt de CHU om de veertien dagen 
op vrijdagavond de politieke radiozendtijd.

ook een aantal zich steeds verder ont
wikkelende internationale spelregels is, die 
de wil en de handen van de onderhande
laars niet geheel vrij laten.

Politiek geladen

Hoewel de ontwerp-regeling van de natio- 
naliteitstoescheiding er, zoals trouwens veel 
regelingen, uitziet als een droog juridisch 
stuk, is het toch politiek zwaar geladen, 
vooral door de aanwezigheid van ongeveer
90.000 Surinamers in Nederland, een aantal 
dat naar de mening van sommige persorga
nen op 1 januari 1976 (uiterste datum van 
Surinames onafhankelijkheid) wel eens kan 
zijn uitgegroeid tot ongeveer 150.000. 
Iedere nationaliteitstoescheiding doet pijn, 
omdat er bij elke zelf de meest verfijnde re
geling altijd slachtoffers vallen. D.w.z. er 
zijn altijd mensen aan wie iets ontnomen 
wordt en aan wie iets toegeschoven wordt 
wat ze eigenlijk niet wensen. Dat is tragisch, 
maar het hanteren van een mes dat nie
mand pijn doet, gaat nu eenmaal niet. Maar 
een menselijk niet verantwoorde regeling 
kan, zeker wanneer het om grote groepen 
gaat, behalve pijn ook veel gevaarlijke poli
tieke weerstanden oproepen. Ook dat moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het hete hangijzer

Het nu op tafel liggende voor-ontwerp dat 
dus in oktober a.s. opnieuw in discussie 
komt, is het resultaat van dagenlange ge
sprekken met elkaar, veelvuldig afgewisseld 
met intern beraad. De uitkomst is niet feil
loos en er zijn zeker aanmerkingen op te 
maken. Maar toch is zij gemakkelijker te 
verdedigen dan te bekritiseren. Het is een 
regeling die internationaal verantv.'oord is, 
die naar het oordeel van deskundige bui
tenstaanders fatsoenlijk is en die bovendien 
administratief te verwerken is.
Dat alle op 1 januari 1976 in Nederland 
verblijvende Surinamers de Nederlandse 
nationaliteit behouden, lijkt misschien een 
wat kras voorstel, maar zal in de praktijk 
minder politieke en administratieve proble
men geven dan wanneer op genoemde da
tum Nederland wordt verrijkt met pak weg
150.000 vreemdelingen binnen zijn grenzen, 
die zich achteruit gesteld voelen omdat hun 
het Nederlanderschap is ontnomen, die wij 
niet het land uit kunnen zetten en die wij 
het recht zullen moeten verlenen om als ex- 
Nederlanders volgens een speciale procedu
re te opteren voor de Nederlandse natio
naliteit.
Mochten er overigens nog zijn die menen, 
dat men de hier verblijvende Surinamers 
door het verschaffen van een „vreemdelin
gen-status” eerder kan bewegen naar hun 
thuisland terug te keren, dan vergissen zij 
zich mijns inziens. Iedereen is hier op een 
volstrekt legale wijze binnengekomen, nl. 
met een Nederlands paspoort. De meeste 
van hen hebben bij hun vertrek alle schepen 
— voor zover ze die hadden —  achter zich 
verbrand. Terugkeer zal door een groot 
aantal van hen pas dan worden overwogen 
wanneer ze er brood en toekomst in zien. De 
vreemdelingen-status zal dus op hun besluit 
al o f niet terug te keren hoegenaamd van 
geen invloed zijn.
Om echter die terugkeer op het moment dat 
men zover is om de stap te doen zo ge
makkelijk mogelijk te maken en de emotio
nele binding met het thuisland —  voor zo
ver die gewenst wordt — niet abrupt af te 
breken, is zoiets als een „slapende” 
Surinaamse nationaliteit ingevoerd.

Geen dubbele nationaliteit

Wie denkt dat er dan straks zo’n 150.000 
Surinaamse Nederlanders hier te lande 
rondlopen met een dubbele nationaliteit, 
vergist zich opnieuw. Zij hebben slechts één 
nationaliteit, nl. de Nederlandse en dus ook 
maar één paspoort, nl. een Nederlands. Die 
slapende Surinaamse nationaliteit wordt 
pas wakker op uitdrukkelijk verzoek of 
door maximaal 2 jaar woonplaats in

Suriname te hebben. In beide gevallen ver
valt dan automatisch de Nederlandse natio
naliteit. De belangrijkste rechten die de 
Surinamers aan hun slapende nationaliteit 
kunnen ontlenen zijn dus de mogelijkheid 
om altijd en onvoorwaardelijk in Suriname 
te worden toegelaten en daar als Surinamer 
te worden behandeld, alsmede het recht om 
op verzoek, waar en wanneer ook gedaan, 
de Surinaamse nationaliteit te krijgen.

Een snelle keuze

Wanneer desondanks bepaalde, veelal na
tionalistische kringen in Suriname bezwa
ren aantekenen tegen het ontwerp-voorstel 
en pleiten voor een snelle keuze van de hier 
verblijvende Surinamers tussen de Ne
derlandse en Surinaamse nationaliteit, dan 
is daar vanuit hun standpunt wel wat voor 
te zeggen zeker wanneer zij beogen daar
mede die Surinamers voor het blok te zet
ten, die jarenlang vanuit Nederland hebben 
geroepen om onafhankelijkheid voor 
Suriname.
Toch blijft de vraag o f er een wezenlijk 
belang mee gemoeid is wanneer op deze 
Surinaamse verlangens wordt ingegaan. De 
echte enthousiastelingen, die het als hun 
plicht zien om zo spoedig mogelijk naar 
Suriname terug te keren, behoeven immers 
niet voor het blok te worden gezet. Zij gaan 
toch wel terug. Anderen zullen nu reeds hun 
keuze hebben gemaakt en definitief niet te
rugkeren. Alles wat daar tussen zit wil eerst 
afwachten hoe Suriname zich politiek en 
economisch ontwikkelt. Het is vooral een 
Surinaams belang dat voor hen de moge
lijkheden van „de weg terug” nog een 
tijdlang open blijven. In dit geval zal een 
geforceerde keuze eerder spanningen op
roepen dan vermijden. En wie is daarmede 
gebaat?

Een „slapend” Nederlanderschap

Ook andere kringen, maar dan vooral de 
oppositie o.l.v. Lachmon, vinden de ont
werp-regeling onjuist, omdat zij onbillijk is 
tegenover de achterblijvers in Suriname die 
immers alleen de Surinaamse nationaliteit 
krijgen. Lachmon blijft dan ook hartstoch
telijk pleiten om al degenen die nu nog in 
Suriname zijn vanaf 1 januari 1976 een 
slapend Nederlanderschap in het vooruit
zicht te stellen, daarbij aanvoerend dat de 
drang om nog vóór de onafhankelijkheids- 
datum weg te komen dan goeddeels is weg
genomen.
Op het eerste gezicht zit ook in deze

redenering wel het een en ander dat aan
spreekt. Alleen wordt er niets door opgelost. 
Met het invoeren van een slapend Neder
landerschap wordt de drang om vóór de on- 
athankelijkheid weg te komen weliswaar af
geremd, maar de drang zelf wordt zeker 
niet weggenomen. Hoogtens vindt een 
spreiding in tijd plaats, een voor zich uit
schuiven van het probleem dat geen oplos
sing krijgt zolang de slagbomen voor de 
vrije toestroming open blijven.
Bovendien zal het iedere Surinaamse rege
ring na 1975 steeds moeilijker vallen iets 
aan politieke en economische planning te 
doen omdat het levensgrote gevaar bestaat 
dat bij iedere tegenslag in de opbouw van 
het land en bij iedere onpopulaire maatre
gel bepaalde groepen hals over kop het land 
verlaten en het slapende Nederlanderschap 
wakker maken. Tenslotte zwijg ik nog maar 
over de internationale reactie, die het voor
stel Lachmon mogelijkerwijs kan oproepen, 
waarbij ook nog de vraag kan worden ge
steld of een jonge staat, die voor zijn bevol
king alle deuren naar buiten open laat 
staan, ooit nog aan „nation-building” zal 
toekomen.
Dit alles opmerkende heb ik slechts zijde
lings nl. als reactie op het voorstel Lach
mon. het probleem van de migratie er bij 
gehaald. De vraag of, en zo ja hoe de stroom 
van Surinamers naar Nederland kan wor
den ingedamd, is hiermede nog geenszins 
beantwoord. Deze kwestie stond overigens 
ook niet in de werkgroepen ter discussie,' 
omdat de behandeling daarvan uitdrukke
lijk is voorbehouden aan de drie regeringen, 
zoals op hun laatste topconferentie is afge
sproken. Het vraagstuk van de nationali
teitstoescheiding bevat overigens al genoeg 
moeilijkheden.

De Antillen

Zeker is. dat wanneer te zijner tijd de onaf
hankelijkheid van de Nederlandse Antillen 
ter sprake komt, alle kwesties die nu door 
de Koninkrijks-commissie worden behan
deld in verband met de a.s. onafhankelijk
heid van Suriname, dan opnieuw ter tafel 
zullen komen. De steun van de Antilliaanse 
delegatieleden aan de huidige ontwerp
regelingen betekent echter geenszins dat zij 
die straks ook voor de Antillen ongewijzigd 
zullen accepteren. Daarover hebben de An- 
tillianen. die zich voor de rest nogal op de 
vlakte hielden, geen onzekerheid achterge
laten.

Mr. C.A. Bos

Premier Den Uyl gaat niet in 
op v e rz o e k  van fractie
voorzitter Kruisinga
Premier drs J. M. den Uyl heeft het niet 
noodzakelijk gevonden in te gaan op het 
verzoek van de christelijk-historische 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr R. 
J. H. Kruisinga, om nadere stappen te 
ondernemen bij de secretaris-generaal van 
de Navo, mr J. M. A. H. Luns om de 
nadelige gevolgen van het interview van 
minister ir H. 'Vredeling in het weekblad 
'Vrij Nederland weg te nemen. Een en ander 
is gebleken uit de schriftelijke vragen en 
antwoorden, welke vorige week vrijdag 
gewisseld werden tussen de minister
president en de fractievoorzitter.

Elders in dit nummer van het christelijk- 
historische weekblad „de Nederlander” 
wordt uitvoerig ingegaan op het debat in de 
Tweede Kamer met betrekking tot het 
berucht geworden interview. Nadat de 
kamer deze zaak in het openbaar had 
afgehandeld, kwam een open brief van mr 
Luns aan ir Vredeling in de openbaarheid.

Uit deze open brief maakte dr Kruisinga op, 
dat in tegenstelling tot hetgeen tijdens het 
openbare kamerdebat gebleken was, er toch 
sprake was van het schaden van de positie 
van de Nederlandse defensieminister in de 
internationale betrekkingen. Daarom stelde 
de christelijk-historische fractievoorzitter 
vorige week vrijdagmorgen schriftelijke 
vragen aan de premier. Deze antwoordde 
nog dezelfde middag.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De vragen van dr Kruisinga en de 
antwoorden van drs Den Uyl spreken voor 
zichzelf:

Eerste vraag van dr Kruisinga: „Hg,eft de 
minister-president kennis genomen van het 
schrijven van de secretaris-generaal van de
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Interpellatie-Tuijnman krijgt vervolg in brief van Luns

interview is de relatie van de PvdA-minis- 
ters tot de vleugels in hun partij aan de 
orde. Sinds de bekende (zogenaamde 
„nijirionetten-resolutie van het PvdA- 
congres in Breda is de Kamer ook geïnte
resseerd in de konsekwenties voor de ver
houding volksvertegenwoordigers —  partij
bestuur.

De interpellatie-Tuijnman over het inter
view van minister Vredeling met Vrij Ne
derland, lijkt daags na de stemmingen als
nog een vervolg te krijgen. De secretaris-ge- 
neraal van de NAVO, mr. Luns, heeft in een 
beleefde maar uiterst koele hrief zijn mis
noegen over dit interview kenbaar gemaakt. 
Voor CH-fraktieieider Kruisinga, die op 
een aantal vragen over de opvatting van mr. 
Luns inzake dit interview geen antwoord 
had gekregen, was dit aanleiding hierover 
nadere schriftelijke vragen aan de minister
president te stellen. De vragen worden el
ders in De Nederlander weergegeven.

De interpellatie leverde drie moties op. De 
heer Tuijnmandib.) noemde in zijn motie de 
beantwoording van de minister-president 
volstrekt onvoldoende. Van Dis(sgp) sprak 
afkeuring uit over een aantal uitlatingen 
met name Godslasterlijke termen en 
Beuker(rkpn) vroeg de Kamer het vertrou
wen in minister Vredeling op te zeggen. Een 
vierde motie van DS 70, waarin minister 
Vredeling werd gevraagd zijn verontschul
digingen aan te bieden voor uitlatingen 
waarin deze partij met Mussolini werd ver
geleken, werd na beantwoording van de 
premier door Drees ingetrokken.
Alle moties werden verworpen.

antwoord op schriftelijke vragen deze kwes
tie. Hij spreekt over de conclusie van het 
kabinet dat er „voldoende basis is voor 
voortgezette samenwerking" en dat „de on
derlinge verstandhouding niet is aangetast” . 
Kruisinga vroeg zich af welke waarde aan 
het begrip „voldoende” moest worden toe
gekend; en of in het communiqué bewust 
niet over de goede verstandhouding is ge
sproken.
Er zijn aldus de CH-woordvoerder 
gebeurtenissen geschetst waarvan iedere 
Nederlander het recht heeft te weten wat er 
precies gebeurd is.
De minister-president heeft steeds ontkend 
dat er sprake is geweest van een aftreden 
van minister Vredeling terwijl deze zelf zegt 
„maar ik zei, ik ga naar de Koningin „Wij 
willen ^aag weten wie hier de waarheid 
spreekt.

Spreker herinnerde aan antwoorden van de 
minister-president naar aanleiding van vra
gen over uitlatingen van de ministers Pronk, 
Vorrink en Gruijters. Ook dit waren ant
woorden die hiemand kunnen bevredigen 
en waarvan de Nederlander op zijn best kan 
zeggen dat de ministers met gladde for
muleringen zich er weer goed uit hebben 
gered.

Kruisinga stelde voorop dat in dit interview 
met minister Vredeling een stuk menselijke 
tragiek schuilt, die wellicht tot de conclusie 
zou moeten lijden dat ziekteverlof hier op 
zijn plaats is. Maar dit aspect kan in de 
Kamer niet aan de orde zijn.

De CH-fraktieleider drong daarom aan op 
duidelijke antwoorden van de minister-pre
sident. Hij stelde in dit verband de volgende 
vragen:

Antwoorden gewenst
Spreker achtte duidelijke antw'oorden 
gewenst op drie hoofdpunten, die ons in een 
democratie allen gelijkelijk ter harte gaan: 
de positie van het ministersambt; de positie 
van een kabinet als zodanig en de positie 
van ons land in de internationale samen
hang.
De minister-president bagatelliseert in zijn

Wat is het oordeel van de Minister-Presi- 
dent over de secretaris-generaal van de 
Navo en hoe ziet hij voor de toekomst de 
samenwerking van dit kabinet met de lei
dinggevende figuur van deze verdragsor- 
ganisatie, waarvan wij lid zijn.
Heeft de Minister-President reeds con
tact gehad met de secretaris-generaal van 
de Navo n.a.v. het interview?

Is hij voornemens contaet met de Heer 
Luns op te nemen?
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Navo, waarin deze stelt: ,,Het is zeer te 
betreuren, dat Uw Excellentie het oirbaar 
heeft geacht zich te bedienen van zulke 
grove taal tijdens het bewuste interview? 
Het gebeurde heeft bij de bondgenoten en 
in NATO-kringen een slechte indruk 
gemaakt en het aanzien van ons land 
geschaad”?
Antwoord van de premier: Ja.

Antwoord van de premier: De onder 2 
bedoelde vragen zijn in het deze week 
gehouden interpellatiedebat door mij 
beantwoord met verwijzing naar mijn 
antwoord op de schriftelijke vragen van de 
heer De Koster (VVD).

Tweede vraag van dr Kruisinga: Herinnert 
de minister-president zich de door mij bij 
het Tweede-Kamerdebat op woensdag
avond 4 september gestelde vragen, luiden
de: ,,Wat is het oordeel van de minister
president over de secretaris-generaal 
van de Navo en hoe ziet hij voor de toekomst 
de samenwerking van dit kabinet met de 
leidinggevende figuur van deze verdrags- 
organisatie, waarvan wij lid zijn?
Heeft de minister-president reeds contact 
gehad met de secretaris-generaal van de 
Navo n.a.v. het interview en vernomen wat 
het oordeel van deze over het interview is? 
Is hij voornemens contact met de secretaris
generaal op te nemen?
Zo ja, wanneer en wat zal de inhoud van zijn 
benadering zijn?
Welke stappen denkt de minister-president 
te ondernemen om zich te verzekeren, dat 
het interview internationaal de positie van 
de minister in het internationaal overleg 
met zijn collega’s van defensie en de 
secretaris-generaal van de Navo niet zal 
schaden?
Zo neen, welke denkt hij dan alsnog te 
ondernemen?”
en de door mij, op donderdag 5 september, 
gegeven stemverklaring over de tijdens de 
interpellatie ingediende moties, luidende: 
,,Op een aantal wezenlijk belangrijke 
vragen is naar onze mening door de 
minister-president onvoldoende geantwoord. 
Ik denk b,v, in dit verband aan onze vragen 
m.b.t, het standpunt van de secretaris
generaal van de Navo en de benadering van 
de secretaris-generaal van de Navo door de 
minister-president, waar onze fractie geen 
antwoord ontving,” ?
Antwoord van de premier: Ja.

Vierde en v^fde vraag van dr Kruisinga: Is
de minister-president dan niet van oordeel, 
dat het standpunt van de secretarisgeneraal 
van de Navo aan hem bekend had behoren 
te zijn voorafgaande aan een Kamerdebat 
over de betrokken aangelegenheid en zeven 
dagen nadat het aan de orde zijnde 
interview werd gepubliceerd?
Wil de minister-president voorts meedelen 
of, gelet op het thans publiek bekende 
oordeel van de secretaris-generaal van de 
Navo hij niet van oordeel is, dat het feit, dat 
zijnerzijds niet eerder stappen terzake 
werden genomen, berust hetzij op een 
verkeerde feitelijke beoordeling van de 
verhoudingen o f op een nalaten van 
stappen, waarvan thans tenminste blijkt, 
dat zij wenselijk waren geweest. 
Antwoorden van de premier: Het standpunt 
van de secretaris-generaal van de Navo, hoe 
belangwekkend ook, bewijst niet dat de 
Nederlandse belangen zijn geschaad.

Zesde en zevende vraag van dr Kruisinga: Is
de minister-president niet van oordeel, dat 
het feit, dat hij heeft nagelaten de door mij 
onder vraag 2 bedoelde stappen te 
ondernemen, schade aan de Nederlandse 
belangen heeft toegebracht?
Wil hij meedelen, welke stappen hij thans 
denkt te ondernemen en deze schade te 
beperken?
Antwoorden van de premier: Zoals uit de 
brief van de heer Luns blijkt heeft hij met 
waardering kennisgenomen van het feit dat 
de Nederlandse regering de uitlatingen over 
hem in het bewuste interview heeft 
betreurd. Dat hij zich niettemin publieke
lijk heeft willen verweren acht ik in de 
gegeven omstandigheden begrijpelijk. De 
slotalinea van zijn brief maakt ten 
overvloede duidelijk, dat nadere stappen 
onnodig en ongewenst zijn,

Derde vraag van dr Kruisinga: Wil de
minister-president - gelet op het thans 
publiek geworden standpunt van de 
secretaris-generaal van de Navo - alsnog 
mijn hierboven in vraag 2 bedoelde vragen 
zo spoedig mogelijk beantwoorden, bijvoor
beeld ter gelegenheid van de beantwoording 
van deze schriftelijke vragen?

Tot zover de vragen en antwoorden. Ter 
verduidelijking nog: de slotalinea van de 
brief van mr Luns luidde: Tenslotte kan ik 
Uwe Excellentie ten overvloede verzekeren 
dat, ondanks de mij aangedane bejege
ning, u gedurende de u nog resterende 
ambtsperiode zult kunnen blijven rekenen 
in de uitoefening van uw hoge ambt op een 
volstrekt correct optreden mijnerzijds bij 
onze onvermijdelijke officiële contacten”.

H. L.

Zo ja, wanneer en wat zal de inhoud van 
zijn benadering zijn?
Heeft de Minister-President enigerlei 
stap ondernomen om zich te verzekeren, 
dat het internationaal de positie van de 
Minister in het internationaal overleg 
met zijn collega’s van defensie en de se
cretaris-generaal van de Navo niet zal 
schaden. Zo neen, welke denkt hij te on
dernemen?
Hoe waardeert de Minister-President de 
ambtelijke staf van het departement van 
Defensie en van Buitenlandse Zaken? 
En welk personeelsbeleid valt voor de 
toekomst in relatie met die beoordeling te 
verwachten?
Heeft de Minister-President reeds 
contact opgenomen met degenen, die op 
genoemde departementen werken of is hij 
nog voornemens dat te doen?

Het gaat, aldus Kruisinga hier niet over het 
defensiebeleid dat bij de behandeling van 
de Defensienota aan de orde zal komen. 
Wanneer dit aan de orde komt, zal de in
vloed van dit interview merkbaar zijn. Het 
zal de positie van de minister beïnvloeden.

Geen schade

O f een Minister, o f een Minister
president dat nu prettig vindt of niet, en
kel van samenspel tussen bewindsman en 
ambtenaren kan een uitvoerbaar beleid 
worden verwacht.
Wat waren de motieven van de Minister 
van Defensie voor de verschillende uit
spraken juist op dat ogenblik?
En welke politieke betekenis moest er 
volgens hem aan dit interview worden 
toegekend?
Wat is de positie van Minister Van der 
Stoel tegenover de ambtenaar op het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken?

In zijn antwoord zei premier den Uyl onder 
meer dat naar zijn mening bij de NAVO- 
partners geen twijfel is gewekt aan de loyale 
medewerking van Nederland binnen dit 
bondgenootschap. Nederland heeft in zijn 
buitenlands beleid, waarvoor ook minister 
Vredeling verantwoordelijkheid heeft ge
dragen, aan groot aanzien gewonnen. Hij 
had geen enkele aanleiding om te vermoe
den dat het interview internationale 
repercussies heeft opgeroepen.
De premier stelde voorts dat tijdens discus
sies in de ministerraad wel meer uit
drukkingen worden gebruikt, waarmee een 
minister kritische kanttekeningen bij zijn 
verantwoordelijkheid voor een beslissing 
maakt. De eenheid in het kabinet is niet 
aangetast; van een wezenlijk dreigen met 
ontslag is zijns inziens bij minister Vre
deling geen sprake geweest. Verwijzend 
naar de eerste verklaring op schriftelijke 
vragen zei de premier dat hierbij duidelijk 
de waardering voor de toewijding van de 
ambtenaren tot uiting was gekomen.

Kruisinga stelde dat in de hele na-oorlogse 
periode er nog nooit een kabinet is geweest 
met zoveel elkaar tegensprekende ministers. 
De hele kakafonie van klanken die we uit 
het kabinet-den Uijl horen, heeft met het 
laatste klapstuk een niveau van wanklank 
bereikt, waarop de minister-president een 
verklaring schuldig is. Het kabinet dient 
situaties zoals we nu beleven te voorkomen. 
Het kabinet zal bovendien in haar uitspra
ken meer continuïteit moeten brengen. Men 
zal bijvoorbeeld niet eerst moeten zeggen de 
gasprijs gaat een è twee cent omhoog en vijf 
maanden later: de gasprijs gaat veel meer 
omhoog.

Verhoudingen
Van wezenlijk belang achtte de CH-frak- 
tieleider ook de vraag waardoor er dit type 
uitspraken vanuit het kabinet komen. 
Waarom vindt een minister van defensie het 
nuttig dergelijke uitspraken op dit tijdstip 
te publiceren? Daarmee komen we op de 
eerder gestelde menselijke tragiek, die hier 
vandaag niet aan de orde is.
Maar ook is het van belang in verband met 
de verhoudingen binnen de PvdA. In dit

Onvoldoende
De CHU steunde de motie-Tuijnman en de 
motie-Van Dis.
In zijn stemverklaring over de moetie- 
Tuijnman merkte Kruisinga op, dat naar de 
mening van de fractie van de CHU op een 
wenselijk aantal belangrijke vragen onvol
doende is geantwoord door de Minister
president. Ik denk in dit verband bv. aan 
vragen met betrekking tot het standpunt en 
de benadering van de secretaris-generaal 
van de NAVO. Hierop is geen antwoord 
ontvangen.
Ik denk verder aan vragen met betrekking 
tot een aantal andere zaken, zoals de drei
ging met ontslag door de Minister van De
fensie en omtrent de verhoudingen binnen 
het kabinet, waarop wij het antwoord van 
de Minister-President onbevredigend ach
ten.
Tenslotte denken wij bij de reeks van onbe
antwoorde vragen aan die met betrekking 
tót de politieke uitspraken van de Minister 
van Defensie en die inzake de op te nemen 
contacten met het ambtelijke apparaat, die 
wij onvoldoende beantwoord achten.
Gelet op de inbond van de motie-Tuijnman 
zullen wij bijgevolg aan deze motie onze 
steun geven.

H. van Spanning

Uitbreiding werkzaamheden Raad van 
State in de Tweede Kamer behandeld
De Tweede Kamer begon vorige week de 
behandeling van een wetsontwerp tot wijzi
ging van de wet op de Raad van State. Aan 
de orde is hierbij een uitbreiding van de ta
ken van de Raad van State met een afdeling 
voor beroep van burgers op beslissingen van 
de overheid.
Hoofdpunten in dit debat vormden onder 
meer de vraag of alleen de direct belang
hebbende beroep kan aantekenen; of ook 
beroep moet worden opengesteld op niet 
toekenning van subsidies en of deze afde
ling Rechtspraak uitsluitend uit juristen 
zou moeten bestaan. Minister Van Agt wil
de het wetsontwerp eventueel intrekken als 
op dit laatste punt een amendement van de 
heer Franssen (soc. zou worden aanvaard. 
Hierop werd tijdens een beraad door Frans
sen een gewijzigd amendement ingediend.

rugbrengen van de leeftijdsgrens voor leden 
van de Raad van State van 75 tot 70 jaar. 
Wel vroeg de spreker zich af of dit ook voor 
de thanszittende leden moet gelden.

Goede voorlichting aan de burgers over de 
beroepsprocedure achtte Schoften van groot 
belang. Voorts moet voorkomen worden dat 
het beroep zeer lange tijd gaat duren.

Voor het amendement-Franssen inzake de 
benoembaarheid van leden van de afdeling 
rechtspraak hebben KVP, ARP en CHU 
veel sympathie.
Het is zijns inziens een verrijking van dit 
college als naast juristen, bij voorbeeld ook 
economen hier een plaats krijgen.

Namens de frakties van KVP, ARP en 
CHU, werd bij dit debat het woord gevoerd 
door mr. W. Schoften.
Hij herinnerde aan de reeds vele jarenge- 
voerde discussie over de plaats van de ad
ministratieve rechtsspraak. De christen
democratische frakties stemmen in met de 
keuze van de Raad van State als rechtspre
kend orgaan. Zij zijn verheugd met de doel
stelling van dit wetsontwerp: de uitbreiding 
van de rechtbescherming tot de beschikkin
gen van de lagere overheid.

Dit wetsontwerp is aldus spreker een eerste 
stap. Het is niet het eindstation van onze 
administratieve rechtspraak. Er zal op kor
te termijn een inventarisatie van de stand 
van zaken met betrekking tot het ad
ministratief beroep gemaakt moeten wor
den.

Spreker vroeg zich af of dit wetsontwerp 
niet moet leiden tot een taakverschuiving 
van de Raad van State. Moeten hier nog 
steeds alle wetsontwerpen, met name na- 
turalisatie-ontwerpen en suppletoire begro
tingen worden behandeld? Zou men in dit 
opzicht nog niet meer met afdelingen moe
ten werken.?

Bij de verdediging van zijn amendement om 
ook beroep in te stellen tegen weigering van 
subsidies zei Schoften het bezwaar hierte
gen van de zijde van het kabinet weinig ge
motiveerd te vinden. Hij wees er op dat de 
Raad van State zelf van oordeel is dat deze 
beroepsgrond wel dient te worden opgeno-

De drie frakties gaan akkoord met het te-

Scbolten onderstreepte In het slot van zijn 
betoog dat de frakties van KVP, ARP en 
CHU dit wetsontwerp positief waarderen. 
Wel zal met kracht verder gewerkt moeten 
worden aan de uitbouw en systematisering 
van de administratieve rechtspraak.

H. van Spanning
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Het fiscale kader van het 
huur- en subsidiebeleid,

PAS OP DE PLAATS
door mr. W . Scholten, lid Tweede Kamer

De nota van minister Gruijters en zijn 
staatssecretarissen Van Dam en Schaefer 
over het huur- en subsidiebeleid 1974 bevat 
ook een Hscale paragraaf. Aan deze para
graaf is tot nu toe in publikaties en com
mentaren erg weinig aandacht besteed.
Ten onrechte naar mijn oordeel, want zij 
bevat twee belangrijke beleidsbeslissingen. 
Zowel ten aanzién van de rente-aftrek voor 
de inkomstenbelasting als ten aanzien van 
de huurwaarde-regeling in diezelfde belas
ting voor de eigenaar-zelfbewoner maakt 
het kabinet pas op de plaats. Ten aanzien 
van beide regelingen is dit kabinet-Den Uyl 
namelijk niet voornemens wijziging te bren
gen in de bestaande wettelijke situatie. De 
beslissing ten aanzien van het eerste punt 
— de rente-aftrek— juich ik toe; de tweede 
beslissing, die over het eigen woningbezit 
betreur ik.

Rente-aftrek

Naar de huidige situatie kan rente van 
schulden door degene, die deze rente be
taalt, ten laste van zijn fiscaal inkomen 
worden gebracht. Daartegenover staat, dat 
de ontvanger, de crediteur, deze rente tot 
zijn belastbare winst voor de vennoot
schapsbelasting moet rekenen. Op zichzelf 
komt dit laatste punt steeds meer in discus
sie in deze tijd van voortschrijdende inflatie, 
waarin de rente, die men ontvangt, naast 
een vergoeding voor het ter beschikking 
stellen van vermogen ook het element van 
vergoeding van een deel der geldontwaar
ding omvat. In dit verband herinner ik aan 
het door mij als staatssecretaris ingediende, 
maar helaas nog steeds niet tot wet verhe
ven, voorstel om voordedereen- een beperkt 

'bedrag aan inkomsten uit vermogen -van de 
heffing van inkomstenbelasting vrij te stel-. 
len.
Ik beperk mij nu tot de rente-aftrek. Die af
trek kan voor particulieren op twee ver
schillende manieren worden gerealiseerd, 
nl. hetzij als zgn. kosten van verwerving (af
trekbare kosten), hetzij als persoonlijke ver
plichting. De eerste mogelijkheid doet zich 
voor, wanneedmen een schuld heeft aange
gaan om een bron van inkomen te financie
ren. Bijvoorbeeld onroerend goed o f effec
ten. De tweede mogelijkheid is aanwezig, 
wanneer de schuld niet verband houdt met 
een bron van inkomen; men zou kunnen

zeggen, wanneer de schuld helemaal privé 
is. Voor ondernemers geldt in wezen het
zelfde regime. Rente van bedrijfsschulden 
vormt aftrekbare bedrijfsonkosten; overige 
rente is ook voor hen persoonlijke verplich
ting.
De zaak kwam in discussie door „Keer
punt” . Daarin staat: „Studie is nodig ten 
aanzien van het fiskaal beleid met betrek
king tot de rente-inkomsten en rente-uitga- 
ven” . Wat de inkomstenkant betreft heeft 
het kabinet-Den Uyl voorzover mij bekend 
nog geen_ initiatieven ondernomen. Maar 
ten aanzien van rente-aftrek werd vrij spoe
dig een studie aangekondigd. Van onze 
kant hebben wij steeds gewezen op de grote 
nadelige gevolgen in het bijzonder voor de 
woningbouw, wanneer wijziging zoii worden 
gebracht in het huidige systeem.

Voorts hebben wij ook gewezen op het ge
vaar, dat verscholen zat in een langdurige 
periode van 'onzekerheid.
Daaraan is thans een einde gekomen; het 
kabinet ziet geen aanleiding wijziging te 
brengen in de fiscale aftrekbaarheid van 
rente. Het valt daarbij op, dat niet wordt ge
sproken van alleen hypotheekrente, maar 
van rente ih het algemeen. Over de gehele 
linie komt er dus geen wijziging. Het zal 
duidelijk zijn, dat ik volledig vrede heb met 
deze beslissing.
Toen men in socialistische kring aan deze 
zaak begon te morrelen, heeft men dacht ik 
onvoldoende onderkend: 
a. dat het onmogelijk is fiscaal t.a.v. de ren

te-aftrek onderscheid te gaan maken

tussen verschillende soorten van schul
den:

b. dat niet-aftrekbaarheid enorme maat
schappelijke consequenties zou hebben 
in het bijzonder in de sector bouw.

Dat de PvdA-Tweede-Kamerfractie —  an
ders altijd graag op de eerste rij met com
mentaar —  thans het stilzwijgen bewaart, 
bevestigt wel mijn indruk, dat trouwe aan
hangers van Keerpunt met deze kabinets- 
■'eslissing wat in hun maag zitten.

Het eigen huis

Sinds 1971 -— als één van de laatste beleids- 
daden op fiscaal terrein van het kabinet-De 
Jong —  kennen we voor de eigen woning het 
systeem, dat de onderhoudskosten fiscaal 
niet meer aftrekbaar zijn, maar zijn ver
werkt (forfaitair) in het bedrag, dat jaarlijks 
als belastbaar huur moet worden opgege
ven.
Tegen deze beslissing heeft de CHU-Twee- 
de Kamerfractie zich steeds met kracht ver
zet; helaas tot nu toe zonder resultaat. Eén 
van onze bezwaren was — en wij zijn daarin 
door de praktijk in de latere jaren alleen 
maar bevestigd —  dat door deze regeling 
het „zwart” laten verrichten Van onderhoud 
zeer sterk zou toenemen.

Thans wordt ons medegedeeld, dat de rege
ring niet overweegt om in het bestaande re
gime wijziging te brengen.
Ik betreur deze beslissing zeer. Niet alleen 
de fiscale moraliteit zou met een ander sy
steem, waarbinnen de aftrek van reële on-
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derhoudsposten weer mogelijk zou worden, 
naar mijn oordeel ten zeerste zijn gediend. 
Maar ook het gehele fiscale klimaat rond
om de eigen woning zou erdoor kimnen 
worden bevorderd. In het program op 
hoofdzaken van de drie CDA-partijen 
(KVP, ARP, CHU) wordt niet voor niets 
speciale aandacht gevraagd voor de bevor
dering van het eigen woningbezit.

Scholten

M aatregelen in fiscale sfeer voor agrariërs

Maatregelen in fiscale sfeer voor agrariërs
Staatssecretaris Van Rooijen van Financiën 
heeft bepaalde maatregelen in de sfeer van 
de belastingen getroffen om tegemoet te ko
men aan de liquiditeitsproblemen, waar
voor vele agrariërs en andere ondernemers 
zich gesteld zien. In antwoord op schrif
telijke vragen van het Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten (CHU) — die aangedron
gen had op maatregelen in de fiscale sfeer

Kamerlëden vragen, 
antwoorden
Het kabinet heeft op een breed front 
maatregelen genomen ter verbetering van 
de inkomenspositie van zel&tandige onder
nemers in het midden- ën kleinbedrijf. 
Aldus heeft premier Den Uyl vorige week 
geantwoord op schriftelijke vragen van het 
Tweede-Kamerlid dr. R. J. H. Kruisinga, 
voorzitter van de CHÜ-ficactie. Begin 
augustus was gevraagd of de premier op zo 
kort mogelijke termijn een overzicht kon 
verstrekken van de maatregelen van het 
kabinet betreffende een beter inkomensbe
leid ten opzichte van landbouw en 
middenstand.
In zijn antwoord ging de premier niet in op 
de vraag, welke maatregelen het kabinet in 
voorbereiding nam. ,,Dat blijkt op 
prinsjesdag, de derde dinsdag in septem
ber” , aldus drs. Den Uyl.
Wat de genomen maatregelen betreft 
somde de minister-president op: aanpassing 
prijsgedragsregels, specifieke belasting
maatregelen voor zelfstandigen, verlaging 
bodempensioen ziekenfondsverzekering, in
voering van bepaalde regelingen op grond 
van de bijstandswet, uitbreiding overbrug- 
gingsgaranties, maatregelen voor evenwich
tige planning van distributieve voorzienin
gen, uitbreiding van voorlichting en 
verbetering van de infrastructuur van 
midden- en kleinbedrijf.

WATERKERINGEN
De Tweede-Kamerleden T. Tolman (CHU)

en M. W. Schakel (ARP)! hebben i in 
schriftelijke vragen aan minister Westerterp 
van verkeer en waterstaat geïnformeerd 
naar de stand van werkzaamheden van een 
jaren ingestelde commissie onderzoek 
waterkeringen. De vraag was ingegeven 
door enkele recente ernstige dijkverzak- 
kingen, onder andere bij Streefkerk. De 
commissie kreeg tot opdracht te onderzoe
ken welke middelen moeten worden 
aangewend, bij het inbrengen van vreemde 
elementen in kaden en dijken, om mogelijke 
gevaren zo veel mogelijk te voorkomen. Als 
de commissie al gerapporteerd heeftj zal het 
rapport publiekelijk verkrijgbaar moeten 
zijn, aldus de kamerleden. Dan kunnen de 
verantwoordelijke dijkbeheerders van de 
resultaten van het onderzoek kennis nemen.

GRINT

Met collega’s van, de fracties van KVP en 
ARP heeft het CHU-kamerlid T. Tolman 
bij minister Westerterp inlichtingen ge
vraagd over het winnen van grof grint ten 
behoeve van oeverbescherming in de Maas
vlakte. De kamerleden hebben er voor 
gepleit riviergrint te gaan gebruiken en geen 
zeegrint. Bij gebruik van riviergrint kan de 
binnenscheepvaart ingeschakeld worden, 
hetgeen van groot belang voor schippers, 
die te kampen hebben met sterk 
verminderd vervoervolume, kan zijn.

H. L.

—  maakte de bewindsman de volgende 
regeling bekend.

Voor alle (eerste en volgende) voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting 1973, vastge
steld o f nog vast te stellen in 1974 en opge
legd aan zowel ondernemers als niet- 
ondernemers, ongeacht hun bedrijf o f be
roep, zal geen vervolging worden ingesteld 
vóór 1 januari 1975. Wel dient een voorbe
houd te worden gemaakt voor de gevallen 
dat invorderingsmaatregelen geen uitstel 
kunnen lijden, zoals bij faillissement, 
vertrek naar het buitenland, e.d. Voorzover 
ten aanzien van de ondérwerpélijke aansla
gen reeds vervolging is ingesteld schort de 
ontvanger, met inachtneming van het eer
der vermelde voorbehoud, de invordering 
op tot na 31 december 1974. Het opschorten 
van de invordering geschiedt zonder in
diening door belanghebbende van een 
daartoe strekkend verzoek. Indien voor be
doelde aanslagen , uitstel yan betaling is of

later toch nog wordt verleend, zal pas vanaf 
1 januari 1975 rente in rekening worden ge
bracht. Het vaststellen van (eerste en 
volgende) voorlopige aanslagen inkomsten
belasting 1973 vindt normaal doorgang. Op 
de betreffende aanslagbiljetten, voorzoveel 
gedagtekend vóór 31 oktober 1974, zal zo 
spoedig mogelijk de volgende tekst worden 
afgedrukt: „Vervolging van déze aanslag zal 
in beginsel niet voor 1 januari 1975 aan
vangen” .
Tndien de voorlopige aanslag in de in
komstenbelasting over het jaar 1974 is ge- 
basseerd op een schatting, waarvan naar de 
inzichten van thans aannemenlijk is dat zij 
te hoog is, kan de belastingplichtige zich 
wenden tot de inspecteur met het verzoek 
deze aanslag te verlagen.
Tijdens het Tweede-Kamerdebat van vorige 
week over de moeilijkheden in de land- en 
tuinbouw maakte minister Van der Stoel 
van Landbouw bekend dat aanvragen om 
vermindering van opgelegde aanslagen col
lectief en op eenvoudige wijze kunnen wor
den ingediend. De beslissingen over de 
aanvragen worden binnen enkele weken ge
nomen.

Jean Rey

Snel besluit rechtstreekse verkiezing Europariement nodig.

(van een correspondent)
Jean Rey, de vroegere voorzitter van de 
Europese Commissie en sinds mei voorzitter 
van de Europese Beweging, acht het nodig 
dat er nog dit jaar een principe-besluit valt 
over rechtstreekse verkiezing van het 
Europese Parlement. Zulke verkiezingen zal 
een grote betrokkenheid van de Europese 
bevolking bij Europa tpt gevolg hebben.
Rey bepleitte op een te Brussel gehouden 
persconferentie verder een uitbreiding van 
de bevoegdheden van de Europese 
Commissie, er op wijzend dat in Europa nog 
de meeste vorderingen worden gemaakt 
juist op die terreinen waar de Commissie 
bevoegdheden bezit en besluiten kan 
nemen.
Jean Rey kondigde aan dat het nieuwe 
bestuur van de Europese Beweging 
bezoeken zal brengen aan de nationale 
afdelingen om ze tot meer activiteit aan te

sporen. Het zal ook nauwe contacten onder
houden met de Europese instellingen. 
Volgens Rey moeten ook de nationale par
lementen meer betrokken worden bij de 
verdere ontwikkeling van Europa. Hij wil 
daarom in oktober in alle lidstaten van de 
Gemeenschap debatten organiseren met 
leden van de parlementen.
De Europese Beweging realiseert zich dat er 
een afstand is gekomen tussen de grond
leggers van Europa en de huidige generatie. 
Daarom gaat ze ook meer contacten leggen 
met jeugdorganisaties.
Rey zei dat het noodzakelijk is om alle 
latente pro-Europese krachten te mobili
seren om de huidige Gemeenschaps-crisis te 
overwinnen en tot een economische, mone
taire en politieke unie te komen. De 
voorbereiding van deze laatste moet vooral 
gebeuren in het Europese Parlement, aldus 
Rey.
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Prof. dr. J. W. van Hulst in „Algemeen Dagblad"

SLOTBEDE IS DE STEM VAN HET GEWETEN
/ /  Onder het opschrift, J)e bede”  geeft het AD 

een beschouwing over het standpunt van de 
CHU inzake het weder opnemen van de 
bede aan het slot van het staatsstuk dat 
sinds jaar en dag als de Troonrede bekend 
staat. Uw scribent kiest eigenlijk zonder re
serve voor het stanspunt van het kabinet, al 
wordt tegelijk een vrij sterke nadruk gelegd 
op de persoonlijke visie van de Koningin . 
Ik wil in de hier volgende uiteenzetting geen 
poging doen de argumenten die in de kolom 
„Onafhankelijk” naar voren zijn gebracht, 
te weerleggen. De visie die u de lezers voor
houdt acht ik respectabel; zonder twijfel 
zullen velen het ermee eens zijn.
Het gaat de CHU er niet om een aantal 
argumenten te accentueren, die althans vol
gens haar teveel in de schaduw zijn geble
ven, daar gaat het zeker niet in de eerste 
plaats om. Was dit wel het geval, dan zóu 
het een zaak worden van tellen en wegen 
van argument o f contra-argument, waarbij 
een der partijen slechts een magere over
winning op punten zou kunnen boeken.

Wat de CHU in de zaak van „de bede” doet, 
is het poneren van een andere denkhouding, 
die voortkomt uit een andere levenshe- 
schouwing. Met deze laatste opmerking heb 
ik tevens het bezwaar ondervangen dat AR- 
leider Aantjes in zijn partijblad Nederland
se Gedachten uiteenzet: de concurrentie
positie waarin een politieke partij dreigt te
recht te komen, als zij het gebed tot object 
van politieke discussie maakt. Momenteel 
gaat het de CHU meer om het getuigen dan 
om het overtuigen. Maar zo’n getuigenis 
zou wel heel zwak zijn, als er geen scherp 
doordachte argunemtatie aan ten grondslag 
lag.

In de eerste plaats wil ik dan bezwaar ma
ken tegen de verrassingstaktiek die het 
kabinet in deze toch zo uiterst tere zaak 
heeft toegepast. Ieder weet, dat belangrijke 
gebeurtenissen hun schaduwen vooruit wer
pen. Maar dat was hier in geen enkel op
zicht het geval. Nooit is er in de Staten- 
Generaal na 1945 een fundamentele en 
principiële discussie geweest over de be
tekenis van christelijke tradities in onze 
cultuur. Ook de bede behoort tot deze door 
talloos velen gewaardeerde tradities.
Nooit heeft de heer Den Uyl tijdens zijn 
Kamerlidmaatschap een rede gehouden die 
dit punt objectief en veelzijdig belichtte.

Dat de bede in 1973 uit de Troonrede zou 
worden geschrapt, was een goed bewaard 
geheim, waar het Nederlandse volk door 
werd overrompeld. Tijdens de algemene 
politieke beschouwingén kwamen in beide 
Kamers enkele leden op dit punt terug. Uit 
deze discussies is volstrekt duidelijk gewor
den dat het kabinet zich verantwoordelijk 
weet voor deze daad.

Recht
Nooit is door premier Den Uyl de suggestie 
gewekt, dat de Koningin uit eigen initiatief 
gebruik heeft gemaakt van haar recht op 
ruimte voor een persoonlijke boodschap in 
de Troonrede, wat in dit geval zou implice
ren, dat van de Koningin . zelf het voorstel 
zou zijn uitgegaan om de bede niet meer uit 
te spreken.

De heer Den Uyl heeft geen ogenblik geaar
zeld het kabinet hiervoor aansprakelijk te 
stellen. Vandaar dat enigzins wonderlijk 
aandoet, dat mi een jaar na september 1973, 
doorlopend de mogelijkheid naar voren 
wordt gebracht, dat de Koningin zelf hierin 
een initiatief heeft genomen.
Als het AD schrijft: „Als de Koningin er in
derdaad geen behoefte meer toe zou gevoe
len om in deze geseculariseerde wereld 
Gods zegen over het werk der Staten- 
Generaal af te smeken, dan zouden ook ge
lovigen haar die vrijheid moeten laten” , dan 
ben ik het hier tot op de letter mee eens. Al
leen: een dergelijke uitspraak kan alleen 
door de Koningin zelf worden bevestigd of 
ontkend. Het is voor mij een bedenkelijke 
zaak, dat nu in de pers gesuggereerd wordt, 
„dat de Koningin er inderdaad geen be
hoefte meer toe zou gevoelen” , terwijl de 
minister-president de verantwoordelijkheid 
duidelijk geclaimd heeft voor het kabinet. 
Tot zover de staatsrechtelijke kant van de 
zaak. Maar er is meer.

De bede in de Troonrede moeten wij niet als 
een geïsoleerd gegeven beschouwen; zij is 
een der vele aspecten van een rijke cultuur
traditie. Daarmede is al onmiddelijk een 
controversiële these uitgesproken: de even
tuele waarde van een traditie. 
Het is momenteel een mode geworden, om 
de ti'aditie te veroordelen vanwege het feit 
dat ze traditie is. De CHU wenst hieraan 
niet mee te doen: zij wil elke gewoonte, elke 
traditie ijken op haar essentiële waarde.

Blijkt deze waarde er niet meer te zijn, dan 
zal de CHU de eerste zijn om een dode vorm 
die geen inhoud meer heeft prijs te geven. 
Maar als in het Evangelie van Christus zelf 
wordt gezegd: „Hij kwam te Nazareth, waar 
Hij opgevoed was en Hij ging volgens zijn 
gewoonte op de sabbatdag naar de 
synagoge” (Lukas 4: 14), dan zullen vele 
christenen hierin een aanwijzing vinden, dat 
er bok goede gewoonten zijn —  zelfs goede 
opvoedingsgewoonten! —  die wij niet zon
der schade prijs kunnen geven.

Dialoog
In de CHU is men stellig bereid de dialoog 
te voeren over de waarde van een aantal 
tradities —  de traditie van de bede is hier
van stellig niet uitgesloten —  maar zij 
weigert in zulke uiterst belangrijke kwesties 
voor een fait accompli gesteld te worden, 
omdat zij een overrompelingstaktiek in 
strijd acht met het goed functioneren van 
een democratie.
Zoals gezegd is de bede slechts een der 
aspecten van een rijke, nationale cul
tuurtraditie. Het merkwaardige is, dat deze 
traditie keer op keer bewijst exponent zijn 
van een essentieel religieuze levenshouding. 
De voorbeelden liggen werkelijk voor ’t 
grijpen.
Denken wij in de eerste plaats aan ons 
officiële nationale volkslied het Wilhelmus; 
zelfs al weken wij uit dit 15 coupletten tel
lende lied alleen het eerste en het zesde cou
plet los, dan nog is ons duidelijk dat ons 
volkslied, om eens met de rooms-katholieke 
hoogleraar Gerard Brom te spreken, ge
drenkt is in bijbelteksten, vooral in psalm
verzen. Eigenlijk is ons Wilhelmus één 
indrukwekkende bede, opgezonden door 
een volk in nood, dat de redding verwacht 
van „Mijn schild en de betrouwen, zijt Gij o 
God mijn Heer” . En dan die aangrijpende 
strofe: „Oorlof mijn arme schapen, die zijt 
in grote nood, uw Herder zal niet slapen, al 
zijt gij nu verstrooid” .

Iets scheef
Als een volk, dat het zeldzame voorrecht ge
niet zo’n volklied te bezitten, zonder protest 
zou toestaan, dat de in zijn volkslied uitge
zongen bede in de Troonrede geschrapt 
wordt, dan zit er iets fundamenteel scheef. 
De CHU moet daarom wel protesteren om
dat zij meent dat cultuurtradities van hoge 
waarden zijn aangetast.

De voorzitter van de Eerste-Kamer
fractie van de CHU, prof. dr. J.W. 
van Hulst, reageerde op een com
mentaar, dat het „Algemeen 
Dagblad” schreef over het verzoek 
van de CHU aan premier Den Uyl te 
overwegen de bede weer in de 
Troonrede op te nemen.
Het „Algemeen Dagblad” plaatste 
het commentaar van prof. Van Hulst 
in het nummer van vrijdag 6 septem
ber jongstleden. De hoofdredactie 
van het blad gaf de redactie van „De 
Nederlander” toestemming het 
schrijven van de christelijk-histo- 
rische senator over te nemen. Voor 
deze toestemming is een woord van 
dank op zijn plaats.

Ik zei reeds: de voorbeelden zijn talrijk. We 
kunnen daarbij denken aan de zg. 
„Koninklijke boodschap” die elk wetsont
werp vergezelt, dat de Staten-Generaal 
wordt aangeboden: „En hiermede bevelen 
wij u in Gods heilige bescherming”. Vervol
gens wordt elke aangenomen wet uitgevaar
digd door: „Wij, Juliana, bij de gratie Gods 
Koningin der Nederlanden” . Wij kunnen 
bovendien herinneren aan het randschrift 
op onze munten: „God zij met ons”.

Exponenten
Al deze voorbeelden zijn exponenten van 
een diep in onze cultuur verwortelde tradi
tie, die samenhangt met het christelijk 
heiijden.
Indien het nodig blijkt dat dit complex 
grondig ter discussie wordt gesteld, dan zal 
de CHU daaraan gaarne deelnemen. Zij zal 
in deze dialoog met joden, humanisten en> 
medechristenen zeker niet het starre stand
punt innemen, dat bepaalde tradities ge
handhaafd moeten blijven alleen omdat het 
tradities zijn. Maar als de CHU zich ge
plaatst ziet voor het feit, dat uit het complex 
van cultuurtradities op volstrekt wille
keurige wijze een van deze facetten met de 
botte bijl, zonder voorafgaande dialoog 
wordt weggehakt, dan zal zij met de haar 
gegeven krachten de protesthouding aan
nemen. En in dat protest zullen vele duizen
den Nederlanders de stem van hun eigen 
geweten herkennen.

Democratie
En wie zegt dat deze groep in een gese
culariseerd land als het onze een minder
heid vormt, diene heef goed te bekenken, 
dat de democratie is er terwille van de 
minderheid.
Overigens is de these, dat het hier om een 
minderheid gaat, een nog volstrekte onbe
wezen stelling, z/

DEFENSIE CHAOS door E. A. van Eeghen

Het heeft nauwelijks nog zin iets toe te voe
gen aan de commentaren op het interview 
minister Vredeling-Vrij Nederland, ware 
het niet dat een zeer belangrijk aspect tot 
dusver over het hoofd is gezien.
Het is duidelijk dat men in overgrote meer
derheid het er over eens is dat minister Vre- 
deling, ondanks mogelijk bepaalde kwali
teiten, een labiel mens is gebleken te zijn. 
Dit op zichzelf is nog geen unicum. Er heb
ben wel eens eerder geestelijk vrij zwakke 
lieden, van diverse politieke pluimage, deel 
van kabinetten uitgemaakt.
Wat echter wel opzienbarend en angst 
aanjagend is, is het feit dat tegenwoordig 
een minister van defensie een niet onbe
langrijke invloed kan en moet uitoefenen op 
de nucleaire-trekker. Zonder hier nader op 
de details in te gaan zal het toch wel aan een 
ieder duidelijk zijn dat alleen uiterst 
evenwichtige lieden in een dergelijke positie 
mogen worden gesteld en niet iemand die zo 
ongeveinsd van zijn gefrustreerdheid duide
lijk blijk geeft. Deze gebeurtenis symboli
seert nog eens de toestand van algemeen 
verval bij onze strijdkrachten. De frustratie 
beperkt zich echt niet alleen tot minister 
Vredeling.
Het gaat hierbij niet in dé eerste plaats om 
de materiële voorzieningen (of gebrek hier
aan) en de omvang van onze strijdkrachten 
zoals beschreven in de recente defensienota. 
De nationale en internationale, waarlijk 
niet geringe, kritiek hierop bepaalde zich 
tot de materiële facetten.
Veel belangrijken is en blijft echter de 
morele en disciplinaire basis. Er wordt in de 
defensienota hier met een gladde pen wel 
een aardig stukje over geschreven, maar in 
feite bedekt dit een situatie die al lang niet 
meer tolerabel is. Zolang deze basis blijft 
afglijden (en dit begon reeds tijdens het be
wind van minister Den Toom) en men niet

wil erkennen dat een militaire samenleving 
nu eenmaal altijd een ander karakter nood
gedwongen dient te behouden dan het civie
le leven en dat daarom van „vermaatschap
pelijking” dus maar in zeer beperkte mate 
sprake kan zijn, heeft het geen enkele zin 
verbeteringen in het materiële vlak aan te 
brengen.

Ingeval van oorlog zou dit alleen de buit van 
de tegenstander vergroten.

Prins Maurits
Het w’as de Nederlandse veldheer prins 
Maurits die dit als eerste in Europa onder
kende. Tot die tijd bestonden legers uit „be
roepssoldaten” , d.w.z. totaal berooide bur
gers, meestal zonder enige militaire training 
en met nauwelijks enige discipline en dik
wijls onder bevel van een bijbehorende 
„grootheid” die uit dezelfde streek voort
kwam en die tevens voor het „verhuren” 
zorg droeg. Deze benden werden dan nog 
wel eens aangevuld met wat patriottische 
vrijwilligers.
Alleen ingeval van belegering van een stad 
kwamen noodgedwongen de burgers er aan 
te pas.
Het was prins Maurits die als eerste na de 
Middeleeuwen hier orde in bracht door de 
troepen te gaan trainen en te disciplineren. 
Hij werd vooral hierdoor de meest succes
volle veldheer van zijn tijd en was tevens de 
grondlegger van de moderne leger-or- 
ganisatie. Door dit alles was het hem moge
lijk een veel beter genre lokale mensen aan 
te trekken en kreeg hij daardoor onder 
meer de beschikking over een aantal voor
treffelijke technische medewerkers.
Waar wij momenteel mee bezig zijn is deze 
absoluut noodzakelijke militaire instelling 
vrijwel geheel af te breken en daardoor 
automatisch weer terug te vallen naar pre-

Maurits disciplinaire toestanden. Een ge
volg hiervan zal zijn dat er nauwelijks meer 
geschikte en zichzelf respecterende jonge
ren te vinden zullen zijn die een carrière als 
beroepsofficier o f onderofficier ambiëren. 
Niet voor niets hield vóór prins Maurits de 
burgerij zich verre van het soldatenvak. 
Men betaalde noodgedwongen liever voor 
deze huurlingen dan zichzelf in deze chao
tische wereld te begeven. Men zal in Neder
land, indien men op de ingeslagen weg 
doorgaat, voor het dilemma komen te staan 
om óf de defensie geheel aan de kant te zet
ten (met alle politieke gevolgen van dien) óf 
mensen te moeten gaan huren die een 
mentaliteit en hardheid bezitten welke hen 
niet beletten het krijgsbedrijf onder welke 
omstandigheden dan ook uit te oefenen. 
Van de zijde van Rijksgenoten en gast
arbeiders kan men dan zeker belangstelling 
verwachten.
Wenst men deze alternatieven niet, dan zal 
men op korte termijn (anders is het defini
tief te laat)

a) omstandigheden moeten scheppen 
waaronder men weer met plezier en zelf
respect als beroeps militair kan dienen,
d.w.z. er moet weer een redelijke, onver
vangbare discipline worden ingesteld;

b) de dienstplichtigen zo kort mogelijk en 
zo intensief mogelijk laten dienen. Eerste 
oefening van de landmacht in West- 
Canada in nauw samengaan met het 
(reeds gedeeltelijk aanwezige) Westduit- 
se leger is hiertoe geboden;

c) zich de grootste inspanning moeten ge
troosten tot volledige samenwerking van 
onze marine en luchtmacht met de Brit
ten. Afzonderlijk stellen onze marine en 
luchtmacht niets meer voor, ook niet 
indien de bewapening aanzienlijk verbe

terd zou zijn. Het blijft teveel Maduro- 
dam, gezien de ontwikkelingen en toe
stand in de wereld om ons heen. Dit is 
ook de reden waarom zoveel Nederlan
ders onze defensie momenteel als 
onrecht beschouwen (en dit niet ten 
onrechte).

De destijds van boven mislukte Europese 
defensiegemeenschap dient van onderaf en 
zo nodig voorlopig bilateraal opgebouwd te 
worden, Alle maatregelen die een dergelijk 
samengaan zouden kunnen bemoeilijken 
dienen uiteraard nagelaten te worden. Zo 
zou b.v. een verhoging van de Nederlandse 
soldij (toch al veruit de hoogste in Europa) 
nagelaten dienen te worden.

Recht van bestaan
Alleen wanneer van de Nederlandse strijd
krachten een reële preventieve werking, zij 
het in groter verband, uitgaat, hebben zij 
recht van bestaan. Wordt hieraan niet vol
daan dan lokt zij eerder een gewapend 
conflict uit, waarbij zij dan krijgsgevangen 
of vernietigd zal worden. Een roulette 
zonder winstkansen.
Het heeft geen enkele zin, alle goede bedoe
lingen van de defensienota ten spijt, op de 
ingeslagen weg door te gaan, zo lang niet 
eerst door de meerderheid van onze volks
vertegenwoordiging wordt erkend de nood
zakelijke disciplinaire en morele basis 
waaraan werkelijk Nederlandse strijd
krachten dienen te voldoen.
Daar zitten wij momenteel heel ver onder en 
de gevolgen zullen, op korte termijn, niet 
uitblijven indien niet een totaal andere 
koers wordt gevolgd.

Amsterdam,
5 september, 1974 E.H.van Eeghen.
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Nigeria, een kolos in beweging door H. van Wéeze/

Gezien de burgeroorlog, die in 1971 met de 
liquidatie van Biafra tot een einde kwam, is 
Nigeria pijlsnel omhoog gekomen. Als 
producent profiteert nJ. ook Nigeria van de 
hoge olieprijzen en alleen al voor het jaar 
1974 wordt op acht miljard dollar aan olie- 
inkomsten gerekend. Dit is driemaal zo 
hoog als in 1973 en gelijk aan het totale 
BJMJP. van enige jaren geleden. Bij een en 
ander dient echter wel te worden bedacht 
dat Nigeria problemen kent, waarmee an
dere olielanden in het geheel niet te maken 
hebben. Met bet behoorlijk in leven houden 
van 80 miljoen inwoners zal Nigeria het ver
kregen geld nJ. broodnodig hebben. De 
bevolkingsgroei van dit rijkste en machtig
ste land onder de waarschijnlijk binnenkort 
met de Europese Gemeenschap 
geassocieerde z.g. ACP-landen is zo hoog, 
dat er in het jaar 2.000 naar schatting 150 
miljoen mensen zullen worden.

Verwachting:
Door de toenemende inkomsten en de 
zekerheid gemakkelijk buitenlandse 
leningen te verkrijgen, bestaat evenwel de 
verwachting, dat Nigeria ondanks haar 
enorme bevolking —  één op de vier zwarte 
Afrikanen is een Nigeriaan —  in staat zal 
zijn om haar eigen ontwikkelingshulp zelf 
te betalen. Hierdoor zou op den duur wel
licht een einde kunnen worden gemaakt 
aan de Nederlandse financiële en 
technische hulpverlening —  Nigeria is een 
z.g. concentratieland —  alsmede aan de 
bijstand van andere donorlanden.
De verdere ontwikkeling van het land zou 
dan plaats kunnen vinden door het aan

werven van buitenlandse deskundigen, die 
tegen betaling de Nigerianen behulpzaam 
zouden kunnen zijn met de opbouw van een 
infra-structuur.

Andere geluiden:
Tegenover deze positieve geluiden, waarmee 
elke schets van Nigeria behoort te beginnen 
omdat het land vanwege zijn pragmatische 
en vaak intelligente aanpak van vele zaken 
nu eenmaal in het Afrikaanse concert een 
opvallende plaats verdient, kunnen echter 
ook negatieve klanken van stagnatie en 
zelfs achteruitgang gehoord worden en wel 
in de eerste plaats op het gebied der bin
nenlandse politiek. Hoewel het huidige 
militaire regime de in 1976 in het vooruit
zicht gestelde terugkeer naar een civiele 
democratische regeringsvorm steeds open
lijk voorgestaand heeft, rijst bij de nadering 
van deze „deadline” echter steeds meer de 
vraag, in hoeverre de machthebbers van nu 
zich inderdaad in ernst met dit uiterst 
gecompliceerde vraagstuk bezighouden. 
Hierbij staat o.m. de vraag centraal in hoe
verre de huidige federale structuur, d.w.z. 
de opdeling van Nigeria in 12 deelstaten, 
nog voldoet. Geconstateerd kan n.1. worden 
dat inwonertal, oppervlakte en financiële 
mogelijkheden der deelstaten sterk 
variëren.
Hierdoor doet zich de situatie voor dat de 
machtspositie van enkele deelstaten 
onevenredig groot is, waardoor bij een ver
minderende invloed van het centraal gezag 
de kans op tribale wrijvingen o f zelfs af
scheidingen a la Biafra —  met alle ellende 
van dien —  vergroot wordt.

Stagnatie:
Van stagnatie kan verder gesproken worden 
bij de aanpak van de corruptie. Hoewel dit 
verschijnsel in alle ontwikkelingslanden 
vrijwel endemisch genoemd kan worden, 
heeft het althans met Westerse ogen bezien, 
in Nigeria toch wel ernstige vormen aange
nomen. Van de door het populaire en even
wichtige staatshoofd Generaal Gowon bij 
herhaling aangekondigde krachtige maat
regelen ter bestrijding van dit euvel, dat 
zich in sommige Afrikaanse landen evenwel 
nog duidelijker schijnt te manifesteren, is 
vooralsnog weinig gebleken. Vooral van de 
militairen —  juist vanwege extreme corrup
tie en nepotisme onder het oude burger- 
regime aan de macht gekomen —  wordt de 
door corruptie verworven dikwijls ostenta
tief getoonde weelde door de arme volks
massa maar met moeite aanvaard. Voorts 
bestaat de vrees, dat de snel toenemende 
groei in buitenlandse reserves l.p.v. investe
ringen in eigen land voor een niet gering ge
deelte zal worden aangewend voor het spek
ken der zakken van hen die daartoe de ge
legenheid hebben. Ook zijn er pessimis
tische verwachtingen t.a.v. „braindrain” ,
d.w.z. het zich in het buitenland vestigen 
van Nigeriaanse afgestudeerden. Dit laatste 
zou o.m. voor het toekomstige doctorenbe
stand — er bestaat momenteel een schrik
barend tekort aan artsen —  ernstige 
gevolgen kunnen hebben.

Als positief verschijnsel dient echter te 
worden aangemerkt dat een en ander 
nauwelijks verdoezeld wordt en openlijk in 
de binnenlandse pers behandeld wordt.

Landbouw:
Tenslotte is er een zeker stagnatie in de 
landbouw te bespeuren. . Hoewel de 
Nigeriaanse bevolking nog steeds ruraal is 
ingesteld, dreigt deze traditionele structuur
n.1. steeds meer aangetast te worden en wel 
in de eerste plaats door de toenemende trek 
van vooral jonge mensen naar de steden. 
Het gevolg hiervan is behalve een achteruit
gang in de agrarische sector een ongelijke 
bevolkingsdistributie met een concentratie 
van diverse leeftijdsgroepen; in de grote ste
den afkomstig van verschillende stammen 
en culturen, hetgeen alleen maar tot span
ningen kan leiden. Het is op grond van deze 
overwegingen dat bij velen de noodzaak 
ingezien wordt het oliegeld in de landbouw 
te pompen. Hiermee kunnen betere voor
lichting en werkmethodes gefinancierd 
worden waardoor aan deze sterk verouder
de bedrijfstak een nieuwe impuls gegeven 
kan worden. Een ander motief de landbouw 
te stimuleren is voorts gelegen in de om
standigheden dat eens de olie op zal zijn. 
Tegen die tijd zullen er alternatieve 
inkomstenbronnen aangeboord moeten 
worden. De landbouw lijkt hiervan één te 
zijn. Hierbij komt nog dat het de boeren 
zullen zijn die in de toekomst niet alleen de 
eigen bevolking maar ook die van de door 
de natuur minder bedeelde nabuurstaten 
van voedsel moeten gaan voorzien. Dit als
mede de hele verdere ontwikkeling van 
Nigeria zal zwaar- wegen op de gehele 
Afrikaanse toekomst. Nigeria, een kolos in 
beweging, waarvan nog niernand weet in 
welke richting ze zal gaan. - 
Lagos H. Gualtherie van Weezel

EEN NIEUWE GRONDPOLITIEK

DOOR SAMENWERKING
Agrarische grond is een schaars goed, 
vandaar lo  de vrij hoge verkoopprijzen (die 
als regel in geen goede verhouding staan tot 
het economisch rendement) en 2o de in ons 
land nog dringend benodigde pachtwetge- 
ving en pachtprijsbeheersing.
Zeker voor de grondgebonden produktie 
(akker- én weidebouw) wordt gron
deigendom binnen afzienbare tijd voor de 
boeren een onmogelijke zaak vindt Ir. 
Knottnerus, voorzitter van het KNLC en 
van het Landbouwschap.
Een te grote afhankelijkheid van kracht- 
voerimport is voor een melkveebedrijf óók 
beslist géén aantrekkelijke zaak! 
Bedrijfsoverdracht en schaalvergroting 
worden sterk bemoeilijkt door de hoge 
grondprijzen èn de hoge rentevoet. Het 
komt op tamelijk uitgebreide schaal voor, 
vooral in het noorden van het land, dat 
vrijwel uitsluitend onteigende agrariërs aan 
bod komen betreffende aankoop van grote 
bedrijven. Die concurrentie is voor jonge 
aanstaande agrariërs zonder meer te zwaar. 
Dit blijkt ook uit het rapport „Als de opvol
ger aantreedt” (eind 1973) van de Groninger 
CBTB, met als conclusie: alleen de verstrek
king van vreemd vermogen kan uitkomst 
bieden en „leningen die niet hoeven te wor
den afgelost” hebben de voorkeur. Blijkens 
een verslag in „Ons Platteland” d.d. 8 juni 
j.1., van een rede, gehouden door de Minister 
van Landbouw voor de Rabo-Bankor- 
ganisatie te Utrecht op 30 mei j.1. deelde 
Min. Van der Stee mee: ,.Behalve pacht in 
engere zin zal men ook alle mogelijkheden 
van erfpacht moeten benutten en dan niet 
alleen in het kader van de veelbesproken 
grondbank” . Waarvan akte!
Erfpacht zou mijns inziens, dit schreef ik
o.a. in 1966 en 1972, kunnen gelden voor de 
grond met agrarische bestemming, uitge
zonderd: 10 maximaal 2 ha grond bij de be
drijfsgebouwen +  woning, 2o de tuin
bouwgrond in ons land en 3° vanzelfspre
kend de gronden bij de landbouw nog in ge
bruik, maar met een niet-agrarische be
stemming.
Dan resteert er hoogstens 1,8 miljoen ha, 
die voor erfpacht in aanmerking komt. In 
mijn Agrarisch Reconstructieplan van 1966 
(het voor de boer- produceert relatief goed
koop houden van de kostenposten grond, 
gebouwen en graan) vermeldde ik dat men 
middels erfpacht a bedrijfsvergroting, b uit- 
wiseling van grond en c samenvoeging van 
bedrijfsoppervlakten op eenvoudige(r) wijze 
kan realiseren en ditzelfde geldt (ook nog) 
voor: d plaatsing eventueel met anderen van 
doelmatige bedrijfsgebouwen, e we
genaanleg, f uitkoop voor stedelijke be
bouwing en g recreatieve aanleg.
Van genoemde 1,8 miljoen ha cultuurgrond 
is waarschijnlijk bijna 2/3 gedeelte o f ge
pacht o f bezwaard met geleend geld. Stelt

men de waarde van deze grond, 1,8 miljoen 
ha, op gemiddeld ƒ  7.500,— per ha dan 
komt men op een totaal waardebedrag van 
±  13,5 miljard gulden (of in de praktijk zo
veel hoger als uiteindelijk vastgesteld 
wordt).

Agrarisch parlement

Het beheer van deze agrarische gronden 
kan plaats vinden middels een vijftal 
Stichtingen, één voor Friesland, Groningen 
en Drenthe een voor Gelderland en Over
ijssel een voor Utrecht en Noord Holland, 
een voor Zuid Holland en Zeeland en een 
voor het Noord Brabant en Limburg. Iedere 
Stichting wordt bestuurd door „een agra
risch parlement” met daarin gekozen agra
riërs en andere ter zake deskundigen, niet 
agrariërs.
Voor iedere ingebrachte ha grond kan men 
(gem.) l 'A  obligatie a ƒ  1000,— ontvangen 
rente die bijv. 3 1/4% o f beter thans 4% (te 
betalen uit erfpacht en bijpassing door de 
overheid). De oorspronkelijke eigenaren, 
inbrengers van de grond worden schadeloos 
gesteld in de vorm van woningbezit.
In een tijdsbestek van +  15 jaren worden de 
obligaties grondbezit geleidelijk aan onge
wisseld in obligaties woningbezit rentende 
bijv. 5% (oorspronkelijk voorstel 4%).
Dit betreft dan een gedeelte van de te 
bouwen woningwetwoningen. Aldus hoeft 
de overheid niet rechtstreeks de agrarische 
grond aan te kopen, dat zou anders maar 
mondjes maat gebeuren; het geld voor de 
woningwetbouw moet er toch komen en het 
doet er verder niet veel toe o f genoemde 
woningen in handen van gemeenten en van 
woningbouwcorporaties, zoals nu, komen óf 
(voor een gedeelte van deze woningwetwo
ningen) in handen van de nieuw in te stellen 
Woningstichting (voor de obligatiehouders).

Oplossing

Voor de Rijksbegroting zou dit ook een 
profijtelijke en de beste oplossing beteke
nen; jaarlijks wordt dan overgedragen het 
bezit van woningwetwoningen ter waarde 
van ±  1 miljard gulden. Genoemde
Woningstichting betaalt aan de obliga
tiehouders 5% rente en bouwt van het reste
rende netto- huurbedrag ook nieuwe 
woningen, aldus is waardevaste rentebeta
ling aan deze obligatiehouders minstens ge
waarborgd!
Door dit systeem krijgt de overheid wel enig 
renteverlies; hier staan echter veel plus
punten tegenover, o.a. de inflatie voor de 
grondsektor (agrarische grond) wordt daar
door afgeremd, alsook de aanwending voor 
niet agrarisch gebruik wordt minder duur 
en er komt ruimte voor een spoedige her- 
strukturering ten plattelande!
Wel is het mijns inziens billijk dat minstens

tot het jaar 2000 aan de oorspronkelijke 
eigenaar of zijn nabestaanden, de niet- 
agrarische meerwaarde wordt uitbetaald bij 
niet-agrarisch gebruik (door derden) van de 
ingébrachte grond. Het „plan Wellen” 
spreekt zich hier niet over uit.
De zittende generatie van eigenaren
gebruikers kan zelf beslissen omtrent het 
obligatiebezit: a dit behouden, b het ge
bruiken voor het aflossen van (hypotheek-) 
schulden, c hiermee investeren in het eigen 
bedrijf of buiten de landbouw o f ook, d het 
gebruiken voor het opbouwen van een 
nieuw bestaan buiten de landbouw.
De verpachters verkrijgen aldus een beter 
rendement van hun belegging in onroerend 
goed, dit is een zaak van sociale rechtvaar
digheid!

Verdere voordelen zijn o.a. een veel gemak
kelijker opvolging in familieverband, 
minder bedrijfssplitsingen en familieruzies; 
de boeren behouden medezeggenschap en 
de grond komt niet aan de Staat.
Na ongeveer 15 jaar behoeven de 5 
„Stichtingen Grondbeheer” geen rente- 
schuld meer te betalen, de obligaties grond
bezit zijn dan alle^mgewisseld; de netto- 
erfpacht kan daarna geheel (voor 100%) 
aangewend worden in het belang van de 
Nederlandse landbouw, die hierdoor een 
grotere mate van zelfstandigheid verkrijgt! 
Aldus wordt de financieringslast voor de 
grond grotendeels van de schouders van de 
agrariërs genomen terwijl toch het erf- 
pachtrecht in veel opzichten vergelijkbaar 
blijft met het eigendomsrecht. Een be
perking zal moeten zijn dat men deze „erf
pachtgrond met agrarische bestemming” 
niet mag verkopen, ook niet terugkopen, 
anders ontstaan versnippering, prijsopdrij
ving en speculatie.
De bedrijfsgebouwen dient men zelf te 
plaatsen (nu is al ongeveer 3/4 deel van de 
bedrijfsgebouwencomplexen in handen van 
de boer-eigenaar).

Conclusie:

De beschreven zinvolle agrarische re
constructie en vermaatschappelijking van 
het grondkapitaal interprovinciaal, kan in 
sterke mate a een doelmatige voedselpro- 
duktie, b het welzijn en de welvaart ten 
plattelande en c een gezonde ruimtelijke 
ontwikkeling, bevorderen.
Doet men dit niet, dan blijft het een geploe
ter, dan blijft ook armoe troef en schept 
men voor de landbouw willens en wetens a - 
sociale toestanden. De genoemde interpro
vinciale aanpak kan mede op andere deel
terreinen zoals bijvoorbeeld: unificatie van 
waterschaps- en andere lasten, (landbouw-) 
onderwijs, bedrijfseconomische boek
houding, centrale administratie en mis

schien ook voor het kiesstelsel, vruchtbare 
resultaten opleveren.

Moge er door deze ,aiieuwe ruk aan de bel” 
ook op het platteland in Nederland volop 
werk aan de winkel komen o,a. in organisa
torisch, sociaal, juridisch, financieel en 
landbouwtechnisch opzicht.

Putten, Ir. G. Aardema.

Aantekeningen:
I Aan de ongelijkheid tussen pachters en 
eigenaren-gebruikers wordt aldus een halt 
toegeroepen.
II In Denemarken geeft de Staat „een 
rentepremie” bij aankoop van grond tot een 
max. bedrijfsgrootte en bij nieuwbouw.
III In België overweegt pacht verre, mét 
bijzonder lange gebruiksduur; dit tendeert 
dus ook in de richting van erfpacht.

Gebedsdienst 
op Prinsjesdag 
in Den Haag
Op de ochtend van Prinsjesdag, dinsdag 17 
september begint om 10A5 uur in de Grote 
Kerk te Den Haag - midden in het Stadscen
trum - een oecumenische gebedsdienst ter 
gelegenheid van de opening van het nieuwe 
parlementaire jaar.

De voorbeden voor regering en parlement zijn 
juist voor de CHU een gevoelige zaak omdat 
zij gepleit heeft voor het weer opnemen van de 
bede in dé Troonrede.
Op deze suggestie zijn zeer veel positieve reak- 
ties binnengekomen.
Het Unie-bestuur ondersteunt graag de opfoep 
tot het bijwonen van de kerkdienst.
Het hoopt dat veel UnieJeden aanwezig zijn.
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Volgend jaar verschifnt:

Meerjarenplan voor 
personenvervoer
Naar verwachting zal in de loop van 1975 
voor het eerst een Meerjarenplan voor 
het personenvervoer verschijnen. Dit plan 
zal ondermeer voorstellen bevatten over 
het eventueel openen en/of sluiten van 
spoorlijnen. Tevens wordt in het plan 
aandacht besteed aan mogelijke alternatie
ve ontwikkelingen op het gebied van ener
gie, de inkomens en dergelijke. De invloed 
van deze ontwikkelingen op het verkeer 
en vervoer zal daarbij worden nagegaan. 
Het Meerjarenplan dat betrekking heeft 
op de jaren 1976-1980 beperkt zich niet 
tot het interlokale^ railvervoer van de 
NS. Het heeft ook betrekking op het rail- 
en wegvervoer van streek- en stadsver
voerbedrijven en op het particulier ver
voer.
Het Meerjarenplan wordt gezien als een 
mogelijke ontwikkeling op middellange 
termijn. Er komt ook een structuursche
ma verkeer en vervoer waarin men de 
mogelijke ontwikkeling van het spoorweg
net op lange termijn beziet. Dit schema 
maakt deel uit van de tweede deelnota 
van de Derde Nota over de ruimtelijke 
ordening, die thans in voorbereiding is.

In de laatste drie jaar beweegt de om- 
vang van het vervoer van de NS zich 
rónd de 8 miljard reizigerskilometers. 
In 1972 bedroeg de stijging van de op
brengsten, in vergelijking met 1970, 23,3 
procent.

REDELIJK

De kosten van het reizigersvervoer bij 
de spoorwegen stijgen jaarlijks meer 
dan de opbrengsten. Dit wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door de sterke stijging van 
de loonkosten. Het is volgens de rege
ring redelijk, dat zij die van het open
baar vervoer gebruikmaken, ook bijdragen 
in de kostenstijging. Het geschikte mid
del daarvoor is verhoging van de tarieven. 
Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden 
met de invloed van zo’n verhoging op de 
omvang van het vervoer. De bewindslie
den menen dat de negatieve invloed van 
een tariefsverhoging op de omvang van 
het vervoer, niet moet worden overschat. 
De gestegen kosten van levensonderhoud 
hebben als norm geen absolute beteke
nis voor het prijsbeleid ten aanzien van het 
openbaar vervoer. Soms kan het nodig zijn, 
in verband met het budgettair evenwicht, 
de prijzen meer te verhogen. Soms is het 
gewenst de prijs minder te verhogen. 
Overigens menen de bewindslieden dat 
men niet kan spreken over ,,vergoeding”  
van de verliezen van het spoorwegbedrijf. 
De NS voert elk jaar weer een opdracht 
uit tegen een prijs die vooraf is overeen
gekomen. Deze prijs is de compensatie 
van het rijk.

NIEUWE METHODEN

In een poging de sterk stijgende kosten van 
kaartverkoop en controle in te dammen on
derzoekt men thans de toepassing van 
nieuwe methoden. Bijvoorbeeld, automa
ten. Op dit moment is al een groot aan
tal middenstandsbedrijven ingeschakeld 
bij de kaartverkoop. In de provincies 
Friesland en Groningen beproeft men 
de verkoop van plaatskaarten via de PTT. 
De groei van het autobezit in de afge
lopen twintig jaar is slechts voor on
geveer 3 a 5 miljard reizigerskilometers 
ten koste gegaan van de mogelijke markt 
voor spoorwegvervoer. Dit heeft een on
derzoek uitgewezen. In 1971 bedroeg het 
totaal aantal reizigerskilometers per auto 
circa 78 miljard. Het staat vast, dat het 
spoorwegvervoer de verplaatsingsmoge- 
lijkheden die de auto biedt, niet kan over
nemen. De vraag rijst dan ook of minder 
investeren in wegen'automatisch betekent, 
dat het railnet moet worden uitgebreid. 
De invloed van opstoppingen in het weg
vervoer op het spoorwegvervoer is tot 
nu toe niet aangetoond.
Reeds eerder sprak men over de invoering 
van sneldiensten per autobus, die plaatsen 
van 15.000 inwoners of meer verbinden met 
intercity-stations. In het algemeen is deze 
gedachte aantrekkelijk. Alleen zullen eerst 
de verkeerstechnische mogelijkheden en 
de kosten goed moeten worden onderzocht.

Inmiddels zijn enige autobusdiensten aan
gewezen die voorlopig als proef een ver
binding met scherpe aansluiting op enkele 
intercity-stations onderhouden. Zij zijn 
in het spoorboekje opgenomen. Voor de
ze bus/treinverbindingen zijn doorgaande 
plaatsbewijzen verkrijgbaar.
In de studie van het Nederlands Econo
misch Instituut zijn enkele uitspraken ge
daan over de maximum-snelheidop spoor- 
lijneh. Inmiddels is de maximumsnel
heid op de Ifjnen Amersfoort-Meppel en 
Utrecht-Arnhem verhoogd tot 140 km/ 
uur. Op vele andere lijnen geldt thans 
een maximum van 130 km/uur. Snellere 
aanpassing is niet mogelijk door de lange 
gebruiksduur van rollend materieel en in
stallaties. Een studie om na 1980 snel
heden van 160 km/uur in te voeren, is 
in volle gang.
Zeer hoge snelheden komen, gezien de 
grootte van ons land, slechts in aan
merking voor internationale trajecten. 
Dit kan ook zijn nut afwerpen op binnen
lands vervoer; de reistijd Amsterdam- 
Rotterdam bijvoorbeeld zou er zeer door 
verminderen.
De mogelijke nieuwe spoorlijn Amster- 
dam-Lelystad-Groningen zou ook in aan
merking kunnen komen voor snelheden 
boven de 160 km/uur.

PERSPECTIEVEN

Nieuwe railsystemen voor hoge snel
heden openen interessante perspec
tieven voor het Europees verVoer 
op middellange afstanden. Een aantal zeer 
moderne railsystemen wordt op dit mo
ment onderzocht. Deze systemen zijn ge
schikt voor snelheden boven de 200 km/ 
uur en betreffen zowel verder ontwikkelde 
conventionele treinen als luchtkussentrei- 
nen of treinen met magneetophanging of 
ondersteuning.
Of nieuwe systemen op middellange af
standen een aantrekkelijk alternatief yppr 
de luchtvaart zullen vormen, moet men 
nog afwachten. Er zijn wel aanwijzingen 
dat dit het geval is.
Het is nu niet mogelijk een definitieve 
keuze te maken uit de geavanceerde sys
temen. Deze keuze zal op Europees niveau 
moeten plaatshebben. Bovendien ontbreken 
nog de nodige basisgegevens om een ver
gelijking tussen de verschillende systemen 
te kunnen maken. In het kader van de 
O.E.S.0. de CEMT en de EEG studeert 
men op de toekomstige uitbouw van het 
personenvervoer in West-Europa.
Deze studie moet over drie jaar gereed 
zijn. Pas dan zal blijken welke nieuwe 
techniek (inclusief de luchtvaart) een be
lofte voor de toekomst inhoudt. Tevens zul
len adviezen worden verstrekt welke ac
ties ondernomen moeten worden Om in de 
jaren tachtig de nieuwe technieken te 
kunnen toepassen. Bij Donauried inDuits- 
land is bijvoorbeeld een proefbaan aange
legd, waarop zeer moderne railsystemen 
worden onderzocht. Er bestaanaanwijzin- 

'gen dat men in West-Europa in eerste 
instantie lijnen voor een snelle wielrail- 
techniek wil aanleggen. Hierbij zijn ook 
verbindingen met Nederland voorzien. 
Voor Nederland komt eventueel in aan
merking een lijn van Amsterdam, via 
Rotterdam naar Brussel. Daar komen aan
sluitingen op verbindingen met Parijs en de 
Kanaaltunnel. Ook komt een lijn Amster- 
dam-Rotterdam-Roergebied in aanmer
king. Op zijn vroegst kunnen dergelijke 
snelle verbindingen pas gereed zijn tus
sen 1985 en 1995.

KLASSIEK

Wat de toekomstplannen van de NS be
treft; als er nieuwe spoorlijnen komen 
met een maximumsnelheid tot 160 km/ 
uur, dan zullen deze volgens de klassie
ke railtechniek worden aangelegd. Voor 
treinen met hogere snelheden wordt voor
lopig de keuze van de techniek nog open
gehouden.
Bij Den Haag, Heerjansdam, Breda, 
Utrecht, Abcoude en Amsterdam zijn nog 
grote spoorwegwerken in uitvoering. 
Gemiddeld 12 procent van het aantal 
reizigers, dat gebruik maakt van een voor- 
stadhalte heeft de nabij gelegen stad als

reisdoel. Uit een onderzoek bleek, dat 
slechts een gering deel van het aantal 
reizigers dat een voorstadstation ge
bruikt, wordt onttrokken aan bus en/of 
tram.
Aangenomen wordt, dat het aantal auto’s 
per honderd inwoners ook in de steden 
nog belangrijk zal toenemen. Eri juist om 
een selectief gebruik van de auto mogelijk 
te maken staan nieuwe stedelijke en regi
onale spoorwegen in het centrum van de 
belangstelling. In de komende decennia 
zal een toenemende waarde worden toege
kend aan het personenvervoer in de trein. 
De Zoetermeerlijn die thans in aanleg is, 
zal op den duur bedrijfs-economisch niet 
rendabel kunnen zijn. Deze lijn gaat ech
ter een belangrijke functie vervullen in 
het woon-werkverkeer tussen Zoetermeer 
en Den Haag.
De regering heeft onlangs concessie ver
leend voor de aanleg van de Schiphol- 
lijn.

De kwaliteitsverbeteringen, als gevolg 
van ,.Spoorslag ’70”  hebben de op
brengsten in 1971 met een bedrag tussen 
de 10 miljoen en 15 miljoen gulden doen 
toenemen. De meerkosten werden in 1971 
slechts voor een deel door de meer
opbrengsten gedekt. Men neemt aan, gezien 
de ontwikkeling van kosten en opbreng
sten, dat het nadelig resultaat van Spoor
slag ’70 sindsdien nog is gestegen.

COMMERCIEEL

Het vervoer van goederen door de NS 
dient in beginsel als een commerciële 
activiteit te worden gezien. Deze acti
viteit wordt verricht in concurrentie met 
het vervoer over de weg en over de bin
nenwateren. De verwachtingen over het 
beloop van de verliezen geven grote zorg. 
Onlangs is dan ook besloten een struc
tuuronderzoek in te stellen naar het goe
derenvervoer per spoor. Dit in aanslui
ting op studies die betrekking hebben 
op het vervoer over de weg en via het 
water. Inmiddels verloopt de herstructu
rering van het wagenladingenvervoer van 
de NS op soepele wijze. De reorganisa
tie van dit vervoer zal in 1976 zijn vol
tooid. Naar verwachting is dit vervoer 
met ingang van 1977 in staat tenminste 
zijn specifieke kosten te dekken.

Door afstoting van onrendabele activitei
ten in het zogenaamde gespreide wa
genladingenvervoer en door de concen
tratie van rangeeractiviteiten, zal een 
aantal arbeidsplaatsen overbodig worden. 
Een deel van het betrokken personeel vloeit 
langs natuurlijke weg af. Een ander deel 
kan elders in het bedrijf worden geplaatst.

Tenslotte kunnen overige betrokkenen in 
lanmerking komen voor een vrijwillige 
wachtgeldregeling. Daarover is onder 
meer overleg gevoerd met de vakvereni- 
;ingen.

rl.Li.

Politieke partijen, demokratisering, 
beleid, woningbouw

nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch

REGEREN^ REAGEREN, eêïikursusbupgérschapskunde*

40 schriftelijke lessen voor 25.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen ypor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10. -

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE GEMEENTERAAD, een kursus gemeentepolitiek

24 schriftelijke lessen voor 25.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE ONDERNEMINGSRAAD,
een kursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 45.-

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

STIC H TIN G  BUR G ER SCH APSK U ND E
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (01710) 93403.
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Tweede nationale luchthaven in
I

M arkerwaard zal minste geld kosten
In het christelijk-historisch weekblad 
„de Nederlander” van vrijdag 26 juli 
jongstleden stond het artikel 
„Tweede nationale luchthaven: een 
complexe zaak”. Dit artikel handelde 
over de werkwijze van de Plangroep 
tweede nationale luchthaven, welke 
commissie bezig was met een uit
gebreide analyse van de vijf plaatsen 
in Nederland, welke eventueel voor 
de vestiging van een nieuwe lucht
haven in aanmerking komen.
Enkele dagen na het verschijnen van 
,,de Nederlander” van 26 juli kwam 
het rapport van de plangroep in de 
publiciteit. Vestiging in de Marker
waard zal het minste kosten, aldus 
het rapport.
In nevenstaand artikel wordt nader 
op het rapport ingegaan.

Voorzover de effecten van een tweede 
nationale luchthaven in geld kannen 
worden weergegeven, komt de plangroep in 
rangorde van stijgende kosten tot het 
volgende resultaat: 1. Markerwaard, 2/3. 
Dinteloord en Leerdam, 4. Goeree, 5. 
Maasvlakte. De kosten gemoeid met de 
openstellii^ van de twee nationale lacht- 
haven in de Markerwaard alsmede van de 
daarmee samenhangende werken vragen 
een investering van 2274 miljoen galden. 
Dinteloord en Leerdan geven een gering 
onderling kostenverschil. Goeree en de 
Maasvlakte, eveneens met een klein 
onderling verschil, hebben de grootste 
kostenpost; voor de Maasvlakte bedragen 
de opensteDingskosten 4395 miljoen galden, 
inclosief samenhangende werken. De veilig
heid van het luchtverkeer maakt bij het 
naast elkaar bestaan van twee nationale 
luchthavens een gecompliceerde roniestrac- 
taar in het lachtroim noodzakeljjk.
De locaties Dinteloord, Goeree en Maas
vlakte vertonen een zo ingewikkelde weder
zijdse inwerking met het luchtverkeer boven

de aangrenzende landen dat een oplossing 
zeer moeilijk wordt geacht. Voor Leerdam 
komt daar nog bij de verkeerstechnische 
wisselwerking met Schiphol en met het 
militaire luchtverkeer. Voor een locatie in 
de Markerwaard kan de vereiste route
structuur worden ontworpen, zij het dat 
hierbij een nauwe samenwerking met de 
militaire sector voor het gebruik van het 
luchtruim niet kan worden gemist.
GELUIDSfflNDER
De plangroep heeft ook de geluidshinder 
bestudeerd. Voor de beide landlocaties is 
deze aanzienlijk; wel zijn de gebieden waar 
de geluidsbelasting zal kunnen gaan 
optreden, zo gunstig mogelijk geprojecteerd 
ten opzichte van de woongebieden. Voor de 
Noordzeelocaties is de eis gesteld dat de 
geluidbelastingcontouren nergens het vaste
land mogen raken.
Vóór het natuurlijk milieu heeft de 
Markerwaard de minst nadelige gevolgen. 
Wel is volgens de plangroep nader 
ecologisch onderzoek noodzakelijk voor de 
situering van de luchthaven, de plaatsen 
van de verstedelijking en de tracering van 
de verkeersinfrastructuur.
De vestiging bij Leerdam lijkt de meeste 
bezwaren voor het milieu op te roepen. 
Daar staat tegenover dat de reistijd- en 
verplaatsingskosten en de kosten van de 
infrastructuur gezamenlijk voor Leerdam 
het laagst zijn.

GEVOLGEN
Een luchthaven heeft belangrijke gevolgen 
voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de 
gekozen locatie zal het inwonertal 
belangrijk hoger worden. Bij een verkeers
omvang van 80 miljoen passagiers- 
bewegingen in het jaar 20i00 zal een tweede 
nationale luchthaven tenminste 40.000 
arbeidsplaatsen opleveren. Hierdoor zullen 
ongeveer 110.000 personen economisch 
afhankelijk zijn van de luchthaven. De 
indirecte werkgelegenheid zal nog 50 è 80 
procent van de directe werkgelegenheid 
bedragen. Bij het opstellen van de schetsen 
van de te verwachten verstedelijking is de

plangroep uitgegaan van het zoveel 
mogelijk handhaven van de nationale en 
provinciale beleidslijnen voor de ruimtelijke 
ordening.
Voor de infrastructuur zullen de gevolgen 
niet alleen in de directe omgeving maar ook 
op grotere afstand merkbaar zijn. De 
omvang van het luchthaventerrein, maxi
maal ongeveer 40 vierkante kilometer, zal 
trouwens ook de behoefte doen ontstaan 
aan een intern transportsysteem. De plan
groep wijst in dit verband op het belang van 
een daarmee geïntegreerd, intensief te 
gebruiken openbaar vervoer.

VERDELING

In het rapport van de plangroep is ook een 
beschouwing gewijd aan de mogelijkheden 
van een functieverdeling tussen Schiphol en 
de tweede nationale luchthaven. Er zijn 
twee mogelijke verdelingen beschouwd. Bij 
de ene ontvangt Schiphol een deel van het 
Europese lijnverkeer (30 k 40 procent van 
het totale luchtverkeer) en doet alle overige 
luchtverkeer de tweede luchthaven aan. In 
de andere mogelijkheid ontvangt Schiphol 
10 procent van het totale luchtverkeer. Wat 
de verwachtingen omtrent de groei van het 
luchtverkeer betreft, is bij de studie 
uitgegaan van drie prognoses, respectie
velijk uitkomend op 60, 80 en 100 miljoen 
passagiersbewegingen in 2000 voor de beide 
luchthaven samen. Dit komt overeen met 
respectievelijk 30,40 en 50 miljoen reizen in 
het jaar 2000, waarvan circa de helft door 
buitenlanders. De daarmee corresponde
rende aantallen commerciële vliegbewe
gingen (inclusief die voor vracht) zijn 
respectievelijk 340.000, 406.000 en 468.000.
Zelfs bij de laagste schatting zullen er op 
Schiphol omstreeks 1985 al capaciteits
problemen zijn. Door regulerende maat
regelen zou dat tijdstip circa drie jaar later 
kunnen vallen. Niettemin is het rapport er 
van uitgegaan dat de tweede nationale 
luchthaven in 1985 operationeel moet zijn. 
Het onderzoek van de plangroep heeft zich 
niet bezig gehouden met de vraag o f de

aanleg van een tweede nationale luchthaven 
wenselijk is. Daarover wordt aan de 
plangroep rapport uitgebracht door het 
Centraal Planbureau.
Het rapport van de plangroep loopt op geen 
enkele wijze vooruit op de beslissing of de 
Markerwaard al dan niet ingepolderd moet 
worden.
De door de plangroep gemaakte vestigings
plaatsanalyse is opgezet in de vorm van een 
kosten-batenanalyse. Daar uit de studies 
van het Centraal Planbureau reeds is 
gebleken dat de bruto baten (15,8 miljard 
gulden) - voor alle vijf plaatsen gelijk zijn, 
wordt de rangorde van de locaties alleen 
bepaald door de kosten en door de effecten 
die niet in geld zijn uit te drukken.

H. L.

VERKEERSVEILIGHEID
IN EUROPA
De Europese commissie (het dagelijks 
bestuur van de Europese gemeenschappen) 
gaat orde op de Europese verkeersveilig- 
heidszaken stellen. Dat is gebleken tijdens 
de onlangs gehouden vergadering van de 
ministers van verkeer van de EEG-landen. 
Op korte.termijn worden voorstellen van de 
commissie verwacht om een aantal 
veiligheidsmaatregelen in de landen van de 
Europese gemeenschap gelijk te trekken. 
Het gaat daarbij vooral om:
- de maximum-snelheden,
- de periodieke keuring van auto’s,
- de verplichting om autogordels te dragen. 
De Europese commissie gaat bovendieii 
proberen om het probleem van het alcohol- 
promillage voor de gehele Europese 
gemeenschap te regelen. Ze wil, dat in alle 
•lidstaten gelijkluidende bepalingen komen 
over het maximum-alcoholgehalte dat in het 
bloed van de autobestuurder mag voor
komen.

H. L.

Zb denk ik er over

Op weg naar de Anarchie
In de achter ons liggende weken hebben op 
verschillende plaatsen in ons land een groot 
aantal boeren en tuinders hun bedrijven 
verlaten om verkeersknooppunten te be
zetten en daarmee zeer indringend de 
aandacht te vestigen op de noodtoestand in 
dit deel van ons volk.
Als een doorgaans rustige en altijd hard 
werkende groep op deze wijze het werk 
onderbreekt en de straat opgaat, is er wel 
iets aan de hand.
Dan is er wel iets meer aan de hand dan een 
paar procenten of een aantal centen 
waarvoor in het verleden de heren Lanser, 
Groene veld. Kok en Spit de grote broek 
aantrokken en de straat opgingen. Het gaat 
om een veelvoud van procenten en centen 
die de boeren en tuinders als vrucht van het 
beleid van deze progressieve regering te kort 
komen.
■Reeds in het najaar van 1973 heeft dr. 
Kruisinga daar in een motie de aandacht op 
gevestigd.
Deze motie werd door de minister-president 
aangemerkt als een ,,Slag in de Lucht” en 
zij werd voor kennisgeving aangenomen.
De feiten hébben intussen duidelijk 
gesproken en daarom is het voor mijn besef 
een toch wel ontstellende zaak dat de 
woordvoerder van de regering, in casu de 
heer Van der Stee, voor de tv zonder enige 
argumentatie zegt: „Ook nu nog met het 
oog op de barricaden een slag in de lucht”. 
Het wil mij voorkomen dat de heer Van der 
Stee, die voorheen onder regie van de heer 
Biesheuvel zorgvuldig motiveerde en argu
menteerde, in vrij ernstige mate is aangetast 
door de ,,Progressieve Rode Hond” .
Dat tast het gezichtsvermogen aan en 
brengt tot het functioneren op een niveau 
van een ,,Nietes-Welles” spelletje.
Dat zelfde kan ook gezegd worden van die 
andere regeringswoordvoerder, de heer 
Boersma. Van de werkelijke problemen van 
land- en tuinbouw weet hij niets. Als 
woordvoerders van de progressieve club van 
de heer Den Uyl waren het ridders van de 
droeve figuur.

En als demonstratie van progressieve 
geprikkeldheid worden tegen de boeren 
pantserwagens op de weg gebracht en 
vliegtuigen de lucht in gestuurd, vliegtuigen 
zonder atoomkoppen wel te verstaan.
Maar het geheel vormt dan toch de stof voor 
het ergste hekeldicht dat men op dit kabinet 
en zijn beleid dichten kan.
Laat ik maar een paar posten van de 
rekening noteren.
De boeren hebben niet iets nieuws uit
gevonden, zij hebben een reeds plat 
getreden paadje bewandeld en deze 
regering aangesproken in haar eigen taal en 
bestreden met haar eigen middelen.
De boeren hebben een stuk onwettige actie 
gevoerd en een aantal medeburgers hinder 
bezorgd en in hun werk belemmerd. 
Onwettige actie die in feite strafbare feiten 
oplevert lag voorheen bij een groot deel van 
de leden van deze regering goed in de 
markt, er kwam een stuk maatschappij
hervorming in tot uitdrukking.
Zet ze maar op een rij, dan is de zaak 
duidelijk.
Als indertijd een aantal niet nader te kwali
ficeren jongelieden het Maagdenhuis in 
Amsterdam bezetten, staan de progressieve 
zieners daarbij in hun handen te strijken. 
Zeer onlangs kregen wij in Nijmegen 
dezelfde vertoning.
Hardschreeuwende snotneuzen zijn aan alle 
kanten in de watten gelegd en door 
progressief Den Haag steeds met schouder
klopjes aangemoedigd.
Basis van de democratie is nog altijd de wet 
en voor de wet zijn alle Nederlanders gelijk. 
Als men in Den Haag onwettige actie van de 
een aanmoedigt, subsidiair oogluikend toe
laat en accepteert dat men het recht in eigen 
handen neemt, dan is iedereen daartoe 
gemachtigd. Daarom doet de mededeling 
van de heer Boersma dat men niet op de 
barricaden en niet met het mes op de keel 
wil onderhandelen, door en door onwaar
achtig en tweeslachtig aan.
Deze regering meet met twee maten, 
bevordert de anarchie en vormt door haar

dubbelhartige gedoe een bedreiging van de 
democratie.
Op de progressieve basis zou men hoogstens 
tegen de boeren kunnen zeggen: op de brug 
bij Zwolle o f bij Rotterdam worden niet de 
prijzen geregeld, een efficiënte bezetting 
zou zijn die van het Catshuis o f het 
departement van Landbouw.
Den Haag heeft nu naar de kant van de

boeren en tuinders wapengekletter laten 
horen, de naaste toekomst zal moeten leren 
of de heren dit naar de kant van hun eigen 
speciale en consequent vooruitstrevende 
vrienden en vriendinnen ook gaan doen.
Zwolle, 7 augustus 1974.

H. J. Kruisselbrink, 
tweede voorzitter CHU Zwolle.

Fiscale wensen
In de Nederlander van 21 juni 1974 wordt 
gehandeld over een drietal wensen van 
Kruisinga in de fiscale sfeer.
Allereerst ten aanzien van de eigen woning 
moet er zekerheid komen, dat de rente
aftrek voor de inkomstenbelasting gehand
haafd blijft.
Ik twijfel er niet aan o f deze aftrek zal 
bestendigd blijven, wanneer het bestaan der 
schuld door h)fpothecaire inschrijving wordt 
bevestigd.
Het zal een moeilijk punt zijn een rente
aftrek te weigeren, indien de schuld is 
aangegaan mede of uitsluitend om de 
kosten van de inboedel, auto, caravan, 
pleziervaartuig of andere uitgaven in de 
consumptieve sfeer te financieren.
Volgens Kruisinga zou de aftrekbaarheid 
van onderhoudskosten voor de eigen woning 
in enigerlei vorm moeten worden hersteld.
Ik zou het redelijk vinden, indien de 
eigenaarsbelasting op de eigen woning 
(grond-, waterschaps- of rioolbelasting, 
eventueel de gemeentelijke onroerend-goed- 
belasting ten laste van de eigenaar-bewoner) 
alsmede de kosten van brandverzekering 
ten laste van het inkomen mochten worden 
gebracht.
Het eigen woningbezit, meer dan vroeger 
een eis des tijds, zal daardoor tevens worden 
bevorderd.
Het volgende punt, de belastingheffing voor 
bejaarden, doet bij mij de vraag opkomen, 
welke de vele onbillijkheden zijn in de nood
voorziening voor 1974. Kan daarover geen 
uiteenzetting in de Nederlander worden ge
geven, opdat dit vraagstuk meer in de 
algemene belangstelling komt?
Het derde punt, dat wordt genoemd is de 
vermogensbelasting op acht pro mille, waar

wordt gevraagd om een bijzondere regeling 
voor vermogen, dat is belegd in de 
onderneming van zelfstandigen, met de 
motivering, dat dit vermogen maatschappe
lijk een geheel andere functie vervult dan 
het vermogen van de gewone belegger.
Dit verschil is me allerminst duidelijk.
Meer dan eens heb ik waargenomen, dat het 
vermogen in de onderneming van een zelf
standige voor de vermogensbelasting 
beduidend lager dan de wezenlijke waarde 
is aangegeven.
Naar mijn gevoelens is de huidige ver
mogensbelasting, naast de inkomsten
belasting met haar grote progressie in de 
tarieven, uit de tijd.
De inkomsten uit waardevaste pensioenen 
zouden meer geschikt zijn om door een aan
vullende belasting te worden getroffen dan 
de wisselende en vaak lage inkomsten uit 
vermogensbestanddelen als verpachte lan
derijen, huizen, aandelen en obligaties.
Naar ik meen, heeft het indertijd in de 
bedoeling van staatssecretaris Mr. W. 
Schoften gelegen, de aftrekbaarheid van de 
vermogensbelasting voor de inkomsten
belasting voor te stellen.
Gedachtig aan het gezegde, dat het niet 
mogelijk is twee ruggen uit één varken te 
snijden - behalve dan bij de fiscus - zou ik 
een dergelijke wetswijziging zeer toejuichen. 
Mag ik tenslotte wijzen op de verschillende 
gedragslijn in onze wetgeving: in beginsel 
komen o.a. bijdragen voor de kerkelijke 
gemeente wel voor aftrek op het inkomen in 
aanmerking; heffingen voor de burgerlijke 
gemeente, welke eveneens uit het inkomen 
moeten worden bestreden, daarentegen 
niet.
Bussum. D. Kloeten.
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Dit is Bambi.
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Géén antwoord voor de zwakkeren.
Géén oog voor de groepen, die in 1 9 7 3 /1 9 7 4  in de knel zijn gekomen
Het christen-democratisch program is 
kennelijk niet de eerste toetssteen van dit 
kabinet-Den Uyl.
Dat hieek wederom op dinsdag 17 septem
ber 1974.
Onnodig te zeggen, dat de voorstellen van 
het kabinet voor 1974 de CHU hebben te
leurgesteld.
Schotten schildert elders de voorstellen in 
hun financiële en fiscale aspecten treffend. 
Hij vat het antwoord, dat Den Uyl geeft op 
de huidige situatie samen als een „uit
barsting, een explosie van overheidsuitga
ven” .
Naar het oordeel van de CHU zou de uitga
venstijging deze omvang niet behoren te 
hebben aangenomen. Zij zon ook naar ons 
oordeel voor een groter deel moeten worden 
gebruikt voor investeringen en voor investe- 
ringsteunende en investeringsbevorderende 
maatregelen.
De gevolgen van de voorstellen van dit ka
binet-Den Uyl zullen ook in 1976 en vol
gende jaren een zeer zware druk op de be
stedingen van de individuele burger uit
oefenen.
Sinds het optreden van dit kabinet-Den Uyl 
is in het midden- en kleinbedrijf en in de 
land- en tuinbouw een sterke inkomensda
ling opgetreden.
In die categorieën worden veelal zeer lange 
arbeidstijden gemaakt. De sociale voor
zieningen zijn er veel slechter dan voor de 
werknemers. Velen werken daar met inko
mens, die het gevolg zijn van de werkzaam
heid van niet een enkel gezinslid, maar van 
het gehele gezin. De inkomens zijn er veelal 
laag tot zeer laag.

Schrijnend

Het is schrijnend, dat ook ditmaal dit kabi
net voor die situatie onvoldoende aandacht 
heeft.
Scholten stelt terecht:
„Wanneer middenstanders en boeren had
den gehoopt in de fiscale politiek voor 1975 
een wezenlijke bijdrage te vinden voor hun 
problemen, dan zijn zij bedrogen uitgeko
men” en
„........ wordt op geen enkele wijze aandacht
besteed aan het meest wezenlijke fiscale 
probleem, waarvoor de zelfstandigen zich 
op dit moment zien geplaatst.”
Zeker moet bij de algemene beschouwingen 
de problematiek van midden- en kleinbe
drijf van de land- en tuinbouw aan de orde 
zijn.
Wij zijn als CHU van oordeel, dat voor die 
sectoren met spoed maatregelen moeten 
worden getroffen. Dat vond reeds uitdruk
king bij onze nog aan de orde zijnde motie, 
die in mei bij een interpellatie over de inko
menssituatie in het midden- en kleinbedrijf 
aan de orde werd gesteld.
Die maatregelen betreffen ook de fiscale 
sfeer. Daarover doen wij nu twee concrete 
voorstellen. Eén voor de lange termijn. Eén 
voor de korte termijn. De korte termijn is 
een noodoplossing. Zij is echter technisch 
op korte termijn uitvoerbaar. Het is naast 
de investeringsaftrek en de fiscale oude
dagsvoorziening het totstandbrengen van 
een zelfstandigenaftrek. Dat voorstel zou 
een minimum op korte termijn zijn.

Andere maatregelen op fiscaal terrein slui
ten wij echter ook niet uit. Zeker is dat er 
iets moet gebeuren.

Kleine spaarders

Er is nog een groep zwakkeren waar naar 
onze visie de miljoenennota aan voorbij 
gaat. Dat zijn de kleine spaarders. Bij het 
huidig tempo van geldontwaarding mag 
men inkomsten uit spaargelden niet zonder 
meer als „inkomsten” beschouwen.
Dat is een heel dringende zaak.
Ieder jaar wordt hier aan de mensen, die 
zuinig zijn geweest, en gespaard hebben, in 
toenemende mate onrecht gedaan. In dat 
verband ligt er een wetsvoorstel van oud- 
staatssecretaris Scholten, waarnaar hij in 
dit nummer verwijst. De behandeling daar
van werd opgeschort. De CHU wenst, dat

door dn R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie Tweede Kamer
dit voorstel thans weer in behandeling 
komt.
Dan kan blijken hoe men in de Kamer staat 
tegenover de behandeling van spaargelden.

Niet sterk

Het gaat slecht in ons land. De miljoenen
nota noemt de externe positie wel sterk. 
Daarmee is echter de totale economie niet 
sterk. Te zeer is de nadruk gelegd op de 
externe positie. De formuleringen tonen een 
overschatting van de eigen economische 
krachten. De gesehetste externe positie ge
voegd bij de moeilijke situatie, waarin tal 
van middenstanders, landbouwer en tuin
ders verkeren, zou ertoe moeten leiden juist 
diegenen, die in die moeilijke situatie verke
ren, te helpen. Daarvan vinden wij geheel 
onvoldoende in de miljoenennota terug. 
De vele en de toenemende faillissementen 
vormen een topje van de ijsberg. Een topje, 
dat toont hoe slecht het gaat in veel sectoren 
van het bedrijfsleven.
Maar de faillissementen zijn niet het enige 
waarschuwende teken. Daarnaast is er de 
sterke stijging van de werkeloosheid. Voor 
de cijfers past geen andere term dan alar
merend. Nooit sinds de oorlog zijn de 
werkeloosheidscijfers voor de bouw, en voor 
de middelbare en de jongere leeftijdsgroe
pen zo slecht geweest.
Wij hebben daarvoor gewaarschuwd. Deze 
belangrijke zaak is ook in de Unieraad aan 
het begin van dit jaar aan de orde geweest.

Zij moet a.s. zaterdag in de Unieraadsver- 
gadering weer aan de orde komen.

Gewaarschuwd
Wij hebben op het gebied van de bouw ge
waarschuwd bij
a. de introductie van het bouwprogramma 

Gruyters-van Dam-Schaefer
b. de begroting toen door Tolman een 

helaas onvoldoend gesteunde motie werd 
ingediend.

c. De overlegging van de huur- en subsidie- 
nota Gruyters-Van Dam-Schaefer.

Ir de Koning ging in het laatste nummer 
van christelijk-historisch weekblad de Ne
derlander uitvoerig op die plannen in. Deze 
plannen van het kabinet kunnen zeker door 
de CHU niet worden geaccepteerd. Maar de 
aanvullende bouwprogramma’s, waar Tol
man om vroeg, zullen er moeten komen. 
Waar dit kabinet-Den Uyl in dit opzicht nu 
mee komt is te laat en te weinig.
Behalve dat de werkeloosheidscijfers slecht 
zijn in de bouw zijn ze het ook voor het 
kantoorpersoneel en voor de textiel. 
Na-oorlogse records zijn er in de werkeloos
heid voor de leeftijdsgroepen tot 40 jaar. 
Ook voor de leeftijdsgroepen boven 40 jaren 
is de werkeloosheid hoog. Maar voor die 
leeftijdsgroepen is daarnaast de sterke toe
name van WAO-genieters opvallend.

Weinig overtuigend

Het anti-inflatiebeleid is ook ten aanzien 
van het overheidstarievenbeleid weinig o-

vertuigend. Voldoende argumentatie terza
ke van de explosieve verhoging van de aard- 
gasprijzen reeds per 1 januari 1975 ont
breekt. Is trouwens de veronderstelling, dat 
men reeds 1 januari met een dergelijke ver
hoging kan komen wel realistisch? Ook 
daarover hebben wij twijfel. Het kabinet zal 
ons daarover nog moeten overtuigen, 
evenals over de noodzaak om thans met een 
dergelijke scherpe prijsverhoging te komen. 
Hoe is daarbij de verhouding van de na
tionale prijs tot de exportprijs? Het lijkt ook 
in dit opzicht o f dit kabinet zich niet reali
seert in welk een delicate positie ze verkeert. 
Enerzijds verbiedt ze middenstanders kos
tenstijgingen, die ze zelf oplegt als b.v. 
minimum jeugdlonen door te berekenen. 
Anderzijds komt ze zelf met exhorbitante 
prijsverhogingen. Op z’n minst roept ze 
hiermee twijfel op aan de oprechtheid van
haar eigen beleid. Traag

Op het terrein van het milieubeheer blijft de 
voortgang traag. De wetgeving terzake van 
de geluidshinder en de bodemverontreini
ging, die naar de visie van de CHU het afge
lopen parlementaire jaar had behoren en 
had kunnen worden ingediend, wordt nu 
voor het komende jaar aangekondigd. We 
zullen afwachten wat ervan komt. Met het 
wettelijk kader voor de structurering van de 
gezondheidszorg in de vorm van een wet op 
de gezondheidsvoorzieningen wordt onvol-
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De Miljoenennota 1975

Overheidsuitgaven rijzen de pan uit

door mn W. Scholten, lid van de Tweede Kamer voor de CHU
De Nederlandse economie vertoont een 
sterk gespleten beeld. Enerzijds is er een 
sterke externe positie, wat onder meer blijkt 
uit bet geraamde overschot op de betalings
balans van ongeveer vier miljard gulden. 
Onze economie heeft zich van de schok van 
de energiecricis snel hersteld. Anderzijds 
vertoont de interne positie zeer zwakke 
plekken: een voor de naoorlogse periode on
gekend hoog niveau van werkloosheid 
(ISOjOOO mensen), gepaard met een ook 
overigens sterke stijging van het niet-actieve 
deel van de beroepsbevolking; een voort
durende druk op het winstniveau en daar
mede samenhangende een onbevredigend 
investeringsniveau. Alles gepaard gaande 
met een ook voor 1975 hoog (veel te hoog) 
percentage van geldontwaarding.
Het antwoord dat het kabinet-Den Uyl in 
de miljoenennota 1975 op deze situatie 
geeft kan kort en bondig worden 
samengevat als een uitbarsting van over
heidsuitgaven. Vergeleken met 1973 stijgen 
die uitgaven met niet minder dan 23% o f in 
bedragen rond IIV2 miljard gulden. Daar- 

I van is twee/derde deel bestemd voor het op
vangen van loon- en prijsstijgingen; de rest 
is een reële uitbreiding van de uitgaven. De
ze zeer sterke stijging wordt mogelijk ge
maakt door onder meer l 'A  miljard gulden 
méér te lenen en door de extra inkomsten 
uit aardgas in de orde van grootte van IV ï 
miljard gulden. De belastingdruk in engere 
zin daalt daarbij met 0,2%. Houdt men 
echter rekening met de lastenverzwaring die 
voor de burgers voortvloeit uit de verhoging 
van de aardgasprijs (en dat is niet meer dan 
logisch), dan is er geen lastenverlichting, 
maar een drukverzwaring in de orde van 
grootte van 0,5%.

Ik heb tegen deze uitgavenstijging zeer 
grote bedenkingen. Hoewel ik uiteraard op 
het moment dat ik deze regels schrijf nog 
niet alle begrotingshoofdstukken heb gele
zen, heb ik toch uit de miljoenennota de 
stellige indruk overgehouden, dat het 
kabinet met deze extra uitgaven niet de we
zenlijke structurele problemen van onze 
economie aanpakt. Want dat er iets mis is 
met die economie is overduidelijk. Het 
alarmerende cijfer van de werkloosheid 
spreekt al zeer duidelijke taal.
Er zijn vele bedrijven (met name die niet 
voor export werken) die op de rand van de 
rode cijfers leven. Het gehele midden- en 
kleinbedrijf wordt geteisterd door de geld
ontwaarding. Overigens zij niet alleen; de 
inflatie is de wortel van zeer veel kwaad. 
Over de problemen van de boeren en tuin
ders behoef ik niet lang uit te wijden; die 
zijn overbekend.
Naar mijn oordeel had het kabinet een veel 
groter deel van de uitgavenstijging moeten 
gebruiken voor investeringsondersteunen- 
de, voor investeringsbevorderende maatre
gelen.
Mijn tweede bezwaar is dat het kabinet de 
extra inkomsten uit leningen en aardgas 
voor zo’n belangrijk deel heeft gebruikt 
voor uitgavenvergroting en niet voor lasten
vermindering. Bij een bedrag van 4 miljard 
extra inkomsten had een grotere lastenver
lichting coor de individuele burger gepast 
dan die voortvloeit uit de 0,2% belasting- 
drukvermindering en de ƒ  500 miljoen 
rijksbijdrage aan de sociale verzekering. 
Bovendien staat tegenover de lastenver
mindering de drukverzwaring door de stij
ging van de aardgasprijs. Een duidelijk be
leid zou een belangrijke bijdrage hebben

gevormd aan een afremming van de 
loonkostenstijging in 1975. En dat zou posi
tief hebben gewerkt zowel op het investe
ringsniveau en de werkgelegenheid als op 
de geldontwaarding.
Mijn derde bezwaar is dat deze miljoenen
nota 1975 uitzonderlijk grote problemen 
gaat oproepen voor de jaren 1976 en 
volgende. Die problemen zijn velerlei; ik 
noem er twee.
Het probleem van de zogenaamde auto
nome stijging van de overheidsuitgaven 
(d.w.z. de stijging die automatisch optreedt 
zonder dat er nieuwe beleidsbeslissingen 
worden genomen) is nu reeds zeer groot. 
Door nu een dergelijke uitgavenstijging toe 
te staan wordt dit probleem verder aange
scherpt. Immers met dit nieuwe geld zullen 
allerlei nieuwe activiteiten op touw worden 
gezet, die in de nabije toekomst snel meer, 
tot veel meer, geld zullen vragen. Alle mooie 
meerjarenramingen (die deze mil
joenennota voor de eerste maal bevat, het
geen een positieve zaak is) ten spijt, zal er in 
de jaren 1976 en volgende een zeer sterke 
druk op het niveau van de overheidsuitga
ven ontstaan.
In de tweede plaats wijs ik op de lastenver
zwaring voor de individuele burger die uit 
dit beleid in de laren 1976 en volgende zal 
voortvloeien. In de meerjarenramingen 
wordt voorshands uitgegaan van een belas- 
tingdrukstijging van 0,5% in 1976 en 0,4% 
in 1977 en 1978. Maar hier komt de druk- 
stijging uit de aardgasprijsstijging nog 
boven op. En dan komt men op cijfers bo
ven de 1% per jaar.
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CDA-Overleg vier grote steden
Sinds een halfjaar functioneert een overleg 
tussen de voorzitters van de drie Christen 
Democratisch partijen ARP, CHU en KVP 
uit de grote steden Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht, die regelmatig 
eenmaal per maand bijeen komen op het 
Provinciehuis in den Haag onder voorzitter
schap van dr. R. Eysink, lid van Gedputeer- 
de Staten in Zuid-Holland.
Bovengenoemd overleg is voortgekomen uit 
een reeds bestaand contact tussen de KVP- 
voorzitters in de grote steden. In het kader 
van de met name in de gemeenten voort
schrijdende samenwerking tussen ARP, 
CHU en KVP en de daaruit resulterende 
CDA-Fracties in de gemeenteraden, is dit 
overleg van KVP-voorzitters in mei ji. uit
gebreid met de collega’s van ARP en CHU. 
Een eerste gemeenschappelijke activiteit 
was het organiseren op 11 mei van het 
CDA-Congres „Dynamische stad” , waar
over men destijds heeft kunnen lezen.

Waarom?
Waarom een overleg uitsluitend tussen de 
voorzitters uit de grote steden? Omdat deze 
steden, gezamenlijk 2,5 miljoen inwoners 
tellend, veel problemen gemeen hebben: 
financieel, bestuurlijk, leegloop, verkrot
ting, structurele werkloosheid, verstikking 
binnenstad, onbetaalbare huren in de 
nieuwbouw en last but not least opvang, 
begeleiding en huisvesting van rijksgenoten 
uit de West).
In een aantal resoluties heeft het congres 
deze problemen onder de aandacht van 
regering en parlement gebracht.
Voorts hebben de voorzitters zich eind mei 
per brief tot de minister-president gericht, 
die als oud-wethouder van Amsterdam uit 
eigen bestuurlijke ervaring de problematiek 
van de grote stad kent. Zij schrijven daarin, 
dat een behoorlijk en efficiënt bestuur in de 
steden alleen kan functioneren op basis van 
een beleidsprogram voor de komende zit- 
tings periode, waarbij de mens en niet de 
polarisatie centraal staat. Op basis van de 
bestaande gemeentewet, op grond waarvan 
de gemeenteraad wettelijk het hoofd van de 
gemeente is, kan zo’n beleidsprogramma 
slechts worden uitgevoerd, indien het de 
instemming van de grootst mogelijke meer
derheid van de raad heeft. Iedere politieke 
partij, hoe klein ook, dient derhalve in de 
uitvoering van dit beleidsprogramma te 
worden betrokken. Tenslotte spreken wij 
het vertrouwen uit, dat alle politieke 
partijen zich in constructieve zin zullen op

stellen bij de vorming van colleges van B. en 
W. Op premier den Uyl werd een beroep 
gedaan zijn invloed in politieke zin bij de 
aan hem verwante partijen aan te wenden, 
opdat de bestuurlijkheid van met name de 
grote steden op de hierboven geschetste 
wijze in optimale vorm verwezenlijkt 
worden.
Men kent intussen de resultaten in 
Amsterdam en Rotterdam.

Duidelijkheid
Ook ging begin juni een brief uit naar de 
partijbesturen van ARP, CHU en KVP, 
waarin gevraagd wordt stappen te onder
nemen, welke tot resultaat hebben, dat 
duidelijkheid wordt verschaft aan de kie
zers, die bij de jongste provinciale staten
verkiezing op het CDA hebben gestemd. In 
concreto: alles dient in het werk te worden 
gesteld om in de Eerste Kamer, die door de 
leden van Provinciale Staten wordt gekozen, 
één CDA-fractie te vormen. Uit teleurstel
ling over het voorshands toch gescheiden 
blijven optrekken heeft zoals bekend oud- 
minister-president De Jong zich niet meer 
voor de Senaat herkiesbaar willen stellen. 
In zijn augustusvergadering, waarvoor ook 
waren uitgenodigd de voorzitters van de 
CDA-fracties in de gemeenteraden van de 
vier grote steden, is gesproken over de toen 
nog aan de 'orde zijnde collegevorming. 
Voor den Haag en Utrecht bleek een 
programcollege op afspiegelingsbasis 
mogelijk, Rotterdam koerste regelmatig 
aan op een progressief programcollege, ter
wijl wethouder Lammers in Amsterdam nog 
twijfelde welke partner hij kiezen zou: CDA 
of CPN. De uitslag is bekend. Terecht 
weigerde het CDA- anders dan bij de 
samenstelling van het college van G.S. in 
Noord-Holland zich te laten inkapselen in 
een overheersend links college in de hoofd-

Aan de kant
In Amsterdam en Rotterdam, doch ook in 
Leiden, Schiedam, Vlaardingen en de 
Rijnmond staande CDA-bestuurders aan 
de kant, voorlopig voor vier jaar. Terecht 
werd de vrees geuit, dat dit wel eens zijn 
weerslag zou kunnen hebben in negatieve 
zin op de vorming van het CDA als partij, 
zeker in de randstad.
In een uitvoerige schrijven heeft het voorzit- 
tersoverleg deze problematiek (de college
vorming) in het bredere kader van de lande
lijke politiek aan de orde gesteld bij partij 
besturen en fracties in Eerste en 'Tweede
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Naar mijn oordeel is zowel de omvang van 
de uitgaven stijging in 1975 als de niet te 
vermijden lastenverzwaring in de jaren 1976 
en volgende in strijd met letter en geest van 
het program van de christen-democraten.

Belastingpolitiek.
Wanneer middenstanders en boeren had
den gehoopt in de fiscale politiek voor 1975 
een wezenlijke bijdrage te vinden voor hun 
problemen, dan zijn zij bedrogen uitge
komen. Ik wil vooropstellen dat het fiscale 
beleid een aantal punten bevat die voor de
ze groep van belang zijn en ook positief 
kunnen worden gewaardeerd. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het doorgaan van de infla
tiecorrectie (bij het ten onrechte waarvan 
80%), de vrijstelling van ƒ  50.000 onderne
mingsvermogen voor de vermogensbelas
ting (waarvan het tarief overigens op het te 
hoge niveau van 8 pro mille wordt gehand
haafd). (Waarom overigens ƒ  50.000 en niet 
ƒ  75.000 o f /  100.000). Ik denk ook aan de 
verruiming van de liquidatievrijstelling van 
ƒ  10.000 tot ƒ  15.000 en aan de verlaging 
van het bijzonder tarief tot 20% in samen
hang met de invoering van een eerste schijf 
in het gehele tarief van de inkomstenbe
lasting waarvoor dit percentage van 20 zal 
gelden. En tenslotte aan de verdere door
voering van de oudedagsreserve.
Maar tot mijn grote teleurstelling wort op 
geen enkele wijze aandacht besteed aan het 
meest wezenlijke fiscale probleem waarvoor 
de zelfstandigen zich op dit moment zien 
geplaatst. Namelijk de invloed van de geld
ontwaarding, de noodzaak een steeds groter 
deel van de behaalde winst te gebruiken 
voor de financiering van de onderneming en 
het feit dat het fiscale winstbegrip met deze 
ontwikkeling volstrekt onvoldoende 
rekening houdt, met name voor de kleine en 
middelgrote ondernemingen. En nog steeds 
groeiend deel van hetgeen fiscaal als in
komen van de zelfstandige ondernemer 
wordt beschouwd is niet beschikbaar voor 
consumptief gebruik. De fiscale oudedags
reserve heeft aan de problematiek iets in de 
goede richting kunnen doen, maar die rege
ling was naar zijn aard niet bedoeld om ten 
principale dit punt aan te pakken.
Naar mijn oordeel zal er op korte termijn 
een staatscommissie moeten worden inge
steld die tot opdracht krijgt de consequen
ties van de geldontwaarding op de fiscale 
winstberekening, in het bijzonder van die 
van de zelfstandige ondernemers, te bestu
deren. Zo’n studie vraagt echter tijd.

mogelijk zelfs veel tijd. Daarop kunnen de 
zelfstandige ondernemers naar mijn oordeel 
niet wachten. Daarom pleit ik ervoor om als 
tijdelijke noodoplossing naast de investe
ringsaftrek en de fiscale oudedagsreserve 
een zelfstandigenaftrek in te voeren. Een 
zelfstandigenatrek die een bepaald per
centage van de winst zou moeten vormen en 
die mogelijk, wanneer dat technisch uit
voerbaar is, een relatie zou moeten hebben 
met de nominale stijging van het on
dernemingsvermogen. Een dergelijke nood
oplossing is technisch op korte termijn uit
voerbaar. Zowel wetgevend als wat de uit
voering door de belastingsdienst betreft kan 
gebruik worden gemaakt van de modellen 
die in 1970 en 1971 zijn gebruikt.

Geldontwaarding en vermogensinkomsten.
Een ander punt waarin in de fiscale politiek 
van het kabinet de Uyl geen aandacht wordt 
besteed is de verhouding geldontwaarding- 
vermogensinkomsten- belastingheffing. Het 
is buiten elke twijfel dat in de rentevergoe
ding voor geleend kapitaal twee elementen 
moeten worden onderscheiden, namelijk 
een vergoeding voor het ter beschikking 
stellen van kapitaal en een vergoeding voor 
de geldontwaarding die het kapitaal als zo
danig aantast. De fiscale politiek houdt met 
dit feit geen rekening: rente is rente en alle 
rente wordt belast.
Evenals ten aanzien van de fiscale winstbe
rekening ligt hier een zeer dringende pro
blematiek. Het kabinet den Uyl zou op 
korte termijn een daad kunnen stellen door 
te bevorderen dat het door mij ingediende 
wetsvoorstel om de eerste ƒ  200 inkomsten 
uit vermogen belastingvrij te stellen, waar
van de Kamer de behandeling heeft opge
schort op verzoek van het vorige kabinet, 
door de Staten-Generaal wordt 
afgehandeld. Uiteraard is dit voorstel geen 
oplossing ten principale; maar het kan wel 
de vertolking van een gezindheid worden.

Direct-indirect.
De verhouding tussen directe en indirecte 
belastingen, vertoont ook in 1975 geen ver
betering, eerder een verslechtering. Mijn 
voorspelling vorig jaar, nl. dat de vorige jaar 
opgetreden verschuiving in de richting van 
de directe belastingen onder dit kabinet 
niet zal worden rechtgetrokken, dreigt uit te 
komen.
Tenslotte: voor het doen vervallen van de 
mogelijkheid zonder stortingsrecht belas
ting te betalen heb ik geen goed woord over. 
Deze maatregel treft met name de kleine 
man.

Schoften.

Kamer van ARP, CHU en KVP. Het meer- 
derheidscollege, uitsluitend gebaseerd op de 
politieke machtsverhoudingen van het 
moment, wordt zonder meer afgewezen. In 
die constructie wordt nl. voorbijgegaan aan 
de noodzaak van een zo groot mogelijke 
participatie van de burgerij in het bestuur. 
Het aldus op basis van het polariserende 
machtsbeginsel geformeerd college vraagt 
om akties van niet zelden de grootst moge
lijke minderheid van de buitenspel gezette 
burgerij. Bij de mogelijkheid van zich tel
kens wijzigende machtsverhoudingen wordt 
de nodige continuïteit in beleid en bestuur 
een twijfelachtige zaak.
De deelnemers aan het CDA-Overleg vier 
gróte steden betreuren deze gang van zaken 
uitermate, doch zij weigeren toe te geven 
aan diegenen, die gelet op de bovengeschet
ste situatie in een geest van „oog om oog, 
tand om tand” de Partij van de Arbeid daar 
waar te plaatsen. Dit zou politiek niet alleen 
onverstandig zijn, maar tevens in strijd met 
onze gedachtenbepaling ten aanzien van de 
collegevorming.
De vraag is echter hoe lang weerstand kan 
worden geboden aan een groeiend gevoel 
van onbehagen bij vele CDA-liezers, opge
roepen door een kortzichtig polariserend 
optreden van plaatselijke partijorganen en 
fracties van de Partij van de Arbeid. 
Hoewel men moet trachten de plaatselijke
c.g. regionale- en de landspolitiek uiteen te 
houden, vragen de briefschrijvers zich in 
gemoede af o f de Partij van de Arbeid niet 
een te grote wissel trekt op het incasserings
vermogen van haar CDA-partners in het 
kabinet en o f de huidige wijze van 
collegevorming in de grote steden geen 
consequenties op landelijk niveau kan 
krijgen.
Op grond hiervan heeft hét CDA-overleg 
partijbesturen en fracties verzocht om een 
bespreking, waarop gezamenlijk de strate
gie voor de komende vier jaar dient te wor
den bepaald. Het bestuur van de CHU heeft 
hierop in zijn vergadering van 10 september 
jl inmiddels positief gereageerd.

De laatste vergadering op 12 september jl. 
was gewijd aan een bespreking over de op
vang en begeleiding van Antillianen en 
Surinamers in de vier grote steden, aan de 
hand van een beleidsnota „Surinamers in 
Amsterdam”, samengesteld door een door 
de kiesverenigingen van ARP, CHU en 
KVP te Amsterdam in het leven geroepen 
werkgroep, met medewerking van enige 
Surinaamse deskundigen. Voor deze be
spreking was ook uitgenodigd een CDA- 
équipe uit de Tweede Kamer, waarvan ook 
fractievoorzitter dr. R.J.H. Kruisinga deel 
uitmaakte.
Gediscussieerd werd over de toelatingsrege
ling. Rijksgenoten uit de West hebben hier 
vrij toegang, Nederlanders niet in de over
zeese rijksdelen. Dit laatste is een regeling 
uit 1930, die later in het Statuut is 
gecontinueerd. Formeel kan men deze 
toelatingsregeling niet eenzijdig wijzigen. 
Ook minister De Gaay Fortman wil dit niet. 
Het is een zaak van de regeringen van 
Suriname, de Antillen en Nederland. In de 
eerste week van oktober gaan regerings
delegaties over dit probleem met elkaar 
praten. Maar als om formele overwegingen 
de toelatingsregeling niet kan worden 
gewijzigd, wellicht dan uit menselijke over
wegingen, aldus de afgevaardigde uit 
Amsterdam, want anders dreigt een ramp. 
De grote steden worden overstroomd met 
honderden gezinnen uit de West, zonder 
behoorlijke opvang, begeleiding, huisves
ting en werkgelegenheid. De kinderen 
dreigen ten prooi te vallen aan drugs en 
prostitutie. Bovendien is dit geen zaak van 
de gemeenten, doch van de regering, die 
geen concrete ideeën heeft over de opvang 
van de Surinamers. Ze denken hier in een 
paradijs te komen, doch door slechte voor
lichting valt het „beloofde land” na de 
eerste kennismaking bitter tegen. En dan is 
er-vooral de laatste jaren- het probleem van 
de toenemende onverdraagzaamheid van de 
Nederlands. De spanning in verschillende 
wijken, met name in Amsterdam en 
Rotterdam, neemt toe.
Anderzijds, en dat is keerzijde van de 
medaille; een betere opvang vergroot alleen 
de stroom rriaar. En waarom geen 
Bijstandswet in Suriname? Kortom, een 
complex probleem, waarin niemand nog 
een uitweg ziet.
Voorkomen moet worden, dat Suriname 
leegloopt, daar anders straks een onaf
hankelijk Suriname ontstaat zonder 
Surinamers. Ook premier Arron heeft begin 
jaar op een bijeenkomst in Amsterdam van 
zijn landgenoten niet gevraagd, doch geëist 
met de door hen hier te lande verworven 
kennis terug te keren naar Surinamen, ten
einde daar mee te helpen aan de opbouw. 
De aanwezige kameréquipe heeft toegezegd 
deze problematiek in het nieuwe 
parlementaire jaar bij de behandeling van 
verschillende begrotingen (Justitie, 
Buitenlandse Zaken, CRM, Volkshuisves
ting en Sociale Zaken) aan de orde te stel
len. Frappez toujonrs.

voorzitter Kamerkring Den Haag
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doende voortgang gemaakt. Een solide 
financiële basis onder de extramurale voor
zieningen in de gezondheidszorg als het 
kruiswerk, die nu gerealiseerd had behoren 
te worden, ook terwille van de efficiency van 
de gezondheidszorg blijft nog steeds uit.

Er is een belangrijke verhoging van de uit
gaven hij CRM. Wederom ontbreekt echter 
een aanduiding van activiteit voor het tot- 
standbrengen van een kaderwet, waarop 
van de zijde van de CHU het vorige jaar 
heel nadrukkelijk is aangedrongen.

Zorgen
Op de zorgen van de CHU omtrent de 
vrijheid van richting en inrichting van het 
onderwijs wijzen de in dit nummer gepubli
ceerde vragen van Van Leijenhorst, beho
rende bij de interpellatie, die deze week 
hierover plaats vond. In de aanstaande 
Unieraad zal Van Leijenhorst hierop uit
voerig ingaan.
Wij betreuren de weinig actieve houding 
van dit kabinet-Den Uyl terzake van de no
den van de tuinbouw en de landbouw. Tol
man heeft één en andermaal hiervoor 
aandacht gevraagd. En terzake van de 
aardgasprijs en terzake van de fiscale be
handeling van tuinders en landbouwers zal 
er meer moeten gebeuren, dan nu wordt 
voorgesteld. Tolman zal er op de Unieraad 
a.s. zaterdag op ingaan.

Er is een zeer goede beleidsnota Surinamers 
in Amsterdam van de afdelingen Amster
dam van ARP, CHU en KVP met enige 
Surinaamse deskundigen verschenen. Als 
we de daarin voorgestelde beleidsmaatrege
len toetsen aan de activiteit, die in dit op
zicht door het kabinet wordt ontplooid, dan 
moet van ernstige tekortkoming in de voor
gestelde maatregelen worden gesproken.

Aan de belangrijke vraagstukken van de 
geestelijke waarden in de samenleving, 
waaraan ook in de troonrede van het vorige 
jaar weinig aandacht werd besteed, vinden 
wij ook nu erg weinig. Wij blijven daarvoor 
bij voortduring de aandacht van het kabinet 
vragen. Helaas tot nu toe met weinig resul
taat. Wat dat betreft lijkt tot nu ons verzoek 
tot heroverweging van de opname van de 
bede in de troonrede symptomatisch.
Hoe juist schilderde Van Hulst in het vorige 
week verschenen nummer van het christe- 
lijk-historisch weekblad de Nederlander 
onze gevoelens in dezen.

Positief,
Het lijkt alsof nu uitvoering zal gaan wor
den gegeven aan de door CHU en KVP 
ingediende maar helaas verworpen motie 
over de toegenomen misdadigheid. Wij 
waarderen positief, dat het kabinet voor het 
lijkt oog krijgt voor de stijgende criminali
teit en met het oog daarop uitbreiding geeft 
aan de personele en materiële voorzie
ningen van de politie. Wij hopen, dat die 
plannen in de huidige maatschappij van 
toegenomen agressie ook kwantitatief ver
genoeg gaan.

Evenzeer waarderen wij de voorstellen tot 
de instelling van een „ombudsman”. Enige 
controle op de reclame achten wij een 
wenselijke zaak. Ook die voorstellen van het 
kabinet zullen wij met sympathie begroeten.

Bij de uitwerking van de in de defensienota 
ontvouwde plannen rijst in het bijzonder de 
vraag o f het kabinet in voldoende mate re
kening heeft gehouden met de prijs
stijgingen, die in de sfeer van de defensie 
zullen optreden.

Samenvaftend
Als we de voorstellen samenvatten kunnen 
we constateren, dat er een aantal voorstellen 
zijn, waar wij mee kunnen instemmen en 
waar wij bepaald achter kunnen staan.
Er is echter daarnaast een groot aantal 
voorstellen, waar wij èn gelet op de actuele 
situatie èn gelet op het christen-democra- 
tisch program onmogelijk waardering voor 
kunnen hebben.
Wij achten de uitgavenstijging van de over
heid en daarmee de kostenstijging te groot. 
De zwakkeren in de samenleving, degenen, 
die echt in de knel zijn gekomen, wordt 
onvoldoende hulp geboden. Daarbij denken 
we met name aan de tuinbouw en de land
bouw, aan het midden- en het kleinbedrijf. 
De voorstellen voor de zelfstandigen schie
ten zeer bepaald tekort.
Daarbij denken we ook aan het werkgele
genheidsbeleid in sectoren van de bouw, 
kantoorpersoneel en textiel en in bepaalde 
regio’s in ons land en voor de afzonderlijke 
leeftijdscategorieën.
Zorgen hebben we terzake van de vrijheid 
van richting-en inrichting in het onderwijs. 
Aan de grote problemen van de kleine 
spaarder in deze tijd van hollende inflatie 
wordt onvoldoende aandacht gegeven.
De wetgeving in de welzijns- en de 
milieusector vindt onvoldoende voortgang. 
Nog veel in de plannen van dit kabinet zal 
in de richting van het christen-democra
tisch program moeten worden omgebogen.

Dr. R.J.H. Kruisinga
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EEN NIEUW JAAR door mr, O. W. A, Verschoor

Na een periode van rust en bezinning be
ginnen we weer vol goede moed aan het 
werk dat ons in de komende vergaderperio
de wacht.

Met nieuwe Staten van onze elf provincies, 
met nieuwe raden voor onze gemeentes. 
Nieuwe Staten - nieuwe Raden betekenen 
ook nieuwe colleges van Gedeputeerde Sta
ten en nieuwe colleges van Burgemeester en 
Wethouders.

Helaas zijn bij de modewaan van deze tijd 
—  meerderheidscolleges —  offers gevallen 
onder oude bestuurders. In veel provincies 
en gemeenten is het gelukkig door een 
principiële houding van oude mensen ge
lukt een afspiegelingscollege te binden aan 
een zeer wel uit te voeren programma. 
Tot verbazing van de extremen blijkt dan 
toch redelijkheid, kennis en bewogenheid 
met de zaken waar men mee bezig wil zijn, 
sterker te zijn dan de alleen op polarisatie 
uit zijnde krachten.

Graag wil ik op deze plaats een woord van 
grote waardering uitspreken aan het adres 
van al degenen die de afgelopen jaren o f als 
Gedeputeerde o f als Wethouder zoveel 
voortreffelijk werk hebben gedaan en die nu 
moeten zien dat anderen hun werk overne-

O f die het beter doen? Ik betwijfel het ten 
zeerste.
Ik denk dan met name aan Viersen en Bol 
in Rotterdam en Den Haag, aan Cazemier 
in Groningen, aan Haars in Utrecht. Ik 
denk aan vele anderen die ik hier niet alle
maal met name kan noemen.
Ik hoop dat degenen die wel meer of voor de 
eerste maal gekozen zijn- en dat zijn er ge
lukkig nog zeer veel ;— hun beleid willen 
voeren vanuit de grondprincipes van de 
christendemocratie en zich voortdurend be
wust zijn van de vraag die voor hen bevat: 
„Is in uw beleid uw geloof herkenbaar?” . 
Ook in het parlement is het werk weer aan 
de gang gegaan.

Het accent ligt voor ons ook daar op de 
zwakken in de samenleving. Het schijnt dat 
met name de vraag wie de zwakke schakel 
is, actueel wordt.
Ook hier heeft de christendemocratie een 
eigen weg te gaan —  een eigen aanpak te 
geven.

Gelukkig kan onze Eerste Kamer weer ge
bruik maken van de herkozen senatoren De 
Geer en De Vries.
Op 21 september komt ook de partijor- 
ganisatie weer volledig op gang door de ver
gadering van de Unieraad. Veel vergade
ringen zullen nog volgen voor wij aan de

VAN LEIJENHORST ZAL INTERPELLEREN

verdere besluitvorming ten aanzien van het 
CDA toe zijn. Ik hoop erg dat deze vergade
ringen gekenmerkt zullen worden door een 
goede en eerlijke geest en de wil en de wens 
om elkaar niet los te laten.
Wij zouden daarbij best ééns meer mogen 
getuigen. Getuigen van geloof, hoop en lief
de. Getuigen ook dat wij ons werk doen in 
een eerbiedig opzien naar God.
In deze zin moet verstaan worden de brief 
die wij richtten aan de minister-president 
om de bede weer op te nemen in de troonre
de.
Het is hartverwarmend, niet voor de CHU. 
Maar voor de plaats die het geloof, waar de 
bede mede een gevolg van is, in veler harten 
inneemt de reacties uit alle lagen van de be
volking te vernemen. Dat is dan een positie
ve uitwerking van een negatief gebeuren. 
Dat is kracht die zwakheid te boven komt. 
Dat is een basis waarop wij niet alleen poli
tiek maar ook maatschappelijk verder kun
nen bouwen.

Verschuur.

CHU via de radio
De eerstvolgende radio-uitzending van de 
CHU is op vrijdag 20 september om 18.20 
uur via Hilversum 1. In het komend winter
seizoen verzorgt de Unie om de veertien da
gen op vrijdagavond, steeds via dezelfde 
zender, de politieke radiozendtijd.
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OVER DE SLO Na het landbouwdebat
door T, Tolman, lid Tweede Kamer

CHU-afgevaardigde drs. G. van Leijenhorst 
zal volgende week donderdag een interpel
latie houden over de oprichting van de 
stichting Leerplanontwikkeling.
Hij vreest dat de ontwerp-statuten van deze 
stichting de vrijheid van onderwijs, met na
me bij de stichting van scholen, zal aantas
ten.

De onderwijscommissie was verdeeld over 
deze interpellatie-aanvrage. Men meende 
dat het beter was nadere gegevens hierover 
van de zijde van de bewindslieden van on
derwijs hierover af te wachten, waarna een 
volledig debat over deze kwestie kon wor
den gehouden.

Hoewel ook in de onderwijscommissie be
denkingen bestaan tegen de ontwerpstatu
ten van de SLO meenden een aantal leden 
dat een interpellatie voorbarig is. Toen 
bleek dat de definitieve statuten van de 
stichting eerst begin oktober gereed zullen 
zijn, werd de interpellatie door de Kamer 
toegestaan. Van Leijenhorst is van oordeel 
dat voor het verkrijgen van nadere informa
tie over deze kwestie, deze zaak geen uitstel 
gedoogt.

Van Leijenhorst zal bij deze interpellatie de 
volgende vragen aan de minister van On
derwijs en Wetenschappen stellen:

1. Is de Minister van oordeel, dat de Rege
ring bij elke confrontatie van haar beleid 
met de inhoudelijke aspecten van ons — 
geschakeerde —  onderwijs een zeer grote 
mate van zorgvuldigheid moet betrach
ten?

2. Is de Minister niet van oordeel, dat zijn 
voornemens met betrekking tot de Stich
ting Leerplanontwikkeling een ernstige 
breuk met het verleden inhouden, door
dat hij op het gebied van de Leerplan
ontwikkeling een grote mate van over
heidsbemoeiing voorstelt?

3. Is de Minister niet van mening, dat de 
door hem op te richten Stichting Leer
planontwikkeling niet primair een 
dienstverlenende instelling is, maar al
lereerst een instrument wordt van de Mi-

. nister, dat op centralistische wijze de in
zichten van de Minister terzake van het 
onderwijs zal kunnen gaan effectueren?

4. Is de Minister niet van oordeel, dat mede 
gezien tegen de achtergrond van de 
grondwettelijk gewaarborgde vrijheid 
van richting en inrichting van onderwijs 
in Nederland, in de ontwerp-statuten 
van de Stichting Leerplanontwikkeling 
aan minderheden in ons volk onvoldoen
de recht wordt gedaan?

5. Is de Minister bereid alsnog zodanige 
wijzigingen in de voorgestelde statuten 
aan te brengen, dat de onafhankelijk
heid van de Stichting haar dienstverle
nend karakter en de waarborg van de 
rechten van minderheden voldoende tot 
uitdrukking worden gebracht?

V. Sp.

Nieuwe voorzitter

redactie
Zoals in het weekblad „De Nederlander” 
reeds werd gemeld heeft de heer B. Bol, 
oud-wethouder en oud-locoburgemeester 
van Den Haag het voorzitterschap van de 
redactie neergelegd. Namens het bestuur 
van de stichting uniepers heeft de vice- 
voorzitter jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van 
Blokland een dankwoord geschreven in het 
weekblad en van redactiewege werd hieraan 
ook aandacht besteed.

De nieuwe redactievoorzitter is dr. K. de 
Vries, directeur van de Fryske Akademie en 
lid van de Eerste Kamer. Deze redactie-wis- 
seling is uit de aard der zaak ook voor het 
ledencontactblad. Afscheid dus van de heer 
Bol, die wel voorzitter blijft van de uit
geefster van het blad, de Stichting Uniepers, 
een welkom aan de heer De Vries.

V.D.

CDA-Den Haag
Het Christen Democratisch Appel in Den 
Haag, waarin de kiesverenigingen van ARP, 
CHU en KVP samenwerken, belegt op 
maandag 30 september a.s. een openbare 
vergadering in het Nederlands Congresge
bouw aan het Churchillplein, aanvang acht 
uur.
De leden van de Tweede Kamer, de heren 
mr. G.C. van Dam (ARP), mr. W. Scholten 
(CHU) en W. du Chatinier (KVP) geven dan 
commentaar op Troonrede en 
Miljoenennota. Ook zullen zij desgevraagd 
ingaan op andere actuele gebeurtenissen.

In Nederlandse Gedachten van 7 september 
1974 gaat de voorzitter en tevens landbouw
deskundige van de ARP, drs. J. de Koning, 
in op het gehouden landbouwdebat en met 
name op de daaruit voortvloeiende verschil
lende opstelling binnen het CDA.
Bij hoge uitzondering moet ik daarop kort 
reageren, omdat De Koning meent, dat de 
wil ontbreekt elkaar te vinden en dat daar
door een opgelegde kans voor het CDA is 
gemist.
Laten wij enkele feiten noemen.

a. Een verklaring van de CHU. Na de be
kendmaking van de regeringsvoorstellen 
heeft er overleg in de CDA-commissie 
plaatsgevonden. Tijdens en na dit overleg is 
er geen afspraak gemaakt om met een geza
menlijke verklaring te komen, doch om na 
afloop van de vergadering van de vaste 
commissie van Landbouw weer bijeen te 
komen.
Wij meenden als CHU er goed aan te doen 
om zo snel mogelijk commentaar te geven 
op de regeringsmaatregelen.

b. Nader overleg. De verklaring van de CHU 
heeft volgens sommige kranten „woede” ge
wekt in de kringen van KVP en ARP.
Wij betreurden dat^Daarom is nogmaals in 
persoonlijk overleg getracht tot een geza
menlijk standpunt te komen voor het debat. 
Aangezien wij ons ten zeerste verbonden 
voelen met de noodsituatie van boeren en 
tuinders hebben wij ons onverkort achter de 
wensen van de land- en tuinbouw ge
schaard. Drs. De Koning kon dat niet doen. 
Mogelijk dat gedogen en niet gedogen hier 
een rol speelt.

c .  BTW of toeslag. Wel hebben wij gemeend 
de motie-Ter Woorst (KVP) om de gelden 
(ƒ 125 miljoen) niet via BTW maar via toe
slagen aan boeren en tuinders uit te keren, 
te moeten steunen. Hierdoor krijgen de 
zwaarst getroffen sectoren enige hulp. Ik 
zeg nadrukkelijk enige hulp. Er zijn var
kenshouders, die ƒ  30 a f  40.000 minder 
ontvangen en nu op grond van die uitkering 
maximaal ƒ  3050 kunnen krijgen.
Waar echter mogelijk wilden wij bij stem- 
rhingen gaarne als CDA een eenheid zijn. 
Let wel, het ging om de methodiek, niet om 
het bedrag, dat was veel te weinig.

d. Kleine verschillen? Als De Koning op
merkt, dat het kleine verschillen zijn, die 
ons scheiden, is dat onjuist. Een tweetal 
moties van onze fractie getuigen daarvan. 
Hieronder volgt de tekst van deze moties:

De Kamer,

overwegende, dat er sprake is van grote kos
tenstijgingen in de land- en tuinbouw;

■overwegende, dat een tussentijdse prijsver
hoging van 4 % noodzakelijk is, benevens 
een aanpassing of herziening van het EG- 
marktmechanisme opdat de in het vooruit
zicht gestelde prijzen ook inderdaad wor
den verwezenlijkt;

van oordeel, dat, ingeval geen of onvol
doende besluiten in Brussel worden geno
men, verdere nationale maatregelen ter 
onmiddellijke verbetering van het inkomen 
van het agrarisch bedrijfsleven noodzake
lijk zijn;

nodigt de Regering uit, reeds thans zo
danige maatregelen in voorbereiding te ne
men (welke bij een volledige dadeloosheid 
van de EG overeenkomen met een extra 
verhoging van het b.t.w.-forfait van 2 %),

De Kamer,

overwegende, dat er maatregelen genomen 
moeten worden om de inkomens in de land
bouw op korte termijn te verhogen;

nodigt het kabinet uit de compensatie tot 
6,25 %, waartoe is besloten voor een vol jaar 
te laten gelden, met dien verstande, dat deze 
periode zal kunnen worden verkort of dient 
te worden verlengd al naar gelang andere 
nog te treffen nationale maatregelen, welke 
het agrarische inkomen gunstig beïnvloe
den, voldoende effect sorteren,

De inhoud van deze moties geven weer, wat 
de boeren en tuinders als gerechtvaardigde 
wensen formuleren. Wij zijn het daarmee 
eens. KVP en ARP hebben tegen onze mo
ties gestemd.

Conclusie

De Koning eindigt zijn artikel met de vol
gende opmerking: „Het is jammer, dat bij 
een zaak van zo groot sociaal en politiek be
lang de wil ontbreekt elkaar te vinden. 
Daarmee is een opgelegde kans voor het 
CDA gemist” . ■
De wil om elkaar te vinden is door ons 
duidelijk getoond.
Wij hebben alle moties van KVP en ARP 
gesteund.
Zij daarentegen helaas onze moties niet. 
Als er sprake is van gemiste kansen voor het 
CDA dan zou ook de vraag gesteld kunpen 
worden, of KVP en ARP een juist stand
punt hebben ingenomen. Het gaat ons ’ in 
elk geval te ver om er vanuit te gaan dat al
leen, ARP- en KVP-standpunten identiek 
zijn aan het CDA-belang. Ook de CHU kan 
wel eens gelijk hebben.

T. Tolman.
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CHUen de Derde Nota Ruimteli/ke ordening
Oriënteringsnota Ruimtelijke Orde

ning

De Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening heeft op 28 
december 1973 de Oriënteringsnota 
Ruimtelijke Ordening aan de Twee
de Kamer aangeboden. In de rege
ringsverklaring van 28 mei 1973 
heeft de regering de aanbieding van 
de Derde nota over de ruimtelijke or
dening aangekondigd. Inmiddels is 
gebleken, dat de omvang van de te 
behandelen materie het onmogelijk 
maakt, de Derde nota binnen een 
jaar gereed te hebben, De regering 
acht niettemin met de uitwerking 
van enkele hoofdlijnen van het beleid 
— met name voor de verstedelijking 
en haar directe gevolgen —  spoed 
geboden. Zij heeft daarom besloten 
tot het uitbrengen van de Derde nota 
in de vorm van enkele opeenvolgende 
deelnota’s, die tezamen het beleids
terrein van de ruimtelijke ordening 
omvatten. Als Deel I van de Derde 
Nota verschijnt thans de Oriënte
ringsnota Ruimtelijke Ordening, die 
het kader biedt voor de volgende 
deelnota's. De regering ziet deze nota 
als een beleidsvoornemen in de zin 
van de Nota over de openbaarheid bij 
de voorbereiding van het ruimtelijk 
beleid.

De Lohmanstichting heeft een discussieno
ta samengesteld voor de Unieraadsvergade- 
ring op zaterdag 21 september a.s. Deze 
discussienota draagt de titel „Een aantal 
hoofdpunten uit de derde nota Ruimtelijke 
ordening, ter discussie in de Unieraad” . 
Kritisch hebben de samenstellers de rege
ringsnota benaderd en men komt tot een 
aantal stellingen. Men vergelijkt de vorige 
nota’s en geeft bij elk hoofdstuk commen
taar. Wij ontlenen het hiernavolgende aan 
dit werkstuk van de Lohmanstichting.

H et C D A  stelt dat het evan gelie een  uitda
ging is to t p olitiek  handelen. B ij h et bou w en  
van het huis dat h et w elzijn van elk  individu 
en de sam enleving m o e t  dienen za l h et zich  
laten m otiveren  d o o r  h et bijb els  getu igen is  
—  o o k  waar het basisdoel van d e ru im telijke  
ordening betreft.
D e  o m b u ig in g  van h et ba sisdoel van de 
tw eede nota n.l. „ lev en so n tp lo o iin g " van de 
bevolk in g is tegen d eze  a ch tergron d  gezien  
een n iet aanvaardbare p o litiek e  vereniging. 
H et centraal stellen van verm indering van  
de ongelijkheid  kan overigen s o o k  ruimte
lijk on gew en ste gevo lg en  h eb b en . B eh o u d  
van natuur en m ilieu en versterkin g van het 
stedelijk  verzorgingsniveau k u n n en  bijvoor
beeld  b otsen  m et spreiding van w erk g ele
gen h eid  en voorzieningen  o m  to t gelijkscha
keling te kom en .
L even son tp looiin g  v o o r  m en s en sam en le- 
’ing „o n d er w e g " zal h et ba sisdoel m oeten  
blijven; m et m in der kunnen  w ij n iet toe, al
dus de L oh m a n stich tin g .

De doelstellingen van de tweede nota zijn 
niet verwezenlijkt
De doelstelling van de tweede nota betref
fende

— inrichtingsbeleid. Westen des Lands
— spreidingsbeleid gehele land
— gebundelde deconcentratie
— stimuleren van achtergebleven gebieden 

zijn niet verwezenlijkt, zo stelt de Loh
manstichting.

De suburbanisatie in het groene hart is uit 
de hand gelopen en de resultaten van het 
spreidings- en stimuleringsbeleid zijn zeer 
beperkt.
De derde nota pleit voor het versterken van 
het Rijksinstrumentarium. Het rapport van 
de Lohmanstichting. stelt:

H et zou  niet ju ist  zijn de zo n d eb o k  voor het 
fa len  van de doelstellingen van de tw eede  
nota bij één  van de drie bestuurslagen  te 
zoek en . D o o r  het wat eenzijd ige p leid ooi in  
de derde nota voor versterkin g van ju is t  het 
rijksinstrum entarium  w ordt ech ter  Wel de 
su ggestie  g ew ek t dat de tw ee andere b e 
stuurslage tek ortgesch oten  zijn. W é l  kan 
vastgesteld  worden dat het bestu u rlijk  in
strum entarium  in de huidige bestuurlijke  
organisatie on vold oen d e w aarborgen biedt  
voor de verw ezenlijking van de gestelde  
ru im telijke doeleinden.
V ersterkin g is ech ter nodig o p  de drie —  o f  
vier- b ij instelling van gew esten  —  b e 
stuurlijke niveaus, aldus d eze  discussienota  
voor de Unieraad.

Het voorgestelde instrumentarium

De derde nota Ruimtelijke Ordening denkt 
volgens de Lohmanstichting t.a.v. het in
strumentarium ten onrechte te centrali
stisch. Zo wordt gedacht aan rechtstreekse 
aanwijzingsbevoegdheid van de minister 
t.a.v. structuur en bestemmingsplannen

enz., terwijl ook structuurschetsen en sche
ma’s richtinggevend zijn voor de lagere 
overheden. Hiertegenover stelt de Lohman
stichting:

H e t huidige instrum entarium , g ereg eld  in 
de w et R .O ., m o e t  b e ter  w orden uitgebuit. 
H e f  R ijk  dienst h et in itia tief te n em en  voor  
een  p erm a n en t overleg  tussen rijk, p rovin 
cies en in sam en w erkin gsverban den  w er
kende g em een ten  ov er  h et g e b r u ik  en even 
tu eel d e uitbreiding van h et in stru m en ta 
rium . H e t  „C on ta ct G ew es tb e stu r e n " van de 
V .N .G . kan hier een  g o e d  „ p la tfo r m " van 
overleg  bieden, aldus de L oh m a n stich tin g .

Lange procedures

De vraag dient te worden gesteld of de wer
kelijke noden op het gebied van het instru
mentarium wel worden onderkend, aldus de 
discussie-nota.
Grondverwerving en bezwaarschriftenpro
cedures kosten soms jarenlang tijd met het 
gevolg dat investeerders inmiddels hun 
plannen wijzigden. Goed gestructureerde 
bestemmingsplannen komen daardoor 
moeilijk van de grond, vooral in de steden. 
Wellicht is het goed in de onder genoemde 
tweedeling planning — democratie een der
de element iiT beschouwing te nemen en wel 
de „rechtvaardigheid” .
Hierover heeft de Lohmanstichting een stel
ling:

Vertaling van h et begrip  „rechtvaardigheid" 
in een  situatie waarin individuele en  alge
m en e  belangen  b otsen  is erg  m oeilijk. 
U iteindelijk  zal b ij botsin g en  van dergelijke  
belangen p o litiek e p rioriteiten - stelling de 
oplossin g m oeten  bren gen . Z oa ls  o o k  het 
g eva l is w an n eer bijv. d e belan gen  van de 
huidige en de to ek o m stig e  gen era tie  m e t  el
kaar in con flict k om en .

De relatie tussen ruimtelijke en econo
mische ordening:
Ruimtelijke ordening richt zich niet meer 
op een „eind”plan.
Veeleer wordt thans een ruimtelijk ont
wikkelingsproces onderkend. Onze sa
menleving kent een veelheid van ont
wikkelingen, waaronder vooral de econo
mische groei en de daarbij horende proble
matiek hun ruimtelijke gevolgen hebben. 
De economische schaalvergroting en de 
ontwikkeling naar een consumptiemaat
schappij hebben in de na-oorlogse jaren in
grijpende ruimtelijke consequenties gehad, 
vooral in de Randstad, waarschuwt de Loh
manstichting.

D e  regering za l aldus de L oh m a n stich tin g  
in een beleidsnota  t.a.v. de econ om isch e  
stru ctu u r ru im telijke overw egin gen  in het 
beleid  m oeten  b etrek k en . B ij een  s e lec tie f  
econ om isch  stru ctu u rb eleid  d ient gro te  
aandacht aan de regionale asp ecten  te w or
den g ew ijd  om d a t een  zodanig beleid  ru im 
telijke effecten  in de diverse re g io ’s heeft. 
W a n n eer  b.v. in een  econ om isch e stru c
tuurnota h et beleidsin stru m en t van de 
selectieve investeringsregeling w ordt g e 
handhaafd  h e eft  dit ru im telijk e con seq u en 
ties en daarom  dient te w orden  on derzoch t  
o f  d eze regeling niet g en u a n ceerd  v o o r  het 
g eh ele land m o e t  w orden in g evoerd  zo  
m een t de L oh m a n stich tin g .

Uitgangspunt bij het bepalen van het beleid 
van de centrale overheid t.a.v. de uitbrei
ding der plattelandskernen moet zijn hand
having c.q. herstel-van-de-leefbaarheid- 
waar-mogelijk, aldus de Lohmanstichting. 
Leefbaarheid kan inhouden, dat objectieve 
gegevenheden strijdig zijn met wat de sa
menleving subjectief als waardevol beleeft. 
Bloeiende (dorps) gemeenschappen vormen 
een goede basis voor de levensontplooiing 
van de bevolking, zo stelt het rapport van de 
stichting.

Openbaar vervoer, inclusief streekvervoer

Het is gewenst dat in de derde nota meer 
rekening gehouden wordt met het belang 
van goede openbaar- vervoersverbindingen. 
Het streekvervoer wordt nauwelijks aan de 
orde gesteld, aldus de Lohmanstichting, 
welke hieraan de volgende eisen verbindt; 

H ierb ij dient o o k  b etro k k en  te w orden de 
situering van w o o n -, w erk - en recreatie
gebied en  ten  op zich te van bestaande en  
ev en tu eel n ieu w e verbindingen. D e  g ro 
tere kernen m oeten  daarbij to t een  opti
m ale g ro otte  k u n n en  uitgroeien  m et na
m e buiten  con g estie -g eb ied en  als de  
R a n d sta d  (D e  3 e  N ota  zw ijgt vrijw el óver  
h et vervoer in de provincie). O o k  de con
centratie van b eb o u w in g  ron d  halteplaat-

T en ein de een  b etere  a fstem m in g  te ver
krijgen van streekpla n n en  en  g e m e e n t e - . 
lijke plannen op  de w ensen  van het o p en 
baar vervoer, is h et nood zak elijk  dat bij 
d e voorbereiding van d eze  pla n n en  verte
genw oordigers uit de kringen van het 
op en b a a r vervoer tijdig w orden ingescha
k e ld  volgens een  vaste p rocedu re.

B ed rijfsecon om isch e redenen  leiden er  
to e  dat bepaalde verkeersrelaties n iet o f  
w einig freq u en t d oor op en b a a r bu s- o f  
trein vervoer worden b e d ie n d  M a a t
sch a pp elijk e redenen k u n n en  ech ter  b e 
diening toch  w en selijk  m ak en . D a a rb ij  
ware o o k  te den k en  aan taxi's, (v o o rb e e ld  
Plattelandsgebieden  m et tw ee-u u rsdien st; 
een gerin gere freq u en tie  dan één m aa l p e r  
u u r lijkt on gew en st. In  dit so o r t  gevallen  
zou  o o k  ged a ch t k u n n en  w orden  aan een  
anders georga n iseerd  op en b a a r vervoer, 
bijv. d oor taxi's o fb u x i 's , teg en  een  ta rief  
dat w einig h o g e r  ligt dan d e variabele  
kosten  van een  particuliere auto.)

G elijk e  fin a n ciële  behandeling d oo r de 
rijksoverh eid  van tek orten  van g em een ten

m et een  eigen op en b a ar-vervoersbedrijf, 
en g em een ten  die dit u itbesteden , is nood
zakelijk  v o o r  de u itb ou w  van een  g o e d  
o p en b a a r vervoersstelsel in de steden.

D e  centrale overh eid  d ien t de b o u w  van  
park eergarages te stim uleren , o.a. d oor  
fin a n ciële  teg em oetk om in g en .

E r  dient v o o r  te w orden  gew a a k t dat de 
g rotere  aandacht v o o r  o p en b a a r vervoer  
en m ileiu ga a t leiden to t een  b e le m m e 
ring van de b o u w  van een  m od ern  en  
veilig w egen n et in g eb ied en  die daarbij 
n og  niet aan de b eu rt zijn gew eest.

V.D.

CDA-commentaar op 
de defensienota

door drs, P. B, R, de Geus
Vorig jaar kwamen de wetenschappelijke 
stichtingen van de drie christen democrati
sche partijen (Knijperstichting, Lohman
stichting en Centrum voor staatkundige 
vorming) overeen, om waar mogelijk samen 

,te werken. Het brede terrein van de lands- 
politiek werd opgesplitst in verschillende 
deelgebieden.
Eén daarvan betreft de buitenlandse poli
tiek en het veiligheidsbeleid. Er werden 
door de 3 stichtingen deskundigen aange
zocht om deel te nemen aan commissies en 
zo kwam er dit voorjaar ook een CDA de- 
fensiecommissie tot stand.
Deze commissie heeft als eerste taak op zich 
genomen om de defensienota, die op 9 juli 
door minister Vredeling voor publicatie 
werd vrijgegeven, te bestuderen. Ondanks 
de vacanties is de commissie er in geslaagd 
binnen zes weken een 66 pagina’s dik 
„Commentaar op de Defensienota” uit te 
geven.
Naast de leden van de commissie, die aan 
dit werk veel tijd en energie hebben gewijd, 
moet met ere het Centrum van Staatkundi
ge vorming worden genoemd. Dit voerde het 
secretariaat van de commissie.
De taakomschrijving die de commissie had 
meegekregen was niet het schrijven van een 
alternatieve defensienota. Uitgangspunt 
was de politieke realiteit, dat in de huidige 
verhoudingen een radicaal ander beleid on
haalbaar is. Er moet trouwens worden ge
concludeerd, dat het beleid dat de huidige 
bewindslieden voorstaan niet fundamenteel 
verschilt van hetgeen voorgaande kabinet
ten nastreefden. Dat wil zeggen: de taken 
van de krijgsmacht worden niet wezenlijk 
anders, maar de minister predendeert dat te 
kunnen waarmaken met minder geld en 
vooral met minder personeel.
Er is om die reden wel gezegd, dat dit geen 
defensienota is, maar een bezuinigingsnota 
die zich vooral richt tot de kiezers van links. 
De CDA-defensiecommissie had de taak 
commentaar te leveren vanuit de militair- 
technische hoek.
In het commentaar komen zowel de positie
ve kanten van de defensienota aan de orde, 
als een groot aantal punten van kritiek.

Positieve kanten
De commissie sprak als zijn mening uit dat 
de opgestelde plannen in grote lijnen — 
mits geplaatst op een gezonde financiële 
basis —  een redelijke bijdrage aan de 
NAVO betekenen. Vanuit de christen de
mocratische partijen is in de afgelopen ja
ren gepleit voor een defensiebeleid dat meer 
de nadruk legt op kwaliteit dan op kwanti
teit. Of, om de gezamenlijke „Schets van 
een beleid, 1973” aan te halen: „meer na
druk te leggen op de inzetbaarheid dan op 
de omvang van de. strijdkrachten” .
De beleidsvoornemens van de regering gaan 
in die richting. Het is een goede zaak, dat er 
een meerjarig defensieplan is ingediend, 
met een in principe betere mogelijkheid van 
financiering. Ook valt positief te waarderen, 
dat de exploitatiekosten zullen worden te
ruggedrongen, om de investeringen te doen 
toenemen.
Daardoor wordt het mogelijk
—  bij de marine een begin te maken met 

systematische modernisering van de 
vloot;

—  bij de landmacht de slagkracht te ver
groten door mechanisering van de 5e di
visie, welke ook de RIM-status krij^ 
(RIM =  rechtstreeks instromend mobili
sabel);

—  bij de luchtmacht de Starfighter te ver
vangen door een vliegtuigtype dat vol
doet aan de gestelde eisen.

Voorts waardeert de commissie het, dat de 
regering wii overgaan tot verkorting van de 
diensttijd en verhoging van de wedde van de 
dienstplichtigen.

Kritiek

Daar tegenover staan vele en velerlei punten 
van kritiek. Zo laten bovengenoemde plan
nen bij de marine gedurende de 10 jaren 
waarover de nota handelt, grote hiaten in de 
vlootsterkte. Bij de luchtmacht zullen min
der vliegtuigen worden aangeschaft dan er 
thans aanwezig zijn. En met name ten aan
zien van het te voeren personeelsbeleid is er 
reden tot kritiek. Het is de belangen-orga- 
nisaties in het verkeerde keelgat geschoten, 
dat er allerlei voornemens worden aange
kondigd, waarover geen overleg mët hen 
heeft plaatsgevonden.
Een ander punt van kritiek is, dat aan de 
nota een uiteenzetting over het vredes- en 
veiligheidsbeleid in bredere zin ontbreekt. 
De defensienota zou moeten beginnen met 
de grondslagen van strategie en buitenland
se politiek, maar anders dan bij voorgaande 
defensienota’s, ontbreken die “grondslagen 
thans.
Voorts constateert de CDA-commissie een 
aantal witte plekken: het dienstplichtbeleid 
en de mogelijkheden van een vrijwilligersle
ger, de organisatie van het ministerie en met 
name ook hoe de ingrijpende personeelsver
mindering moet worden bereikt —  het 
komt allemaal niet uit de verf.
De commissie beoordeelt de nota in z’n al
gemeenheid als te optimistisch. Dat geldt 
vooral het voorschot dat genomen wordt op 
de onderhandelingen in Wenen over reduc
tie van strijdkrachten. Ook de mogelijke 
voordelen van standaardisatie en taakver
deling worden zeer gunstig ingeschat. Dat 
zijn zaken, die de regering niet in de hand 
heeft.
Dit brengt ons op het fundamentele punt 
van kritiek: er is sprake van onevenwichtige 
financiering en er is voor de deskundigen 
geen reden om aan te nemen, dat de plan
nen binnen de in de nota opgenomen finan- 
cieringsschema’s kunnen worden verwezen
lijkt. Er moest, overeenkomstig Keerpunt 
’72, een bezuiniging uitkomen van ander
half miljard gulden. Dat is gebeurd, maar 
daarmee worden in de huidige regeringspe
riode de plannen practisch onhaalbaar en 
er wordt een zware hypotheek gelegd op 
volgende regeringen.
Of de krijgsmacht er zo zal komen uit te 
zien als de plannen luiden, zal afhangen van 
het geld dat er in de komende jaren op de 
begroting voor beschikbaar zal komen. De 
christen democraten zullen er op moeten 
aandringen, dat de financiën er moeten ko
men, ook als het niet zo gunstig uitpakt als 
thans wordt verwacht.

Brede steun

De CDA-commissie zou het als winstpunt 
rekenen, als de Partij van de Arbeid, die in 
het verleden altijd veel kritiek had op het 
defensiebeleid, deze nota van een minister 
uit de eigen gelederen, volledig steunt.
Het veiligheidsbeleid en de defensie moeten 
door bredere lagen van het volk worden ge
dragen. Het komt er daarbij op aan niet al
leen mooie plannen te maken, maar ze ook 
uit te voeren en daarvoor de benodigde 
fondsen te voteren.
De leden van de CDA-commissie hebben in 
grote eendracht samengewerkt. Er bleek 
eenheid van opvatting te bestaan over dit 
belangrijke terrein van de landspolitiek. De 
commissieleden realiseerden zich dat het op 
24 en 25 september, als de nota in de Twee
de Kamer wordt behandeld, niet mogelijk 
zal zijn om één CDA-geluid te doen horen. 
Toch hadden zij de overtuiging een bijdrage 
te leveren in de groeiende politieke samen
werking. De fundamentele beschouwingen 
die zij aan de defensienota hebben gewijd, 
tonen aan dat een gezamenlijke stellingna- 
me de beste methode is om voor het „Schip 
van Staat”  de juiste koers te bepalen.
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Christen-democraten in Berlijn

Multinationals en buitenlandse
werknemers door mr, W. Schotten, lid Tweede Kamer

De Christendemocratische fractie in het 
Europees Parlement heeft het nieuwe parle
mentaire seizoen geopend met drie 
studiedagen in Berlijn. Uiteraard kwamen 
op deze conferentie de recente politieke 
ontwikkelingen in Europa aan de orde, zo
als het op uitnodiging van de Franse presi
dent Giscard d’Estaing op 14 september te 
houden diner van regeringsleiders in Parijs. 
De fractie heeft haar grote bezorgheid over 
deze bijeenkomst uitgesproken.
Europa kan naar het oordeel van de tractie 
slechts langs de weg van verdergaande 
integratie, gepaard met versterkte demo
cratische controle door het Europees parle
ment, tot stand komen. Helaas lijkt een 
andere weg te zijn ingeslagen, namelijk die 
van samenwerking tussen nationale rege
ringen in plaats van versterking van de 
europese instituten, zoals de Europese 
Commissie in Brussel. De fractie heeft in dit 
verband duidelijk de eis gesteld, dat de 
Europese Commissie op zijn minst bij alle 
bijeenkomsten van de regeringsleiders 
aanwezig zal moeten zijn,
Een ander actueel punt van beraadslaging 
vormde de Europese landbouwpolitiek. De 
Nederlandse drs. De Koning — die ook in 
het algemeen debat in het Europees Parle
ment als rapporteur optreedt —  onder
steunde het voorstel van de Commissie om

tot een tussentijdse prijsverhoging te ko
men. De fractie vond een percentage van 
vier echter wel het absolute minimum; 
bovendien is de fractie voorstander van een 
verhoging van de rentesubsidie van zes tot 
bv. acht procent.

POLITIEKE MENINGSVORMING

Tijdens deze studiedagen kwamen ook on
derwerpen aan de orde die wat meer buiten 
de politieke actualiteit van dit moment 
staan, maar die niet van minder belang zijn, 
ook voor de politieke meningsvorming in de 
komende winterperiode.

Ik noem er twee: de problemen van de 
buitenlandse werknemers en het gehele, 
zeer ingewikkelde, complex van problemen 
dat gewoonlijk wordt aangeduid met het 
woord „multinationals” .

Wat het eerste punt betreft was de fractie 
onder meer van oordeel dat de economische 
teruggang die thans in alle lid-staten 
aanwezig is niet als motief mag worden 
aanvaard om de sociale positie van de 
buitenlandse werknemers blijvend ten 
achter te stellen bij die van de nationale 
werknemers.

MULTINATIONALS

Collega Notenboom was één van de rappor
teurs over het vraagstuk van de multina
tionale ondernemingen. Hij wees op de vaak 
emotionele en ook onrechtvaardige kritiek 
op de multinationals. De enorme betekenis 
van de multinationals voor grote delen van 
de wereld mogen we niet uit het oog vérlie- 
zen.
Overigens is het erg moeilijk te spreken over 
de multinationals; het gaat hier om een 
groep ondernemingen met aanzienlijke 
onderlinge verschillen. Zoals bijna elk 
maatschappelijk verschijnsel hebben ook de 
multinationals negatieve aspecten, maar 
men kan moeilijk stellen dat deze aspecten 
overheersen.
Notenboom bepleitte onder meer een grote
re openheid in het doen en laten van de 
multinationals. Naast verdragen tussen sta
ten moeten ook uit de maatschappij zelf 
sterkere tegenwichten worden gevormd. 
Ten aanzien van de bescherming van de 
werknemers ligt hier bijvoorbeeld een taak 
voor de vakbeweging.

OOST-BERLDN

Ondanks een bijzonder volle agenda was er 
nog gelegenheid voor enige andere ac

tiviteiten. Een wandeling door Oost-Berlijn 
is iedere keer' opnieuw een interessante 
zaak. Drie dingen zijn mij daarbij in het 
bijzonder opgevallen:

a) de controle bij „check-point Charlie” 
was vriendelijker dan enige jaren terug;

b) de bouwactiviteiten zijn bijzonder groot; 
in tegenstelling met de eerste nieuwbouw 
in de vroegere Stalinallee begint het 
Stadsbeeld rond de Alexanderplatz ook 
een vriendelijker beeld te krijgen;

c) het uiterlijk van de mensen weerspiegelt 
een duidelijk gestegen welvaart, al is de 
achterstand in assortiment in de winkels 
nog groot.

De uitvoering onder leiding van de 80 jarige 
Karl Böhn van Mozarts opera Cosi van 
Tutti in de Berlijnse opera die we als gasten 
van de Berlijnse Senaat bijwoonden kan 
moeilijk in één woord worden getypeerd.

Toch probeer ik het maar; zowel wat de 
muziek en de zang betreft als het spel en de 
toneelaankleding was het verrukkelijk. Het
geen helaas niet van de politieke situatie in 
Europa kan worden gezegd.

SCHOLTEN.

M E V R O U W  B. BEERNINK-PEEZE
OVERLEDEN

Velen in de Unie wisten dat mevrouw Beer- 
nink sinds eind vorig jaar ernstig ziek was. 
Wel scheen er soms een lichte verbetering, 
maar na een tweede operatie bleek er geen 
hoop meer op genezing.
Mevrouw Beernink was daar ongeloflijk 
dapper onder.
Zij sprak openhartig over haar toestand en 
was dankbaar voor de goede maanden die 
zij nog mocht beleven. Op 57-jarige leeftijd 
overleed zij.
Op 3 september jl. werd mevrouw Beernink 
begraven.
Er was een warme belangstelling van fa
milie en vrienden. Veel bekenden uit de 
CHU, het kabinet-De Jong en ambtelijk

Rijswijk gaven blijk van hun medeleven. 
Op verzoek van mevrouw Beernink was de 
rouwdienst —  door ds. K. Abelsma —  kort 
en sober, maar getuigend van geloof en ver
trouwen.

Na deze indrukwekkende begrafenis gaan 
onze gedachten in de eerste plaats uit naar 
de achtergebleven echtgenoot en naar de 
79-jarige moeder, mevrouw Peeze, die de 
afgelopen maanden zoveel moesten verwer
ken en die nu zoveel missen.
Mogen zij de levensblijheid van de overle
dene voor ogen houden, en getroost worden 
door het medeleven van zovelen.

H.T.B.

Voor 15 oktober:

Indienen wijzigingsvoorstellen 
CDA-statuten

Voor 15 oktober aanstaande moeten de wijzigingsvoorstellen voor het ontwerp 
van de statuten van het CDA zijn ingediend bij het Uniebureau, Wassenaarseweg 
7 te Den Haag.
Het ontwerp werd opgenomen in het leden-contactblad „de Nederlander” van 21 
juni jongstleden. Daarbij stond een oproep om in het verband van de kiesvereni
ging besprekingen aan de CDA-statuten te wijden. Voor de goede orde wordt er 
op gewezen, dat 15 oktober de uiterste datum is voor het indienen van voorstellen 
tot wijziging van de statuten.

J.L. Janssen vnn Raay, 
secretaris CHU

De verlenging van het „Stopwetje" 

haalde niet de eindstreep
Slechts de PPR en een deel van de KVP- 
fractie stemden vorige week voor de ver
lenging van het zgn. stopwetje.
Wat was het geval? De politiewet van 1957 
kent twee soorten politie nl. rijkspolitie en 
gemeentepolitie.
Art. 2 van deze wet stelt: „In de gemeenten 
met meer dan 25.000 zielen is gemeente
politie” .
Toen echter in 1968 de eerste stappen gezet 
werden naar een reorganisatie van de 
politiewet, wilde de regering in afwachting 
van deze wet de overgang van rijks- naar 
gemeentepolitie stopzetten. Dit gebeurde 
door de totstandkoming van de „Wet 
houdende opschorting van de overgang van 
rechtswege van rijks- naar gemeentepolitie 
en omgekeerd.” Dit werd kortweg het stop
wetje genoemd en gold voor een periode van 
5 jaar, nl. van 15 januari 1969 tot 15 januari 
1974.

De voornaamste motivering van de 
Ministers voor dit stopwetje was, dat zij 
voornemens waren het in de Politiewet 
neergelegde bestel aan een nader onderzoek 
te onderwerpen en dat de voorbereiding 
daarvan diende te geschieden tegen de 
achtergrond van een stabiele situatie. Ver
schuivingen in het evenwicht moesten 
zoveel mogelijk worden voorkomen.
Een ander argument was, dat de Neder
landse politieorganisatie niet gediend was 
met het ontstaan van een steeds groter

aantal kleine d.w.z. gemeentelijke politie
korpsen.
Het zou bovendien het risico met zich 
brengen, dat dergelijke voorzieningen niet 
zouden passen in de politiéstelsel, zoals dit 
na de in het vooruitzicht gestelde wijziging 
van de Politiewet zou worden.
Wij zijn inmiddels vijf jaar verder, maar de 
reorganisatie van de politie is nog lang niet 
in zicht. Het is een wensdroom gebleken. 
Er zijn wel wat vorderingen gemaakt. Er is 
een nota met vraagpunten van de regering 
met een voorlopig verslag van de Kamer
commissie. Over enkele belangrijke punten 
bestaat er een grote mate van overeenstem
ming. Maar o f er één gewestelijke politie 
gaat komen is nog lang niet zeker. De ge- 
westwet is nog niet geboren en de vragen 
daaromheen stapelen zich op.
Belangrijk in dit verband was de medede
ling van de Minister van Binnenlandse Za
ken, dat hij en de Minister van Justitie de 
nieuwe politiekorpsen niet wilden koppelen 
aan de gewesten, maar misschien aan de 
provincies.
Minister van Agt voelde aankomen, dat hij 
er niet in slaagde de Kamer op zijn hand te 
krijgen. Hij was hierdoor nogal in zijn wiek 
geschoten. Hij sprak zich fel uit tegen een 
versnippering van de centrale politie. Vol
gens hem zouden nieuwe gemeentelijke 
korpsen voor 80% gerecruteerd worden uit 
de korpsen van de grote steden, waar toch al 
zo’n tekort aan mankracht is.

Ook vond hij, dat kleine gemeentelijke 
korpsen duurder waren en minder efficiënt. 
Namens KVP, CHU en ARP werd het 
woord gevoerd door de Heer W.G. Bremen. 
Hij legde de nadruk op de democratisering 
en vond dat de politieman in zijn stand
plaats in alle opzichten thuis moest zijn. 
Een grief was ook, dat de vorige stopwet op 
15 januari al was verlopen en dat de 
Ministers veel te laat een voorstel tot ver
lenging hadden ingediend.

Een wet indienen met terugwerkende 
kracht achtte hij een slechte vorm van wet
geving. Hij stelde, dat er meer animo is om 
bij de gemeentepolitie te gaan, omdat de 
kans op overplaatsing kleiner is. 
Bovendien was er volgens hem met twee 
maten gemeten, omdat een klein aantal 
sterk groeiende gemeenten, ondanks de 
stopwet, toch gemeentelijke korpsen had
den gekregen, terwijl anderen met meer dan 
25000 inwoners niet in aanmerking 
kwamen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
had de Ministers met klem geadviseerd het 
wetsontwerp niet in te dienen. Zonder 
succes. Bij de schriftelijke voorbereiding 
bleek al, dat de meeste Kamerfracties er 
grote moeite mee hadden. De ministers 
hadden er verstandig aan gedaan door het 
wetsontwerp maar terug te nemen.

Dat wilden zij niet. Het werd nu een soort 
een prestige slag. De Kamer gaf zich echter 
niet gewonnen en de Ministers moesten met 
lege handen terug naar het departement. 
Of zij daar lang zullen blijven namokken, 
weet ik niet. Beter zal het zijn, dat nu met 
voortvarendheid gewerkt wordt aan een 
nieuw bestel, waar al jaren naar wordt uit
gezien.

H. Wisselink

Unieraad bijeen 
o p  zaterdag 
2 1  september
De unieraad van de CHU komt op zaterdag 
21 september aanstaande bijeen in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.
In de ochtendvergadering wordt gedis
cussieerd over de miljoenennota —  1975 en 
over de Troonrede, welke koningin Juliana 
op prinsjesdag heeft uitgesproken. Dr. 
R.J.H. Kruisinga, voorzitter van de CHU- 
fractie in de Tweede Kamer, en prof. dr. 
J.W. van Hulst, voorzitter van de CHU- 
fractie in de Eerste Kamer, zullen de be
sprekingen inleiden.
In de middagvergadering krijgen de leden 
van de Unieraad gelegenheid te praten over 
de derde regeringsnota inzake ruimtelijke 
ordening. Het gesprek geschiedt aan de 
hand van een discussienota, samengesteld 
onder auspiciën van het bestuur van de 
Lohmanstichting door vice-voorzitter mr, 
F.HJ, Schneiders, naar aanleiding van con
tacten met drs, J,L, van Malenstein, ir, 
J,Ph,L, Petri, mevrouw ir, N,C, de Ruiter en 
drs, J, Tegelaar,
De Unieraad zal voorts enkele leden van het 
Uniebestuur moeten kiezen in verband met 
het periodiek aftreden van A.J, Kaland en 
Wm.C, de Kruyf, en het bedanken wegens 
drukke werkzaamheden van ds. G. Bos en 
B. Bouwland. Ook zal de afvaardiging van 
de CHU in het bestuur ad-interim van het 
CDA moeten worden samengesteld.
De vergadering van de l ’ nieraad vangt om 
10 uur des morgens aan.

H.L.
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Kanttekeningen bij een brochure van Hans Wiegel

Hans Wiegel heeft zijn zomervakantie be
steed aan het schrijven van een brochure, 
getiteld „De geloofwaardigheid van een al- 
tematieP’. Deze titel dekt de inhoud nauwe
lijks.

Het meest valt op dat Wiegel zwart op wit 
de verwachting uitspreekt dat het kabinet- 
Den Uyl wel vier jaar zal aanblijven. Daar
mee velt hij in feite een oordeel op voor
hand, over zijn optreden als leider van de li
berale oppositie.

In een terugblik op de gebeurtenissen sinds 
het uittreden van de DS’70-bewindslieden 
uit het kabinet-Biesheuvel volstaat Wiegel 
met de schuld te schuiven op stromingen in 
KVP en ARP (Ruppert, Boersma). Kritiek 
van diverse zijden op de harde toonzetting 
van zijn verkiezingscampagne begrijpt hij 
niet.

Onduidelijk blijft ook, waarin het aangebo
den alternatief nu werkelijk nieuw is. In een 
hoofdstuk over „Beginsel en praktijk” wor
den een aantal opmerkingen gemaakt over 
de liberale visie inzake het sociaal beleid; 
het onderwijs; de buitenlandse politiek; de 
defensie en de'ontwikkelingssamenwerking. 
Wiegel herhaalt hier slechts wat de laatste 
jaren door de VVD is bepleit. Wel is de toon 
iets milder geworden.

Wiegel onderstreept de VVD-eis dat het 
kiesstelsel niet gewijzigd mag worden. Bij 
de destijds moeizaam in het 'VVD-program 
opgenomen wensen over de voordracht van 
een kabinetsformateur door de Kamer en 
de stembusakkoorden plaatst hij nu een 
vraagteken.

Hoewel de laatste tijd, met name in Liberaal 
Réveil, geschreven en gediscussieerd wordt 
over de betekenis en de ideologie van het 
liberalisme vindt men daarvan bij de poli
tieke leider van de VVD helaas niets terug. 
Slechts terloops spreekt hij over het bestaan 
van punten van overeenstemming tussen 
VVD en PvdA. Maar aan een ,,West-Duit- 
se” constructie met een kabinet van libera
len en socialisten denkt hi] niet; hoewel

onlangs VVD-secretaris de Korte —  a titre 
personel —  in „Vrijheid en Democratie” 
een pleidooi voerde voor een langzaam 
openbreken van de verstarde verhouding 
tussen VVD en PvdA.

Lief zijn voor elkaar?

Wiegel bepleit een alternatief beleid dat 
door de VVD, met KVP, ARP en CHU ge
vormd zou moeten worden. Zijn brochure 
kan wellicht het best gekwalificeerd worden 
met de woorden „Lief zijn voor de christen
democratie” .

Achter zijn welwillende toon schuilen echter 
diepere roerselen, die ons minder vriende
lijk aan doen.
Wiegel zegt de polarisatie zoals de PvdA die 
uitdraagt, af te wijzen.
Maar in zijn brochure lezen we op bladzijde 
56 het volgende;

„ .. .Alleen dan zullen we bij de achter
ban van de confessionele partijen, die veel 
meer overeenkomt met onze aanhang 
dan met de aanhang van de PvdA, op 
waardering en respect kunnen blijven re
kenen. Alleen dan scheppen we de basis
voorwaarden voor een koerswijziging bij 
de leiding van KVP en ARP.”

Na lezing en herlezing van deze passage 
kunnen wij tot geen andere conclusie ko
men dan dat Wiegel, voor de komende jaren 
dat het kabinet-Den Uyl aan het bewind zal 
zijn, het zijn belangrijkste taak acht om een 
interne discussie in KVP en ARP op gang te 
brengen over de vraag of met de PvdA dan 
wel met de VVD geregeerd dient te worden. 
Kennelijk is dit in de ogen van Wiegel de 
enige relevante vraag voor de christen
democratie. En passant zij opgemerkt dat 
zijn zwijgen over de CHU in dit verband 
kennelijk berust op de verkeerde voor
onderstelling dat de CHU een principiële 
keus voor de VVD heeft gemaakt.

N O G  VEEL TE W ENSEN V O O R  
V R O U W E N  IN  DEZE 
M A A T S C H A P P IJ
Onder de titel ,JSog veel te wensen voor 
vrouwen in deze maatschappij”  verscheen 
kort geleden in de Telegraaf het navolgende 
interview met mevrouw Annelies van den 
Beld-Pott. Zij is voorzitster van de commis
sie „Vrouw en Partij”  van de KVP.
Deze commissie, tot voor kort buiten de 
KVP nauwelijks bekend, haalde vorige 
maand vrijwel alle landelijke publiciteits
media. De reden was, dat de commissie een 
brief schreef aan de minister-president met 
het verzoek om in navolging van Frankrijk 
ook in Nederland een staatssecretaris voor 
vrouwenzaken aan te stellen.

„Deze portefeuille moet niet in de zakken 
worden gestopt van een van de bestaande 
bewindslieden. Wij willen heel duidelijk 
een eigen vrouw of man —  dat is om het 
even, want het gaat om de funktie —  die 
zich geheel met vrouwenzaken zal bezig
houden en die binnen de regering coördi
nerend kan optreden” , aldus voorzitter 
van de commissie Annelies van den Beld- 
Pott, die sinds februari leiding geeft aan 
de KVP-vrouwen van deze commissie. 
„De aanstelling van zo’n staatssecretaris 
voor vrouwenzaken zou tevens de politie
ke erkenning betekenen, dat er op dit ge
bied nog heel wat valt op te lossen. Daar
bij besef ik wel goed dat de emancipatie 
van de vrouw de laatste jaren al in een 
soort stroomversnelling is gekomen. 
Maar een flink aantal zaken moeten toch 
nog ,,hard” worden gemaakt.”

De Haagse Annelies van den Beid heeft 
niets of weinig weg van een Dolle Mina op 
gevorderde leeftijd. Zij is een vrouw met 
beide benen op de (politieke) grond, die 
simpelweg vindt dat er voor vrouwen maat

schappelijk gezien nog veel te wensen over
blijft, omdat bepaalde dingen gewoon niet 
eerlijk zijn ten opzichte van de mannen. 
Soms zijn het slechts kleine dingen, waarin 
de vrouw niet als gelijke doorgaat van de 
man, maar die dingen kunnen toch zeer 
pijnlijk zijn. Zij geeft daarvan de volgende 
voorbeelden: als een meisje, dat met een 
student is getrouwd de kost verdient, dan Is 
zij automatisch aangesloten bij een zieken
fonds. De man niet: die moet zich vrijwillig 
verzekeren. Werkt de man voor zijn (en 
haar) broodje, dan valt zijn vrouw wel auto
matisch in het ziekenfonds, evenals hijzelf 
natuurlijk.
Tweede voorbeeld: Heeft een vrouw haar 
gehele leven voor haar pensioen gewerkt, 
dan kan haar man na haar overlijden er 
naar fluiten. Andersom evenwel, als de man 
afscheid van het leven heeft genomen, dan 
bestaat er meestal zoiets als weduwenpensi
oen.
Zoals gezegd, de genoemde voorbeelden die 
met vele andere zijn te completeren zijn 
slechts kleine details. Maar deze „prikken” 
de feministen toch bijzonder.
Grotere „knelpunten” zijn volgens Annelies 
van den Beid de achterstand van de vrou
wen op de terreinen van opleiding, belas- 
tingfaciliteiten, de carrière-mogelijkheden, 
de vertegenwoordiging in commissies en 
openbare lichamen enz.
„De Minister van Onderwijs en Weten
schappen heeft een commissie ingesteld om 
de „open school” van de grond te krijgen. 
Geen enkele vrouw werd voor die commissie 
gevraagd. Zoiets kan toch tegenwoordig niet 
meer? Dan te weten, dat er op het ministerie 
een lijst ligt van kundige vrouwen, die best 
hadden gewild,” zegt Annelies van den 
Beid.

Het is uiteraard de eerste verantwoorde
lijkheid van KVP en ARP om deze sugges
tie van Wiegel te beoordelen. Op mij wekt 
het enigszins de indruk dat Wiegel indirect 
aanspoort tot een interne polarisatie tussen 
leiding en achterban van KVP en ARP.

Vrijwel gelijktijdig met deze brochure ver
scheen in het eerste nummer van het week
blad De Tijd een interview met VVD-voor- 
zitter Haya van Someren-Downer. Daarin 
lazen we enkele uitspraken, die ons opnieuw 
tot nadenken stemmen.
Zij zegt onder meer:

„Het Christen-Democratisch Appèl is iets 
wat nog verdoezelender werkt dan de 
oude confessionele partijen. Stemmen op 
het CDA is geen echte politieke keuze.”

Zij zegt voorts het eens te zijn met Jurgens 
van de PPR die het CDA „post christelijk” 
noemde. Mensen die nog niet willen kiezen 
hebben er voorlopig een veilig onderdak. 
Maar duidelijkheid is anders. Ik zie het niet 
met het CDA, aldus mevrouw van Someren 
in De Tijd.

Materialisme
Wanneer we tussen de vriendelijk 
klinkende regels van Wiegel doorlezen en 
zijn opmerkingen vergelijken met die van 
mevrouw Van Someren, kunnen we tot geen 
andere conclusie komen dan dat de VVD- 
leiding, vriendelijk glimlachend, in feite op 
de ineenstorting van de christen-democratie 
in Nederland zit te wachten. De aansluiting 
die zij hier zoekt bij PPR-Kamerlid Jurgens 
is kenmerkend voor het monsterverbond 
dat de VVD met de „linkse drie” sluit wan
neer het er om gaat de christen-democratie 
de voet dwars te zetten.

Ons antwoord op de brochure van Wiegel 
kan slechts zijn: wij wensen te werken aan 
de vormgeving van de christen-democratie 
in Nederland. Temeer als wij lezen dat Wie
gel als hoofdmotief voor de VVD-politiek 
wijst op het belang dat de kiezers hechten 
aan hun materiële problemen.
Voor de christen-democratie, die van ouds 
her gewezen heeft op het belang van de 
immateriële waarden in de samenleving, ligt 
nog een belangrijke taak te wachten.

H. van Spanning.

TWEEDE K A M E R  A A N V A A R D T  

R U ILVER K A VELIN G SW ET
Met alleen de stemmen van de Boerenpartij 
tegen heeft de Tweede Kamer vorige week 
een wetsontwerp tot wijziging van de Ruil- 
verkaveiingswet aanvaard.
Het is de bedoeling dat de Ruilverkave- 
lingswet in de toekomst opgaat in een 
Landinrichtingswet. Een departementale 
commissie zal omstreeks de jaarwisseling 
hierover een voorontwerp aCconden dat aan 
de Kamer zal worden aangeboden.

Een belangrijk onderdeel van dit wetsont
werp vormt het stemrecht voor pachters, bij 
ruilverkaveling. De heer L. de Bekker 
(KVP), die mede namens ARP en CHU het 
woord voerde noemde dit een vrome wens 
van de landbouw, die nu in vervulling is ge
gaan. Dit is naar zijn mening het begin van 
een verdergaande ontwikkeling inzake de
mocratisering van de ruilverkaveling.

De Bekker herinnerde aan de onvrede rond

de ruilverkaveling, die destijds met name in 
Tubbergen tot uiting is gekomen. Ruilver
kaveling staat uiteindelijk ten dienste van 
de agrarische structuurvorming. De land
bouwers voelen zich echter vaak overvallen 
en vernederd door de gang van zaken. De 
weerstand rust vooral op de ondemocra
tische stemprocedure. Hij hoopte dat de 
nieuwe stemprocedure het onbevredigend 
rechtsgevoel van de landbouwers zal 
kunnen verbeteren.

Spreker accentueerde het belang van een 
goede voorbereidingstijd niet te lang duren. 
Hij vroeg aandacht van de minister voor het 
aanwenden van gronden, die door bedrijfs
beëindiging worden verkregen, voor ver
plaatsing of vergroting van andere bedrij
ven. Waar dit niet gebeurt stuit men vaak 
op weerstand, aldus de Bekker.

H. van Spanning

VROUWENGELUIDEN
In het dezer dagen verschenen nummer van 
■Vrouwengeluiden vertelt het bestuur van de 
Centrale van CH Vrouwen over het winter- 
programma.
Op 18 november 1974 wordt in CDA-ver
band een vormingsdag gehouden voor hen, 
die medewerken aan de in dit seizoen te ge
ven politieke scholingscursussen. Zij die de
ze vormingsdag willen bijwonen kunnen 
zich opgeven bij de secretaresse mevrouw
J.J.M. van der Mei-Zilverentant, Meentweg 
96 te De Meern.
Verder organiseert de Centrale een excursie 
naar de Tweede Kamer in Den Haag. Het is 
altijd boeiend om zo’n bezoek te brengen en 
onze vertegenwoordigers aan het werk te 
zien. Velen kennen de Tweede Kamer ech
ter alleen van het televisiescherm. De Cen
trale verwacht dan ook, dat vele leden zich 
bij de secretaresse zullen opgeven voor deel
name. De datum van het bezoek wordt in 
dit blad nader bekend gemaakt.
Op 29 mei 1975 wordt de jaarvergadering 
gehouden in Utrecht. Na afloop van het of
ficiële gedeelte zal een bezoek worden ge
bracht aan de manifestatie ter gelegenheid 
van het jaar van de Vrouw in Utrecht.
In het nummer van Vrouwengeluiden wordt 
verder aandacht besteed aan het feit, dat 
mevrouw mr. E.A. Haars niet is herkozen 
als gedeputeerde. De Centrale betreurt het, 
dat deze bekwame vrouw haar plaats aan

een andere partij heeft moeten afstaan. 
Ook wordt geschreven over het werk van de 
Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt en 
het Monumentenjaar 1975.
Zij, die het nummer van Vrouwengeluiden 
willen lezen kunnen zich wenden tot het se- 
kretariaat Meentweg 96 te De Meern.

L -
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P A R LE M EN TA R IA

CDA-frakfies willen Bibliotheekwet 
am enderen

Bij de behandeling van de Bibliotheekwet in 
de Tweede Kamer heeft de woordvoerder 
van KVP, ARP en CHU, de heer A. Kermes 
op een drietal onderdelen een amendement 
ingediend.

Dit wetsontwerp regelt de positie van de 
openbare bibliotheken, waarbij onder meer 
de personeelskosten door het Rijk voor 
100% worden vergoed en de overige kosten 
voor 20%. Tot nu toe geldt krachtens de uit

1921 daterende wetgeving alleen een subsi
dieregeling voor de openbare bibliotheken.

Hermes stelde voorop dat dit wetsontwerp 
met name op financieel terrein belangrijke 
verbeteringen brengt voor het bibliotheek
wezen.
Er blijven bij de frakties van KVP, ARP en 
CHU een aantal bedenkingen tegen dit 
voorstel.
Hij wees er op dat in het welzijnswerk mo-

Van de penningmeester:

EEN HARTEKREET
We zijn weer allemaal gestart. Met velerlei 
activiteiten.
Wij, van de financiële kant van de CHU, 
ook. Een heleboel brieven zijn de deur uit
gegaan naar achterstallige kiesverenigin
gen. Het is niet alleen zo dat er enkele dui
zenden leden nimmer contributie aan ons 
afdroegen maar er zijn nu ook een aantal 
kiesverenigingen die propagandamateriaal 
hebben besteld en ontvangen en niet, al
thans nog niet betaalden! Dat is toch al te 
gek!

Ik doe dan nu ook een zeer dringend beroep 
op ieder die enig verantwoordelijkheidsge
voel heeft, na te gaan o f eigen kiesvereni
ging wel aan alle verplichtingen heeft vol

daan. Nog ruim 6000 leden hebben aan ons 
niet betaald over 1973! En over 1974 is ’t 
helemaal bar en boos.
Net o f wij geen uitgaven hebben!
Beste penningmeesters, doe er even wat aan. 
Stort Uw contributie’s nu zo spoedig moge
lijk. Nog voordat de gulden nog minder
waard is.......... Dat hebben we echter niet
in de hand.
Wat we wel in eigen hand hebben dat is de 
waarde van de Unie op peil houden, ja zelfs 
versterken. Politiek is dat bewezen. Finan
cieel kan dat ook. Doe der dan nu wat aan!

Middelburg, september 1974
A.J. Kaland, 

penningmeester

menteel van gedachten gewisseld wordt over 
een keuze tussen benadering via het object 
dan wel voor elementaire basisvoorzienin
gen. De staatssecretaris kiest in dit wetsont
werp voor dit laatste systeem. Maar de 
vraag wat een elementaire basisvoorziening 
eigenlijk is moet nog uitvoerig aan de orde 
worden gesteld bij de behandeling van de 
Knelpuntennota Welzijnswetgeving. In feite 
wordt met dit wetsontwerp op deze discus
sie vooruitgelopen, aldus Hermes.

Maar ook al zouden we nu de keuze voor 
een elementaire basisvoorziening bij dit 
wetsontwerp maken dan ontbreken, aldus 
spreker de financieringsmiddelen.

Positie gemeenten

In dat kader had de CDA-woordvoerder 
grote moeite met het verplichtend karakter 
van dit wetsontwerp jegens de gemeenten. 
De gemeenten die nog geen openbare 
bibliotheek hebben, worden krachtens dit 
wetsontwerp namelijk verplicht een biblio
theek op te richten. Zij kunnen hiertegen 
wel in beroep gaan. Hij achtte dit een aan
tasting van de gemeentelijke autonomie; 
vooral omdat hierdoor een aanslag wordt 
gedaan op de toch al schaarse financiële 
middelen van de gemeenten.
Om echter een aantal goede elementen in 
dit voorstel niet te blokkeren stelde spreker 
voor bij amendement om het verplichtend 
karakter ten aanzien van de oprichting van 
bibliotheken te laten vervallen.

Voorts stelde Hij voor dit wetsontwerp een 
tijdelijk karakter te geven, in afwachting 
van de discussie over de Knelpuntennota 
Welzijnswetgeving.

Sprekend over de regionale steunbibliothe- 
ken wees Hermes er op dat de plannen die 
hieromtrent tot 1983 gemaakt zijn niet ge
paard gaan met een volledige financieel 
plan.

Contributieplicht

Een derde amendement van Hermes betrof 
de contributieplicht. Hij wenste hier de be
staande situatie tijdelijk te bevriezen. Spre
ker achtte het ongewenst in dit wetsontwerp 
de mogelijkheid van contributievrijdom te 
openen voordat ten principale gediscus
sieerd is over de vraag wat elementaire ba
sisvoorzieningen op het terrein van het wel
zijnswerk zijn en welke faciliteiten daarbij 
moeten gelden.

H. van Spanning

Spreekbeurten 
dr. R. J. H. Kruisinga
Donderdag 3 oktober a.s. EDE
Vrijdag 25 oktober a.s. SNEEK
Vrijdag 1 november a.s RHOON 
Maandag 21 oktober a.s. AMSTERDAM 

middenstands-organisaties

Donderdag 17 oktober a.s. spreekt Drs. G. 
van Leijenhorst voor de CHU-afdeling 
Reeuwijk.
Maandag 14 oktober a.s. hoopt hij een 
nieuwe Chr. Mavo-school te Ede te openen.

HANAB B.V.
VALKENBURG - ZH Telefoon 0 1 7 1 8 -7 1 9 4 1 *

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

G A S L E ID IN G E N
KABELW ERKEN

ZIN K E R S

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Karraalweg 10-V1 — Telefoon 08385-19119

VEENHNDAAL

pooooooooooooooooooooo<x
B O U W - EN A A N N EM ER SB ED R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
P ickéstraa t 64  - Tel. 0 1 7 1 9 - 2 1 0 0 -  1831 
O ude Z e ew eg  33 - T e l. 01719-4500  
N O O R D W IJK

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ooi
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Maandag 23 september a.s. hopen wij met onze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen in intieme kring de dag te 
gedenken, dat wij 60 jaar getrouwd zijn.

J. V. d. Boon 
G. V. d. Boon-Visser

Ommen, 20 september 1974 
„de Koeksebelt” ,
Zwolseweg 13a.

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 ■ Telefoon 01825-590 - BERGAMBACHT

VAN DE BUNT- 
RUNSBURGER 

^  ^  N.V.

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel

★  kunstmeststoffen ★  ruiwvoeders

Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2342 - Nijkerk

EXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJ
Fa. M. Bouw & Zoneu

VETKAMP 94 — -NIJKERK 
^Tel. (034941 1355

c u u siI m  LwtDurariN 
DOp* e iH U L  HICULANO

VERZEND uw GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

„DE STORMVOGELir

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

Voor uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum , 

Kolen, H u isbrando lie ,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C a 'm plngflessen vu llen
★  C o n ta in er-vu ila fvo er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W E ST-VA R K EN O O R D SEW EG  470  
R O TTER D A M -24 - T e le fo o n  190200  
Tele fo o n  325011 a fd e lin g  co n ta in ers

Stelt u prijs op

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

/i U w L s k c u ï t  1
.JwiNKELCALCniJ KERSCHOTEN 1  

TEL.ISSaS - APELbOORN 1

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER N.B.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58
TCI /Mï 1 O/AO >1 1

BOUWBEDRIJF

TEL. 05100‘20o41

Fa. C Spijker AANNEMERSBEDRIJF

&Zn. B.V. RADIX & VEERMAN
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777

Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - WOERDEN

HILVERSUM Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland
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Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

Dit metalen kastje bevat een 
AM IG O  uitwerpbare brandladder

EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF WERKSITUATIE TEGEN 
MINIMALE KOSTEN
GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
GEEN ONDERHOUD

’ LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m  15 mtr 
ZEER EENVOUDIGE MONTAGE

’ HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN HARMONIEERT MET 
IEDER DECOR.

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AM IG O  SAFETY N ED ER LA N D
JAVASTRAAT 47A - TEL. 070-656597 en 463388 - ’s-GRAVENHAGE

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10. -

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE GEMEENTERAAD, een kursus gemeentepolitiek

24 schriftelijke lessen voor 25.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE ONDERNEMINGSRAAD,
een kursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 45.-

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

S TIC H TIN G  BUR G ER SCH APSK U ND E
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (01710) 93403.

STIJGENDE OMZET!
D a n  k w a l i t e i t s v l e e s w a r e n  en 'eers te  klas  
vaTkens- en rundvlees  in u w  toonbank van;

Stroomberg's
E xports iachterijen  en 
V 'leesw aren fab riek  'N.V. Ede

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
T ele foon  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)

K O C H
Telef.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs.J. A. Uding& Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants.

■V ,  Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

KORTEWEG'S BOUW MAATSCHAPPIJ B.V. BREDA

Echte 
kerkorgels
ook voor 
hedendaagse 
kerken

ORGELBOUW

Ernst 
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN
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Kamerleden van CHU werken in 
spanningsveld
De beide christelijk-historische fractievoor
zitters, prof. dr. J.W. van Hulst (Eerste Ka
mer) en dr, RJJI. Kruisinga (Tweede Ka
mer), hebben in de vergadering van de 
Unieraad, vorige week zaterdag te Utrecht 
gehouden, gewag gemaakt van de spanning, 
waarin de leden van de beide fracties moe
ten werken.
„Wij zijn oppositie, maar wij zijn ook een 
partij, die de CDA - weg verder wil be
wandelen”, aldus prof. Van Hulst. En dr. 
Kruisinga zei; „Wij zitten in grote 
moeilijkheid”.

Die grote moeilijkheid illustreerde dr. Krui
singa met een recent voorbeeld. „In het 
anti-revolutionaire weekblad Nederlandse 
Gedachten schreef ARP-fractievoorzitter 
Aantjes, dat de Troonrede een beleid van 
redelijkheid en gematigheid ademt. En hij 
meende, dat er daardoor aanspraken waren 
op steun van ARP” , aldus dr. Kruisinga. 
„Maar ons christelijk-historische fractielid

Scholten heeft er na prinsjesdag gewag van 
gemaakt, dat de voorstellen van het Kabinet 
naar letter en geest in strijd zijn met het 
christen-democratisch program”.
Volgens de christelijk-historische fractie
voorzitter in de Tweede Kamer is het een le
vensgroot probleem om straks in de kamer 
waar te maken, dat de CHU, omdat zij als 
christen-democratische partner verder wil 
gaan, zich gebonden weet aan het christen
democratisch programma. ,E!n het is de 
middenstand, die vraagt het christen
democratisch program uit te voeren” , zei dr. 
Kruisinga.

Geen verbittering
Prof. Van Hulst stelde zich op het stand
punt, dat voor zijn fractie nog steeds geldt; 
kritiek waar nodig, steun waar mogelijk. 
„Wij moeten proberen de CDA-partners 
naar ons toe te krijgen. Onze kritiek mag 
geen verbittering wekken” , aldus de sena
tor.

Ook prof. Van Hulst noemde een voorbeeld. 
,3 ij het Tweede-Kamerdebat over de 
milieuproblematiek was er een motie-Krui- 
singa, waaronder ook de handtekening van 
KVP-fractievoorziter Andriessen stond. 
Maar mr. Andriessen trok zijn handteke
ning later in” , aldus het Eerste-Kamerlid. 
„Dezer dagen hoorde ik een radio-uit
zending, waarin mr. Andriessen aan het 
woord was. Hij vertelde over het intrekken 
van zijn handtekening onder de motie- 
Kruisinga, omdat hij zich had laten bepra
ten. Daarvan heb ik nu spijt, ik had het niet 
moeten doen, zei mr. Andriessen” .
Prof. Van Hulst trok uit dit voorval de 
conclusie, dat de partners wel naar de CHU 
toekomen. We moeten elkaar de ruimte la
ten om naar elkaar toe te groeien en in dat 
licht moeten wij de Troonrede bekritise
ren” .

H.L.

Unieraad wil verbetering 
investeringsklimaat
De Unieraad van de CHU heeft in zijn 
vorige week zaterdag te Utrecht gehou
den vergadering een beroep gedaan op de 
overheid en de sociale partners in het 
bedrijfsleven om, bij het werkgelegen
heidsbeleid, de voorwaarden te scheppen 
voor verbetering van het investeringskli
maat. Daarbij zal dan speciaal aandacht

besteed moeten worden aan de problema
tiek van de oudere werknemers en de 
jeugdwerkloosheid.
Aan de hand van inleidingen van de 
beide christelijk-historische fraktievoor- 
zitters dr. R. J. H. Kruisinga (Tweede 
Kamer) en prof. dr. W. J. van Hulst 
(Eerste Kamer) besprak de Unieraad Mil

Unievoorzitter mr, O, W. A, van Verschuer 
tof Unieraad

„In komende vergaderseizoen méér 
terechtbrengen van bezielde politiek”
,4n het komend vergaderseizoen moeten wij 
proberen iets meer terecht te brengen van 
bezieide christen- democratisch politiek. 
Deze poiitiek moet zich onderscheiden door 
de dimensie, welke wij daaraan 
aanbrengen”. Dit heeft de voorzitter van de 
CHU, mr O .W A. van Verschuer, gezegd in 
zijn openingswoord op de zaterdag 21 
september jongstieden te Utrecht gehouden 
vergadering van de Unieraad.

Mr. Van Verschuer zette een dikke streep 
onder christen-democratische politiek. Dat 
is een politiek, die

—  niet zich zelf zoekt, maar de ander,
— weet van het bestaan van God in dit 

leven,
— ondanks het menselijk falen elke dag en 

elk uur hoop en geloof heeft in een toe
komst, waaraan wij mogen bouwen,

—  duidelijke normen en regels stelt voor 
deze maatschappij,

—  zich niet alleen richt op het materiele 
welzijn, maar ook op het geestelijke

„Als we proberen dit vast te houden in ons 
politiek werk en als we proberen hieraan de 
voorstellen van het kabinet te toetsen, dan 
zijn we op de goede weg” , aldus de Unie- 
voorziter tot de Unieraad.
De Unieraad was voor het eerst in het 
nieuwe vergaderseizoen bijeen

Nieuwe leden

De Unieraad herkoos en koos enkele leden 
van het Uniebestuur. De bestuursleden A J. 
Kaland, penningmeester, en Wm C. de 
Kruijf, tweede secretaris, die aan de beurt 
van aftreden waren, werden herkozen. 
Nieuwe bestuursleden zijn geworden P. 
Bode, burgemeester van Veenendaal, en A. 
van Twist, gemeente-secretaris van Har- 
lingen. Zij kwamen in de plaats van ds. G. 
Bos uit Wateringen en B. Bouwland uit 
Emmer, die vanwege drukke werkzaam
heden bedankten als bestuurslid.

CDA-bestuur

De CHU zal in het bestuur-ad interim van 
het CDA, volgens de uitslag van de desbe
treffende stemming in de vergadering van 
de Unieraad, vertegenwoordigd zijn door 
Unievoorzitter mr. O.W.A. van Verschuer te 
Beesd, de dames mr E.H. Haars te 
Breukelen, H. Tegelaar-Boonacker te 
Rijswijk en DJ.W. de Graaff-Nanta te 
Sneek, en voorts mr. J.L. Janssen van Raay 
te Rotterdam, A.J. Kaland te Middelburg, 
drs. D.F. van der Mei te De Meern, W.A. 
Mateman te Aalten en drs. C. Dekker te 
Hattem.
De beide christelijk-historische fractie 
voorzitters, dr. R.J.H. Kruisinga en prof. dr. 
J.W. van Hulst zijn adviserende leden van 
het CDA bestuur adinterim. H.L.

joenennota 1975 en Troonrede, en de 
raad besteedde in het bijzonder aandacht 
aan de werkgelegenheid, de middenstand 
en landbouw, de belastingmaatregelen en 
het uitgavenniveau van de overheid. De 
door de CHU-fractie in de Tweede Kamer 
gegeven commentaren op de op Prinsjesdag 
geproduceerde regeringsstukken onder
vonden instemming.

Wat de werkgelegenheidssituatie betreft 
onderstreepte de Unieraad de zorg, zoals 
deze door de beide kamerfracties tot 
uitdrukking is gebracht. In het bijzonder 
gold de zorg de structurele werkloosheid. 
De Unieraad, aldus een met algemene 
stemmen aangenomen resolutie, mist in de 
kabinetsvoorstellen de fundamentele aan
dacht voor nationale en Europese aan
pak van de problemen. ,,Prioriteit moet 
worden gegeven aan de verbetering van de 
aanpak van de structurele werkloosheid. 
Er dienen duidelijker impulsen gegeven 
te worden, waarbij met name investerings- 
bevorderende maatregelen behoren” .

De regio’ s zullen meer direkte econo
mische instrumten moeten verkrijgen. De 
Unieraad sprak uit, dat het spreidings- 
beleid evenwichtiger zal moeten zijn. ,,De 
meest bedreigde regio’s moeten de ruimte 
krijgen voor het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid ’ ’ .

KOPPELVERLOOP

De CHU-fractie in de Tweede Kamer gaat 
bestuderen, of het mogelijk is een nog 
selectiever vestigingsbeleid in Rijnmond 
door te voeren. ,,Wij willen bekijken of 
hier niet tot koppelverloop kan worden 
overgegaan en wel in die zin, dat een 
bedrijf toestemming krijgt tot vestiging 
in deze regio, als het ook bereid is 
in de economische zwakke gebieden eer. 
impuls aan de werkgelegenheid te geven” .

Dit zei dr. Kruisinga in zijn inleiding 
op de vergadering van de Unieraad.

De fractie sprak dezer dagen met des- 
kundigen-Unieleden, onder wie burge
meester Schneiders uit Almelo en de 
oud-wethouders Bol uit Den Haag, Van 
Delden uit Groningen en Viersen uit Rot
terdam, over het spreidingsbeleid. Het is 
de bedoeling, aldus dr. Kruisinga, binnen
kort vanuit de fractie aan de Unieraad 
een nota te zenden over de gebleken nood
zakelijkheid het spreidingsbeleid bij te 
stellen.

Volgens de overtuiging van dr. Kruisinga 
wordt thans bijna consequent onvoldoende 
aandacht besteed aan de problematiek van 
het oosten van het land en de toenemende 
problemen van de Haagse agglomeratie, 
,,en dit terwijl de druk op het Rijnmond
gebied nog steeds onderschat wordt” .

CHU via de radio
Op vrijdag 4 oktober verzorgt de 
CHU de politieke zendtijd via de 
radio. De uitzending is om 18.20 via 
Hilversum 1.
De radiozendtijd van de CHU is 
steeds op vrijdag om de veertien da
gen.

J

Bijzondere
Unieraadsvergadering 

over ruimtelijke 

ordening
De Unieraad houdt op zaterdag 26 oktober 
aanstaande een bijzondere vergadering. 
Aan de orde komt dan de derde regerings
nota inzake ruimtelijke ordening.
AUe belangstellenden in en belangheb
benden bij deze materie zijn welkom bij de 
bespreking. De plaats van vergaderes wordt 
nader bekend gemaakt.

Het was de bedoeling, dat de Unieraad op 
zijn vorige week zaterdag gehouden verga
dering over de ruimtelijke ordening zou dis
cussiëren. De besprekingen over de actuele 
politieke situatie namen zoveel tijd in be
slag, dat de ruimtelijke ordening niet meer 
aan bod kwam.
Besloten werd daarom een bijzondere Unie
raadsvergadering te beleggen. Op zaterdag 
26 oktober worden de discussies gevoerd 
aan de hand van een discussienota, sa
mengesteld onder auspiciën van de Lo- 
hmanstichting door vice-voorzitter mr.
F.H.J. Schneiders, naar aanleiding van 
contacten met drs. J.L. van Malenstein, ir.
J.Ph.L. Petri, mevrouw ir. N.C. de Ruiter en 
drs. J. Tegelaar.
Zij die de vergadering willen bijwonen, kun
nen nadere inlichtingen verkrijgen bij het 
Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
telefoon 070-244516.

H.L.

NOODPROGRAMMA

Dr. Kruisinga gaat opnieuw in de Tweede 
Kamer vragen om een noodprogramma 
voor de middenstand. In juni jongstleden, 
tijdens het Tweede-Kamerdebat over de 
moeilijke situatie bij het midden- en 
kleinbedrijf, diende dr. Kruisinga een 
motie in, welke vroeg om een noodpro
gramma voor de middenstand. ,,In de 
kamer werd toen nog getwijfeld aan de 
cijfers. Er was voor een dergelijk nood
programma onvoldoende steun. Daarom 
werd de motie niet in stemming gebracht, 
maar aangehouden. Nu het kabinet niet 
met voorstellen voor de middenstand is 
gekomen, zal de motie weer aan de orde 
worden gesteld” , aldus dr. Kruisinga.

De CHU-fractievoorzitter verzette zich 
tegen het plan van de regering om de 
gewestvorming van boven- af op te leggen. 
,,Er dienen wel gewesten te komen, maar 
alleen daar waar het nodig is en dan nog 
van onder- op” .

Oud-minister Beernink van binnenlandse 
zaken berekende eens de kosten van de 
gewesten. ,,Hij kwam destijds op ongeveer 
75 gulden per inwoner. Dat bedrag zal 
gelet op de inflatie nu wel ongeveer 100 
gulden zijn. Dit betekent, dat met de in- 
troduktie van het regeringsvoorstel inzake 
de gewestvorming een bedrag van boven 
f l  miljard is gemoeid. Dit bedrag is 
structureel een belangrijke extra last op 
de toch al zwaarbelaste rijksuitgaven” , 
zei dr. Kruisinga.

H. L.
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Van Leijenhorst interpelleerde over de SLO

De Tweede Kamer heeft vorige week twee- 
moties-Van Leijenhorst over de Stichting 
Leerplan Ontwikkeling (SLO) verworpen. 
Van Leijenhorst benadrukte tijdens zijn 
interpellatie de noodzaak om minister Van 
Kemenade inlichtingen te vragen voordat 
de statuten van de SLO worden vastgesteld. 
Het gaat zijns inziens om een hoogst 
belangrijke zaak. Met het ontwikkelen van 
leerplannen komen we in aanraking met in
houdelijke aspecten van het onderwijs^ De 
overheid zal op dit punt een grote mate van 
zorgvuldigheid moeten betrachten. Zij dient 
steeds te beseffen dat het Nederlandse on
derwijs in verschillende opzichten niet 
homogeen is. De relatie van de minister tot 
het openbaar onderwijs is een andere dan 
tot het bijzonder onderwijs. Dat zal de be
windsman terdege in zijn beleid moeten be
trekken.
De overheid zal aldus de CH-woordvoerder 
bij het opzetten van nieuwe leerplannen in 
de eerste plaats voorwaardenscheppend 
moeten werken en niet inhoudsbepalend 
ten aanzien van het onderwijs mogen optre  ̂
den.

Modellen

Het opzetten van zogenaamde „modellen” 
door de SLO kan men vrijwel niet waar
denvrij werken. Gaat men, zo vroeg Van 
Leijenhorst, bij het opzetten van een model 
niet uit van een doelstelling of een bepaald 
pakket doelstellingen? En betekent dit dat 
men bij voorbeeld voor vakken als geschie
denis en maatschappijleer straks in het 
algemeen slechts één keuze kan doen. Dit 
doet mij — indien dit het geval is —  denken 
aan de advertentie van een autofabriek, die 
luidde:
„U kunt kiezen uit alle kleuren, als het 
maar zwart is” , aldus spreker.
Van Leijenhorst vroeg zich af wat in con
crete het invullen van de eigen identiteit in
houdt, wanneer scholen zich niet kunnen 
vinden in de doelstellingen, die als een rode 
draad door het leerplan heen lopen. Het 
gaat toch niet om een invuloefening. Het 
model is toch gekleurd en het moet meehel
pen tot de bevordering van een bepaalde 
attitude van de leerling?
Spreker was bezorgd over de opmerkingen 
van de minister in hèt verslag van het mon
deling overleg waarin hij ten aanzien van 
alternatieve modellen ten aanzien van het 
bijzonder onderwijs verwacht dat dit slechts 
in „een enkel geval” zal voorkomen. 
Betekent dit dat het zijns inziens slechts 
weinig moet voorkomen.
Van Leijenhorst achtte een sfeer van arg
waan niet bevorderlijk voor het welslagen 
van het SLO. Een miniumgetal van 8 leden 
uit de bestuursraad, dat over een alternatief 
model kan beslissen achtte hij te hoog. Om 
aan het begrip enigzins recht te doen moet 
naar zijn mening gedacht worden aan een 
aantal van vier of vijf.

Onafhankelijk en dienstverlenend

De interpellant vreesde voorts dat de SLO 
in plaats van een onafhankelijk, dienstver
lenend orgaan te veel een verlengstuk van 
de visie van de minister zal worden en als 
instrument van onderwijsvernieuwing zal 
worden gebruikt. Beide onderwijsministers 
hebben vertegenwoordigers in de bestuurs
raad van de SLO. De minister benoemd de 
voorzitter en moet de benoeming van de 
bureaudirekteur goedkeuren.
Ernstiger achtte van Leijenhorst het feit dat 
de minister het vetorecht heeft ten aanzien 
van in de bestuursraad te nemen besluiten. 
Een veel te ver gaande bevoegdheid ais we 
bedenken dat de bewindsman ook al bud
getrecht heeft. Spreker vroeg dringend deze 
bepalingen te laten vervallen.
Grote bezwaren had Van Leijenhorst ook 
tegen de bepaling dat in het jaarlijks op te 
stellen werkprogram van de SLO in ieder 
geval de aangelegenheden moeten worden 
opgenomen, waarover de minister advies 
heeft gevraagd. Dit kan er toe leiden dat op 
de begroting niets overblijft voor aanvragen 
uit de onderwijsveld, en dat alleen voor 
middenschool- en open school- 
experimenten wordt gewerkt.
Spreker tekende hierbij aan niet te twijfelen 
aan de goede trouw van de bewindsman 
maar we leggen hier iets vast dat ook geld 
voor toekomstige onderwijsministers die 
eventueel van minder goede trouw beticht 
kunnen worden.
Van Leijenhorst besloot zijn interpellatie 
als volgt;

Vorig jaar ontvouwde de bewindsman 
zijn opvattingen over de verhouding van 
onderwijs en samenleving. Wij hebben 
toen onze zorg m.b.t. zijn filosofie 
duidelijk kenbaar gemaakt.

De Stichting Leerplan ontwikkeling is 
een deel van groter geheel. De onderwijs- 
contourennota zal ons dat geheel stellig 
duidelijk maken. Nu spreken we over een 
bouwwerk, de SLO, dat geplaatst wordt 
op een terrein, waarvan we de belendende 
gebouwen niet eens kennen. Hoe zal b.v. 
dé relatie zijn tot het onderwijsplan- 
bureau en hoe zal dat er uit gaan zien? 
Op blz. 18 van SLO-nota, lezen we, dat 
de voorgestelde organisatiestructuur voor 
de SLO geheel past in de gedachtengang, 
die in de structuurnota voor de ontwik
keling van het onderwijs wordt ontwik
keld. De opmerkzame lezer ontdekt 
echter, dat er met een kleinere letter — 
blijkbaar later —  is toegevoegd, dat deze 
ook los van die structuur kan 
functioneren. Waarom was deze toevoe
ging nodig?

De vraag is dus relevant: welke beslissin
gen nemen we nu implicie al over zaken, 
die in deze Kamer nog volop in discussie 
moeten komen? Staat de SLO in feite niet 
in een ruime kader, zonder dat we dat 
kader op dit moment naar behoren 
kunnen behoordelen.

Dit gebrek aan spreiding van kennis ge
voegd bij het reeds gesignaleerde gebrek 
aan spreiding van macht maakt ons be
ducht om achter deze opzet van de Stich

ting Leerplanontwikkeling te gaan 
staan.Aldus de interpellant.

Antwoord minister

Minister Van Kemenade kwam op een 
belangrijk punt aan de kritiek van Van 
Leijenhorst tegemoet. Het vetorecht van de 
bewindsman zal alleen gehanteerd worden 
voor de financiën en de doelstelling van de 
plannen.
Voorts zal in de statuten worden vastgelegd 
dat de onderwijsplannen gepubliceerd moe
ten worden. De bewindsman beklemtoonde 
dat het bijzonder onderwijs recht heeft op 
alternatieve plannen.

In zijn repliek stelde van Leijenhorst dat hij 
op twee belangrijke onderdelen bezwaar 
bleef houden tegen de plannen rond de 
SLO.
Er moet zijns inziens een rëele mogelijkheid 
zijn om tot aanvaarding van alternatieve

modellen te komen. Bovendien meende hij 
dat het vetorecht van de minister geheel uit 
de SLO-statuten dient te verdwijnen; 
evenals het voorkeursrecht dat de minister 
heeft ten aanzien van de op te stellen werk
programs.
De CH-woordvoerder diende twee moties

in. Hij vroeg de artikelen 10 en 11 lid een, 
betreffende het vetorecht en het voorkeurs
recht te schrappen. In een tweede motie 
vroeg hij het aantal leden uit de bestuurs
raad dat de ontwikkeling van alternatieve 
modellen mogelijk kan maken terug te 
brengen tot maximaal vijf.

Beide moties werden verworpen. De KVP- 
woordvoerder Hermes achtte de toezeg
gingen van minister van Kemenade 
voldoende. De ffaktie stemde tegen beide 
moties.

Mevrouw Kraayeveld-Wouters (aj-.) stelde 
voorop dat haar fraktie de ontwikkeling van 
de SLO kritisch zal blijven volgen. De AR- 
fraktie stemde voor de tweede motie waarin 
werd gevraagd het aantal leden dat een 
alternatief model kan vragen op vijf wordt 
gesteld. Beide moties werden voorts 
gesteund door VVD, DS 70, GVP en SGP.

De VVD-woordvoerdster mevrouw 
Ginjaar-Maas vroeg in een motie de plan
nen voor oprichting van de stichting SLO 
om te zetten in een wettelijke ingestelde 
raad. Deze motie werd eveneens verworpen. 
Voor stemden VVD, DS 70, PSP, CPN en 
de CHU-leden Van Leijenhorst, Tolman en 
Wisselink.

H. van Spanning

O o k  Enschede e e n  lin k s  c o lle g e  I
Voor het eerst in de geschiedenis is er in 
Overijssel een gemeente met een links col
lege en wel in Enschede.

Voor de steden als Amsterdam, Rotterdam 
en Groningen was dit geen verrassing. Maar 
dat het ook in Enschede zover zou komen 
hadden wij iet verwacht. De Twentenaren 
zijn nuchter van aard, maar blijkbaar zijn 
de leden van de PvdA toch ook daar besmet 
met de nieuwe filosofie rond de college- 
vorming, waarbij programcolleges alleen 
zaligmakend zouden zijn om een gemeente 
goed te kunnen besturen.

Bij de PvdA gaat men er blijkbaar vanuit, 
dat samenwerking met de CPN om dit doel 
te bereiken best geoorloofd is en de CDA 
dan wel in de kou mag staan.

De Twentse krant schreef hierover het 
volgende: „Nu links er tenslotte toch in is 
geslaagd zijn programkogel door de kerk te 
krijgen, bevindt Enschede zich op de 
breuklijn. Continuïteit maakt plaats voor 
discontinuïteit, goed samenspel voor 
polarisatie”.

Van de ontwikkeling, die nu zijn eerste be
slag heeft gekregen, verwacht deze kracht 
voor Enschede noch voor Twente enig heil.

Zij kan best begrijpen, dat de PvdA enige 
twijfels koesterde t.a.v. de intenties van de 
VVD, maar zij kan niet begrijpen, waarom 
de PvdA die twijfel dan nu ineens niet meer 
kostert t.a.v. de CPN. De geschiedenis heeft 
bewezen, dat aan de politiek-democratische 
gezindheid van de VVD niet getwijfeld be
hoeft te worden. En dat kan van de CPN in 
ieder .geval niet worden gezegd. Het linkse 
program-college wijst deze krant af met de 
woorden: „Het is een miskraam van
wankelmoedigheid en onbenul, beneden- 
maats, zowel op de wijze waarop het tot 
stand is gekomen, als ook gemeten naar zijn 
capaciteit.

Een droeve rol heeft de fractie van de PvdA 
gespeeld. Zij heeft haar huik naar de wind 
gehangen en is tenslotte op gespannen voet 
komen te verkeren met de democratie” .

Daar komt nog bij, dat op de partijvergade- 
ring van de PvdA in Enschede er slechts een 
krappe meerderheid voor was. Velen ont
hielden zich van stemming en de opkomst 
was mager. Burgemeester Mr. AJ. Vleer, 
zelf lid van de PvdA, gaf dadelijk na de wet- 
houdersverkiezing op duidelijke wijze van 
zijn afkeuring blijk. Uw voorzitter betreurt 
de gang van zaken bij de vorming van het 
college van wethouders, omdat het met de 
opvattingen van democratische socialisme 
moeilijk in overeenstemming kan zijn, dat

een kleine meerderheid een zeer grote min
derheid uitsluit van de medewerking in het 
dagelijks bestuur. De gevolgde procedure 
en het resultaat daarvan is een demo
cratische bestuursvoering, die de gemeente 
niet ten goede komt” .
De CDA-fractie in Enschede heeft haar 
eindje goed vastgehouden en heeft terwille 
van de smeer geen water in wijn willen doen. 
Daarvoor hulde.

Het zou mij een lief ding waard zijn, wan
neer op landelijk niveau de KVP en ARP 
zich meer aantrokken van wat er aan de ba
sis bij de wethoudersverkiezingen in vele 
steden gebeurd is. Dit moet toch wel zijn 
weerslag hebben op de landelijkspolitieke 
verhoudingen, anders zullen ook hun kie
zers er niets meer van begrijpen.

H. Wisselink

Bibliotheekwet aangenomen 
CDA-frakties tegen
De frakties KVP, ARP en CHU hebben 
vorige week in de Tweede Kamer tegen de 
Bibliotheekwet gestemd. Het wetsontwerp 
kreeg echter toch een meerderheid doordat 
de PvdA, D66, PPR, PSP, DS 70, CPN en 
de VVD voor stemden.
Zoals wij in het vorige nummer van De 
Nederlander reeds meldden had Hermes, 
die namens KVP, ARP en CHU het woord 
voerde, op drie onderdelen amendementen 
ingediend. Namelijk ten aanzien van de 
contributievrijdom; de tijdelijkheid van het 
wetsontwerp en het verplichtend karakter 
jegens de gemeenten.
Hermes had gedeeltelijk succes in de 
Kamer. Aanvaard werd een wijziging waar
in werd vastgelegd dat contributieplicht be
staat voor volwassen leden van de openbare 
bibliotheek. Eveneens aanvaard werd een 
door hem ingediende motie, waarin werd 
verzocht de Bibliotheekwet aan te passen, 
wanneer een integrale wetgeving voor het 
welzijn tot stand zal zijn gekomen.
In eerst termijn had hij de vrees uitgespro
ken dat met de Bibliotheekwet teveel op de 
integrale welzijnswetgeving vooruit zou 
worden gelopen.
Staatssecretaris Meijer zei in zijn antwoord 
tot deze aanpassing van de wet bereid te 
zijn. Hermes trok toen zijn amendement in 
maar vroeg via zijn motie een uitspraak van 
de Kamer.

Verplichtend karakter

Een onoverkomelijk struikelblok voor de 
frakties van KVP, ARP en CHU vormde 
echter het verplichtend karakter van dit 
wetsontwerp. In beginsel worden gemeenten 
boven de 5000 inwoners verplicht een open
bare bibliotheek op te richten. Hermes 
achtte dit een ongeoorloofde inbreuk op de 
autonomie van de gemeenten; temeer om
dat zij een deel van de kosten hiervoor moe-’ 
ten dragen.
De staatssecretaris beklemtoonde in zijn 
antwoord dat de Rijksoverheid slechts een

spaarzaam gebruik zal maken van de 
mogelijkheid oprichting van een openbare 
bibliotheek voor te schrijven. Bovendien 
kan de gemeente in beroep gaan.
De heer Franssen (Soc.) stelde bij subamen
dement voor de mogelijkheid te openen dat 
groeperingen in een gemeente, die van 
oordeel zijn dat het gemeentebestuur ten 
onrechte geen openbare bibliotheek willen 
oprichten, hiertegen beroep kunnen aante
kenen. Hermes meende echter dat hierdoor 
via een omweg toch het verplichtend ka
rakter weer wordt binnengehaald.
Het amendement-Franssen werd verwor
pen. Het zelfde lot trof het amendement- 
Hermes inzake het verplichtend karakter.

H. van Spanning

Spreekbeurten 

dr. R. J. H. Kruisinga
Donderdag 26 september a.s DEN BOSCH 
— CDA-protestmeeting tegen midden- 
standspolitiek kabinet-den Uyl.
Spreker o.m. Dr. R.J.H. Kruizinga. 
Donderdag 3 oktober a.s. EDE „Open H of’, 
Einde Slotlaan. Aanvang openbare verga
dering 20.30 uur.
Onderwerp: „De politiek van het kabinet- 
Den Uyl”
Maandag 21 oktober a.s. AMSTERDAM 
„Congrescentrum RAI” , middagvergade
ring 14.30 uur.
Onderwerp: „De middenstand in de knel” .

Donderdag 25 oktober a.s. SNEEK Chr. 
Lagere Landbouwschool, Meeuwenlaan. 
Aanvang 20.15 uur nm.

Donderdag 1 november a.s RHOON, 
Gereformeerde Kerk, nadere gegevens vol
gen.
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Hoe kwam de gijzeling in de 
Franse Ambassade over op een 
buitenstaander ?
door fkvw. mr. C  W. /. Wttewoa/f van Stoetwegen
t  Was vrijdagmiddag en ik werd kwart voor 
vier gehaald door de chef van de Europese 
voorlichting om hy hem en zijn vrouw te 
eten in Aerdenhout.
Om 530 Uur zegt hij: ik hel nog even naar 
mijn hurean. Komt terug; nota hene, ze 
schieten uit de Franse Ambassade. Hoe kan 
dat nou, reageerden we.
Toen geluisterd en gekeken naar radio en 
televisie. De Franse ambassadeur met enige 
anderen gegijzeld door Japanse terroristen. 
Dat ziet er niet best uit.

Er waren weinig bijzonderheden, de namen 
werden geheim gehouden, al lekte er in de 
loop van de volgende dagen wel wat uit. 
Er zaten 9 mannen en 2 vrouwen onvoor
stelbaar in één kamer! Denkt U eens in; 
geen wasgelegenheid, geen toilet!
En wat we pas later hoorden: zonder water 
gedurende 30 uren en 60 uren zonder voed
sel.

Toen brak een periode aan van wachten en 
onzekerheid. Er werd veel verteld met wei
nig inhoud. Hoe kon het ook anders. 
Fantastische verhalen in kranten, waar 
niets van waar bleek te zijn. Men schijnt 
nieuws te maken als het er niet is.
Het kabinet zat bijeen op justitie. Premier 
den Uyl zei, dat er terwille van de onder- 
handelingen niets gezegd kan worden. We 
werden verzocht daarmee rekening te 
houden. Toen verstomden radio en televisie 
tot een : er is niets te melden.
Zondag werd m de kerk opgeroepen tot ge
bed, het was het enigste wat men kon doen, 
maar ook het allerbelangrijkste als men nog 
in gebed gelooft. De Koningin zei het ook in 
de troonrede: men hoopt en bidt!! 
Maandagmorgen vroeg werden de twee 
meisjes vrijgelaten. Men zag uit de vage 
beelden dat zij niet veel meer waard waren. 
— Strompelend binnengebracht in de 
Amerikaanse ambassade kwamen ze er op 
een brancard uit. Commentaar overbodig! 
Vervoerd naar een onbekende plaats waar 
geen journalist hen kan of kon bereiken. 
Ieder woord zou teveel zijn. Het „feind hort 
mit” werd door den Uyl nog eens duidelijk 
gezegd, ’t Publiek werd gevraagd niet naar 
het Voorhout te komen. Heeft men hieraan 
voldaan?

Dinsdag-Prinsjesdag: geen gouden koets, 
geen feestgedruis, andere route gereden in 
gewone auto’s.
Ik was blij dat de Koningin zélf kwam ope
nen; volk en vorstenhuis horen bij elkaar op 
zo’n dag. Bovendien zou het teveel eer ge
weest zijn voor de Jappen als de Koningin 
was thuis gebleven. Dan zou er gezegd zijn: 
Ze is bang en is veiliger op Soestdijk.
Of de gouden koets nu voor goed weg is, 
vroeg de bezorgde Nederlander. Natuurlijk 
niet was mijn antwoord, maar nu in dit 
geval was het niet passend geweest.
De bij het conflict betrokken ministers 
kwamen op het laatste moment binnen be
halve Minister van der Stoel. Was aan hem 
de bewaking en verzorging van de telefoon 
overgelaten? Hij schijnt in die dagen veel 
getelefoneerd te hebben; er was ook wel wat 
te regelen.
Wat wij toen niet wisten, maar wel door de 
journalisten werd verteld waren de moei
lijkheden met Frankrijk.
Premier den Uyl is daar nu nog uiterst 
spaarzaam over in zijn mededelingen. Heel 
verstandig. Een verschil van inzicht over de 
aanpak is na de goede afloop niet meer 
interessant voor de buitenwacht en ver
stoort de goede verhoudingen.
Daar moeten we dus niet over doorzagen, 
wat natuurlijk toch gebeurt.
Dinsdagavond kwam de ontknoping. De 
spanning was te snijden zelfs voor de t.v. 
Tien voor acht zette ik hem aan en tot tien 
uur hielden we zowat hetzelfde beeld.
Ik krijg er wat van, zei ik op een gege"en 
ogenblik, ik ga thee zetten! Je moest er even 
uit; ik werd dol van dat gewapper van die 
vlaggen die het uitzicht belemmerden en die 
men niet had kunnen binnenhalen uit le
vensgevaar.
Stel je voor; op het Voorhout in september 
1974!
De rechercheur die er —  jasje uit —  wit 
overhemd goed te zien —  op af ging en weer 
terug kwam. Er gebeurde niets.
Daar ging weer het jasje uit en hij stapte er 
weer op af; er werd veel, van de zenuwen van 
de politie gevraagd!
Eindelijk, eindelijk kon de bus voorrijden, 
de gijzelaars kwamen met de handen om
hoog naar beneden; zie je wel, ze nemen ze 
mee zeiden wij, niet wetend van. afspraken.

Eindelijk kwam de ambassadeur handen 
geboeid o f gebonden op de rug, waardig, 
kaarsrecht, vermagerd, somber.
Als, iedereen is ingestapt horen we geklet
ter, de ruiten worden kapot geslagen hoor
den we al gauw.
De Japanners lieten niets aan het toeval 
over. Daar reed de bus weg in de nachtelijke 
duisternis; na enige tijd politie op motor
fietsen, een bus met familieleden, enkele 
auto’s.
Op Schiphol kon de televisie niets zien, 
maar een radioreporter vertelde dat de 
gijzelaars moesten gaan zitten, daarop 
instapten!
Zie je wel, ze nemen ze mee, verschrikkelijk! 
Maar toen kwam daar de piloot, eenzaam 
alleen aanstappen, hij werd geruild voor een 
paar gijzelaars.
Gelukkig die zijn er weer uit! Zo ging het 
door tot zelfs de Ambassadeur bevrijd werd. 
Ongelooflijk! Er werd gestart en men vloog 
weg. Wie had deze afloop kunnen dromen. 
Ik luisterde via de radio naar de persconfe
rentie van de heer den Uyl, hoe hij het nog 
opbracht na al die dagen van spannend wa
ken was me een raadsel, maar daar vraagt 
de publiciteit niet naar.
De terugkomst van de Boeing met de be
manning was een evenement.
Zo handig als kapitein Sierks zich daar 
doorheen sloeg!
En hoe geestig was de Engelse boord- 
werktuigundige.
Hoe dom waren de vragen. Stel U voor: 
Zoudt U ze niet hebben kunnen overmees
teren? Zeker 3 ongewapende mannen tegen 
vier gewapende terroristen?
En van de drie moest er één aan het stuur

blijven. Terecht werd men toen geïrriteerd. 
Vragen staat vrij, maar ’t weigeren daarbij 
zou je kunnen zeggen om geen ergerwoor- 
den te gebruiken voor een dergelijke dom
heid.

De ontvangst bij de Koningin was ontwape
nend feestelijk. De vier ministers behield de 
Koningin voor ’t laatst. Zij hadden nergens 
aan gedacht. Je kunt je zelf nu immers niet 
voor een lintje voordragen.
Maar de Koningin had nog een andere pijl 
op haar boog! De Huisorde voor vlijt en 
voortvarendheid nog slechts enkele malen 
uitgereikt!

Een feestelijk slot van een ellendige gebeur
tenis. Wat gaan we nu doen om herhaling te 
voorkomen? Dat is een moeilijke zaak, 
maar moet wél worden overwogen. Er rest 
mij nog een woord van dank aan de Heer 
den Uyl en de hem omringende ministers.

Ze hebben dit knap gedaan, daar is zelfs de 
Telegraaf het mee eens. Hadden we ze kun
nen doodschieten? Natuurlijk, maar dan 
waren de gijzelaars ook er aan gegaan. Dan 
was er ook de wraak van het rode leger ge
komen, met nieuwe ellende.
Als we ze hadden gevangen genomen, 
zouden gijzelingen om ze weer vrij te 
krijgen aan de orde van de dag geweest zijn.

Het is goed dat de wereld gezien heeft dat er 
ergens in een klein land een kabinet zit dat 
het gegeven woord houdt.
Dat ook de bemanning van het vliegtuig zhi 
erewoord hield was voor de Japanners mede 
een reden, nu zij ook nérgens konden

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDACTIE:

Dr. K. de Vries, voorzitter; 
mevrouw H. Tegelaar-Boonacker; 
drs. A. M. de Boo; A. Buntsma;
Wm C. de Kruyf; D. Rebel; 
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.

REDACTIEADRES:
Postbus 8822; 's-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIE-ADRES:
(Abonnementen, 
adresveranderingen voor het 
CH-weekblad „De Nederlander”  en 
advertenties); Van Deventerlaan 49, 
Voorburg. Tel.(uitsluitend overdag): 
(070) 851529.
Adresyeranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „De Nederlander”  te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

Abonnementsprijs f 17.50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v., Barneveld 
Postbus 67
Telefoon: 03420-3141.

landen om de wapens én het losgeld over te 
geven.

Een afloop boven bidden en denken. Een 
afloop die ook los staat van politieke ge
zindheid, een afloop waar we alleen maar 
dankbaar voor kunnen zijn.

C.W I. Wttewaal van Stoetwegen.

Prof. dr. J. W. van Hulst tot Unieraad:

CHU MOET KLAAR WAKKER ZIJN
,J)e CHU moet klaar wakker zijn en de 
beide ogen open houden als het gaat om de 
zaken van het welzijnsbeleid en het onder
wijs” . Dit heeft de voorzitter van de Eerste- 
Kamerfractie van de CHU, prof. dr. J.W. 
van Hulst, gezegd op de vorige week zater
dag te Utrecht gehouden vergadering van 
de Unieraad in zijn bespreking van 
Miljoenennota en Troonrede.
„Ergens staat in de toelichting bij de begro- 
ting-1975 van het departement van CRM, 
dat de regering educatieve centra wil 
stichten. Wij moeten daar bij zijn om te zien 
wat er gebeurt in levensbeschouwelijk en 
politiek opzicht” , aldus prof. 'Van Hulst. 
„En als in de begrotingsstukken over de 
open school gesproken wordt, dan wordt 
daarbij niet de nadruk gelegd op de 
regenliere vormen van onderwijs.
We moeten heel attent blijven.”
Prof. Van Hulst las in de Troonrede, dat bij 
de ontwikkelingssamenwerking de tegen
stelling tussen rijke en armen nog steeds 
een rol speelt.
,Maar het probleem ligt niet meer zo. Het is 
thans zo, dat dat door de ontwikkelingshulp 
in de ontwikkelingslanden zelf de tegenstel
ling vooral nu op de rijksbegroting de post 
voor ontwikkelingshulp procentueel het 
meest verhoogd is.”

De christelijk-historische senator zei blij te 
zijn met de te nemén maatregelen, die het 
toenemend geweld moeten keren. .Jammer 
is, dat enige tijd geleden van de kant van de 
regering nog gezegd werd, dat het met het 
geweld wel meeviel. ’t Is wel erg met het ge
weld.”
Prof. Van Hulst zei blij te zijn, dat de rege
ring het onderzoek naar de oorzaken van de 
verruiming wil verdiepen., Jlopenlijk strekt 
dit onderzoek zich ook uit tot de verruiming 
van het taalgebruik van bewindslieden” .

Niet alleen

„Wij staan” , aldus prof. Van Hulst, „niet 
alleen met onze kritiek op de plannen van 
de regering inzake de werkloosheidsbe
strijding. De drie vakcentrales NVV, NKV 
en CNV hebben gezegd, dat dié plannen 
volstrekt onvoldoende zijn, naar omvang en 
aard” .
De Christelijk-historisch fractievoorzitter 
zei blij te zijn met het niet verlengen van de 
Machtigingswet. ,2ou dat komen door de 
oppositie in de Eerste Kamer tegen die wet?

Zou de Machtigingswet wel verlengd zijn, 
als men in de Eerste Kamer zich er niet zo 
fel tegen had verzet?”

Bij het lezen van de toelichting van minister 
Van Kemenade op de Onderwijsbegroting- 
1975 had prof. Van Hulst bemerkt, dat 
allerlei uitspraken in het progressief ak
koord .keerpunt” in die toelichting onder 
kritiek stonden. ,Jn keerpunt staat, dat er 
recht moet zijn op onderwijs voor iedereen. 
Maar uit de toelichting blijkt, dat gewoon 
gezegd wordt: goed, je wilt wel studeren, 
maar wij geven er geen geld voor” , zei de 
christelijk-historische senator.

Gebed verhoord

Prof. Van Hulst herinnerde de Unieraad 
eraan, dat koningin Juliana haar troonrede 
begon met te spreken over het gijzelings
drama in Den Haag. „De Koningin zei, dat 
het Nederlandse volk hoopt en bidt, dat de 
gijzelaars vrij mogen komen. Dat gebed is 
verhoord.”
Nu voor de tweede maal de slotbede niet in 
de troonrede voorkwam zei prof. Van Hulst, 
dat er geen situatie mag komen, dat met het 
wisselen van regering de bede al dan niet in
de troonrede voorkomt. „  ,

H . L .

Unieraad sprak over zijn 
functie
In zijn huidige vorm functioneert de Unie
raad ruim anderhalf jaar. De Unieraad —  
nieuwe stijl is een samensmelting van het 
hoofdbestuur van de CHU, dat zich in het 
verleden hoofdzakelijk beperkte tot de 
organisatorische zaken, en de Unieraad, die 
een politiek adviescollege was.
Qua samenstelling nu is de Unieraad- 
nieuwe stijl omvangrijker dan het hoofdbe
stuur, maar kleiner dan de Unieraad — 
oude stijl.
Thans behandelt de Unieraad zowel de 
organisatorische als de politieke zaken. 
Het bleek, gezien de ervaringen in de laatste 
tijd opgedaan, noodzakelijk het 
functioneren van de Unieraad aan een be
schouwing te onderwerpen. En in zijn ver
gadering van zaterdag jongstleden kwam 
een notitie daarover van het Uniebestuur 
ter sprake.

De Unieraad verenigde zich met die notitie. 
Enkele punten eruit:

— de functie van de Unieraad is te onder
scheiden in: bespreken van en het leiding 
geven aan de organisatie van de Unie, het 
voorbereiden van de algemene vergadering 
van de CHU, het bespreken van de politieke 
toestand en het bepalen van de politieke lijn 
en het aan wijzen van de lijsttrekkers voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen,

—  in de agenda’s van de vergaderingen van 
de Unieraad moet voldoende tijd zijn om 
over de politieke zaken tot een gesprek te 
komen, waarbij ook de eigen kamerleden 
voldoende de gelegenheid krijgen de 
mening van de fractie’s te toetsen aan die 
van de Unieraad,
—- de Unieraad moet ook op grond van een 
politieke discussie gefundeerde uitspraken 
doen, die de herkenbaarheid van onze 
politieke lijn verbetert,
—  het Uniebestuur maakt in overleg met de 
functie’s een schema van te behandelen 
politieke zaken over één jaar, dat de Unie
raad wordt aangeboden.

Besloten

De Unieraad stelde ook vast, dat in principe 
zijn vergaderingen besloten zullen zijn. Bij 
de beide andere christen-démodratische 
partijen KVP en ARP zijn de met de Unie
raad vergelijkbare organen, het partijbe
stuur van de KVP en het partijbestuur van 
de ARP. Deze besturen hebben ook alleen 
besloten vergaderingen. „Het is dan niet 
juist om de vergaderingen van de Unieraad, 
waar onderwerpen van dezelfde vertrouwe
lijke aard aan de orde komen als in die 
beide partijbesturen, openbaar te laten 
zijn” , aldus Unievoorzitter Van Verschuer 
in een toelichting.
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Waar gaat het om bij de  

leerplanontwikkeling ?
Het woord leerplanontwikkeling is nog niet 
zo bekend in Nederland. En aangenomen 
dat het enige bekendheid heeft gekregen 
naar aanleiding van de interpellatie ge
houden over dit onderwerp op donderdag 
29 september jJ. in de Tweede Kamer, dan 
nog is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre 
begrepen wordt wat er op dit gebied mo
menteel allemaal aan de gang is.
Daarom dit toelichtend artikel.

In vaktaal heet het dat er een instantie moet 
zijn die zich bezig houdt met het opstellen 
van modellen voor een onderwijsleerplan, 
schoolwerkplannen en onderwijsleerpak
ketten.
Wat eenvoudiger gezegd komt dit er op 
neer, dat er een orgaan dient te zijn dat uit
zoekt, welk soort vakken er op de verschil
lende schooltypen (havo, technische school, 
middenschool etc.) afhankelijk van de 
doelstellingen ervan, gegeven moeten 
worden; voorts hoe men deze vakken over 
de leerjaren moet verdelen; vervolgens het 
opstellen van schema's voor de leerstof 
(welke?) van aan bepaald vak, afhankelijk 
weer van wat men met dat vak beoogt; en 
tenslotte de middelen —  leerkrachten, ge
bouwen leermiddelen etc. —  waarmee men 
dat gehele complex van doelstellingen en de 
uitwerking daarvan kan realiseren. 
Kortom, het gaat hier om de inrichting van 
het onderwijs. Het zal duidelijk zijn dat het 
hierbij niet alleen gaat om de structuren, 
maar tevens om de inhoud van het onder
wijs, zaken waarbij levensbeschouwelijke en 
wereldbeschouwelijke aspecten een belang
rijke rol spelen.
Daarom betreedt men het leerplanontwik
keling een uiters gevoelig terrein. Dat is in 
Nederland een terrein waar de vrijheid van 
onderwijs — zowel naar richting als in
richting —  een niet meer weg te denken ge
geven is. Deze vrijheid is zelfs verankerd in

de Grondwet, en gedetailleerd vastgelegd in 
Ónze onderwijswetgeving.
De vrijheid van onderwijs werd bezegeld in 
1920, toen onder de eerste onderwijsminis
ter, de christelijk-historische dr. J.Th. de 
Visser, de gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs tot stand werd ge
bracht.

Minister van Kemenade zal een dezer da
gen overgaan tot de oprichting van de 
Stichting voor de Leerplanontwikkeling. Bij 
de interpellatie in de Tweede Kamer waren 
de statuten van deze stichting inzet van het 
debat.
Centraal stond de vraag: kan de door de 
minister gekozen opzet kwaad, vooral als we 
deze bezien in het licht van ons pluriforme- 
rijk geschakeerde —  onderwijs?
Mijn opvatting, is dat hier grote risico’s be
staan.
Met name omdat de Stichting Leerplanont
wikkeling met talrijke banden aan de 
minister verbonden is en de keuzevrijheid 
van het onderwijsveld sichts beperkt 
aanwezig zal zijn.
Voordat ik hier echter dieper op inga lijkt 
het me beter eerst een voorstelling te maken 
van wat de stichting straks gaat doen.

Een model maatschappijleer

Stel dat er bijvoorbeeld een model-leerplan 
voor het vak maatschappijleer gemaakt 
moet worden.
Belangrijk is allereerst de vraag: wat is een 
model?
Is dit te vergelijken met een raamwerk, een 
lege structuur, waar men, al naar gelang de 
levensbeschouwelijke voorkeur, alles nog 
kan invullen?
Uit de discussie met de minister bleek dat 
dit beslist niet het geval is; hij sprak in dit

Het tijdstip van de SLO-interpellatie
In de Kamer en in het land is er twijfel ge
zaaid omtrent de juistheid met betrekking 
tot het tijdstip van de interpellatie over de 
oprichting van de Stichting voor de Leer
planontwikkeling.

Voor een juist begrip van deze zaak is het 
m.i. dienstig hierop een korte toelichting te 
geven.

- In november 1973 verscheen de nota 
over de stichting voor de leerplanont
wikkeling. Deze nota wekte grote onge
rustheid in het onderwijsveld, reden 
waarom de AR-CHU-KVP-onderwijs- 
commissie zich er intensief mee ging be
zighouden vanwege de drie weten
schappelijke bureau’s van deze partijen 
werd een CDA-commissie gevormd die 
de nota- en later ook de statuten van de 
stichting ging bestuderen.

- Bij de begrotingsbehandeling in 
februari/maart 1974 werd uitvoerig over 
de nota gedebatteerd. De ingediende 
motie Hermes c.s. werd door de Kamer 
aangenomen.

- Op 22 mei formuleerde bovenvermelde 
CDA-commissie haar bezwaren tegen de 
inmiddels verschenen concept-statuten. 
Deze commissie concludeert „dat de 
minister met de aanbieding van de ont
werpstatuten en de toelichting niet ge
handeld heeft overeenkomstig de afspra
ken in de Tweede Kamer”.

- Op 30 mei werden de eerste concept- 
statuten met de Centrale Commissie 
voor onderwijsoverleg besproken.
Op de vraag gesteld door een lid of de 
nieuwe formulering van de verschillende 
artikelen nog aan de CCOO zal worden 
voorgelegd, antwoordt de minister, dat 
dit niet de bedoeling is, maar dat de 
statuten ter kennisname aan de vaste 
kamercommissie van onderwijs worden 
toegezonden, zodat de Kamer hem even
tueel nog kan interpelleren.

■ Op 25 juni ontving de vaste commissie 
voor onderwijs en wetenschappen van de 
minister een brie f—  gedateerd 21 juni 
—  waarin stond dat ons hierbij de vast

gestelde statuten voor de SLO ter ken
nisname worden toegezonden.
De nieuwe statuten waren op enkele 
punten een weinig verbeterd, op andere 
punten nog minder aanvaardbaar ge
worden.

In een mondeling overleg met de 
minister op 26 juni kon de bewindsman 
er toe bewogen worden direct na het 
reces de commissie nog de gelegenheid te 
geven met hem over deze statuten te dis
cussiëren.

- Dit mondeling overleg vond plaats op 11 
september j.1.
Uit het verslag citeren we „Ter afsluiting 
van het overleg deelde de minister mede, 
dat hij, rekening houdend met de in de 
commissie gemaakte opmerkingen, nu 
zou voortgaan met de opstelling van de 
definitieve statuten en vervolgens met de 
oprichting van de Stichting Leerplan
ontwikkeling” . De tekst van de statuten 
beloofde hij, zodra deze is vastgesteld, 
met een uitvoerige toelichtende nota ter 
kennisneming aan de commissie te 
zullen toezenden.

Vervolgens mededelingen zouden de statu
ten eind september a.s de notaris passeren.

Was het dus juist om te wachten met de 
interpellatie, tot op een tijdstip, dat alles 
zou zijn afgerond?
Is het niet beter een zodanig moment te kie
zen, dat er nog wat te veranderen valt aan 
een zaak die van zo wezenlijk belang is voor 
ons onderwijs?

Tenslotte indien we zouden hebben afge
wacht, zouden de „bezwaarden” zich dan 
ontzien hebben door alsdan het verwijt tot 
ons te richten, dat wij in afwijking van de 
gangbare procedure mee zouden werken 
aan de bevordering van onbehoorlijk be
stuur, temeer daar wij immers de geschikte 
gelegenheid voorbij hadden laten gaan?

Een vertragingstactiek heeft namelijk het 
grootste effect, wanneer deze tot afstel leidt.

Drs. G. van Leijenhorst.

verband over een geheel van handreikingen 
en aanbevelingen.
Hij vergeleek het model met een doos lego- 
blokjes; de scholen kunnen deze naar be
lieven rangschikken en natuurlijk een 
aantal blokjes ongebruikt laten.
In artikel 1 van de statuten worden 
definities gegeven van de verschillende 
modellen leerplannen, het schoolwerkplan 
en het onderwijsleerpakket.
In elk van deze definities wordt gesproken 
over doelstellingen. Zo zal men ook bij het 
vak maatschappijleer beginnen met het 
formuleren van een bepaalde doelstelling, 
namelijk wat beoogt men met dit vak, waar 
wil men naar toe, welke attitude moet het 
bij de leerling aankweken?
Waar het gaat om de vermaatschap
pelijking van ons onderwijs, en het aanleren 
van sociale vaardigheden (zie memorie van 
toelichting 1974) zullen deze elementen 
moeilijk buiten beschouwing kunnen blij
ven.
Duidelijk is dat er een bepaalde keuze ge
daan wordt, een keuze die anders uitslnit. 
Met andere woorden: het model wordt 
ingekleurd’ o f anders gezegd: ideologisch 
geimpregneerd. Dat geldt niet alleen voor 
het geheel, maar ook voor de ,jiIokjes” 
afzonderlijk, omdat men zich toch moeilijk 
kan voorstellen dat het ene onderdeel aan 
een andere hoofddoelstelling is gerelateerd 
als het andere.
Wat kan er zo nog van het ,jnvuUen”  van de 
afzonderlijke scholen terecht komen?
M.a.w., voor de scholen is er dus maar één 
keuze!
Dit doet mij denken aan de advertentie van 
een grote autofabriek, die luidde dat men 
kon kiezen uit alle kleuren, als het maar een 
zwarte was.
Nu wordt weliswaar geen enkele school ver
plicht het gemaakte model te accepteren. 
Nu kan men het „gedropte” model wel wei
geren.
Maar welke andere mogelijkheden bestaan 
er dan?
Men kan er zelf een trachten te maken, 
bijvoorbeeld door daarvoor de pedago
gische centra in te schakelen.
Maar deze centra- zoals het Christelijk- 
Pedagogisch Centrum —  krijgen daarvoor 
niet de benodigde middelen. Deze zouden 
dan veel beter bemand en toegerust moeten 
worden.
Trouwens het is ook niet de bedoeling van 
de minister om deze centra wat dit begreft 
een belangrijke rol te laten spelen.
Dit zogenaamde niet verplichtende 
karakter komt er dus op neer, dat er een 
indirecte discriminatie plaats kan vinden 
t.a.v. scholen en groepen scholen die het 
„geijkte” model om principiële redenen niet

Minderheden

De minister is de Kamer wat tegemoet ge
komen door in enkele gevallen „alterna
tieve” modellen te laten produceren. 
Evenwel met mondjesmaat. Dat kan slechts 
gebeuren als 8 van de 30 bestuursleden van 
de stichting zich daarmee kunnen 
verenigen.
In de bestuursraad hebben 20 verte
genwoordigers uit het onderwijsveld zitting, 
n.1. 6 uit het r.k. onderwijs, 5 uit het prot. 
chr. , 5 uit het openbaar en 4 uit het 
neutraal-bijzonder onderwijs. Zoals bekend 
bestaat er met name rondom vakken als 
maatschappijleer, geschiedenis, sociale en 
culturele vakken een verscheidenheid van 
opvattingen over de leerplannen.
Wij vinden dat de overheid de verlangens 
die er op dit gebied leven serieus moet ne
men.
Het bijzonder onderwijs acht zich zelf 
verantwoordelijk voor de inrichting van het 
onderwijs.
Ook de minister stelde in de toelichting op 
zijn begroting 1974, dat de ouders meer bij 
het onderwijs moeten worden betrokken. 
Dan moet dit ook uit de praktijk kunnen 
blijken.
Nu moeten de ouders de vrijheid van onder
wijs afdwingen via het getal 8 in de be
stuursraad. In feite is dat een vreemd ele
ment in ons Nederlandse onderwijsbestel. 
Welke rechten wil men nog toekennen aan 
de „minderheden” van ons volk, wier 
rechten overigens in de Grondwet zo 
duidelijk verankerd liggen?
Hoewel voor een lager getal soortgelijke be
zwaren gelden, zij het materieel in wat 
mindere mate, heb ik bij de interpellatie een 
motie ingediend om het getal 8 terug te 
brengen tot maximaal 5. Dan zou bijvoor
beeld de mogelijkheid bestaan dat een of 
andere aanvraag vanuit het christelijk on
derwijs door de prot.chr. groep wordt veilig 
gesteld.

Helaas verleende de KVP niet haar steun 
aan deze motie, waardoor zij werd verwor
pen.

De plaats van de stichting

Het laat zich begrijpen, dat het heel belang
rijk is welke plaats deze stichting inneemt 
tegenover de minister en tegenover het 
onderwijsveld.
In de motie Hermes-Kraaijeveld-van 
Leijenhorst, die in februari j.1. tijdens de be
grotingsbehandeling werd ingediend, 
werden 4 voorwaarden gesteld. De stichting 
diende onafhankelijk te zijn, een dienstver
lenend karakter te hebben, (voor en van het 
onderwijsveld) de bestuursorganen moesten 
volgens het stelsel van de evenredige verte
genwoordiging bemand worden (afgezien 
van een beperkt aantal deskundigen) en er 
moest een ru'me gelegenheid worden ge
schapen voor alternatieve modellen.
Over de alternatieve modellen spraken we 
al, evenals over de (evenredige) 
vertegnwoordiging. Van de 30 bestuursle
den zullen er 11 uit prot.chr. en r.k. kring 
komen, terwijl 70% van ons lager- en 
voortgezet onderwijs van deze signatuur is. 
Men vergelijke.

Blijven dus over: de onafhankelijkheid 
en het dienstverlenend karakter. Ik 
noem enkele punten uit de statuten:

—  in een bestuursraad zitten twee verte
genwoordigers van de ministers (een van 
onderwijs en wetenschappen en een van 
landbouw en visserij)

— in het college (het dagelijks bestuur) zit 
een vertegenwoordiger van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen

— de minister benoemt de voorzitter
—  de benoeming van de directeur van het 

bureau is onderworpen aan de goed
keuring van de minister; het reglement 
van het bureau moet door de minister 
worden goedgekeurd

—  de minister heeft het veto-recht met be
trekking tot de te nemen besluiten.

— in het jaarlijks door de bestuursraad op 
te stellen werkprogramma dienen „in 
ieder geval de aangelegenheden waar
omtrent de ministers een aanvraag heb
ben ingediend” te worden opgenomen.

De laatste twee punten vormen het klap
stuk.
De Minister heeft het voorkeursrecht. Wat 
valt er dan nog te denken van het dienstver
lenend karakter? De minister die bovendien 
de begroting vaststeld kan zo zelfs de 
stichting alleen voor hem laten werken, bijv. 
ten behoeve van experimenten voor de mid
denschool o f de open school.
Let wel, het gaat hierbij niet om deze 
bewindsman, nu echter wordt iets 
vastgelegd voor de toekomst. Het 
principiële punt is namelijk: welke plaats 
krijgt deze stichting tegenover de overheid? 
De minister heeft in de Kamer toegezegd 
het vetorecht te willen clausuleren en het te 
binden aan de financiën en aan het 
onderwijsbeleid.
Wat betreft dit eerste punt, hij heeft al het 
budgetrecht, en wat het tweede aangaat, 
wat moeten we daar precies onder verstaan: 
wat valt er niet onder en wat wel?
Deze twee zaken; het voorkeursrecht en het 
vetorecht van de minister, gaven ons aanlei
ding een tweede motie in te dienen, teneinde 
de onafhankelijkheid van de stichting zo 
veel mogelijk veilig te stellen, geheel over
eenkomstig de door KVP-ARP-CHU 
eertijds ingediende en door de Kamer 
aanvaarde motie.
Deze motie ontving helaas niet de steun van 
KVP en ARP.
Een betreurenswaardige zaak; temeer daar 
hier de hartader van de vrijheid van onder
wijs wordt geraakt.
Dit klemt te meer, omdat de oprichting van 
de Stichting voor de Leerplanontwikkeling 
niet het eerste bouwmerk van de minister 
zal zijn.
Straks krijgen we onder andere het onder- 
wijsplanbureau met allerlei andere daarmee 
in verbinding staande organen.
Welke troeven zijn nu al niet uit handen ge
geven?
Wat ons betreft zullen wij de vrijheid van 
onderwijs -— zowel naar richting als 
inrichting —  naar vermogen blijven verde
digen.
Als het kan samen met ARP en KVP en ook 
met andere partijen, mits de vrijheid van 
onderwijs daarbij dan ook maar onaf
hankelijk van de positie die men tegenover 
het kabinet inneemt, de wezenlijke inzet 
vormt.

Drs. G. van Leijenhorst.
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Ontmoetingsdag voor Evangelie en Welzijn
De betekenis van het Evangelie voor de 
welzijnsbehartiging is de centrale vraag die 
aan de orde komt op een eerste, min of meer 
openbare bijeenkomst van het Evangelisch 
Welzijnsberaad op vrijdag 11 oktober 1974 
in hotel Hoog-Brabant in Utrecht, te 14B0

Het Evangelisch Welzijnsberaad is een 
anderhalf jaar oud treffen van 
vertegenwoordigers van de grote 
protestantse kerken en een aantal 
protestantse werkers in welzijnsorganisa
ties. Veel van deze welzijnsorganisaties 
(geestelijke gezondheidszorg, reclassering, 
maatschappelijk werk) zijn de afgelopen 
jaren gefaseerd met algemene en r.k.- 
zusterorganisaties. Het Evangelisch 
Welzijnsberaad is opgericht om bezinning 
op levensbeschouwelijke uitgangspunten en 
inspiratie te bundelen.

De bijeenkomst van 11 oktober a.s. is be
doeld als een ontmoetings- en inventarisa- 
tiedag. De bestuurders en medewerkers van 
welzijnsorganisaties worden er voor uitge
nodigd, maar ook belangstellenden van 
buiten: werkers bij de overheid,
universitaire medewerkers, werkers bij 
radio, tv en kranten, ambtsdragers in de 
kerk, huisartsen. Voorzover men niet recht
streeks wordt uitgenodigd, kan men zich 
eigener beweging aanmelden bij de Werk
groep Evangelisch Welzijnsberaad, corres
pondentie-adres: Wilhelminapark 26,
Utrecht, tel. 030-517804.
Deelname is kosteloos op lunchkosten na.

Het doel van de werkdag is de problemen 
op tafel te brengen en bijeen te brengen 
waar ieder mee zit —  om uit die verzame
ling werkgroepen en acties te kunnen op
bouwen voor verder werken.
Het Evangelisch Welzijnsberaad heeft be
loofd voor zulke groepen en acties een 
centraal punt te willen zijn.

In het uitvoeringscomité van het 
Evangelisch Welzijnsberaad zitten ds. L. 
Alons; T.H. Beishuizen; dr. C. Blankestijn; 
mr.dr. J.W. Eggink; L. v. Eijsden; drs. P.E. 
Fijn; W.F. Geradts; G.H.J. Heideman; mr.
M.G. van der Kaa; ds. H. Noordermeer; P. v. 
Strijen en R. Vegelien.

Welke betekenis?

In diverse kringen van protestants personen 
en organisaties op het brede terrein van de 
welzijnsbevordering is in de afgelopen jaren 
vele malen en op velerlei wijde de vraag aan 
de orde geweest, welke betekenis het 
Evangelie in onze tijd nog heeft voor de 
welzijnsbevordering. Deze vraagstelling kan 
uit verschillende achtergronden voort
komen.

Enkele ervan zijn:

a. De voortgaande ontzuiling en de fusie
processen in verschillende sectoren, 
waarbij ook protestants-christelijke 
organisaties betrokken zijn o f zijn ge
weest, heeft herhaaldelijk de vraag doen 
rijzen, wat er nu nog overblijft van de 
christelijke, de evangelisehe, 
achtergronden van het werk.

b. Het proces van ontzuiling heeft met na
me de vraag actueel gemaakt, wat in

concreto voor de inviduele werkers en 
bestuurders het evangelie betekent in 
hun werk.

c. Deze vragen leefden en leven echter ook 
bij talloze personen, werkers en bestuur
ders, buiten de georganiseerde 
partieuliere welzijnsbevordering. 
Gedacht kan o.a. worden aan de vol
gende categorieën van personen;

werkers in overheidsdiensten 
wetenschappelijke medewerkers aan 
universiteiten
werkers en bestuurders in de sector 
van de massa-communicatie 
ambtsdragers, zoals pastores, 
ouderlingen, diakenen 
individuele werkers, zoals huisartsen
e.d.
mensen, die een politieke

verantwoordelijkheid dragen; leden 
van gemeenteraden, wethouders e.d. 
andere geïnteresseerde personen.

De bijeenkomst van vrijdag 11 oktober zal 
met name ten doel hebben inventariserend 
en kennismakend bezig te zijn. Wie een be
paald probleem aan de orde wil stellen 
krijgt daartoe de gelegenheid. Als over een 
bepaald vraagstuk een werkgroep gevormd 
moet worden zal dat daar moeten worden 
afgesproken en zullen deelnemers(sters) 
zich kunnen melden.
Als er andere voorstellen zijn voor 
activiteiten, dan kan dat allemaal op deze 
eerste bijeenkomst. Geïnventariseerd kan 
worden, welke initiatieven eventueel hier of 
daar plaatselijk, regionaal of landelijk reeds 
bestaan. Ook kan gespreksstof worden ver
zameld, die later hanteerbaar en bruikbaar

gemaakt kan worden voor eventueel reeds 
bestaande o f via het Evangelisch Welzijns
beraad tot stand te brengen gespreks- of 
overleggroepen.

Kortom, deze bijeenkomst zal de start 
moeten zijn van het Evangelisch 
Welzijnsberaad en de verdere koers zal op 
deze bijeenkomst moeten worden bepaald.

Mocht tijdens deze bijeenkomst blijken, dat 
er voldoende concrete belangstelling be
staat voor verdere activiteiten en dat daar
voor een o f ander organisatorisch centraal 
punt nodig is, dan wil de huidige 
werkgroep, al o f niet aangevuld o f ge
wijzigd, daarvoor dienst gaan doen. Mocht 
blijken dat dit niet het geval is, dan zal de 
werkgroep de werkzaamheden ter voorbe
reiding van een Evangelisch Welzijnsbe
raad beëindigen.

Dr. R. J, H. Kruisinga:

,,Kabinet stelt 

werkgelegenheidsvraagstuk 

niet centraal”

„Uit de werkgelegenheidsnota blijkt in het 
geheel niet, dat het kabinet-Den Uyl het 
werkgelegenheidsvraagstuk centraal stelt, 
alhoewel het kabinet dit zelf wel zegt” . Dit 
commentaar heeft de christelijk-historische 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. 
R JJl. Kruisinga, vorige week gegeven na
dat minister Boersma van sociale zaken die 
nota in de openbaarheid had gebracht. 
„Op korte termijn zal een volgende nota 
met voorstellen van meer praktische nut 
aan de Tweede Kamer moeten worden 
voorgelegd. Deze nota, die nu verschenen is, 
is voor behandeling van het huidige werk
loosheidsvraagstuk onvoldoende” , aldus dr. 
Kruisinga.

Reeds in 1973

De CHU heeft reeds in 1973 om aanvul
lende werkgelegenheidsprogramma’s ge
vraagd. Het kabinet achtte die toen niet 
nodig. Nu is er een na-oorlogs record- 
werkloosheid in de bouw. Nu is er een re
cord werkloosheid bij de leeftijdsgroepen 
onder de 40 jaar, terwijl oudere werknemers 
moeilijk herplaatsbaar zijn.
De aangeboden nota geeft geen werkelijke 
aanpak van dit probleem. De begroting die 
het kabinet-Den Uyl heeft aangeboden ver
groot eerder het werkloosgeidsvraagstuk, 
aldus dr. Kruisinga.
In de nota is volgens hen onvoldoende aan
dacht besteed aan de betekenis van de

werkgelegenheid in het midden- en klein
bedrijf, in de gezondheidszorg en in de 
maatschappelijke dienstverlening.
Juist de werkgelegenheid in de gezond
heidszorg, in de maatschappelijke dienst
verlening en in het midden- en kleinbedrijf 
is van groot sociaal belang. Daaraan zou het 
kabinet-Den Uyl als zij deze vraagstukken 
en het vraagstuk van de werkgelegenheid 
centraal stelt meer aandacht moeten beste
den.
De nota besteedt nauwelijks aandacht aan 
de specifiek regionale problemen.
Met name het werkgelegenheidsvraagstuk 
in het Oosten des Lands en in de Haagse 
agglomeratie dat naast de van ouds zwakke 
gebieden van toenemende betekenis is, 
wordt onvoldoende benaderd. 
Beleidsmaatregelen in relatie met de 
buitenlandse werknemers en de Surinaam- 
de werknemers worden node gemist. Dit 
vraagstuk is zeer urgent. In de betrokken 
paragrafen wordt met opsomming van de 
feiten volstaan.
Op uitvoering van de door de CHU 
voorgestelde motie-Tolman terzake van de 
werkgelegenheid in de bouw wordt door de 
CHU nogmaals aangedrongen. Ook hier is 
het voorstel behalve te laat ook on
voldoende.
De interimnota is voor behandeling van het 
huidige werkloosheidsvraagstuk in de 
kamer onvoldoende. Daarom dient op korte 
termijn een volgende nota met voorstellen

van meer practisch nut aan de Kamer te 
worden voorgelegd.

Dr. Kruisinga vindt, dat de nota nauwelijks 
aandacht bssteedt aan de specifiek 
regionale problemen. Met name het werk
gelegenheidsvraagstuk in het oosten van het 
land en in de Haagse agglomeratie, dat 
naast de van ouds zwakke gebieden van 
toenemende betekenis is, wordt onvoldoen
de benaderd. De christelijk-historische 
fractievoorzitter mist node beleids- 
maatrègelen in relatie met de buitenlandse 
werknemers. „Dit vraagstuk is zeer urgent. 
Er wordt in de nota alleen volstaan met het 
opsommen van feiten” .
De CHU, aldus dr. Kruisinga, blijft aan
dringen op uitvoering van de door de CHU 
voorgestelde motie terzake van de 
werkgelegenheid. „Ook hier is het voorstel 
behalve te laat, onvoldoende”.

Interim karakter

Minister Boersma schreef zelf in de 
begeleidingsbrief bij de nota: „De nota heeft 
een interimkarakter, omdat voor het beleid 
ten aanzien van de bestrijding van de werk
loosheid een aantal complexe vraagstukken 
opdoemen, die in de nota niet voldoende 
konden worden uitgediept. De regering is 
dan ook van plan in een venvolgnota op een 
aantal onderdelen voorstellen te doen voor 
een meer fundamentele aanpak. De rege
ring wil dan onder meer ingaan op de be
vordering van de werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven — in het bijzonder ook de 
bouwnijverheid —  waaronder het weg
nemen van procedurele knelpunten die de 
voortgang van overheidsinvestering en 
particuliere investeringen belemmeren. 
Voorts gaat de regering” , aldus minister 
Boersma, „in de vervolgnota in op de vraag 
of bepaalde financiële of procedurele knel
punten bij de lagere overheid in de weg 
staan, op onderwerpen als arbeidsverkor- 
ting, tijdstip van pensionering, verbetering 
van de arbeidomstandigheden en 
humanisering van de arbeid alsmede op de 
relatie tussen onderwijsbeleid en arbeids
marktbeleid, de relatie tussen inkomens- 
structuur en arbeidsmarktbeleid en het ver
band tussen de sociale voorzieningen en de 
werkgelegenheid.”

H.L

CDA-conferentie in Berlijn
Van maandag 7 tot zondag 13 oktober organiseert de Politische Akademie 
Eichholz (CDU) een conferentie in Berlijn. Daaraan kunnen 25 a 30 leden van 
ARP, CHU en KVP deelnemen.

Programma Inleidingen en discussies over de actuele politieke toestand in de 
Bondsrepubliek en de DDR, over de positie van West-Berlijn, het onderwijsbeleid 
en het milieubeheer.
Verder excursies en ontmoetingen met bestuurders van West-Berlijn.
De avonden en één of twee middagen zijn vrij.

Deelnemersvoorwaarden Aan de conferentie zijn geen kosten verbonden behalve 
een bijdrage van DM 30,—  (reiskosten —  treinretour 2e klasse —  worden ver
goed).
De deelnemers logeren in een hotel (2-persoonskamers). Redelijke beheersing van 
het Duits is noodzakelijk.
Leeftijdsgrens: vanaf ±  20 jaar.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Iedereen ont
vangt tijdig bericht.
De deelnemers verplichten zich het gehele programma mee te maken.

Aanmelding U kunt u schriftelijk voor deelname opgeven bij het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, Mauritskade 25, Den Haag; graag met vermelding van de 
volgende gegevens: volledige naam en adres; telefoonnummer(s), leeftijd, 
man/vrouw, lid van ARP/CHU/KVP/CDA.

„de Werkgever" over „Gerede twijfel f f  •

basis  v o o r v e rd e re
in te g r a t ie  C D A -p a rtn e rs
De nota „Gerede twijfel”  van het CDA en de 
eind augustus gehouden conferentie over 
deze nota zijn er in geslaagd een 
gemeenschappelijke politieke hasis te leg
gen voor een verdere integratie van de 
CDA-partners. Meer van dit soort 
bijeenkomsten zullen hier naar de mening 
van velen ongetwijfeld verder toe bijdragen.

Dit Commentaar heeft het veertiendaagse 
blad „de Werkgever” van het Nederlands 
Christelijk werkgeversverbond (NCW) 
gegeven op het verschijnen van en de eerste 
openbare bespreking van de nota „Gerede 
twijfel” . Deze nota geeft een aanzet voor de 
toekomstige politieke koers van het CDA.

Het CDA-beleid zal, aldus „de Werkgever” , 
erop gericht zijn mens en organisatie de 
kans geven toe te groeien naar nieuwe 
verantwoordelijkheden. In dit kader is 
onder de macht van de onderneming 
minder belangrijk dan wat met die macht 
wordt gedaan.

Niet aan bod

De nota stelt dat zeer fundamentele vraag
stukken in de Nederlandse politiek niet aan 
bod komen, aldus „de werkgever”. De 
nationale verdelingsvragen die thans zo’n 
hoge prioriteit genieten, dienen eigenlijk 
plaats te maken voor vraagstukken over de 
beheersing van de economische ontwikke
ling en de internationale verdelingspro- 
blematiek.
Ten opzichte van de toekomstige bewoners 
van deze wereld en de mensen uit de derde 
wereld dreigen wij ons een onevenwichtig 
deel toe te eigenen van de schepping, zo 
schreef het orgaan van het NCW. „Onze 
zorg is niet de economische groei als 
zodanig; onze zorg is het voorkomen dat 
deze tot stand komt ten koste van- ons 
milieu, de beschikbaarheid van voldoende 
grondstoffen of de ontwikkelingskansen 
van de derde wereld.”

H.L.
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Als dr, R, J. H, Kruismga 
de troonrede had 
samengesteld. . . .

De redactie van het nieuwe weekblad „de Tijd” vroeg de christelijk-historische 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. R.J.H. Kruisinga: „Als u de Troonrede 
zou mogen samenstellen, welke verlangens zouden dan daarin gestalte krijgen?” . 
Dr. Kruisinga noemde vele punten. In het weekblad werd daarvan een samenvat
ting gegeven, evenals van de verlangens van andere fractievoorzitters.

De fractievoorzitter van de CHU zond de redactie van „de Tijd” de volgende 
punten:

1. Dat de Troonrede voor Nederland en voor de wereld van de geest van Christus 
en Evangelie zal zijn doortrokken en dat uit de Troonrede uitgesproken blijkt van 
besef van nietigheid aan de mens in zijn verhouding tot de Allerhoogste.

2. Dat de bevordering van de leefbaarheid voor de mens en de samenleving, waar
in hij leeft, voorop zal staan.
Hetgeen zal moeten betekenen:

a. waardering voor en daadwerkelijke steun aan de kleine samenlevingsver
banden als het gezin, het midden- en kleinbedrijf het landbouwbedrijf, het 
dorp. de kleine gemeente en kleine vereniging.
Steun en waardering, die zal moeten blijken:
Ie door een wettelijk kader, waarin deze kunnen opbloeien.
2e door sociale maatregelen, die deze structuren steunen.
3e door afstemming van de stroom der overheidsbestedingen in die richting 
om te buigen.

b. Sterke versnelling van de milieuwetgeving, het wetenschappelijk onderzoek, de 
voorlichting en het internationaal overleg in de milieusector; alsmede her
nieuwde definiëring van het begrip economische groei, waardoor die groei we
zenlijke welzijnsbevordering zal moeten gaan betekenen en soberheid met de 
schaarse grondstoffen en alle schaarste, stilte, schone lucht en schoon water 
betekent.

c. Bevordering van bestedingen tot behoud (sport, recréatie) en herstel van de 
geestelijk en lichamelijke gezondheid van de mens.

d. Zodanig financieel-econornisch beleid, dat niet door het collectieve beslag der 
overheidsbelasting de mogelijkheid tot meerdere individuele besparingen en 
bestedingen worden opgeslokt.

3. Bevordering van de ontplooiingskansen voor iedere individuele mens. Hetgeen 
zal moeten betekenen bevordering van de maatschappelijke omstandigheden, 
waardoor die ontplooiingskansen mogelijk worden.

a. voortgaande inspraak in de arbeid en de arbeidssituatie (democratisering) van 
de onderneming;

b. bevordering van de bezitsvorming, zoals eigen woning, maar ook door sterke 
bevordering individuele besparingen, waarbij tegemoetkoming tegen inflatie 
bij belegging in overheidsleningen.

c. verbetering van de plaats van de ouders en de geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte, in de samenleving niet enkel door de materiële bestaansvoor
waarden te scheppen, maar door de oudere en de gehandicapte werkelijk een 
functionele plaats in onze samenleving te willen geven.

d. zodanig sociaal-economisch beleid, dat de werkgelegenheid wezenlijk wordt 
bevorderd, de werkloosheid werkelijk wordt tegengegaan en alle beschikbare 
arbeidskrachten in de volkshuisvesting werkelijk arbeid kunnen vinden.

e. zodanig financieel-economisch beleid, dat de inflatie wordt bestreden en dat 
de onbillijkheden door de inflatie aan kleine spaarders toegebracht door wet
telijke maatregelen worden tegengegaan”.

Tot zover de verlangens van dr. Kruisinga, welke hij, als hij de Troonrede had 
mogen samen stelien, in eik geval geuit zóu hebben.

HX.

ZO DENK IK ER OVER
W o n in g b o u w b e le id "f f

Met Ir. A.B.J. de Koning over bovenstaand 
onderwerp in de Nederlander van 6 
september 1974 ben ik eens, dat het eigen 
woningbezit dient te worden bevorderd.
Ik meen, dat aan de verlening van premie 
van Rijkswege bij de bouw van premie- 
woningen deze strekking mede ten grond
slag ligt.
Echter moet de verleende premie als 
inkomen voor de rijksinkomsten-belasting 
worden aangegeven —  zoals tot voor kort 
ook het geval was met de kinderbijslag — , 
zodat een deel van de premie in ’s Rijkskas 
terug vloeit.
Ik acht het een betere toestand de premie 
woningbouw als tegemoetkoming in de ge
stegen bouwkosten, als kapitaals verstrek
king te beschouwen en derhalve vrij van 
inkomstenbelasting uit te keren.
Bij deze wijze van doen zal er aanleiding 
zijn de premie op een lager bedrag vast te 
stellen zonder nadeel voor de aspirant- 
koper.
Enerzijds wordt daardoor beperking voor 
de staatsuitgaven bereikt, anderzijds wordt 
het totale volksinkomen minder opgevijzeld 
en zal de opbrengst der inkomstenbelasting 
dus minder stijgen.
Fiscaal zal de vorming en instandhouding 
van het eigen woningbezit algemeen 
kunnen worden bevorderd voor vrijstelling 
van het gefixeerde inkomen der eigen 
woning voor de heffing van de rijks
inkomstenbelasting.
Daarbij kan de overweging gelden, dat de 
eigenaar voor de eigen woning reeds betaalt 
aan de gemeente in de vorm van grond en

straatbelastmg ot onroerend-goedbelasting. 
Een dergelijke toestand bestaat reeds jaren 
in Amerika, terwijl daar bovendien de 
gemeentelijke onroerend-goedbelasting van 
het inkomen mag worden afgetrokken. 
Een verdere maatregel ter bevordering en 
instandhouding van het eigen woningbezit 
kan zijn: vrijstelling van het registratierecht 
bij eerder overdracht binnen 30 jaar door de 
eerste eigenaar-bewoner, diens erfgenamen 
o f legatarissen aan een andere eigenaar. 
Een dergelijke bepaling acht ik van groot 
belang voor velen, die elders een werkkring 
hebben gevonden en min o f meer zijn 
genoodzaakt hun bestaande woning te ver
kopen en in de nieuwe omgeving een andere 
woning te kopen. Denk bijvoorbeeld aan 
verpaatsing van rijksdiensten!

Bussum, D. Kloeten.

Kernenergie
„Werkgelegenheid eist kernenergie” , werd 
ons van bepaalde kant verteld. Ja, inder
daad, brokken maken geeft ook werk
gelegenheid en veel verschil tussen deze bei
de zie ik niet. Ook zonne- en windenergie 
kan werkgelegenheid bieden, maar dat lijkt 
me dan in elk geval wel nuttiger en meer 
verantwoord. De risico’s en gevolgen van 
kernenergie zijn onaanvaardbaar, voor ons
zelf èn voor ons nageslacht.

Enquête van Europese Commissie

H O E  DENKEN EUR O PEA NEN  
O V E R  EU R O PA

(van een correspondent)

Een groot deel van de inwoners van de 
Europese Gemeenschap is van mening dat 
de EG eerst en vooral het probleem van de 
stijgende prijzen en de inflatie te lijf moet 
gaan. Dat blijkt uit een opiniepeiling 
waarvan de Europese Commissie enkele 
dagen geleden de resultaten bekend 
gemaakt heeft. De peiling werd gehouden 
onder 9.000 Gemeenschapsburgers van 15 
jaar en ouder. Acht grote bureaus deden de 
peiling (in Nederland het NIPO) en alles bij 
elkaar kostte het onderzoek de Gemeen
schap zo’n KXJ.OOO gulden. De Europese 
Commissie is van plan de peiling regelmatig 
te herhalen.
Een tweede groot probleem vindt, aldus het 
onderzoek, de EG-bevolking het energie
probleem. De EG zal zich in de komende 
vier-vijf jaar op het oplossen van deze 
problemen moeten concentreren, dat wil 
zeggen met harde hand de inflatie bestrij
den en zo snel mogelijk een gemeen
schappelijk energiebeleid tot stand bren
gen.
Opvallend is dat het onderzoek aantoonde 
dat nog veel te weinig burgers van de EG de 
Gemeenschap kennen en weten wat er 
omgaat. Slechts ongeveer een derde van de 
geënqueteerden meende over voldoende 
informatie te beschikken. Op de vraag waar 
het nu aan schortte als men meer inlich
tingen wilde krijgen gaf 26 procent van de 
Franse ondervraagden en zelfs 68 procent 
van de Nederlandse geënqueteerden niet 
eens antwoord. Als er wel een antwoord 
kwam luidde dat meestal: „gebrek aan 
tijd”. In Engeland en Duitsland maakte 
men de nieuwsmedia, pers, radio en 
televisie het verwijt te weinig aandacht aan 
de Gemeenschap te besteden.
Bovenaan de verlanglijst van veel EG- 
burgers staat ook het totstandbrengen van 
een gemeenschappelijk milieubeleid om de 
verontreiniging te kunnen aanpakken. Ver
volgens wilde men dat de EG haar burgers 
beter beschermt tegen misleidende reclame 
en tegen onjuiste verkooppraktijken. Meer 
in het politieke vlak ligt de vijfde, hoogst

genoteerde wens: de Gemeenschap moet 
zoveel eenheid verkrijgen dat ze „met één 
stem” kan spreken in de discussies met de 
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie.
Veel van de ondervraagden (70 tot 80 
procent) waren van mening dat de Gemeen
schap te laks is, althans te weinig doet om 
de problemen van vandaag de dag 
voortvarend op te lossen. De Fransen 
toonden zich het meest ongeduldig (85 tot 
92 procent).
De Gemeenschap heeft een relatief goede 
naam in Italië, waar het aantal geënque
teerden dct zijn tevredenheid uitsprak over 
de EG dubbel zo groot was als in de overige 
lidstaten.
Dat in de oorspronkelijke zes landen van de 
EG de burgers toch wat meer vertrouwen 
hebben dan in de drie nieuwe lidstaten 
blijkt uit het feit dat in de „oude Zes” 56 
procent verklaarde het te zullen betreuren 
als hun land de Gemeenschap zou verlaten. 
In Ierland lag dat percentage op 38, in 
Denemarken op 27 en in het Verenigd Ko
ninkrijk op 24.
In Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg 
en Ierland ziet meer dan 80 procent van de 
ondervraagden er meer heil in dat de 
krachten in de EG gebundeld worden dan 
dat de lidstaten gescheiden optrekken. 
Lager lagen deze percentages in België (73 
procent) en in Nederland (70 procent). In 
Denemarken en in het Verenigd Koninkrijk 
lagen ze nog lager, namelijk op respec
tievelijk 59 en 57 procent.

In de „oude Zes” van de EG acht 67 procent 
van de geënqueteerden het goed dat hun 
land tot de Gemeenschap behoort. Vorig 
jaar september was dat 63 procent. In de 
,,nieuwe Drie” denkt men daar in het 
algemeen heel anders over. In Ierland gaf 
op deze vraag 48 procent een positief 
antwoord (56 procent in september vorig 
jaar), in Denemarken was het 35 procent 
(vorig jaar 42 procent) en in het Verenigd 
Koninkrijk was het 33 procent tegen 31 
procent vorig jaar.

Kerncentrales zijn bedoeld als aanvulling 
en niet als vervanging. Is het nou, ondanks 
onze moderne middelen tot besparing, wer
kelijk noodzakelijk dat ons energieverbruik 
o f onze -verspilling toeneemt?
Gezien de grondbeginselen van onze partij, 
acht ik het, hoe dan ook, de hoogste tijd dat 
van de kant van onze partij hierover een 
scherp protest wordt gehoord. Terugkomen 
op eventueel eerder ingenomen standpu'nt is 
vereist, gezien de nu aan ’t licht gekomen 
gegevens. Er dient een voorlopige stopzet
ting van de nu draaiende en voorlopig een 
afwijzing van nieuwe kerncentrales te 
komen.
Utrecht ing. Hendrik Venema.

G esch o n d en
a a n z ie n
Nu de deining rond het interview van 
Vredeling wat is afgezwakt is het nuttig nog 
een een paar kanttekeningen te maken. 
De wijze waarop de politieke vrienden van 
de heer Vredeling deze zaak benaderden 
alsmede de wijze waarop de Regering zich 
van de zaak afmaakte noopt daartoe. 
Tegen deze achtergrond zijn er een aantal 
dingen die niet vergeten mogen worden.
1. Grot en onbeschaamd en met een ont
stellend gebrek aan innerlijke beschaving 
waren de confidenties, van de heer 
Vredeling tegenover de heer Luns en ande
ren.
De heer Van Thyn heeft dit optreden trach
ten te verdedigen met de opmerking dat de 
heer Vredeling een bloemrijke figuur is en 
dat is alleen maar lachwekkend.
De reactie van de heer van Thyn wordt te 
meer belachelijk als men daar iets anders 
naast zet.
Ik bedoel dit: Een paar maanden geleden 
heeft de heer Luns zich ergens veroorloofd 
een Engels mopje over de Nederlandse taal
klank te verkopen.
Met een fijngevoeligheid voor de taal die 
men niet voor mogelijk zou houden stak een 
van de politieke vrienden van de heer Van 
Thyn zijn vinger op om de Minister te vra
gen om stappen. Het mopje dat de heer 
Luns weggaf was een goed mopje en tegen 
deze achtergrond is de opstelling van de he
ren tegen de grofheden van de heer

Vredeling niet alleen lachwekkend maar 
ook ergerlijk.
2. De heer Vredeling laat in „Vrij 
Nederland” weten dat hij zuipt.
Het taalgebruik van de heer Vredeling doet 
denken aan de bittertafel en aan de termen 
van straatvechters.
3. De Min. President verzekert tegen beter 
weten in dat het aanzien van Nederland 
naar binnen en naar buiten door het optre
den van de heer Vredeling niet geschonden 
is en voorts vraagt hij „eerbied voor de per
soonlijke worsteling” die aan de wilde uit
vallen van de heer Vredeling is vooraf ge
gaan.
4. De heer Luns heeft in zijn open brief la
ten weten dat het aanzien van Nederland in 
den vreemde ernstig geschonden is.
De heer Luns weet waar hij het over heeft, 
hij is ter zake beter op de hoogte dan het 
hele kabinet-Den Uyl samen.
En daarom kan men over de ontkenning 
van de Min. President alleen maar de 
schouders ophalen, die ontkenning is gebo
ren uit de zucht om door dik en dun de heer 
Vredeling de hand boven het hoofd te hou
den.
5. „Geschonden aanzien” is er ook naar de 
kant van de meerderheid van de Tweede 
Kamer die dit alles gedoogt en over gaat tot 
de orde van de dag.
Een tijd* geleden heb ik in dit blad opge
merkt dat ons nog altijd ontbreekt een fi
guur van de allure en het formaat van wijlen 
mr. Th. Heemskerk die in 1908 een kreupel 
zaakje opruimde.
6. Dr. Kruisinga heeft de vinger op de wond 
gelegd en gezegd dat hier medische proble
men liggen met een psychologische en 
psychiatrische achtergrond.
Nu heeft de Minister van Justitie via de 
Psychiatrische Observatiekliniek in Utrecht 
de mogelijkheid om iemand è-la-minute 
daar te laten opnemen en te laten nakijken.
7. Nederland wordt onder leiding van dit 
kabinet al meer de risé van het Westen en 
daarom nog een opmerking over de verant
woordelijkheid van „De grote Gedogers” 
van dit kabinet, de heren Andriessen en 
Aantjes.
Ik heb reeds eerder in dit blad betoogd dat 
zij te weinig „Geuzenbloed” in de aderen 
hebben en dat is op deze reis weer heel 
pijnlijk gebleken, (van redactiewege iets 
ingekort).

H.J. Kruisselbrink.Zwolie
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GEEN VOORTZETTING STERKE 

EXPANSIE VAN BOUWPRODUKTIE
De sterke expansie van de bouwproduktie 
in de zestiger jaren lijkt zich niet in dezelfde 
mate voort te zetten in de jaren zeventig. Dit 
heeft . minister Gruijters van volkshuis
vesting geconstateerd in een nota met de 
titel „Een verkenning van de bonw- 
produktie in de periode 1974 tot en met 
1978”. Deze nota is dezer dagen aan de 
Tweede Kamer aangeboden.
De zeventiger jaren begonnen met een 
stijgende werkloosheid in de bouw en een 
toenemende onzekerheid over de toe
komstige Ontwikkeling.
De vraag, of er thans sprake is van een 
structureel overschot aan produktie- en 
arbeidscapaciteit kan met het huidige 
beperkte inzicht in de ontwikkeling van de 
behoefte aan bouwerken moeiljjk worden 
beantwoord.

Met de „Verkenning” wordt beoogd na te 
gaan hoe, uitgaande van de op dit moment 
bekende gegevens en inzichten, de 
bouwproductie en de werkgelegenheid in de 
bouw zich kunnen ontwikkelen. De 
gevoelde behoefte aan bouwwerken is 
daarbij van betekenis, maar daarnaast 
spelen factoren van andere aard een 
belangrijke rol. Dit kan er toe leiden dat in 
bepaalde gebouwensectoren achterstanden 
in de gebouwenvoorziening zich voor
doen. Er dient te worden gestreefd naar het 
verkrijgen van een grotere kennis van de 
ontwikkeling van de behoefte aan bouw
werken en, aansluitend daarop, een 
programmering van de • bouwactiviteit die 
van de centrale overheid uitgaat.

GELEIDELIJK

In de komende jaren zal de invloed van de 
afnemende bevolkingsgroei geleidelijk 
merkbaar worden. Voor de beschouwde 
periode 1974 t/m  1978 zal deze invloed 
waarschijnlijk alleen in de sector van de 
gebouwen voor kleuter- en basisonderwijs 
van betekenis zijn.
De ramingen van de bouwproduktie in deze 
verkenning zijn geplaatst in een economisch 
en financieel kader, dat wordt gekenmerkt 
door een matiging van de economische 
groei, een over het algemeen ruim arbeids
aanbod en een aanhoudende inflatoire druk 
op lonen en kosten.
Per saldo zal volgens de raming de 
produktie in de burgerlijke en utiliteits
bouw in 1974 niet boven het niveau van 
1973 uitkomen. In volgende jaren kan 
vervolgens een lichte stijging worden 
verwacht.

De raming van de produktie van grond-, 
weg- en waterbouwkundige werken wordt 
bemoeilijkt door gebrekkige statistische 
informatie. Een vergelijking met 1973 is 
daardoor niet mogelijk. Per saldo geeft de 
berekening tot uitkomst, dat de productie 
vanaf 1974 een lichte ’ stijging zal 
ondergaan.
De bouwproductie wordt grotendeels bere
kend uit het bouwvergunningenvolume 
waarbij de gemiddelde bouwtijd in aan
merking wordt genomen. Voor het 
onderhoud en de kleine werken wordt de 
productie echter op een andere wijze 
geraamd. Uiteraard vertoont de productie 
van woningen een daling die correspondeert 
met de daling van het bouwvergunningen
volume. Afhankelijk van de bouwtijd 
reageert in de andere gebouwensectoren de 
productie meer of minder snel op 
veranderingen in het bouwvergunningen
volume.

ZELFDE NIVEAU

Uit de geraamde productie kan de werk
gelegenheid worden berekend. Daarbij is in 
aanmerking genomen, dat met ingang van 1 
december 1974 een werktijdverkorting 
wordt ingevoerd. Voorts is rekening 
gehouden met een trendmatige groei van 
het productievolume per productief man
uur, die echter voor de verschillende bouw
sectoren verschillend kan zijn. Het blijkt 
dan, dat de werkgelegenheid in de bouw in 
1974 waarschijnlijk op ongeveer hetzelfde 
niveau zal liggen als in 1973. In 1975 treedt 
bij de gegeven veronderstellingen een verbe
tering op, waarna het peil van de 
werkgelegenheid in de daarna volgende 
jaren zich dan weinig wijzigt. Aan het eind 
van de beschouwde periode kan zich dan 
weer een verslechtering voordoen.
Met betrekking tot de woningbouw is een 
dalend nieuwbouwprogramma tot uitgangs
punt genomen voor de prognose van het 
bouwvergunningenverloop. Een jaarlijkse 
daling van circa 5.000 woningen zal in de 
komende vier jaar het woningbouw- 
programma terug brengen tot een niveau 
van 120.000 woningen per jaar. Daartegen- 
ovér is een sterke expansie van de woning
verbetering voorzien in overeenstemming 
met het daarvoor gepubliceerde taak
stellende programma.
De bouwactiviteiten ten behoeve van de 
agrarische sector zullen volgens de raming 
een geleidelijke maar beperkende toe
neming vertonen.
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De investeringen in gebouwen voor 
nijverheid, handel en verkeer zullen na de 
stagnatieperiode 1971-1973 vermoedelijk 
weer op een hoger niveau komen. Het 
bouwvergunningenvolume van gebouwen 
voor gezondheidszorg zal een wisselvallig 
verloop te zien geven. In de sector van de 
onderwijsgebouwen blijkt vooral het voort
gezet en beroepsonderwijs tot een gelei
delijke expansie aanleiding te geven.
Enkele grote projecten die bij de Rijks
gebouwendienst in voorbereiding zijn zullen 
het bouwvergunningenverloop in de sector 
overheidsgebouwen sterk beïnvloeden.

COMPENSATIE

Voor de nieuwbouwsector als geheel wordt 
verwacht, dat de daling van de woningbouw 
geheel wordt gecompenseerd door toe
nemende activiteiten in de andere 
gebouwensectoren. Met de toenemende 
woningverbetering is dan ook sprake van 
een stijging in het bouwvergunningenvolüme 
voor de burgerlijke en utiliteitsbouw ten 
opzichte van 1973. Gemiddeld beloopt de 
geraamde stijging echter nog geen 
anderhalf procent per jaar.
Getracht is ook een raming te maken van de 
regionale ontwikkeling van bouwvergun
ningen, bouwproductie en werkgelegenheid. 
De beschikbare gegevens lieten slechts een 
zeer globale benadering van de regionale 
bouwactiviteiten toe. In de uitkomsten van 
de berekening kan derhalve niet meer 
gezien worden dan een aanduiding vah 
tendenties. Opvallend in de uitkomsten is, 
dat de toeneming van bouwproductie en
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werkgelegenheid zich alleen in het Westen 
voordoet; in de andere regio’s blijft het 
niveau vrijwel onveranderd op het peil van 
1973.

HOGER

Tenslotte wordt in de ,.Verkenning” de 
vraag aan de orde gesteld, in hoeverre de 
werkgelegenheid en het aanbod van 
arbeidskraehten met elkaar in overeen
stemming zijn. Onder het voorbehoud dat 
door de beperktheid van de beschikbare 
gegevens wordt opgedrongen, wordt gecon- 
cludéerd, dat bij de gegeven ontwikkeling 
van de werkgélegenheid in 1974 het arbeids- 
overschot nog iets hoger zal zijn dan in 
1973. In 1975 en volgende jaren zal dit 
overschot geleidelijk afnemen tot het niveau 
dat in 1971 voorkwam. Regionaal bezien 
betekent dit waarschijnlijk een toenemende 
en op het Westen gerichte binnenlandse 
pendel.

H. L.

„M aaltijdenvoorziening voor 

bejaarden in Nederland"

„Maaltijdenvoorziening voor bejaarden in 
Nederland” is de titel van een rapport dat 
door de Nederlandse Vereniging van 
Dienstencentra te Den Haag wordt 
uitgegeven.
Het rapport is gemaakt naar aanleiding van 
een landelijk onderzoek naar de centrale 
maaltijdenvoorziening voor zelfstandig 
gehuisveste bejaarden die niet zelf hun 
warme maaltijd kunnen bereiden.
Bij het onderzoek waren 100 werkgebieden 
betrokken, binnen welke grenzen meer dan 
600.000 zelfstandige bejaarden wonen.

BEDENKELDK

Uit het onderzoek is vastgesteld, dat het 
momenteel in ons land verstrekte aantal 
maaltijden voldoende is voor de uitgifte van 
één maaltijd per week bij drie van de 
honderd zelfstandige wonende bejaarden. 
Een bedenkelijke situatie, wanneer in 
aanmerking wordt genomen dat uit diverse 
onderzoeken de behoefte is gebleken aan 
zeven maaltijden per week bij zes van de 
honderd bejaarden. Overigens moet ook het 
,,warme” van de maaltijd tussen aanha
lingstekens, omdat de helft der maaltijden 
koud geleverde diepvriesmaaltijden zijn 
zonder soep of toetje. De gemiddelde 
leeftijd der bejaarden die deze maaltijden 
behoeven is 78 jaar.

Voorzieningen waarbij de maaltijden in 
keukens van dienstencentra worden bereid 
komen tot veel hogere uitgiftecijfers per 
honderd bejaarden. De meest optimale 
voorziening kan voldoen aan de eerder 
vermelde behoefte van een dagelijkse 
warme maaltijd voor zes van de honderd 
bejaarden. De behoefte aan warme 
maaltijden is een belangrijke faktor 
gebleken bij de wens tot opname in het 
bejaardentehuis. ■

ANTWOORD

Wat zijn de redenen, dat in deze dringende 
behoefte van hoogbejaarde mensen zo 
slecht wordt voorzien?
Het rapport geeft hierop het volgende 
antwoord.
Voor koud geleverde diepvriesmaaltijden

bestaan in principe onbeperkte commer
ciële mogelijkheden. De moeilijkheden bij 
het opwarmen en de smaakkwaliteit bij een 
dagelijks gebruik van deze maaltijden 
resulteren echter in een zeer beperkte 
afname door de betreffende bejaarden. 
Centraal op temperatuur gebrachte diep
vriesmaaltijden is een verbetering, maar de 
smaakkwaliteit blijft en de bezorging van 
warme maaltijden is veel moeilijker.
De normale bereide warme maaltijden met 
soep en toetje, zijn wel in trek bij de hulp
behoevende bejaarden. De moeilijkheden 
bij deze voorziening zijn, naast de 
bezorging, van financiële aard.
Met name het niet subsiabel zijn van de 
kosten kok, maakt de bereiding en 
daardoor de gewone maaltijd veel te duur. 
Om deze redenen worden de keukens in vele 
dienstencentra, ingericht voor de bereiding 
van normale maaltijden, niet meer voor dit 
doel gebruikt.

TRIEST

Een trieste balans wanneer men bedenkt 
dat tenminste een derde der maaltijd- 
behoevende bejaarden op dokters advies 
dieet moet houden en juist deze maaltijden 
zo moeilijk verantwoord en smaakvol samen 
gesteld kunnen worden. Ook niet-bejaarden 
kunnen op deze maaltijdenvoorziening aan
gewezen zijn. Dit is volgens de ervarings
gegevens in het rapport bij een op de 
duizend niet-bejaarden het geval.
Het rapport beschrijft ook wat er nodig zou 
zijn, om tenminste in de helft der 
aangegeven behoefte te voorzien. Het gaat 
hierbij om de verstrekking van 53.000 
normaal bereide warme maaltijden per dag, 
voornamelijk aan dieet-patiënten. Hiervoor 
zouden 1060 koks nodig zijn en een 
subsidiebedrag van rond de 21 miljoen. 
Voor het overige zouden deze maaltijden 
dan inklusief de bezorgskosten voor alle 
bejaarden en niet-bejaarden betaalbaar 
zijn.
Het rapport besluit met de wens dat er 
spoedig een oplossing in deze richting 
gevonden zal worden, omdat het hier een 
niet te veronachtzamen aspekt van de volks
gezondheid betreft.

H.L.
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Discussienota over het goederenvervoer langs de weg,

VERVOER.... KAN 't VERKEREN ?
Toekomstverwachtingen voor het goede
renvervoer over de weg geven aan dat 
ons land in 2000 een driemaal zo grote 
goederenstroom te zien zal geven als in 
1968. Moeten we ernaar streven deze groei 
op te vangen door hogere productiviteit 
van arbeid en kapitaal binnen het hui
dige ,,vrije spel der economische mach
ten” ? Of moeten we ons richten op min
der groei en meer stabilisatie van wel
vaart en welzijn, op verzoening met de 
natuur en niet op uitbuiting ervan? Naar 
de mening van staatssecretaris Van Kui
ten van Verkeer en Waterstaat kan de ont
wikkeling van de laatste jaren niet onbe
lemmerd voortgaan en is bezinning nodig 
op de maatregelen om te komen tot een 
gezonde toekomst.

Om de discussie hierover op gang te 
brengen heeft de staatssecretaris onder 
het motto „Vervoer. . .  kan ’t verkeren?” 
een nota opgesteld waarin de ontwikkeling 
van het goederenvervoer over de weg en de 
vele aspecten ervan van verschillende kan
ten worden belicht. De nota is bestemd 
voor de brede kring van vervoeronder- 
nemers, chauffeurs, organisaties, advies
instellingen, studiebureaus, bedrijven, 
verkeersaktiegroepen en anderen die de 
toekomst van het goederenvervoer ter 
harte gaat. De tekst van deze nota en de 
te verwachten reakties erop worden ver
werkt in een beleidsnota aan de Tweede 
Kamer.

VOORWAARDE

In de discussienota wordt gesteld dat men 
er tot nu toe vanuit ging dat de vraag 
naar goederenvervoer wordt bepaald door 
de omvang' en de aard van produktie en 
door de geografische spreiding van de 
produktie- en consumptiehuishoudingen. 
Maar ais zodanig is het ook een voor
waarde voor vrijwel alle processen in onze 
samenleving, een voorwaarde waarvan niet 
zonder meer vaststaat dat die vervuld 
dient te worden.

Het aandeel van de verschillende vervoer- 
technieken in het totale vervoer wordt 
bepaald door de vrije keus van de ver
lader. Deze heeft in de laatste twintig 
jaar een toenemende voorkeur voor be
roepsvervoer boven eigen vervoer en 
voor wegvervoer boven rail- of water
vervoer getoond. Voordelen van het weg
vervoer zijn van huis-tot-huis-vervoer 
zonder overlading, snelheid en frequentie 
en rijk geschakeerde vervoergelegenheid 
door specialisatie. Verreweg de meeste 
goederen worden getransporteerd in het 
ongeregeld vervoer.

STERK GEGROEID

Zonder overheidssteun is het wegvervoer 
sterk gegroeid; de werkgelegenheid in deze 
branche is verruimd en de arbeid is door 
mechanisatie verlicht. Niettemin is in 
ongeveer dertig procent der bedrijven de 
financiële situatie niet florissant.
Vaak is dit een gevolg van een (te) 
groot aanbod van vervoerscapaciteit, ter
wijl voorraadvorming immers niet moge
lijk is.

In het binnenlandse beroepsgoederenver- 
voer wordt het wagenpark naar de af
stand gemeten voor tweederde en naar 
de inhoud gemeten voor driekwart benut. 
Beide faktoren tezamen gerekend wordt 
het wagenpark voor de helft benut. Om 
precies te zijn, voor 48 procent (in 1971); 
in 1963 was dit nog 52 procent. De ver
minderde benutting wordt voor een deel 
verklaard door toenemende optimalisering 
van de transportafwikkeling.

Een verminderde vervoervraag leidt vaak 
tot verstoring van de gezonde concur
rentieverhouding. Onstane tekorten 
worden o.a. verhaald ophetondernemers- 
loon, op het materieel en op het inkomen 
van de chauffeurs, die vaak teveel uren 
maken en te weinig loon per uur krij
gen. Bij strikte naleving van het rij

KRITISCHE INSTELLING 
VAN DE 
CONSUMENTEN 
NEEMT TOE
Bureau Lagendijk, het bureau voor markt
en opinieonderzoek in Apeldoorn, heeft 
een mini-onderzoek uitgevoerd naar het 
consumentisme - dat is de kritische 
instelling van de consuinenten met betrek
king tot het commerciële gebeuren. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden begin juni 
en 800 Nederlanders -  een representa
tieve steekproef - zijn erbij betrokken 
geweest.
Zo blijkt dat er bij het Nederlandse 
publiek een overheersend gevoel bestaat 
dat het aantal merken per soort artikel 
in het algemeen te groot is - n.1. 67% 
spreekt dit oordeel uit; 31% is van mening 
dat de gevarieerdheid van het aanbod 
juist is, terwijl maar 2% nog meer merken 
op prijs zou stellen. Bij vrouwen en bij 
degenen die een middelbare of hogere 
opleiding, hebben genoten zijn de percenta
ges voor te groot aantal merken het 
hoogst.

Een consequentie van deze uitspraken 
is uiteraard de vraag of de overheid 
een rol moet gaan spelen om het aan
tal merken op een of andere manier te 
beperken. Dat deel van het Nederlandse 
publiek - dat het aantal merken te groot 
vindt - is voor een overgrote meerder
heid geporteerd voor overheidsmaatre
gelen, n.1. 81%. Zij die vóór het uit- - 
vaardigen van maatregelen zijn willen 
echter wel dat deze niet met dwang wor
den opgelegd (61%), terwijl 20% van oor
deel is dat er dwingende regelingen moe
ten worden uitgevaardigd.
Het is duidelijk dat er enige korrelatie 
bestaat tussen, al of niet dwingend ge
vraagde maatregelen en politieke 
voorkeur. De linkse partijen voelen meer 
voor dit overheidsingrijpen dan de chris
telijke partijen KVP en ARP. Opvallend 
is dat er in verhouding veel CHU-ers

zijn vóór dwingende maatregelen. Bij de 
VVD zijn weinig voorstanders van dwang, 
terwijl onder deze partij ook de meeste 
mensen te vinden zijn die vinden dat in
grijpen in het algemeen achterwege moet 
worden gelaten.
Het Nederlandse publiek heeft, volgens 
het Lagendijk-onderzoek, nog een dui
delijke voorkeur voor het kopen van be
kende merken - dit is bij 59% het geval; 
33% heeft geen enkele voorkeur. Bij een 
nadere analyse van deze percentages blijkt 
dat de merkenvoorkeur toeneemt met de 
leeftijd. Bij de jongere leeftijdsgroepen 
is die voorkeur gering. Verder valt het 
op dat bij vrouwen die voorkeur het 
sterkst is. De Nederlander met lagere 
schoolopleiding heeft een grotere merken
voorkeur (67%).
Het prijsbewust-zijn, om welke reden 
dan ook, is het afgelopen jaar sterker ge
worden; 58% zegt van zichzelf meer prijs
bewust te zijn geworden, terwijl er bij 
39% geen verandering is opgetreden. Hel 
is misschien niet verwonderlijk dat het 
de vrouwen zijn die meer prijsbewust 
zijn dan de mannen en dat de groep 
met een hogere opleiding zich minder 
bewust opstelt tegenover het prijzenfront. 
Het consumentisme wordt vaak verbonden 
Tnet de houding van het publiek ten aanzien 
van de reklame. Welnu, men is die rekla- 
me bepaald niet positiever gaan beoor
delen. Integendeel - 38% staat er nega
tiever tegenover, slechts 15% heeft een 
gunstiger oordeel over reklame gekregen 
terwijl 48% zijn mening niet gewijzigd 
heeft. In de lijn met deze kritische hou
ding ligt de vaststelling dat deze het 
sterkst is onder de jongere leeftijds
groepen tot 34 jaar en dat degenen met 
een hogere opleiding zich ook negatiever 
opstellen ten opzichte van de commer
ciële publiciteit.

tijdenbesluit zouden in het beroepsgoe- 
dergnvervoer circa veertig procent meer 
chauffeurs nodig zijn. . .  Het belonings
systeem heeft tot gevolg dat de chauffeur 
dikwijls zelf belang heeft bij overschrij
ding van de wettelijke normen. Over
matig lange arbeid maakt hem echter 
voortijdig ongeschikt voor zijn werk en 
brengt de verkeersveiligheid in gevaar. 
Verandering in de sociale positie van het 
rijdend personeel zou trouwens een oor
zaak kunnen worden van verschuiving 
van vervoer van weg naar rail en water. 
Stijging van de vervoerprijzen zal tot 
gevolg hebben dat het kiezen van vesti
gingsplaatsen meer wordt bepaald door 
de transportkosten van voorafgaande naar 
opvolgende schakels in de produktieketen.

BEHEERSING

Zouden vervoer en verkeer toenemen 
zoals wordt verwacht, dan moeten meer 
en zwaardere wegen, grotere bruggen, 
meer parkeer-, los- en laadplaatsen wor
den aangelegd. Als hieraan niet is te vol
doen, dan is het volgens de staatssecre
taris beter te streven naar beheersing van 
de groei van de vervoermarkt. Politiek 
wordt reeds in toenemende mate bezwaar 
gemaakt tegen de steeds meer domine
rende rol van de auto in onze samenle
ving. Afremming van het individuele per
sonenverkeer zal een snellere doorstro
ming van het goederenverkeer bevorderen 
en een geringer beslag van het goederen
verkeer op de wegcapaciteit tot gevolg 
hebben.

De staatssecretaris wijst in zijn nota 
ook op de noodzaak van meer coördinatie 
van verladers- en vervoersbelangen door 
betere planning van aan- en afvoer in de 
verladende ondernemingen. Hierdoor kun
nen de wachttijden worden verkort en kan 
de benuttingsgraad van het materieel wor
den opgevoerd. Aan vervoerderszijde 
wordt er al naar gestreefd, voor de 
verlader niet alleen het vervoer maar te

vens opslag en distributie te verzorgen. 
Belangrijk zijn ook de in het geregeld 
vervoer ontstane vervoercentra in ver
schillende steden.
Staatssecretaris Van Hulten legt er de 
nadruk op dat het vervoer niet alleen 
bedrijfseconomisch rendabel moet zijn 
maar ook maatschappelijk-economisch. 
Er moet eennieuwe vorm voorde vervoer
markt worden gevonden die de onderne
mers voldoende bedrijfswinst en de werk
nemers menswaardige werktijden en een 
rechtvaardig inkomen biedt en die de maat
schappij de verlangde vervoerprestatie le
vert. De vervoermarkt zou daartoe be
heerst moeten worden, niet door dirigis
tisch en bureaucratisch ingrijpen maar 
door planning via kanalisering en regu
lering van de goederenstroom. Het dis
tribueren van goederen binnen de steden 
zou moeten gebeuren door kleinere trans
portmiddelen, het vervoer tussen de ste
den met zwaardere vrachtauto’s, trein 
en binnenschip. Het opdelen van het ver
voer in parten maakt het ook beter moge- 
lijk de chauffeurstaak binnen de perken 
van het Rijtijdenbesluit te houden.

LOGISCHER

Ook het vergunningssysteem wordt in 
de nota aan de orde gesteld. Staatsse
cretaris Van Hulten vraagt zich onder 
meer af of de vergunning nog wel ver
leend moet worden aan de vervoerder 
en of verlening aan de verlader-produ- 
cent niet logischer is indien wordt uit
gegaan van het afgeleide karakter van 
het vervoer. Andere maatregelen kunnen 
zijn afschaffing van het maximumtarief 
en - bij tekort aan infrastructurele wer
ken - voorrang geven aan het goederen
vervoer. Personen kunnen immers ook 
per openbaar vervoer worden verplaatst 
of desnoods lopend hun reisdoel bereiken, 
goederen moeten bij hun bestemming kun
nen worden afgeleverd.

H. L.

1914 1974
Ps 71 -12

Qp 23 september a.s. hopen wij met onze kinderen, klein-1 en achterkleinkinderen in intieme kring de dag te herden-
' ken dat wij 60 jaar getrouwd zijn.

J. V. d. Boon
G. V. d. Boon-Visser

Ommen, 13 september 1974 
„de Koeksebelt"
Zwolseweg 13a.

Commentaar op de 
Defensienota
Gezamenlijke publikatie van de 
politiek-wetenschappelijke instituten 
van KVP, ARP en CHU.
Een uitvoerige reaktie op de 
defensieplannen van het kabinet, met 
hoofdstukken over o.a. de grondslagen 
van het defensiebeleid, planning en 
financiering, het materieelbeleid en het 
personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële
aspekten, 66 pag.; f 5.75
gestencilde brochure

Te bestellen door s to rting  op
giro 6 0 4 5 0 0  van de Lohm anstichting,
Den Haag.
A.U.B. verm elden: „Verzoeke  
toezending C om m entaar op de  
D efensie-nota” .
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PARLEMENTARIA

Hecht front van CDA-frakties jn defensiedebat
Het debat over de Defensienota in de Twee
de Kamer heeft op enkele punten een op
vallende partij-opstelling te zien gegeven.

Verheugend — en voor sommige waarne
mers na recente gebeurtenissen verrassend 
— was dat de CDA-frakties (KVP, ARP en 
CHU) in dit debat een hecht front vormden. 
Uitvoerig vooroverleg was hieraan vooraf
gegaan. Daarbij is door de woordvoerders 
gewezen op de belangrijke rol die de drie 
wetenschappelijke buro’s hierbij hebben 
gespeeld. Het zogenaamde „groene boek’  ̂
over de Defensienota vormde een belangrij
ke bouwsteen bij de gedachten wisseling 
over de Defensienota.

Twee belangrijke moties van de zijde der 
CDA-frakties werden door de Kamer aan
vaard. Over de motie-Schotten waarin werd 
aangedrongen op een meer evenwichtige 
verdeling van de uitgaven over de gehele

planperiode, wordt elders in De Nederlan
der uitvoeriger geschreven.

Nauw hiermee verband hield een tweede 
CDA-motie, ingediend door mevrouw Vun 
Leeuwen (AR). Z ij stelde dat de investerin
gen in de toekomst niet mogen worden ver
minderd wanneer de geplande verminde
ring van de exploitatielasten niet zou lu k 
ken.

Ook deze motie kreeg een meerderheid in 
de Kamer. De motie-Schotten werd behalve 
dcKir de CDA-frakties gesteund door VVD. 
DS 70, GPV. SGP, Boerenpartij en RKPN. 
De motie-van Leeuwen kreeg bovendien de 
steun van D’66.

Vond minister Vredeling enerzijds in de 
Kamer een gesloten CDA-front tegenover 
zich: anderzijds hadden PvdA. PPR en D ’66 
op een aantal onderdelen kritiek. Vooral de

Commentaar Dr. R, J, H, Kruisinga 

voorzitter CHU-Tweede Kamerfraktie

DEFENSIEDEBAT
1. Ik ben verheugd over het feit, dat de christen-democraten gezamenlijk heb

ben kunnen opereren.

2. De discussie heeft zich naar mijn mening echter te sterk gericht op materiële 
zaken, in die zin was het debat teleurstellend.

3. Een aantal belangrijke zaken is b ij de behandeling van deze nota onvoldoen
de uitgediept.
De personele en kwalitatieve vraagstukken kregen te weinig aandacht.

4. Ik  denk daarbij aan belangrijke principiële vragen rond de kernbewapening 
en de positie van de gewetensbezwaarden.

5. Over de afsehaffing van de dienstplicht acht ik een nadere fundamentele dis
cussie noodzakelijk.

6. Gelet op de toenemende betekenis van de gewetensbezwaarden zou dat laat
ste vraagstuk ook meer centraal hebben moeten staan. De op verzoek van de 
CHU hierover verkregen toezegging omtrent de rapportage van de Staats
commissie acht ik bijzonder laat.

7. Zeker voor de CHU maar ook voor de andere christen-democraten moet het 
debat om die reden niet positief worden beoordeeld.

8. Voor een belangrijk deel is de eenzijdige nadruk op materiële zaken veroor
zaakt, doordat de Defensienota zweeg over de vredespolitiek en de interna
tionale politieke context, waarin de defensieplannen gestalte hebben gekre
gen.

9 . Zeker voor de CHU, maar mijns inziens ook voor de chr. democratische 
partners zullen de genoemde immateriële aspecten een belangrijk onderdeel 
moeten vormen bij de verdere discussie over de defensiebegroting en de nota 
inzake het Vredesbeleid.
De behandeling van de defensienota had om die reden wellicht beter kunnen 
worden opgeschort om het tegelijk met de ontwapeningsnota te kunnen be
handelen.

10. De nadrukkelijke uitspraak namens het kabinet, dat al de bewindslieden de 
politieke verantwoordelijkheid aanvaarden voor de uitspraak van Minister 
Van der Stoel dat
het doen verwijderen van kernwapens van Nederlands grondgebied geen b ij
drage tot de vredespolitiek moet worden geacht, heeft grote betekenis zeker 
voor de PPR en PvdA.
Dat schept duidelijkheid t.a.v. de vraag waar PPR-bewindslieden als Van 
Hulten. T rip  en Van Dotirn in d it opzicht staan.

11. De behandeling van de nota doet wel de vraag rijzen hoe de verantwoorde
lijkheid van de PvdA voor d it kabinet precies ligt. De PvdA heeft steeds ge
steld, dat d it voor haar een volstrekt parlementair kabinet was. Ik heb be
hoefte, zeker na het defensiedebat, aan verduidelijking van die uitspraak van 
de PvdA. Tenminste als men die uitspraak geloofwaardig wil doen blijven.

12. De uitspraak van Minister Vredeling aan het slotdebat wekt de indruk. dat 
het kabinet tot uitvoering van de motie-Scholten overgaat.

PPR toonde zich uiterst kritisch over de 
NATO en de nueleaire bewapening.

Een interessant punt hierbij was ook dat na 
een vraag van Scholten en een interruptie 
van Kruisinga, minister Vredeling meedeel
de dat hei hele kabinet —  derhalve inclusief 
de PPR-ministers — verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor de aanwezigheid van 
kernwapens in Nederland.

De Kamer verwierp twee moties van PvdA, 
PPR en D ’66, waarin werd gevraagd om het 
afstoten van de nucleaire taak met artille- 
rierakettcn (de zogenaamde Honest John) 
en de volledige invoering van de diensttijd- 
verkorting van 16 tot 12 maanden in 1976. 
Minister Vredeling zegde Kruisinga, op een 
b ij interruptie gestelde vraag toe dat de Ka
mer voor de behandeling van de Defensie
begroting nog een brie f zal ontvangen, 
waarin op de problematiek van de dienst- 
tijdverkorting nader zal worden ingegaan. 
Een belangrijke andere toezegging was 
voorts dat de minister de in te stellen staats
commissie zal vragen, een interimrapport 
over het van CH-zijde gelanceerde plan

voor oprichting van een kadervrijwilligers- 
legcr uit te brengen.

Alle moties van VVD  en DS’70 werden in 
dit debat verworpen.
Van CHU-zijde werden deze moties—  gelet 
op de inhoud van de motie-Scholten —  
overbcxlig geacht. Wel stemde de CHU —  
met uitzondering van Kruisinga en .Schol
ten —  voor een motie van de liberaal Keja 
waarin kritiek werd geuit op het ontbreken 
van overleg met het betrokken personeel 
over de Defensienota.

Aangenomen werd voorts een motie-de 
Vries (soc.) waarin werd gesteld dat in Ber
gen (N.H.) geen centraal munitiedepot mag 
worden gevestigd. Gevraagd wordt te on
derzoeken o f d it depot in een der IJssel- 
meerpolders geplaatst kan worden. Even
eens aanvaard werd een motie-Dankert 
(soc.). Hierin werd gesteld dat bij het overleg 
over de vermindering van de strijdkrachten 
behalve de troepen, ook de atoomwapens 
moeten worden betrokken.

Dit debat heeft duidelijk gemaakt dat bij de 
beoordeling van de defensieproblematiek 
duidelijke scheidslijnen lopen tussen de re
geringspartijen. Met de behandeling van de 
defensiebegroting en een komend PvdA- 
congres dat aan de NATO zal zijn gewijd, 
nog voor de boeg, kunnen op dit terrein nog 
interessante discussies worden verwacht.

H. van Spanning

Scholten in Defensiedebat:

Financiële lasten 
onevenwichtig verdeeld
,diet nieuwe financieringssysteem is alszo- 
danig een verbetering. Maar het financiële 
kader is te krap berekend, mede omdat te 
ver wordt vooruitgelopen op de toekomst 
(het MBFR-overleg). Niet alleen te krap be
rekend maar ook onjuist in tijd verdeeld. De 
onevenredige verdeling van lasten over het 
eerste en tweede deel van de planperiode en 
de daaruit voortvloeiende verschuiving van 
lasten naar de toekomst, kunnen wij niet 
aanvaarden”.

Dit was de conclusie van mr. W. Scholten in 
zijn rede, in eerste termijn, over het finan
ciële kader van de Defensienota.

Spreker achtte het niet ju ist in de nota niet 
te spreken over de huidige internationale 
politieke situatie, terwijl het kabinet hier 
wel haar financiële normen voor de defen
sie-uitgaven op baseert.

H ij noemde het een publiek geheim dat het 
in het overleg tussen Defensie en Financiën 
de financiële plannen eerst met 1000 m il
joen en later met 500 miljoen zijn terugge
bracht. Met name deze laatste bezuiniging 
is —  door d riftig  ingrijpen van Keerpunt- 
aanhang —  gedaan zonder dat een herbe
zinning op de taken plaats had.

Ook kent de Kamer de plannen met betrek
king tot de afzonderlijke krijgsmachtdelen 
niet. De minister heeft derhalve wel de 
norm voor de financiering aangegeven maar 
is ernstig in gebreke gebleven aan te geven 
hoe het kabinet deze norm heeft ingevuld.

De verdeling van financiële lasten over de 
planperiode is aldus spreker onevenwichtig. 
Er is een onverantwoorde verschuiving naar 
de tweede vier-Jarige planperiode opgetre- 

' den. De financiering roept op een aantal 
punten grote risico's op voor de militairen 
omdat men nog niet beschikte over gege
vens inzake de financiële ruimte voor 1975 
en volgende Jaren. Hij noemde dit een regie
fout, met name op het terrein van de inves
teringsuitgaven, 

i
I Scholten ging vervolgens in op een aantal 

technische punten rond het financieringssy- 
I stecm. w aarbij hij onder meer wees op de

nadelige effecten die kunnen optreden door 
toepassing van de compensatierondes en de 
jaarlijkse bijstelling voor prijsontwikkeling.

In dit verband vroeg hij ook de aandacht 
voor ,de financiële konsekwenties rond de 
resultaten van de MBFR-onderhandelin- 
gen. De CHU-fraktie acht de toezegging dat 
de plannen rond de reductie van parate 
troepensterkte zullen worden opgeschort, 
wanneer de MBFR-onderhandelingen nog 
gaande zijn o f niet het beoogde resultaat 
opleveren, van essentiële betekenis. Als deze 
toezegging wegvalt, ontvalt voor onze frak- 
tiede hoeksteen van de plannen van de De
fensienota. aldus Scholten.

Motie

In zijn repliek hield Scholten zijn bezwaren 
tegen de financieringsplannen staande, on
danks enkele toezeggingen van de minister. 
Zijn belangrijkste bedenkingen golden de 
erkenning van het kabinet dat de financiële 
ruimte in de tweede periode niet groter zal 
zijn dan in de eerste periode. De christen
democraten achten het aldus spreker waar
schijnlijker dat die ruimte kleiner zal zijn. 
Hij wees in d it verband op opmerkingen in 
het rapport ..Gerede Twijfel". Ook kan een 
minder sterke groei van de uitgaven uit het 
aardgas en een vergroting van het begro
tingstekort optreden.
.Scholten vroeg daarom de plannen bij te 
stellen in dier voege dat in de jaren 1975. 
1976 en 1977 het jaarlijks accresbedrag 
voor investeringen meer evenwichtig zal 
worden verhoogd, bezien in relatie tot het in 
dc totale planperiode voor investeringen be
stemde bedrag. Een dergelijke verschuiving 
kan aldus spreker een bijdrage vormen aan 
de oplossing van de werkgelegenheidspro- 
blematiek. w anneer het kabinet de meer-in- 
vesteringen m het bijzonder richt op die 
waarbij Nederlandse bedrijven zijn betrok
ken. H ij dacht in d it verband ook aan ver
snelde kazernebouw.

Hen door de drie CDA-frakties onderteken
de motie van deze strekking werd door de 
Kamer aanvaard.

H. van Spanning
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Wisselink in Tweede Kamer:

Geestelijke verzorging van fundamenteel 
belang voor de krijgsmacht
De paragraaf over de geestelijke verzorging 
is niet alleen erg beknopt gehouden maar 
bevat bovendien veel vaagheden.
Dit zei H. Wisselink vorige week tijdens de 
behandeling van de Defensienota in de 
Tweede Kamer.
Hij vroeg zich af of de geestelijke verzorging 
wel volledig haar plaats zal blijven behou
den. De nota is op dit punt zo vaag en on
doorzichtig dat we achterdochtig zijn ge
worden en meer nieuwsgierig zijn naar wat 
er niet dan wat er wel instaat.

Spreker onderstreepte dat de vormgeving 
van de geestelijke verzorging uitsluitend een 
zaak van de kerken is. D it mag het kabinet 
in haar- overleg met de kerken niet uit het 
oog verliezen. Ten aanzien van taak en 
werkwijze van de geestelijke verzorging 
dient ten principale de beslissing aan de 
kerken te worden gelaten, aldus Wisselink.

De Defensienota wekt zijns inziens de in 
druk dat de omvang van de geestelijke ver
zorging drastisch zal worden ingekrompen. 
Hierbij moet echter in het oog worden ge

houden dat het aantal geestelijke verzorgers 
niet alleen bepaald wordt door de perso
neelssterkte. Ook het aantal onderdelen en 
de dislocatie speelt een rol, met name bij de 
marine.

Wanneer de bezuiniging van de laatste ja- 
ren wordt voortgezet dan zal het bestand 
geestelijke verzorgers in 1976 met om
streeks 35% zijn gedaald. Spreker achtte dit 
niet verantwoord. Er dient goed vooroverleg 
te zijn. Bij de vaststelling van het aantal 
geestelijke verzorgers dienen aldus sprekers 
de hoofden van dienst er buiten gelaten te 
worden omdat zij nooit in die mate in de 
geestelijke verzorging kunnen meewerken 
als de aalmoezeniers en de predikanten.

Integraal aanwezig

Uitvoerig ging'Wisselink in op de noodzaak 
dat de geestelijke verzorging in de krijgs
macht integraal aanwezig is. De geestelijke 
verzorging is naar zijn aard pastoraal. Het 
gaat niet alleen om preken, mis lezen en

zingen. Het gaat ook niet alleen om het ge
ven van godsdienstlessen.
Tijdens de militaire dienst moet een groep 
jongeren van huis; waarbij ze geconfron
teerd worden met andere, vaak sterk afwij
kende meningen en levenshoudingen. Dit 
geldt zowel voor jongeren van christelijke 
huize als de groep die zogenaamd „nergens 
aan doen”. Bovendien krijgt men te maken 
met essentiële vragen van oorlog en vrede. 
De antwoorden hierop moeten gezocht wor
den in de situatie waarin men verkeert. Dit 
kan alleen met behulp van mensen die deze 
situatie als het ware van binnen uit kennen.
Ook de parate troepen hebben behoefte aan 
categorale zielszorg, aldus Wisselink, Het 
onbehagen en de onrust is in het leger gro
ter dan in andere sectoren van de maat
schappij. Mede door de verschijning van de 
Defensienota vraagt de vrijw illig  dienende 
m ilita ir extra begeleiding. Vele beroepsmi
litairen zullen moeten verhuizen. Voor de 
gezinnen betekent d it extra spanningen. De 
geestelijke verzorgers zijn door hun onaf
hankelijke positie en door hun geheimhou

dingsplicht bij uitstek de vertrouwensman
nen van alle militairen. Beperkingen kun
nen niet voldoende worden opgevangen 
door het invoeren van grotere reservekorp- 
sen. Het is zeer de vraag of hiervoor vol
doende reservisten beschikbaar zijn. Met 
name predikanten kunnen moeilijk u it hun 
eigen gemeente worden weggehaald. Voor 
part time verzorgers is bovendien, met na
me bij de marine te weinig emplooi,
In zijn repliek toonde Wisselink zich erken
telijk dat staatssecretaris Van Lent begrip 
had getoond voor zijn bezorgdheid. Hij nam 
er goede nota van dat de beknopte weergave 
in de Defensienota is veroorzaakt doordat 
de bewindsman met de kerken en het Hu
manistisch Verbond nog in gesprek is. Wis
selink concludeerde uit het antwoord van de 
staatssecretaris dat van bezuinigingsmaat
regelen zal worden afgezien. Als dit het ge
val is heeft de CHU het vertrouwen dat het 
overleg voor beide partijen bevredigend zal 
verlopen, aldus Wisselink.

H. van Spanning

„Waarom sta ik hier en niet een m arinier?"
„Waarom sta ik hier en niet een marinier?’, 
was de kop van een artikel in de Leeuwar
der Courant van 21 september jj., geschre
ven naar aanleiding van een vraaggesprek 
met de officier der Rijkspolitie tweede klas
se R.S. Helsdingen, die op 17 september 
aanwezig was bij de overdracht van de gij
zelaars op Schiphol. De heer Helsdingen zei 
in dat gesprek ojn.: ,Ja, ik heb aan heel wat 
dingen gedacht in die twintig minuten dat 
we daar stonden. Waarom doe je het, vraag 
je je af. Waarom sta ik hier en niet een van 
die mariniers, die zijn tenslotte getraind in 
dingen als close combat”.

Op 26 februari j.1. heb ik er namens de frac
ties van de KVP. de ARP en de CHU bij de 
behandeling van de Defensiebegroting voor 
1974 in de Eerste Kamer voor gepleit, dat 
de krijgsmacht wordt ingeschakeld bij de 
bewaking van Schiphol. Ik  zei toen o.m.: 
..Met name vliegvelden staan de laatste tijd 
bloot aan het gevaar van terroristische ac
ties: men weet daar onder andere in Rome 
en Athene van mee te praten. In Engeland 
heeft men onlangs bij wijze van voorzorg 
pantsertroepen ingezet ter bescherming van 
Heathrow" (Handelingen Eerste Kamer, 26 
februari 1974, biz. 364, rechter kolom).

Enige dagen later deed zich een vliegtuig
kaping voor, die eindigde op Schiphol. M i
nister Vredeling zei op 5 maart in de Eerste 
Kamer als antwoord op bovengenoemd 
pleidooi: ..De geachte afgevaardigde de heer 
De Vries heeft zijn bezorgdheid geuit met 
name over de beveiliging van Schiphol. H ij 
vreest, dat eventuele militaire bijstand wel 
eens te laat zou kunnen zijn en vraagt zich 
a f of hier geen zinvolle vredestaak voor de 
krijgsmacht ligt. Tussen het uitspreken van 
hetgeen de geachte afgevaardigde in dit 
verband zei en dit moment hebben w'ij kun
nen zien hoe actueel de probleemstelling 
van de heer De Vries was" (Handelingen 
Eerste Kamer. 5 maart 1974, blz. 393, rech
ter kolom). De bewindsman wees er op, dat 
..de primaire verantwoordelijkheid voor. 
Schiphol" een zaak was van zijn ambtgeno
ten van Verkeer en Waterstaat, Justitie en 
Binnenlandse Zaken, maar voegde daar aan 
toe: „In noodgevallen kan uiteraard op de 
krijgsmacht worden gerekend. De verant
woordelijke Ministers zullen dan echter de 
noodzaak moeten beoordelen” .
Op 1 7 september heeft zich zo’n noodgeval 
voorgedaan. Het 44ste pantser-infanterie- 
bataljon Johan Willem Friso heeft toen op 
Schiphol militaire bijstand verleend. Vol
gens de Winschoter Courant van 19 sep
tember vertrok d it bataljon op 16 septem
ber om kwart over zes n.m. uit Zuidlaren. 
Het overnachtte in Crailo en werd de vol
gende morgen om half tien naar Schiphol 
gedirigeerd. De opdracht —  afgrendeling 
van het vrachtplatform —  was om elf uur 
uitgevoerd. „W ij werden (aldus de com
mandant van het bataljon, de luitenant-ko- 
lone! H.A, Kramer) nu ingezet met een taak 
vol risico's. Het leven in een dergelijke sfeer 
van risico realiseert men zich niet in vredes
tijd. Maar dat is het enige waar wij de jon
gens klaar voor moeten maken. En dat is 
gelukt".

Alle respect voor de mannen van het 44ste 
pantser-infanteriebataljon! Zij hebben vol
gens de Winschoter Courant ’s maan

dagsavonds een „moordende r it in dichte 
mist" van Zuidlaren naar Crailo gemaakt 
en zich 's dinsdags voortreffelijk van hun 
..taak vol risico's” gekweten. Maar d it re
cente voorbeeld van militaire bijstand heeft 
mij versterkt in mijn mening, dat de krijgs
macht permanent dient te w'orden inge
schakeld bij de beveiliging van Schiphol. 
Het is te hopen, dat de Regering zich, na

wat zich daar op 17 september heeft afge
speeld, nog eens op deze kwestie zal bezin
nen.
„Waarom sta ik hier en niet een marinier?” 
—  deze cri de coeur van een politieman is 
een waarschuwing, die niet in de wind mag 
worden geslagen.

K. de Vries

Commentaar fractievoorzitter 
CHU Dr. R. J. H. Kruisinga 

op de voorsteiien  
PTT-directieraad inzake 

spreiding van de PTT
1. De CHU Tweede Kamerfractie is van oordeel, dat het rapport van de directie

raad PTT over de spreiding van de centrale directie van de PTT als een posi
tieve bijdrage in het overleg over de spreiding van Rijksdiensten moet worden 
beschouwd.

2. De CHU ziet in d it rapport haar mening bevestigd dat het voornemen van het 
, kabinet om de centrale directie van de PTT in haar geheel over te plaatsen een

duidelijke misgreep is.

3. Zowel de financiële consequenties van deze operatie als de problemen in het 
menselijk vlak voor het personeel en hun gezinnen zijn door het kabinet-den 
Uyl duidelijk onderschat.

4. Verheugend is dat de directieraad in haar rapport met constructieve voorstel
len komt waarbij zowel de belangen van de Haagse agglomeratie als de voor 
vestiging van Rijksdiensten in aanmerking komende regio’s worden afgewo
gen.

5. Een belangrijke suggestie —  ook voor het spreidingsbeleid in het algemeen —  
acht de CHU de suggestie om nieuwe PTT-vestigingen, uitbreidingen van de 
centrale directie en nieuwe centrale hulpdiensten elders in het land onder te 
brengen.

6. Met erkenning van het belang dat de stad Groningen als vestigingsplaats van 
nieuwe rijksdiensten heeft, w il de CHU speciaal ten aanzien van de vestiging 
van technische diensten onder meer van de PTT, nogmaals wijzen op de bete
kenis van andere gebieden in het Noorden des lands en op het Oosten des 
lands. Met name door de aanwezigheid van de TH  kan in d it opzicht voor 
Twente een uitstralende werking uitgaan. B ij de sterke eenzijdige nadruk op 
de stad Groningen in het spreidingsbeleid heeft de CHU steeds een vraagteken 
gezet.
Voorts is in belangrijke gebieden in het Oosten van het land als Twente de 
werkgelegenheidssituatie in het algemeen zeer slecht.

7. Dat de v ijf centrales van overheidspersoneel in hun eerste reactie positief wa
ren, versterkt aldus de CHU de waarde van het voorstel van de PTT-directie- 
raad.

8. De CHU hoopt en verwacht dat het kabinet-den Uyl de suggesties die in d it 
rapport zijn geformuleerd, serieus zal overwegen. Dat kan een goede sfeer van 
overleg bevorderen. Gelet op de ontwikkelingen tot nu toe acht de CHU verbe
tering van de overlegsfeer —  met name ook met de gemeente Den Haag —  
dringend gewenst.

9. Het kabinet krijg t thans de gelegenheid te tonen dat het haar ernst is met haar 
uitspraken dat de bij de spreiding betrokken personeelsleden een reële in
spraak zullen hebben.

Spreekbeurten 

dr. R. J. H. Kruisinga
De voorzitter van de C ^U  -Tweede-Kamer- 
fractie, dr. R.J.H. Kruisinga, heeft de ko
mende weken de volgende spreekbeurten: 
Maandag 21 oktober AMSTERDAM 
„Congrescentrum R A I” , middagvergade
ring 14.30 uur.
Onderwerp: „De middenstand in de knel” .

Dpnderdag 25 oktober SNEEK Chr. Lagere 
Landbouwschool, Meeuwenlaan. Aanvang 
20.15 uur nm.

Donderdag 1 november RHOON, Gerefor
meerde Kerk, nadere gegevens volgen.

Bijzondere

Unieraadsvergadering 

over ruimtelijke 

ordening
De Unieraad houdt op zaterdag 26 oktober 
aanstaande een bijzondere vergadering. 
Aan de orde komt dan de derde regerings
nota inzake ruimtelijke ordening.

AUe belangstellenden in en belangheb
benden bij deze materie zijn welkom bij de 
bespreking. De plaats van vergaderes wordt 
nader bekend gemaakt.

Op zaterdag 26 oktober worden de discus
sies gevoerd aan de hand van een discussie
nota, samengesteld onder auspiciën van de 
Lohmanstichting door vice-voorzitter mr. 
F.H.J. Schneiders, naar aanleiding van 
contacten met drs. J.L. van Malenstein, ir. 
J.Ph.L. Petri, mevrouw ir. N.C. de Ruiter en 
drs. J. Tegelaar.

Zij die de vergadering willen bijwonen, kun
nen nadere inlichtingen verkrijgen b ij het 
Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
telefoon 070-244516.

H.L.

CHU via de radio

Op vrijdag 18 oktober verzorgt de CHU de 
politieke zendtijd via de radio. De u it
zending is om i8.20 uur via Hilversum 1. 
Dc radiozendtijd van de CHU is steeds op 
vrijdag om dc veertien dagen. .
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Een NAVO-reis door Canada
Elk jaar maakt een aantal parlementsleden 
uit de vijftien landen van de Noord-Atlanti
sche Verdrags Organisatie(NAVO) een 
zogenaamde ,military-industrial tour”. De
ze reis gaat uit van de Noord-Atlantische 
Assemblée, een informeel adviesorgaan, be
staande uit door de parlementen van de lid
staten van de NAVO aangewezen volksver
tegenwoordigers. Dit jaar trad Canada als 
gastheer op. Bij de ruim dertig deelnemers 
waren drie Nederlanders: twee leden van de 
Tweede Kamer —  mevrouw dr. Annemieke 
van Heel-Kasteel (KVP) en de heer John W. 
Spinks (PvdA) —  en één lid van de Eerste 
(schrijver dezes). We vertrokken uit Neder
land op maandag 9 en kwamen weer thuis 
op vrijdag 20 september. De heen- en terug
reis werden gemaakt in een Boeing 707 van 
de Canadese luchtmacht; start- en eindpunt 
was voor ons het Engelse vliegveld Gatwick.

We kwamen op 10 september in Ottawa, de 
hoofdstad van Canada, aan. Daar stonden 
twee vliegtuigen (Vickers Viseounts) klaar, 
die ter beschikking waren gesteld door het 
Ministerie van Vervoer: één voor het 
Engels- en één voor het Frans-sprekende 
deel van onze groep (Canada is een tweeta
lig land). Toen we op 19 september, acht 
dagen na ons vertrek u it Ottawa, naar deze 
stad terugkeerden, hadden we ruim  11.000 
kilometer gevlogen (26 uren): Canada is het 
op één (de Sovjet-Unie) na grootste land van 
de wereld. Het was overigens een gerieflijke 
reis; de accomodatie aan boord was uitste
kend en dat geldt ook van de hotels, waar 
we overnachtten (in Ottawa, Winnipeg, 
Victoria, Prince Albert, Toronto, Halifax en 
Québec). De reisleiding was b ij de Canadese 
luitenant-kolonel K. Spénard en diens as
sistent, kapitein K.A. McLeod, in goede 
handen.

Industrieel
Het „industriële” deel van de „tour”  be
stond u it bezoeken aan: —  „Bell Northern 
Research Laboratories” (Ottawa), een 
instelling die zich bezighoudt met de ont
wikkeling van electronische apparatuur;
—  „Telesat site”  (bij Lake Cowichan in de 
provincie Brits-Columbia). een station voor 
de verspreiding van o.m. televisieprogram
ma’s met behulp van twee satellieten (van 
eminent belang voor d it enorm grote land);
—  „Expo 74” , de aan de bescherming van
het milieu gewijde wereldtentoonstelling te 
Spokane in de Amerikaanse staat Was
hington (waar Nederland verstek heeft laten 
gaan, een voor ons onaangename
ontdekking, naar aanleiding waarvan 
mevrouw van Heel op 25 september vragen 
heeft gesteld aan de Minister van 
Buitenlandse Zaken);
—  „Great Canadian Oil Sands Lim ited”  (bij 
Fort M cM urray in de provincie Alberta), 
een maatschappij die in open mijnbouw olie 
wint u it zand (en geducht heeft geprofiteerd 
van de prijsstijging van de Arabische olie!);
—  „Erath Resources Satellite Monitoring 
Station”  (te Shellbrook in de provincie 
Saskatchewan), waar met behulp van een 
satelliet inlichtingen worden verzameld, die 
van belang zijn voor o.m. de landbouw (bijv. 
gevaar voor overstromingen) en de scheep
vaart (bijv. naderende ijsvelden);
—  „Pickering Generating Station”  (bij 
Toronto in de provincie Ontario), waar elec- 
tric ite it wordt opgewekt u it kernenergie 
(Canada is r ijk  aan uranium);
—  „De Haviland A ircra ft Company” 
(eveneens b ij Toronto), gespecialiseerd in 
het maken van vliegtuigen, die slechts een 
korte start- en landingsbaan nodig hebben;
—  „Hawker Siddeley Canada Lim ited” (te 
Halifax in de provincie Nova Scotia), een 
werf waar o.m. booreilanden worden ge
bouwd.

Militair

Tussen deze industriële bedrijven door be
zochten wij een aantal m ilitaire installaties, 
om te beginnen de belangrijkste Canadese 
commandopost van NORAD (North Ame
rican A ir Defence), gevestigd b ij Northbay 
in de provincie Ontario. Hier, 180 meter 
beneden het aardoppervlak, worden door 
computers de gegevens van een netwerk van 
radarstations verwerkt ten behoeve van de 
luchtverdediging. NORAD, waarin Canada 
samenwerkt met de Verenigde Staten, be
strijkt het gehele luchtruim van Noord- 
Amerika, waar per etmaal meer dan
200.000 vluchten worden uitgevoerd. Het 
doel is om in tijd  van oorlog vijandelijke 
vliegtuigen en raketten op te sporen en te 
vernietigen.
Uitgebreide aandacht werd besteed aan de 
Canadese marine. Deze heeft als voor
naamste oorlogstaak de bestrijding van 
onderzeeërs. We bezichtigden twee van de 
modernste Canadese oorlogsschepen, de 
„Restigouche” (op de marinebasis 
Esquimalt in Brits Columbia, aan de Grote 
Oceaan) en de „Algonquin”  (op de marine
basis Halifax in Nova Scotia, aan de A t
lantische Oceaan). Belangrijke vredestaken 
zijn: controle op de visserij en bestrijding 
van de smokkelhandel; de Canadese marine

door dr, K, de Vries, lid Eerste Kamer

Navo-parlementariërs op bezoek in  Canada. Tweede van links het christelijk-histo- 
rische Eerste-Kamerlid dr. K. de Vries.

Geheel rechts het Tweede-Kamerlid J.W. Spinks (PvdA).

maakt hierbij op grote schaal gebruik van 
helicopters. Opvallend is, dat de Canadese 
zeestrijdkrachten dezelfde (donkergroene) 
uniform dragen als de land- en de lucht
strijdkrachten. Verklaring: de 'krijgsmacht 
is volledig geïntegreerd.
Interessant was ook ons bezoek aan de le
gerplaats Valcartier (bij Québec, hoofdstad 
van de gelijknamige provincie). Iedere sol
daat heeft hier een eigen kamer met douche 
en toilet (hotelaccomodatiei). Valcartier, 
waar 350 man . gelegerd is, heeft kerken.

Christelijk Historisch 
weekblad
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scholen, een winkelcentrum, een golfterrein, 
enz.

De Canadese krijgsmacht bestaat geheel uit 
vrijwilligers. Z ij maakte op m ij een uitste
kende indruk, zowel wat het moreel als wat 
het materiëel betreft.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van het m ilitaire deel van 
deze NAVO-reis door Canada was voor m ij 
het bezoek aan Shilo (bij Brandon in de

provincie Manitoba). Daar oefenen sinds 
mei j.1. Duitse troepen, die de beschikking 
hebben over 45 Leopard-tanks en 14 
houwitsers. Het terrein is ideaal: een stuk 
woestijn met ruim zicht. Er kunnen zestien 
tanks tegelijk opereren. W ij woonden een 
schietoefening van v ijf  tanks bij. Op uitno
diging van de commandant heb ik  een ritje 
meegemaakt.
Om de drie weken worden op Shilo 700 man 
aan- en afgevoerd, via het vliegveld van 
Winnipeg; in totaal nemen van 9 mei j.1. tot 
26 oktober a.s. 5500 man aan de training 
deel. Gedurende deze periode is in Shilo een 
Duitse verzorgingscompagnie van 176 man 
gestationeerd. Er is bovendien een per
manente staf van 32 man gevestigd onder 
bevel van luitenant-kolonel A. Scharkowski. 
U it gesprekken, niet alleen met officieren 
maar ook met soldaten, is m ij gebleken, dat 
d it Duitse oefenprogramma in Canada een 
uitgesproken succes is.
Nederland heeft een nijpend gebrek aan 
m ilitaire oefenterreinen. Misschien ligt de 
oplossing van d it probleem in Canada. De 
Bondsrepubliek heeft Shilo voor tien jaar 
ter beschikking gekregen; de totale kosten 
over deze periode worden geraamd op 200 
miljoen mark. Het zou m.i. de moeite waard 
zijn, als de Nederlandse Minister van De
fensie hierover eens contact opnam met de 
Duitse (niet alleen een ambt- maar ook een 
partijgenoot!).

K. de Vries

Relatie bibliotheek en samenleving centraal 
in bibliotheekweek
De relatie van de bibliotheek tot de 
samenleving vormt het hoofdthema van de 
Bibliotheekweek, die van 11 tot 19 oktober 
wordt gehouden.
Door middel van een reeks aktiviteiten op 
landelijk, regionaal en plaatselijk nivo 
wordt de aandacht van het publï-k 
gevraagd voor het werk van de bibliotheek. 
De bibliotheek wil heden ten dage meer zijn 
dan een stoffige vindplaats van verweg ver
borgen citaten, waarmee wetenschappelijke 
vorsers de laatste hand aan hun studie leg
gen.

Kenmerkend voor deze nieuwe oriëntatie is 
de naam van het vaktijdschrift. Enige jaren 
geleden werd deze naam gewijzigd van „De 
openbare bibliotheek”  in „Bibliotheek en 
samenleving” .
In  1972 gingen v ijf  organisaties samen in 
het Nederlands Bibliotheek en Lectuur
centrum (NBLC). De voormalige Protes
tantse en Katholieke verenigingen hebben 
een eigen studie- en communicatiecentrum. 
In deze organisatie wordt de eigen inbreng 
in de NBLC bestudeerd. Zo zal het Christe
lijk  Studie en Communicatiecentrum in de

bibliotheekweek, ten behoeve van het voort
gezet onderwijs een paperback uitgeven 
waarin voorlichting over een aantal 
schrijvers wordt gegeven. De titel van d it 
boek is „Uitgelezen” .

Dienstverlening

Meer en meer is duidelijk geworden dat de 
bibliotheek in een beleid gericht op 
..education permanente” een specifieke 
funktie vervuld. D it kreeg de laatste jaren 
op twee manieren vorm. Een meer 
categoriaal opgebouwde dienstverlening 
(zoals jeugd- en schoolbibliotheek; 
zogenaamde bibliobussen) en voorts een 
uitbreiding van taken waarbij naast het 
boek ook verzamelingen van beeld en geluid 
(grammofoonplaten) werden aangelegd.
In d it verband wordt vaak de naam 
„mediatheek” gebruik.

De bibliotheek wil zich, gelet op haar 
funktie in de permanente educatie vooral 
richten op een dialoog met het publiek. 
Voor een efficiënte opbouw van de collectie 
dient men te weten welke behoeften b ij ver

schillende categorieën lezers bestaan. 
Slechts via een dialoog met de samenleving 
kan de bibliotheek haar funktie optimaal 
vervullen. Daarom streeft de openbare 
bibliotheek de laatste jaren bewust naar een 
democratiseringsproces. „De openbare 
bibliotheek; Uw zaak!” , was recentelijk een 
bekende slagzin. Vanzelfsprekend liggen er 
op het terrein van het bibliotheekwerk, in 
organisatorisch en financieel opzicht nog 
diverse problemen. De behandeling van de 
Bibliotheekwet, onlangs in de Tweede 
Kamer, vormt hiervan een duidelijke 
illustratie.

De Bibliotheekweek valt tussen de behan
deling van de Bibliotheekwet in de Tweede- 
en Eerste Kamer in.

Dit tijdstip vormt een goede gelegenheid 
voor de openbare bibliotheek om het 
publiek „aan de basis” met haar funktie 
vertrouwd te maken en de belangstelling 
voor haar werk te stimuleren.

H. van Spanning



VRIJDAG 4 OKTOBER 1974

WINDMOLENS NOG NIET UITGETELD
Nederlandse kennis inzake windenergie doorspelen naar ontwikkelingslanden....

Tot voor kort leken windmolens in ons land 
nog uitsluitend in stand te worden gehou
den vanwege het pittoreske effect op het 
landschap, of uit historische dan wel toeris
tische overwegingen.
Sinds afgelopen winter echter —  toen wij, 
voor het eerst na bijna dertig jaar, weer eens 
een (overigens betrekkelijk goedaardige) 
brandstoffcnscharstc aan den lijve ervoeren 
— is in Nederland een hernieuwde belang
stelling gerezen voor mogelijkheden tot het 
benutten van de wind-energie. Dit des te 
meer naarmate duidelijker werd dat de mo
menteel gangbare energievoorziening in het 
vervolg, zoal niet voortdurend dan toch re
gelmatig, moeilijkheden met zich zal bren
gen en in ieder geval veel meer zal gaan 
kosten.

Het voorgaande is geen inleiding tot de stel
ling dat binnenkort het Nederlandse land
schap weer volop versierd zal zijn met nieu
we molctis. even fraai als hierboven afge- 
beeld. Bedoeld is te signaleren dat allerlei 
instanties en ondernemers in ons land. zich 
recentelijk hebben geworpen op de proble
matiek van de toepassing van windenergie. 
Zo zijn er reeds windgeneratoren op de 
markt gekomen. En al zullen deze het uit 
oogpunt van landschappelijk schoon niet zo 
erg goed doen (ongeveer acht meter hoge

buiseonstructies. getooid met verstelbare 
propellors). ze kunnen energie leveren (bij 
gebruikmaking van accu’s, ook tijdens 
windstille perioden) tot een maximaal ver
mogen van 400 watt. tegen een op de lange 
duur heel voordelige prijs.

Nieuwe mogelijkheden

Bij alle activiteiten in deze sfeer wordt veel 
bestaande kennis opnieuw naar voren ge
haald en komen tevens nieuwe, b ij de huid i
ge stand van de techniek pas te verwezenlij
ken mogelijkheden aan het licht. Deze ge
gevens kunnen ongetwijfeld, voor een be
langrijk deel bruikbaar zijn voor degenen 
die zich voorbehouden met de toepassing 
van wind-energie in ontwikkelingslanden. 
Vandaar dat minister Pronk een verzoek 
richtte aan de ..Projectgroep Stromingsma- 
chines TNO " —  een instantie die reeds ge
ruime tijd de mogelijkheden bestudeert van 
benutting van wind-energie —  om na te 
gaan op welke wijze de in ons land op dit 
gebied verzamelde kennis aan de arme lan
den ten goedé kan komen.
Minister Pronk wees daarbij met nadruk op 
het grote belang dat hij hechtte aan de mo
gelijkheid voor de ontwikkelingslanden, om 
de installaties voor het benutten van de 
wind-energie zoveel mogelijk zelf te kunnen

maken. Daarom verzocht de minister de 
Projectgroep om in ieder stadium van het 
onderzoek rekening te houden met factoren 
als prijsverschillen en beschikbaarheid voor 
moeilijk te construeren o f kostbare onder
delen.

Projectgroep

De Projectgroep Stromingsmachines TNO 
heeft inmiddels contact opgenomen met 
twee studiegroepen die. aan respectievelijk 
de Rijksuniversiteit te Groningen en de 
Technische Hogeschool te Eindhoven, bezig 
zijn met windturbines. In onderling overleg 
zullen deze drie groepen de minister een ge
detailleerd voorstel doen voor de uitvoering 
van een programma gericht op het verwer
ven. waar nodig via experimenten, van alle 
informatie van belang voor de toepassing 
van wind-energie in de Derde Wereld.

In eerste aanleg wordt gedacht aan infor
matie voor de bouw. met betrekkelijk een
voudige en in de arme landen beschikbare 
hulpmiddelen en materialen, van w indtur
bines die kunnen worden gebruikt voor 
doeleinden als: het oppompen van drinkwa
ter. het bevloeien van akkers, het zagen van 
hout. het pellen van rijst, het malen van sui
kerriet en het opwekken van electriciteit.

Wisselink:

Personeelsbeleid wordt sluitpost van totale defensiebeleid
Bij dc behandeling van de Defensienota in 
de Tweede Kamer heeft H. Wisselink be
toogd dat het personeelsbeleid tot sluitpost 
van het totale defensiebeleid is geworden. 
De doelstellingen van dit beleid spreken ons 
aan maar er is een groot verschil tussen de 
theoretische doelstelling en de praktische 
uitvoering. Vooral in situaties van crises of 
oorlog is goed gekwalificeerd personeel een 
zwaarwegende faktor.Het is daarom teleur
stellend flat het personeelsbeleid onderge
schikt is aan het financiële en materiële be
leid.

De thans voorgestelde personeelsreductie is. 
aldus Wisselink. sinds 1963 de derde suc
cessie. Het gaat om een totale bestandsver- 
mindering van 27%. Doordat de Defensie
nota op dit punt in belangrijke mate taak
stellend is wordt de personeelsinkrimping 
grotendeels verhaald op de ruggen van het 
personeel zelf. Het beleid zal een zware wis
sel trekken op het personeel, met gevolgen 
voor loopbaan, carrièreplanning, omscho
ling en gedwongen overplaatsing.

Spreker vroeg zich af —  in navolging van 
drs. Cuprie in Nederlandse gedachten —  
welk Nederlands bedrijf anno 1974 een zo 
omvangrijke organisatie zou durven uitvoe-

Geen vooroverleg

Een ernstige tekortkoming achtte Wisselink 
het gebrek aan vooroverleg met de betrok
ken organisaties van het personeel. Het zou 
voor kabinet en Kamer van belang zijn ge
weest te weten hoe het personeel zelf over 
deze materie denkt. Het kabinet —  dat gro
te waarde toekent aan medezeggenschap en 
inspraak —  is hier tekortgeschoten.
Dit kan een beetje worden goedgemaakt 
wanneer bij ae uitvoering van de beleids
voornemens vooraf met de belangenorgani
saties serieus overleg plaats heeft.

Sprekend over de kwaliteit van het perso
neel merkte Wisselink op dat naar zijn me
ning met de voorgestelde inkrim ping de 
grenzen van het toelaatbare zijn bereikt. 
Het is een absolute minimumbezetting, zo
dat geen enkele reserve overblijft; een grie
zelige zaak.
De voorgenomen beperking van de dienst
tijd voor eerste oefening tot 12 maanden be
tekent dat de nodige vakmanschap en geoe
fendheid alleen kan worden bereikt als het 
onderste uit de kan wordt gehaald. D it stelt 
hoge eisen aan opleidings- en oefenpro
gramma's.

Dc Defensienota heeft de motivatie bij het 
vrijwillig dienend personeel niet verbeterd. 
Er zal veel moeten worden gedaan om de 
bestaande onrust weg te nemen. De interne 
voorlichting is —  na de goede aanzet via dc 
speciale Defensiekrant —  niet voldoende 
geweest.
Over de externe voorlichting merkte spre
ker op dat op veel scholen weinig aandacht 
bij de staatsburgerlijke vorming besteed 
aan de NA'VO en het leger. Hij stelde dc 
vraag of de voorlichtingsorganisatie vol

doende contacten heeft met het onderwijs
veld. Naar zijn indruk is deze aktiviteit op 
een laag pitje gezet.

Democratisering

Wisselink zei voorts het eens te zijn met de 
voorstellen rond de verdergaande vermaat
schappelijking van de krijgsmacht maar hij 
vroeg zich af of d it in hetzelfde tempo als 
tot nu toe moet blijven plaats hebben.

Op zichzelf is het gunstig dat de eigen com
mandanten ruimere bevoegdheden krijgen. 
Dit kan echter alleen wanneer tijde lijk  de 
nodige aanwijzingen en richtlijnen gegeven 
worden.

Het toestaan van politieke vergaderingen; 
de betogingen; de nieuwe overlegstruktuur 
worden allemaal als een lawine over de

hoofden van de commandanten uitgestort. 
We vragen ons af o f d it niet teveel tegelijk 
is, aldus Wisselink.

Dienstplicht

Spreker meende dat de bewindslieden een 
fundamentele discussie over de dienstplicht 
uit de weg gaat door te verwijzen naar de 
staatscommissie. Toch wordt het parlement 
gevraagd zich uit te spreken over het defen
siebeleid voor een langere periode. H ij vroeg 
zich af o f bijstelling van het beleid dan nog 
goed mogelijk is.

H ij wees naar voorstellen van CH-zijde ge
daan, drie jaar geleden, om tot afschaffing 
van de dienstplicht te komen. Spreker nam 
aan dat de staatscommissie ook d it punt zal 
bestuderen. Tevens vroeg hij de aandacht 
van de staatscommissie voor de plannen van

de commissie-Peijnenburg inzake het uit- 
stelbeleid.

Dc gefaseerde weddeverhoging had Wisse- 
links instemming. H ij vroeg daarbij tevens 
in overweging te hemen de dienstplichtigen 
voor de periode na de diensttijd extra te 
helpen, door middel van een aparte premie- 
spaarregeling.

Bijzondere aandacht vroeg hij ook voor het 
burgerpersoneel bij Defensie. Er wordt ook 
hier over vermindering gesproken. Bij welke 
onderdelen zal dit gebeuren en welke soci
ale maatregelen zullen hierbij worden geno
men voor overkompleet personeel, zo vroeg 
Wisselink. Hij vroeg' bijzondere aandacht 
voor het burgerpersoneel en goed overleg 
met de bonden. Deze groep wordt vaak ver
geten en ook nu wordt hierover in de Nota 
weinig gezegd.

Demonstraties

Spreker zei ingenomen te zijn met het 
standpunt van het kabinet dat de militairen 
moeten worden uitgezonderd van het sta
kingsrecht.

Grote moeite had hij echter met het toe
staan van betogingen binnen de kazernes. 
Nu er een verbeterde overlegstruktuur aan 
de basis is, achtte hij d it overbodig. In een 
goede overlegstruktuur past het overleg- en 
niet het conflictmodel.
In dit verband merkte hij op dat het ge
wenst is dat de plaatselijke commandant als 
voorzitter van het nieuwe overlegorgaan zal 
gaan fungeren. De belangenverenigingen 
die tot het overleg zijn toegelaten zullen 
naar zijn mening de kandidatenlijsten moe
ten indienen.

Volstrekt onjuist achtte Wisselink het toe
slaan van betogingen in uniform, buiten de 
kazerne.
Waarom is dit nodig terwijl de militairen 
zelf, buiten de kazerne, in hun vrije tijd 
liefst geen uniform dragen? H ij vroeg zich 
af als de ene geüniformeerde demonstratie 
de andere uitlokt. Moet dan de straat het 
schouwspel tonen van tegen elkaar beto
gende militairen in uniform?

In zijn repliek stelde Wisselink dat de 
kwestie van de demonstraties binnen en 
buiten de kazernes zijns inziens nog eens 
grondig in het georganiseerd overleg moet 
worden doorgesproken. Met name tegen 
demonstraties in uniform buiten de kazer
nes had spreker bedenkingen. Hier dreigt 
het gevaar dat het uniform gebruikt wordt 
als demonstratiemiddel waarvoor het niet is 
bedoeld.
Na het antwoord van de bewindsman zag 
Wisselink af van het indienen van een motie 
op dit punt. Hij vroeg voorts bij instelling 
van de staatscommissie het punt van het 
kadervrijwilligersleger de hoogste prioriteit 
te geven.

H. van Spanning

W. Schoften:

gaat niet in op aktieve
vredespolitiek

,JVIijn fraktie beti'eurt het dat de verbindin
gen met de door dit kabinet te voeren vre
despolitiek niet uit de verf zijn gekomen. Nu 
er een aparte bewindsman voor vredeszaken 
in dit kabinet is opgenomen, hadden wij op 
dit punt meer verwacht.”
Dit zei mr. W. Scholten, in zijn rede bij de 
behandeling van de Defensienota.

Hij onderstreepte dat de CH-fraktie grote 
waarde hecht aan een aktief vredesbeleid. 
Men zou het op prijs hebben gesteld als dit 
punt meer uit de verf was gekomen. Een 
analyse van de politieke situatie is in de no
ta achterwege gebleven; en de m ilita ir stra
tegische conceptie is daardoor onvoldoende 
uitgewerkt. Voor een verantwoord oordeel 
over de omvang van onze defensie-inspan- 
ning had d it niet mogen ontbreken in de 
nota, aldus Scholten.

Een verantwoord defensiebeleid staat of 
valt voor de CHU niet met de omvang van 
de uitgaven. Als men door meer efficiënt 
werken met minder geld toe kan verdient 
dit overweging. Maar wij verzetten ons te
gen het duidelijk niet voldoen aan aanvaar
de NATO-verplichtingen. Uit de scherpe 
kritiek van NAVO-zijde op de defensie
plannen had spreker de indruk dat het ka
binet de ernst van de kritiek van de NAVO 
heeft onderschat.

Kernwapens

De fraktie verwerpt aldus Scholten met het 
kabinet een Europese kernmacht. Maar ook 
overigens dient de rol van de kernwapens zo 

■ ver mogelijk worden teruggedrongen. We 
kunnen deze wapens op d it moment helaas

niet missen. Anderzijds is het duidelijk dat 
hier grenzen liggen, die niet overtreden 
kunnen w'orden, zonder nucleaire peilers in 
de strategie te sterk te maken.

Het doel van de NAVO is oorlogsvoorko- 
ming. Het beleid dient daarom primair ge
richt te zijn op crisisbeheersing; het afdam
men van te verwachten beperkte akties. 
Slechts wanneer alle mogelijkheden falen 
kan en mag naar het uiterste middel van 
tactische en strategische kernwapens wor
den gegrepen. Als uiterste middel, want de 
verschrikking van de kernwapens is niet 
diep genoeg te peilen. Het zal duidelijk zijn 
dat we in deze visie bijzonder veel waarde 
hechten aan de aanwezigheid van zodanige 
conventionele instrumenten dat dit uiterste 
middel zo lang mogelijk —  en naar wij vu
rig hopen en bidden altijd —  ongebruikt 
kan blijven.

Taakverdeling

Spreker ging akkoord met de doelstelling 
om te komen tot internationale taakverde
ling voor de defensie. H ij tekende hierbij 
nadrukkelijk aan dat geen eenzijdige be
slissingen door Nederland mogen worden 
genomen, die door de bondgenoten kunnen 
worden uitgelegd als het ondergaan o f er
ger, ontduiken, van aangegane NATO-ver- 
plichtingcn.

'fen aanzien van de objecten die voor de 
laakvcrdcling zijn aangewezen achtte 
Scholten dc onderzeebootdienst een slechte 
keuze. H ij meende dat teveel het tijdsargu- 
ment bij deze keuze een rol heeft gespeeld, 
'fe weinig is rekening gehouden met de gro

te technische know how op d it punt bij de 
Nederlandse marine aanwezig is. Er is ook 
geen begin yan aanwijzing dat een buiten
landse dienst deze taak kan overnemen. H ij 
vroeg de minister op korte termijn op dit 
punt klaarheid te scheppen. Er mag geen 
technische know how verloren gaan omdat 
de bewindsman een bij voorbaat tot m isluk
ken genoemde taakverdeling op d it punt 
voorstaat. Er mag evenmin door een lange 
periode van onzekerheid schade worden 
toegebracht aan de inzet van het personeel 
bij de onderzeebootdienst.
Een moeilijk punt achtte Scholten het uit
dunnen van de HAWK-gordel. Daarbij 
wordt de vuurkracht —  naar ook uit de 
stukken blijkt— tot een minimum gehand
haafd. Het opheffen van de vier NIKE- 
squadrons noemde hij een ernstige opera
tionele ingreep maar meer aanvaardbaar 
dan het HA WK-plan zoals het thans wordt 
voorgesteld.

Vervanging startighter
Scholten zei akkoord te zijn met de plannen 
tot vervanging van de Starfighter zoals door 
het kabinet voorgesteld. De CH-fraktie ver
zet zich derhalve tegen de in de PvdA ont
wikkelde opinie dat de vervanging van de 
starfighter door een toestel van gelijke aard 
niet nodig is. In verband met de uitspraken 
van de Partijraad van de PvdA informeerde 
hij nadrukkelijk o f de visie van het kabinet 
ten aanzien van d it punt ongewijzigd is ge
bleven.

Over de vraag welk toestel moet worden ge
kozen deed spreker nu geen uitspraak. Wel
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ASPECTEN VAN CULTUURBELEID
een inform atieve bundel opstellen
Cultuurbeleid is en blijft in Nederland een 
terrein van zoeken en tasten. Een aktief, 
welomschreven overheidsbeleid op dit ter
rein komt moeilijk op gang. Vermoedelijke 
oorzaken hiervan zijn enerzijds de plurifor
miteit van opvattingen over dit beleid bij de 
diverse politieke partijen; anderzijds de 
vrees dat een aktief overheidsbeleid op het 
terrein van de cultuur de vrijheid van de 
kunstenaar zal aantasten.

Hoe de oorzaken ook precie.s liggen, de be
langstelling voor een integraal cultuurbe
leid is onder de politici betrekkelijk gering. 
Nog steeds wordt oud-minister Van der 
Leeuw (1945/46; kabinet-Schermerhorn) in 
diverse publikaties genoemd als de tot nu 
toe enige minister die op d it punt een afge
ronde visie heeft ontvouwd.

In de politieke praktijk wordt doorgaans al
leen aandacht aan culturele zaken besteed, 
wanneer akute knelpunten optreden. Re
cente voorbeelden hiervan zijn de situatie 
bij het Rijksarchief en de beveiliging van de 
musea. Verder pleegt de toekenning van l i 
teraire prijzen van tijd  tot tijd  aanleiding te 
geven voor discussies in het parlement.

De laatste tijd  kan men bovendien uitspra-

Ken over het cultuurbeleid signaleren, die 
volstrekt onbegrijpelijk aandoen.
Het kabinet-Biesheuvel kreeg van PvdA, 
PPR en D’66 zware kritiek te verduren over 
de toepassing van het profijtbeginsel op de 
begroting van CRM.. Onlangs echter wilde 
PPR-minister Van Doorn de en tree-prijzen 
voor musea verhogen. Toen hierop scherpe 
kritiek kwam, werd d it voornemen „in de 
ijskast”  gestopt. In het jongste nummer van 
Socialisme en Democratie pleit drs. M. van 
Hasselt, medewerker van de W iardi Beck- 
nianstichting, echter voor toepassing van 
het profijtbeginsel en het geleidelijk beëin
digen van overheidssteun, op de zogenaam
de traditionele cultuur (literatuur, concer
ten, toneel, musea). Zijn argument hierbij is 
dat van deze zogenaamde traditionele cul
tuur voornamelijk door hogere inkomens
groepen gebruik wordt gemaakt.
Er is dus, naast gebrek aan een duidelijk 
omlijnd cultuurbeleid, kennelijk ook ver
warring rond de formulering van een derge
lijk  beleid.

Inhoud bundel

Het is daarom een goede gedachte geweest 
van H. Schaafsma een bundel over „Aspec
ten van Cultuurbeleid” samen te stellen; ter

informatie en inspiratie, zoals u it de onder
titel b lijk t.

Schaafsma voert hierin een pleidooi voor de 
totstandkoming van een raamwet voor cul
turele voorzieningen, waardoor waarborgen 
geschapen worden voor alle burgers om 
naar vrije keuze aktief aan het culturele le
ven deel te nemen.

Als redakteur van deze bundel heeft 
Schaafsma zelf een belangrijk aandeel in de 
bijdragen. Behalve de inleiding en de epi
loog schreef hij ook het hoofdstuk over de 
massamedia. Voorts werkte hij mee aan de 
opstellen over muziek en dans; en de musea; 
respectievelijk met R.P. Herreman en J.G. 
Berkhout. Daarnaast treft men de volgende 
hoofdstukken aan: Educatie voor Welzijn 
(C.S.W. van Yperen); Kunstzinnige vorming 
(M. Koopman); De Podiumkunsten (C.P. 
Lohr); Filmkunst en Filmbeleid (P.M.H. 
Cuypers); Beeldende Kunsten (W. Penders); 
Literatuur (D. de Lange); Toneelbeleid in 
een crisissituatie (G. Rijkers); Monumenten 
(T. Koot); Openbaar bibliotheekwerk (W. 
de la Court) en Onderwijs en Cultuurbeleid 
ü. Steegstra).

Aanzet tot discussie

Deze bundel wordt nadrukkelijk als een in
leiding in de problematiek van het cultuur
beleid gepresenteerd. Naast veel informatie 
geeft d it boek echter ook stof tot discussie.

Er worden namelijk op diverse plaatsen 
stellingen betrokken, die ongetwijfeld tot 
tegenspraak zullen leiden. Zo maakt 
.Schaafsma bij de keuze voor de onderdelen 
van een Raamwet voor culturele voorzienin
gen een duidelijke afgrenzing naar de kant 
van het welzijnsbeleid in bredere zin (maat
schappelijk werk; jeugdzorg; sport; gezond
heidszorg). Anderzijds brengt hij de massa
media hier wel onder. Ook wordt meer aan
sluiting bij het onderwijsbeleid bepleit.

Een positief punt in deze bundel is dat men 
de discussie over het cultuurbeleid wil los 
maken uit de incidentele sfeer en streeft 
naar bezinning op een doelgericht welom
schreven cultuurbeleid.

Het is overigens jammer dat een hoofdstuk 
over de archieven in dit boek ontbreekt. De
ze bundel maakt veel vragen los. De discus
sie mag men echter niet uit de weg gaan.

H. van Spanning

H. Schaafsma (red.) „Aspecten van cultuur
beleid” ; een verzameling opstellen ter infor
matie en inspiratie; Samsom; Alphen a/d 
Rijn; prijs: /' 24,50; 248 blz.

STENOGRAFISCHE DIENST 125 JAAR
Wekelijkse editie met verslag van kameivergaderingen
In het jaar 1849 kwam het voor, dat het 
verslag van het besprokene in de Eerste 
Kamer en de Tweede Kamer maanden 
nadat de vergaderingen waren gehouden, in 
druk verscheen. In 1974, 125 jaar later 
wordt een begin gemaakt met een weke
lijkse uitgave van de Handelingen, het ge
drukte stenografisch verslag; uiterlijk 
dinsdags moet de weekeditie met een 
alfabetische inhoudsopgave, beschikbaar 
zijn voor Kamers en publiek en dit tijd
schrift bevat dan alles wat er in de vooraf
gaande week in de openbare vergaderingen 
van de beide kamers van de Staten- 
Generaal gezegd is.
In een herdenkingsartikel ter gelegenheid 
van het 125-jarig bestaan van de Stenogra
fische Dienst der Staten-Generaal, afge
drukt in de Nederlandse Staatscourant, 
heeft T. Boon, de onderdirecteur van de 
dienst, de situatie van toen en nu tegenover 
elkaar gezet.
De grondwet van 1815 legde vast, dat de 
vergaderingen van de Tweede Kamer in het 
openbaar zouden worden gehouden. Om de 
openbaarheid van de vergaderingen ten 
volle tot haar recht te laten komen belastte 
de regering de tweede redacteur van de 
Staatscourant met het samenstellen van een 
kort bericht van, het verhandelde in de 
Tweede Kamer. Ü lt korte bericht mocht 
eerst na toestemming van de minister van 
binnenlandse zaken in de Staatscourant
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wees hij op het belang dat de Nederlandse 
luchtvaartindustrie b ij deze kwestie heeft, 
mede gelet op het werkgelegenheidsaspect. 
H ij vroeg de minister aan de Kamer voor 
het Kerstreces een overzicht te geven van de 
ontwikkelingen rond de vervanging van de 
Startighter.

In het overig deel van zijn betoog vroeg 
Schoften onder meer de trage besluitvor
ming rond de kwestie van de munitie-op- 
slagplaatsen te verbeteren.

De nota is zijns inziens nog vaag over de oe
fenterreinen. H ij voorzag in deze kwestie 
nog veel problemen. Bijzondere aandacht 
vroeg spreker voor de positie van de Mari- 
ne-onderhoudsbedrijven in Den Helder. 
Ook pleitte hij voor een wettelijk vastgelegd 
statuut met betrekking tot de Koninklijke 
Marechaussee. Koppeling aan de nieuwe 
politiewet kan tot vertraging leiden.

Wij hopen dat het kabinet bereid is aan het 
gemeen overleg over het defensiebeleid voor 
de komende jaren werkelijk inhoud te geven 
door niet op voorhand absoluut aan eigen 
standpunten vast te houden. Een zo breed 
mogelijke steun aan het defensiebeleid is 
naar het oordeel van mijn fraktie van groot 
belang. Wij van onze kant zullen daarnaar 
streven maar het moet ook mogelijk worden 
gemaakt, aldus Scholten.

H. van Spanning

worden afgedrukt. „De openbaarmaking 
kwam vaak laat. Bovendien sloot de 
regering van die openbaarheid u it wat zij 
liever niet wilde bekendmaken” , aldus de 
herinnering van onder-directeur Boon. In 
1840 belette de regering zelfs de publikatie 
van een uitvoerig verslag over de grond
wetswijziging van die tijd. „Het moest een 
kort uitreksel z ijn ” .

Onbetrouwbaar

De korte berichten „in hoge mate onvol
ledig en onbetrouwbaar” kwamen tot het 
midden der veertiger jaren van de vorige 
eeuw verspreid in de Staatscourant te staan. 
Omdat deze wijze van publikatie in de loop 
van de tijd in brede kring van hen die b ij de 
parlementaire werkzaamheden waren be
trokken of er anderszins belang in stelden, 
in toenemende mate onvoldoende werd ge
acht viel het besluit een volledig en door
lopend overzicht van het verhandelde in de 
kamer uit geven. Vanaf 27 oktober 1847 een 
afzonderlijk „Bijblad tot de Staatscourant” 
met een aaneensluitend overzicht van het 
gebeurde in 's lands vergaderzaal aan het 
Haagse Binnenhof. Drie verslaggevers 
stelden —  gewoon, maar snel schrijvend 
met behulp van zelfgemaakte afkortingen 
—  dat verslag samen.
,,De heren konden met de beste wil van de 
wereld niets van hun taak terecht brengen. 
Z ij raakten dagen ten achter met het u it
werken van hun aantekeningen. De 
klachten voor onvolledigheid en onjuistheid 
waren niet van de lucht” .
De Tweede Kamer besloot vroeg in het jaar 
1849 tot veranderingen en de commissie tot 
herziening van het reglement van orde rap
porteerde: „Het moet mogelijk worden om 
al wat in eene openbare zitting der kamer 
gezegd en verhandeld is. met de meeste vol
ledigheid en juistheid door den druk 
gemeen te maken, uiterlijk binnen vier en 
twintig uren na den afloop dier zitting; met 
andere woorden, het volledig verslag van 
iedere zitting der Tweede Kamer moet door 
iedere burger van den Staat, wiens woon
plaats niet te ver van de residentie ver
wijderd is, daags daaraan gelezen kunnen 
worden” .

Bespoedigen

In de zomer van 1849 kwamen er regerings
voorstellen, „omdat er behoefte bestaat aan 
het gebruik maken van de stenographie tot 
verbeteren en bespoedigen der openbaar
making van het verhandelde in de beide 
Kamers der Staten-Generaal, en dat daar
toe de nodige uitgaven op de 
staatsbegrooting behooren te worden uitge
trokken” . De Tweede Kamer stemde er 
mee. Kamerleden lieten weten, dat zij h in
der ondervonden van het laat verschijnen 
van het „Bijblad tot de Staatscourant” . „De 
Leden der Kamers zien zich aan verkeerde 
oordeelvellingen blootgesteld, zonder in den 
regel bij magte te zijn, die le keer te gaan",
7.0 werd opgemerkt in het schriftelijk 
verslag over de regeringsvoorstellen.

Zo kwam op 24 september 1849 de wet tot 
stand, waarmee, aldus onder-directeur 
Boon, „het sluitstuk van de openbaarheid 
van de vergaderingen van de volksvertegen
woordiging, het stenografisch verslag, was 
aangebracht” . Toch kwam er in de praktijk 
niet veel terecht van verwezenlijking van de ' 
publikatie van de Handelingen —  de naam 
van het stenografisch verslag —  24 uur na 
afloop van de zitting. De voornaamste oor
zaak daarvan was het correctierecht, het 
recht van kamerleden en bewindslieden om 
wijzigingen aan te brengen in hel 
stenogram, dat de als gevolg van de wet van 
1847 gestichte-Stenografisch Dienst samen
stelde van de toespraken, de opmerkingen, 
de interrupties in de vergaderzalen. „Vol
gens het reglement van orde mag ieder, die 
in een kamer het woord heeft gevoerd, in 
het toegezonden stenogram wijzigingen 
aanbrengen, mits deze niet de zin en/of de 
strekking van het betoog aantasten. Men 
mag dus alleen maar de in zijn oog nodige 
verfraaiingen aanbrengen of kennelijke 
onjuistheden herstellen” .
Er kwam niet veel van dat de kamerleden 
hun stenogram binnen de afgesproken tijd 
terugzonden. „Het werd vaak vele dagen la
ter bij de dienst terugbezorgd. D it deed zich 
in het bijzonder voor bij ministers, die soms 
hele pakken stenogram moesten nakijken” , 
schreef onder-directeur Boon in de Staats
courant.
Er is nu met het oog op het verschijnen van 
de wekelijkse editie van de Handelingen een 
nieuwe regeling. De kamerleden hebben 
slechts 12 uur de gelegenheid kun correctie
recht u it te oefenen, de bewindslieden 
enkele uren langer. Komt het stenogram 
niet op tijd  terug, dat wordt de ongecorri
geerde tekst afgedrukt.

Bewerking

De stenografen van de Stenografische 
Dienst maken geen woordgetrouw verslag, 
maar zij vervaardigen een zoveel mögelijk 
woordelijk verslag. „Het aantal sprekers dat 
men werkelijk letterlijk kan weergeven, is 
niet groot. Het gesproken woord behoeft 
doorgaans een bewerking, een bewerking 
die uiteenloopt van een herschikking van de 
door spreker gebruikte woorden tot een 
totale omwerking, een totale omwerking 
omdat datgene wat misschien in de verga
dering wel door intonatie, gebaar enzovoort 
begi'ijpelijk was, op papier nonsens zou 
zijn” , aldus de onder-directeur. „Een goed 
stenograaf is niet een menselijke soort van 
bandrecorder. H ij moet niet alleen over een 
grote technische vaardigheid in het 
stenograferen beschikken, maar ook over 
nog vele andere eigenschappen.”
Toch werkt de stenograaf van de 
Stenografische Dienst met een bandre
corder. sinds 1959 al. Maar hij bleef in de 
vergaderzaal stenograferen. „Het is nu 
niogelijk geworden het gesproken woord 
nogmaals via het bandapparaat te horen, 
vreemde uitdrukkingen te controleren en, 
door nogmaals nauwkeurig naar de intona
tie te luisteren, precies te begrijpen wat de

spreker die zich ongelukkig uitgedrukt 
heeft, eigenlijk bedoeld heeft” .
Volgens onder-directeur Boon is de kous 
niet af met het opnemen via een stenogram 
of via een bandopname. „In beide gevallen 
beschikt men dan pas over de ruwe grond- 

■ stof, die nadere bewerking behoeft om een 
: goed gestileerd leesbaar verslag te worden. 
I Daarin ligt het essentiële van het werk van 
i de vergaderstenograaf en daarin is niets 
i veranderd” .

H. Lokkerbol

Demonstratieve bijeenkomst 

CDA over werkgelegenheid
! Het bestuur van het CDA-samenwerkings- 
i verband belegt op zaterdagmorgen 5 okto- 
! ber, van 10 lot 12 uur, een demonstratieve 
I bijeenkomst in het motel Gilze-Rijen. Het 
! onderwerp zal zijn de Brabantse werkgele- 
I genheidsproblematiek.

De sprekers op de bijeenkomst zijn het sta- 
; tenlid G. M artijn  (over de problemen in ver

band met de werkgelegenheid in Noord- 
Brabant), gedeputeerde J. van der Heyden 
(over de wensen van het provinciaal bestuur 
inzake de werkgelegenheid), het Tweede- 
Kamerlid F. van der Gun (toetsing van de 
Brabantse wensen aan het landelijk werk
gelegenheidsbeleid) en de voorzitter van het 

j CDA-Brabant A. Wagemakers. 
i
! De problematiek rond de werkgelegenheid 
I in Noord-Brabant neemt reeds enige tijd 
i een centrale plaats in in het beleid van het 
i CDA Brabant. Naar de mening van 
i menigeen krijg t de problematiek onvol

doende aandacht in vergelijking met andere 
regio's.

H,L.

Dreigement van christen

democraten in Europese 
parlement
De christen-democratische fractie in het 
Europese Parlement heeft vorige week op 
de in Luxemburg gehouden vergadering 
gedreigd „incidenten" te zullen tiitlókken 
indien het parlement niet voor 1 januari de 
begrotingsbevoegdheden krijg t die het zijn 
loegezegd.
De christen-democratische woordvoerder, 
de Belg Beltrand, zei niet wat voor soort 
incidenten men wil gaan a'eëren. Maar in 

I de christen-democratische fractie, de groot- 
; sic van het parlement, wordt reeds enige tijd 

gesproken over de mogelijkheid dat het 
i parlement „in staking gaat", dat w il zeggen 

niet meer zijn niet-bindend advies uitbrengt 
over de voorstellen van de europese com- 

I  missie waarmer de ministerraad moet be- 
; slissen, en in samemverwerking met de ver- 
I eniging van Europese gemeenten recht- 
j streckse verkiezingen voor het Europese 
j parlement probeert te organiseren.
1

H.L.
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Ook bij ARP bezwaren tegen regeringsplannen 

gewestvorming
Niet alleen in christelijk-historische kring 
leven bezwaren tegen de plannen van de 
regering inzake de gewestvorming in 
Nederland. Ook bij de anti-revolutionairen 
zijn er bedenkingen. Veertien dagen ge
leden, op de vergadering van de Unieraad 
van de CHU, stelde de christelijk- 
historische fractievoorzitter dr. RJJH. 
Kruisinga met nadruk, dat gewestvorming 
niet van bovenaf, zoals de regering wil, 
opgelegd moet worden. Zij moet van onder
op ontstaan.
Onlangs kwam een discussiewerkgroep van 
het Verband van verenigingen van anti
revolutionaire gemeente- en provinciebe
stuurders met de nota „Gewestvorming in 
nieuwe perspectief’ in de publiciteit. Deze 
werkgroep voelt niet voor ruim 40 gewesten, 
zoals minister de Gaay Fortman van 
binnenlandse zaken. Zij meent, dat 20 tot 
25 voldoende is.

De anti-revolutionaire werkgroep denkt 
aan de volgende gewesten: Groningen (met 
een viertal gemeenten u it Noord-Drenthe), 
Friesland, Drenthe (met de. regio 
Hardenberg), Zwolle (met een klein deel van 
de Veluwe), Twente (met een klein deel van 
de Achterhoek), Veluwe (Ede, Wageningen, 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen, 
Harderwijk), Gelderland (Arnhem, 
Nijmegen met Achterhoek), Utrecht (met

het Gooi en de Betuwe), Noord-Holland 
(boven het IJ), Amsterdam (met de 
Zaanstreek, IJmond en Haarlemmermeer), 
Den Haag (met het Westland en Leiden), 
Rijnmond (met de Hoekse Waard en de 
Drechtsteden), Midden-Holland, Zeeland, 
West-Brabant (Bergen op Zoom, Breda). 
Midden-Brabant (Tilburg), Noord- Oost- 
Brabant (Den Bosch, Oss, Land van Cuyk), 
Zuid-Oost-Brabant (Eindhoven, Helmond), 
Noord- en Midden-Limburg (Venlo, 
Roermond) en Zuid-Limburg.

In haar rapport „Gewestvorming in nieuw 
perspectief’ constateerde de werkgroep een 
toenemende regionalisatie die zich op aller
lei terreinen doorzet. Gedacht wordt onder 
meer aan de uitvoering van de Algemene 
Bijstandswet, de organisatie van de sociale 
werkvoorziening, de schoolbegeleidings
diensten, de kruisverenigingen, de beheer
sing van de woningmarkten enz . . .
Deze ontwikkelingen worden niet opge
vangen door een democratische overheids
organisatie op re^onale schaal die een 
integraal beleid kan voeren. D it is in hoge 
mate te betreuren. Vandaar dat na al het 
gepraat en geschrijf over gewestvorming 
deze regering nu eindelijk eens spijkers met 
koppen moet slaan, aldus de werkgroep. 
Daar ziet het helaas niet naar uit.
De regering wil namelijk een versterking

van het lokale bestuur, waarbij gedacht 
wordt aan een aantal van ongeveer 44 
gewesten.
De werkgroep is van menig dat de regering 
géén ju ist bestuurlijk antwoord geeft op 
bovenvermelde regionalisatie. Gestreefd 
dient namelijk te worden naar 20 è 25 

'sterke regionale eenheden. Deze eenheden 
dienen die instrumenten te bezitten die 
nodig zijn om leiding te kunnen geven 
binnen de rhaatschappelijke ontwikke
lingen op regionaal niveau. Daarbij is 
essentieel het opstellen van een gewestelijk 
ontwikkelingsplan, waarin de economische, 
ruimtelijke, sociale en bestuurlijke lijnen 
voor de toekomst worden getrokken.

Naast een adequaat minimum takenpakket 
zullen de gewesten elk voor hun eigen 
situatie, taken en bevoegdheden moeten 
krijgen, waar ze mee uit de voeten kunnen 
binnen het kader van de landelijke 
totaliteit. Naast gemeentelijke taken, dienen 
ook provinciale en rijkstaken aan de ge
westen te worden overgedragen.

Alternatieve structuurschets
Zoals bekend zal de regering te eniger tijd  
een structuurschets publiceren, waarin de 
bestuurlijke conceptie van de regering (44 
gewesten) visueel wordt gemaakt.
Het zou te betreuren zijn aldus de

werkgroep indien de gemeenten, de 
provincies en de staten-generaal alleen over 
deze structuurschets zouden kunnen be
schikken. Een reële beoordeling van 
regeringsplannen is niet mogelijk als niet 
tevens wordt beschikt over de visueel 
gemaakte visie van 20 k 25 gewesten. 
Vandaar dat de discussiegroep heeft 
gemeend zelf een suggestiekaart aan te 
bieden.

Provincie- en gewestwet

De gewestontwikkeling zal er toe leiden dat 
de huidige provincies zullen moeten ver
dwijnen. In  een (wellicht lange) overgangs
fase zullen de huidige provincies nog een 
aantal taken behouden.
In die gebieden waar het provinciale en ge- 
weestelijke territo ir zullen samenvallen, zal 
de provincie moeten worden belast met de 
gewestelijke taken en bevoegdheden. D it 
betekent dat in dergelijke gebieden er niet 
gelijk een provincie en gewest zullen be
staan.

Zowel in de provincie- als gewestwet zal 
deze „samenloop”  mogelijk gemaakt 
moeten worden, aldus de 
discussiewerkgroep van de ARP.

H.L.

KAMERLEDEN VRAGEN, 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Minister van Kemenade van onderwijs is 
bereid om de nodige soepelheid te be
trachten b ij het vaststellen van het rijkssub
sidie voor het regionaal pedagogisch 
centrum in Zeeland. H ij meent, dat het hier 
niet om een periode van enige jaren kan 
gaan en wil zieh beperken tot het lopende 
jaar 1974 en het jaar 1975. Aldus b lijk t u it 
het antwoord, dat de bewindsman gaf op 
schriftelijke vragen van Tweedekamerleden 
van CHU (dre. G. van Leijenhorst), KVP en 
ARP.
De bewindsman was oorspronkelijk van 
plan geweest met de subsidieëring te stop
pen. De kamerleden drongen aan op voort
zetting ervan.

Niet verhuizen

Staatssecretaris Hendriks van volksge
zondheid kan de oprichting van een 
abortuskliniek van de Stichting Medische 
Zwangerschapsonderbreking in Groede in 
Zeeuws-Vlaanderen niet verhinderen, aldus 
het antwoord op schriftelijke vragen , van 
Twee-Kamerleden van KVP, ARP en CHU 
(drs. A.D.W. Tilanus). ,,Dat in een abortus
kliniek elders een complicatie is opgetreden 
met dodelijke afloop kan op zichzelf geen 
aanleiding zijn om bezwaar te maken tegen 
de oprichting", antwoordde de bewinds
man.

Uitstel

Indien een werkgever de door hem ver
schuldigde premie voor sociale ver
zekeringen niet tijd ig  betaalt, kan bet u it
voeringsorgaan van die verzekeringen over 
het niet tijdig betaalde bedrag van de werk
gever interest vorderen. Dat geldt dan voor 
de termijn, gelegen tussen.het tijdstip waar
op de premie betaald is en het tijdstip, 
waarop de premie had moeten worden be
taald. Onlangs verhoogde staatssecretaris 
Mertens van sociale zaken het percentage 
van de interest tot 10 procent. Dat was voor 
CHU-fractievoorzitter dr. R.J.H. Kruisinga 
aanleiding de bewindsman schriftelijk te 
vragen zelfstandigen in het midden- en 
kleinbedrijf en de land- en tuinbouw, gezien 
hun moeilijke inkomenspositie, van de 
verhoging vrij te stellen.

De staatssecretaris antwoordde dat het hem 
bekend is dat de bedrijfsverenigingen in de 
gevallen, waarin een werkgever tijdelijke 
betalingsmoeilijkheden heeft, in het 
algemeen steeds bereid zijn om, wanneer 
het een bona-tide geval betreft, de werk
gever op diens verzoek uitstel van betaling 
te verlenen. Er vindt dan geen vordering van 
interest plaats.

CDA-manifestatie in
Midden-Brabant

„W ij eisen 'van de drie christen-democrati
sche partijen in de Tweede Kamer en de 
Eei-ste Kamer een gemeenschappelijke en 
eensgezind optreden om zodoende de be
langen van de zelfstandigen niet te frustre
ren” . Aldus de tekst van een motie, welke 
vorige week donderdagavond werd aange
nomen op een CDA-bijeenkomst te Haaren 
in midden-Brabant.

De bijeenkomst, met ongeveer 1.100 aanwe
zigen. had als kernthema „De inkomens van 
de kleine zelfstandige” en was bedoeld om 
dc georganiseerde agrariërs en m id
denstanders te steunen in hun ge
meenschappelijke strijd voor een reële 
inkomenspositie.
Kct was de bedoeling geweest dat ook de 
fractievoorzitters mr. F.H.J.J. Andriessen 
(KVP) en dr. R.J.H. Kruisinga (CHU) 
zouden spreken: Zij moesten van d it voor
nemen afzien, omdat zij in Den Haag het 
Tweede-Kamerdebat over de defensienota 
wilden bijwonen.

Het KVP-kamerlid L.A.M. de Bekker pleit

te voor de totstandkoming van een centraal 
akkoord waarin rekening moet worden ge
houden met de diverse specifieke bedrijfs
takken. W. Perquin voorzitter van het 
Katholiek Ondernemersverbond, zei even 
later niet in een dergelijk centraal akkoord 
te geloven gezien de huidige loonontwikke-i 
lingen.

Staatssecretaris Th.M. Hazekamp van eco
nomische zaken zei: „Het is voor het eerst 
dat het bedrijfsvermogen speciale behande
ling krijgt. Dat is in vele voorgaande 
kabinetten niet gebeurd. Deze ontwikkeling 
is belangrijk. W ij moeten daarbij niet k ij
ken naar de besparing die deze maatregel 
voor zelfstandigen oplevert, maar naar de 
principiële erkenning van het verschil in 
vermogen” .
Het kamerlid De Bekker pleitte tot slot voor 
dc instelling van een commissie van des
kundigen”  deze commissie zal op korte ter
mijn cen onderzoek moeten instellen naar 
dc oorzaken van de huidige malaise in het 
midden- cn kleinbedrijf en in de agrarische 
sector” .

Dagbehandeling

Staatssecretaris Hendriks van volksge
zondheid gaat bevorderen dat het college 
voor ziekenhuisvoorzieningen zich 
binnenkort zal uitspreken over de behoefte 
en spreiding van dagbehandeling in ver
pleeginrichtingen. Aldus b lijk t u it het ant
woord, gegeven op schriftelijke vragen van 
het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid drs. A.D.W. Tilanus. Na ontvangst van 
het advies van het college zal de 
bewindsman zich tot de ziekenfondsraad 
richten.

Het kamerlid had om een advies van de 
ziekenfondsraad over de dagbehandeling 
gevraagd. Dat advies zal er volgens hem toe 
moeten leiden dat de dagbehandeling in 
verpleeghuizen als een verstrekking volgens

de algemene wet bijzondere ziektekosten 
wordt aangemerkt.

Gezinsverzorging
In antwoord op vragen van Tweede-Kamer- 
leden van ARP, CHU (drs. G. van 
Leijenhorst) en KVP heeft minister Van 
Doorn van CRM geantwoord dat de 
centrale raad voor gezinsverzorging spoedig 
het verzoek krijg t een volledig uitgewerkt 
plan voor hulp aan langdurig onvolledige 
gezinnen. Enkele onderdelen van het ver
zoek zullen zijn: de opzet van de hulpver
lening voor weduwnaars met gezinsverant- 
woordelijkheid en de inpassing van deze 
hulpverlening in de hulpverlening aan de 
bredere groep van permanent o f zeer lang
durige onvolledige gezinnen.

H.L.

Ontmoetingsdag
voor Evangelie en Welzijn
De betekenis van het Evangelie voor de 
welzijnsbehartiging is de centrale vraag die 
aan de orde komt op een eerste, min of meer 
openbare bijeenkomst van het Evangelisch 

.Welzijnsberaad op vrijdag 11 oktober 1974 
in hotel Hoog-Brabant in Utrecht, te 14.00

Het Evangelisch Welzijnsberaad is een 
anderhalf jaar oud treffen van 
vertegenwoordigers van de grote 
protestantse kerken en een aantal 
protestantse werkers in welzijnsorganisa
ties. Veel van deze welzijnsorganisaties 
(geestelijke gezondheidszorg, reclassering, 
maatschappelijk werk) zijn de afgelopen 
jaren gefirseerd met algemene en r.k.- 
zusterorganisaties. Het Evangelisch 
Welzijnsberaad is opgericht om bezinning 
op levensbeschouwelijke uitgangspunten en 
inspiratie te bundelen.

De bijeenkomst van 11 oktober a.s. is be
doeld als een ontmoetings- en inventarisa- 
tiedag. De bestuurders en medewerkers van 
welzijnsorganisaties worden er voor uitge
nodigd, maar ook belangstellenden van 
buiten: werkers b ij de overheid,
universitaire medewerkers, werkers bij 
radio, tv en kranten, ambtsdragers in  de 
kerk, huisartsen. Voorzover men niet recht
streeks wordt uitgenodigd, kan men zich 
eigener beweging aanmelden bij de W erk
groep Evangelisch Welzijnsberaad, corres
pondentie-adres: W ilhelminapark 26,
Utrecht, tel. 030-517804.
Deelname is kosteloos op lunchkosten na.

Het doel van de werkdag is de problemen 
op tafel te brengen en bijeen te brengen 
waar ieder mee zit —  om u it die verzame
ling werkgroepen en acties te kunnen op
bouwen voor verder werken.

Het Evangelisch Welzijnsberaad heeft be
loofd voor zulke groepen en acties een 
centraal punt te willen zijn.
In het uitvoeringscomité van het 
Evangelisch Welzijnsberaad zitten ds. L. 
Alons; T.H. Beishuizen; dr. C. Blankestijn; 
mr.dr. J.W. Eggink; L. v. Eijsden; drs. P.E. 
Fijn; W.F. Geradts; G.H.J. Heideman; mr. 
M.G. van der Kaa; ds. H. Noordermeer; P. v. 
Strijen en R. Vegelien.
De bijeenkomst van vrijdag 11 oktober zal 
met name ten doel hebben inventariserend 
sn kennismakend bezig te zijn. Wie een be
paald probleem aan de orde wil stellen 
krijgt daartoe de gelegenheid. Als over een 
bepaald vraagstuk een werkgroep gevormd 
moet worden zal dat daar moeten worden 
afgesproken en zullen deelnemers(sters) 
zich kunnen melden.
Als er andere voorstellen zijn voor 
activiteiten, dan kan dat allemaal op deze 
eerste bijeenkomst. Geïnventariseerd kan 
worden, welke initiatieven eventueel hier of 
daar plaatselijk, regionaal o f landelijk reeds 
bestaan. Ook kan gespreksstof worden ver
zameld, die later hanteerbaar en bruikbaar 
gemaakt kan worden voor eventueel reeds 
bestaande o f via het Evangelisch Welzijns
beraad tot stand te brengen gespreks- of 
overleggroepen.

Deze bijeenkomst zal de start moeten zijn 
van het Evangelisch Welzijnsberaad en de 
verdere koers zal op deze bijeenkomst 
moeten worden bepaald.

Mocht tijdens deze bijeenkomst blijken, dat 
er voldoende concrete belangstelling be
staat voor verdere activiteiten en dat daar
voor een o f ander organisatorisch centraal 
punt nodig is, dan wil de huidige 
werkgroep, al o f niet aangevuld of ge
wijzigd, daarvoor dienst gaan doen.



VRIJDAG 4 OKTOBER 1974

Staatssecretaris Veerm an:

BEDRAG SCHOLENBOUW KOMEND JAAR TWEEMAAL ZO HOOG
,4n de achter ons liggende jaren is er op het 
gebied van de scholenbouw nadruk gelegd 
op het mogelijk maken dat veranderde 
ideeën in het onderwijs kunnen leiden tot 
een gewijzigde indeling van de gebouwen; 
minder sterke nadruk kreeg het vastleggen 
van de regels in vaste voorschriften. Recht
vaardigheid en duidelijkheid vereisen 
inderdaad dat er regels worden bekend 
gemaakt. Hoofdregel, waarvan de Rijkso
verheid zal moeten blijven uitgaan is het zo 
doeltreffend mogelijk benutten van begro- 
tingsgelden; op grond daarvan moet een zo 
eerlijk mogelijke verdeling van deze gelden 
over de scholen worden bereikt”, aldus 
staatssecretaris dr. A. Veerman (onderwijs 
en wetenschappen) een dezer dagen in 
Maassluis, ter gelegenheid van de opening 
van de Koningin Juliana Scholenge
meenschap voor mavo en havo.

De staatssecretaris wees er op dat binnen 
dit gegeven het mogelijk moet zijn dat 
individuele schoolbesturen een gebouw 
krijgen dat het gewenste onderwijs optimaal 
mogelijk maakt.

Daarbij moeten naar zijn mening echter 
ook nieuwe, afwijkende inzichten een kans 
krijgen hun nut te bewijzen.

Experimenteren

„In deze gedachtengang past het experi
menteren. Met een experiment op het ge
bied van huisvesting voor het onderwijs be
doel ik  het mogelijk maken dat er in een be
paald geval en volgens een bepaald plan een 
gebouw wordt gebouwd op een wijze, met 
een indeling, o f met voorzieningen, waaraan 
in het algemeen volgens de geldende voor
schriften geen goedkeuring kan worden ge
geven. Dat kan en gebeurt natuurlijk niet 
„domweg uit de losse pols” , zo merkte dr. 
Veerman op. Een eerste voorwaarde is vol
gens hem, dat als het experiment slaagt het 
mogelijk moet zijn d it op grotere schaal toe 
te passen. Daarom is het volgens hem ook 
noodzakelijk dat een dergelijk experiment, 
bij verdere toepassing, de totale stichtings- 
kosten niet extra omhoog stuwt” . De ge
meente Maassluis behoort to t de allereerste 
die om een goedkeuring heeft gevraagd om 
een experiment met de bouw van de school 
te mogen uitvoeren, zo memoreerde staats
secretaris Veerman.
In het onderwijsverslag van 1970 stond 
onder meer dat in Maassluis een flexibel 
schoolgebouw nodig was.
De bewindsman ging nader in op die 
flexibiliteit. Deze is volgens hem van 
tweeërlei aard. Aan de ene kant is er een 
ontwikkeling gaande waardoor de scholen 
veranderen, met name dacht hij aan de 
middenschool en op kortere termijn aan 
scholengemèenschappen. Daar staat te
genover dat de werkmethoden en de 
groepsgrootte binnen een zich zelf blijvende 
school ook veranderen.

Flexibiliteit

Staatssecretaris Veerman: „Voor de scho
lenbouw betekent dit, dat binnen algemeen 
geldende normen van bijvoorbeeld opper
vlakte, kosten en kwaliteit van het schoolge
bouw, er mogelijkheden moeten zijn voor 
verschillen in ruimtelijke oplossingen. En 
ook na voltooiing van het gebouw moeten 
wijzigingen kunnen worden aangebracht. 
Door flexibilite it in de bouw wordt getracht 
aan deze eis te voldoen. Naast deze eis van 
onderwijskundige aard moeten wij bo
vendien trachten de schoolgebouwen zó te 
ontwerpen, dat zij waar mogelijk en zinvol, 
ook buiten de schooltijd dienst kunnen 
doen als huisvesting voor andere ac
tiviteiten. Ik  doel hier op het begrip m ulti
functionaliteit, waarop de laatste jaren 
terecht ook grote nadruk wordt gelegd. Dat 
is eigenlijk ook een vorm van flexibiliteit. 
Flexibiliteit t.a.v. het functioneren van het 
gebouw ten dienste van de samenleving.”

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstmmentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Ervaring met flexibele schoolgebouwen had 
men in Nederland enige jaren geleden nog 
niet. Weliswaar hadden de Verenigde Sta
ten en Zweden al wel zulke gebouwen, maar 
toch bleek, aldus dr. Veerman, dat toch 
eigen ervaring, gebaseerd op experimenten 
nodig was. In dat verband wees hij op het 
onderzoek dat door het Informatiecentrum 
voor Scholenbouw is verricht en waarvan hij 
het baanbrekend werk en de grondige 
aanpak zei bijzonder te waarderen.

De staatssecretaris merkte verder op dat er 
in de komende jaren een grote behoefte is 
schoollokalen. Naar zijn mening zijn dë 
mogelijkheden om aan deze behoefte te vol
doen aanwezig. Als de volksvertegenwoor
diging ermee instemt, zal het beschikbare 
bedrag voor de scholenbouw het komende 
jaar ongeveer tweemaal zo hoog zijn als de 
bouwpot van verleden jaar, zo verklaarde 
dr. Veerman. Toch zal, zo voegde hij er aan 
toe, de eerste jaren het streven in de eerste 
plaats gericht moeten blijven op vermeerde
ring van het aantal lokalen en zal pas later 
een verhoging van de kwaliteit de volle 
aandacht kunnen krijgen.

Zeer goede gebouwen

Hij was overigens van mening dat met de 
huidige beschikbare middelen, onderwijs
kundig bezien, zeer goede schoolgebouwen 
tot stand kunnen komen. Schoolgebouwen 
die „van uiterlijke kwaliteit sober zijn, doch 
wel zeer functioneel” .

„Op het gebied van de scholenbouw zijn er 
dit jaar enkele rapporten en nota’s door het 
ministerie gepubliceerd. Een hiervan, het 
zgn. VUC-rapport, beoogt voor elk bestuur 
duidelijk te maken wat de beoordelings- 
norm is om in aanmerking te komen voor 
een spoedige bouw. Het ligt in de bedoeling 
binnenkort de scholen de nodige formulie
ren te zenden, die zodanig kunnen worden 
ingevuld dat het schoolbestuur ook zelf 
gemakkelijk enige indruk kan krijgen van 
de mate van urgentie” , aldus de staatssecre
taris.
H ij bracht naar voren dat het eerste school
plan, 1974-1975-1976 in mei d it jaar 
openbaar is gemaakt; nog d it jaar zal het 
plan voor 1977 en misschien ook voor 1978 
bekend worden gemaakt, waarbij, zo voegde

dr. Veerman er aan toe, de volgorde van u it
voering uiteraard is gebaseerd op de mate 
van urgentie.

Over het interimrapport Bouwstromen 
deelde de staatssecretaris mee, dat hij 
inmiddels opdracht heeft gegeven in overleg 
met enkele besturen die daarvoor in 
aanmerking komen en daarvoor voelen, 
enkele bouwstromen te vormen. Intussen 
zal het onderzoek naar een meer optimale 
wijze van scholenbouw doorgaan, aldus zijn 
verklaring.

Staatssecretaris Veerman besloot met: 
„Bouwstromen zullen nooit de hele scho
lenbouw omvatten, integendeel, een zeer 
groot percentage, ik du rf te zeggen het 
grootste, zal los van formele stromen, to t . 
stand komen.
Ook experimenten zullen mogelijk blijven. 
Bouwstromen bedoelen vooral door zo effi
ciënt mogelijke voorbereiding, het be
staande tekort aan lokalen zo snel mogeijk 
op te heffen. Ook daarbij zal men experi
menten toepassen” .

H.L.

Politieke partijvorming op Europees-niveau
Op 15 en 16 november aanstaande organi
seert de Jongerenraad der Europese Bewe
ging in Nederland een congres „politieke 
partijvorming op Europees niveau” in
Hydepark te Driebergen.

Dit congres is een vervolg op het congres 
van 22 en 23 februari jongstleden, dat de 
opzet had informatie te geven over de stand 
van zaken rond de vorming van Europese 
politieke partijen.
Het komend congres wil een stap verder 
gaan.
Aan de hand van een „working paper”  zal 
een antwoord moeten worden gegeven op 
vragen naar de te volgen strategie om te ko
men tot Europese politieke partijen en het

uiteindelijk gezicht, dat deze partijen moe
ten hebben.
Het ,,working paper” zal worden samenge
steld en op het congres toègelicht door de 
heer R.E.J.M. van den Toorn, vice-voorzit- 
ter van de Jeunesse Européen Federaliste 
(een overkoepelend orgaan van de nationaal 
georganiseerde Europese Bewegingen, 
waarbij ook de J.E.B. Nederland is aange
sloten).
Op het congres zal een „Europese k ijk ” op 
deze problemen worden gegeven door de 
heer B. Molenaar, voorzitter van de Euro
pese Beweging in Nederland.
Daarna zullen de deelnemers aan het con
gres proberen hun antwoorden te formule
ren in werkgroepen van verschillende poli

tieke kleur: liberalen, socialisten en chris- 
ten-democraten, In deze drie groepen zul
len bekende politici de discussies volgen 
(onder wie drs. W.K.N. Schmelzer, oud-mi- 
nister van buitenlandse zaken, thans hoofd
bestuurslid van de Europese Beweging in 
Nederland), die elk ook in plenaire zitting 
een inleiding zullen houden.
Tenslotte zal in een plenaire zitting worden 
geprobeerd tot een gezamenlijk antwoord te 
komen op grond van de rapporten uit de 
drie groepen.

Nadere informatie en opgave van deelname 
te richten tot: secretaris-generaal der JEB, 
Singel 162, Schiedam-3150, telefoon 010- 
266763.

Anti-revolutionairen spraken over ontwikkeling van CDA
Leden van het partijbestuur van de ARP, 
anti-revolutionaire kamerleden en minis
ters en staatssecretarissen die lid zijn van de 
ARP hebben dezer dagen op een besloten 
bezinningsbijeenkomst diepgaand van ge
dachten gewisseld over de ontwikkeling van 
het CDA.
In het vorige week verschenen nummer van 
het weekblad „Nederlandse Gedachten” 
van de ARP schreef Tweede-Kamerfractie- 
voorzitter mr. W. Aantjes het volgende over 
deze gedachtenwisseling:

„Ten aanzien van het CDA bleek opnieuw 
dat iedereen overtuigd is van de wense
lijkheid en zelfs gebodenheid van een 
principieel-christelijke politieke groepering 
die de breedte heeft van w'at ons met het 
CDA voor ogen staat. De positieve instelling 
daarvoor is aan geen tw ijfel onderhevig en 
w'erd opnieuw bevestigd.

Vanuit deze instelling is eveneens openhar
tig gesproken over de bezorgdheid, waartoe 
bepaalde gebeurtenissen aanleiding geven. 
Op een AR-partijraad heb ik eens gezegd 
dat het ongeloofwaardig zou zijn de 
moeilijkheden en belemmeringen te 
bagatelliseren maar dat het ongelovig zou 
zijn daardoor het zicht op het ideaal te ver
liezen. Een ideaal kan struikelen op hinder
nissen en daarom moeten deze niet worden 
genegeerd. Als zij niet uit de weg worden 
geruimd komt het ideaal zeker voortijdig 
ten val. Het beoogde einddoel wordt daar
om het beste gediend door de belemme
ringen ernstig te nemen. Beide —  doel en 
hindernissen, onze wens tot een CDA en 
onze zorg over het CDA —  kwamen op de 
bijeenkomst serieus aan de orde” . Aldus mr. 
Aantjes.

H.L.

Mr. H. Franken, hoogleraar

Met ingang van de dag w aarop hij zijn ambt 
zal aanvaarden is mr. H. Franken benoemd 
tot gewoon hoogleraar in de faculteit der 
rechtsgeleerdheid aan de Erasmusuniversi- 
teit te Rotterdam. H ij zal onderwijs gaan 
geven in de inleiding tot de rechtsweten
schap.

M r. H. Franken is thans rechter in de 
arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 
H ij is voorts lid van de Unieraad.

ZO DENK IK ER OVER
DE ZORGEN VAN DE UNIE - PENNINGMEESTER
Regelmatig lees ik in „De Nederlander”  de 
nood-harte-of andere kreten van onze 
penningmeester, A.J. Kaland. Het betreft 
dan zijn zorgen over het niet o f niet tijd ig  
betalen van de contributie of rekening voor 
geleverd materiaal.
Als zo —  maar een lid van de CHU neem ik 
dan dat de heer Kaland deze baan in zijn 
vrije tijd verricht en daarvoor geen vergoe
ding ontvangt. Kunnen wij er dan met ons 
allen niet voor zorgen dat hij d it werk met 
plezier doet, iets wat hem nu wellicht niet 
altijd lukt!
Het feit dat wij het woord Christelijk in 
onze naam voeren, brengt naar ik  meen 
extra consequenties mee!
Is het normaal al een kwestie van goed 
fatsoen een ander te betalen waarop hij 
recht heeft, voor een Christen geldt nog eens 
extra. Draagt elkanders lasten. Doordat in 
vergelijk tot enkele andere partijen de CHU 
niet zo veel leden heeft, is de contributieaf
dracht inderdaad vrij fors. Maar laten we 
proberen een Gideonsbende te zijn en t.b.v. 
onze Christelijke politiek de hand niet op de 
portemonnaie houden.
En tenslotte brengt niet o f niet tijd ig 
betalen extra administratie- en portokosten 
met zich mee. Het geld wat hieraan te loon 
gaat. kan beter besteed worden. Daarom 
vraag ik hierbij alle Penningmeesters van de 
Kiesverenigingen, maar ook al onze leden,

nu eens na te gaan o f er voor eind 1974 niet 
schoon-schip gemaakt kan worden. 
Hopenlijk lezen we in het 
decembernummer van ons informatieblad 
dan eens een vrolijker bericht van onze 
Unie-Penningmeester!”
Oude Wetering M.Verboon

DE BEDE
Met grote waardering voor- en instemming 
met —  het streven van onze CHU om „De 
Bede" weer in de Troonrede te doen 
opnemen, wil ik  toch gaarne de aandacht 
vestigen op het feit, dat reeds voor de CHU- 
pogingen, de R.K. heer H.J.J. Spitzen te Den 
Haag een ingezonden stuk van gelijke 
strekking zond aan een beperkt aantal 
bladen.
Als resultaat daarop ontving h ij een 4000- 
tal instemmende schriftelijke reacties. 
Volgens premier Den Uyl —  die zei verrast 
te zijn door de vele protesten —  kon de 
bede echter d it jaar zeker niet in de Troon
rede worden opgenomen. Een van de u it
spraken die twijfel doet rijzen over de eer
lijkheid ervan, want een passage over het 
gijzelingsdrama kon-zelf op het laatste 
moment-blijkbaar wél worden toege
voegd . . .
s-Gravenhage M.Paans

SUGGESTIE

Het artikel van M r. W. Scholten in ..de 
Nederlander" Uw blad van 20 september j.1. 
over de miljoenennato-1975 geeft mij aan
leiding om de aandacht te vestigen op zijn 
opmerkingen betreffende de geldontwaar
ding en vermogensinkomsten.

Hoe zeer ik zijn bedoeling op prijsstel om de 
eerste ƒ  200,—  inkomsten uit vermogen vrij 
te stellen van inkomstenbelasting, toch ben 
ik van mening, dat er een betere methode is 
om de onbillijke gevolgen van de inflatie te 
bestrijden, namelijk een vrijstelling van de 
ontvangen rente voor uitgeleende gelden 
voor zover deze het inflatiepercentage over
treft. Het is toch absurd inkomstenbelasting 
te moeten betalen voor wat geen inkomen 
was!

De door mij bedoelde wijziging in de 
inkomstenbelasting lijk t mij niet moeilijker 
te verwezenlijken dan de door hem voorge
stane.

Ook de door mij genoemde vrijstelling is 
geen oplossing ten principale, maar meer 
direct gericht op het onrecht, dat door de 
inflatie en een niet-aangepaste inkomsten
belasting wordt veroorzaakt. Een rapport 
van een staatscommissie over de aanpassing 
van de inkomstembelasting aan de inflatie 
is toch in.tgeen jaren te verwachten.

Misschien kan mijn suggestie van dienst 
zijn. Wel, ben ik van mening, dat een z.g. 
..inflatie-aftrek" gunstig zal werken en voor 
ruimere toepassing vatbaar is.

Nunspeet P.B.Wind
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HANAB B.V.
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941  

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD
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GORDIJNSTOFFEN |

1 Asselsestraat 21-23 BAfiTKSTELLEN ^
i Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER- '
' Th. a Kempis- AMEUBLEMENTEN '
! straat 59-61 enz. '

Zwolle, tel. 16157 800 m.2 loonruimte ,

Badhuisstraal 55 
Viissmgen 
Telef. 01184-4461

Ë
Uw vertrouwen waard 
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M A K E L A A R S  M A  A T  S C H A P

BETONFABRIEK .VRIJENBAN’
A. M. HOEKE

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

BETONWAREN

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

VEENENDAAL

A A N N E M IN G S B E D R IJF

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

•  NIEUWBOUW
•  VERBOUW
•  ONDERHOUD

2WIJNDRECHT
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

TUINAANLEG

BINDER RV. - RHOON
A anleg  en onderhoud van  

G EM EENSCHAPPELIJKE TU IN E N , PLANT
SO ENEN, PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .
* grond- en straat

werken
* drainages - 

rioleringen
* beplantingen
‘ windkeringen en 

afrasteringen
* aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningèn
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

C o m m e n ta a r  o p  d e  
D e fe n s ie n o ta
Gezamenlijke publikatie van de 
politiek-wetenschappelijke instituten 
van KVP, ARP en CHU.
Een uitvoerige reaktie op de 
defensieplannen van het kabinet, met 
hoofdstukken over o.a. de grondslagen 
van het defensiebeleid, planning en 
financiering, het materieelbeleid en het 
personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële
aspekten, 66 pag.; f  5 .7 5
g^tenc lde  brochure ( |n k | .  p o r to )

Te bestellen door storting op
giro 604500 van de Lohmanstichting,
Den Haag.
A.Ü.B. vermelden: „Verzoeke 
toezending Commentaar op de 
Defensie-nota”

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.

” Behandeling douane-formaliteiten.
* Verdeling en doorzending goederen door geheel Nederland.

Kistenfabriek 
N ij kerk

N. DE BOER

- TV. i,",. '



de
Vrijdag 11 oktober 1974 - 10e jaargang no. 41

nederlander
CH-WEEKBLAD

Redactie; Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Giro 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg

Kruisinga:

CHUACHT UITGAVENSTIJGING TE HOOG en middenstand de dupe zullen worden van

De CHU kan het kabinet niet volgen in de 
uitzonderlijk grote uitgavenstijging die voor 
1975 wordt voorgesteld. De verhoging 
beflraagt niet minder dan 23%. In het 
beleid op langere termijn dient rekening 
gehouden te worden met een geringere 
economische groei. In het rapport „Gerede 
Twijfel” zijn hierover belangrijke opmer
kingen gemaakt. Terecht is in het christen
democratisch program gepleit voor een om
buiging van de lijn der overheidsuitgaven. 
Het kabinet Den Uyl doet echter precies het 
tegenovergestelde.

Dit zei Kruisinga in zijn rede tijdens de 
algemene beschouwingen. Hij stelde dat van 
verschillende zijde - onder meer door 
deskundigen als Koopmans en Stevens - is 
betoogd dat de thans voorgestelde stijging 
van overheidsuitgaven onvermijdelijk tot 
nog hogere uitgavenclaims zal leiden.
De meerjarenramingen zullen daar in de 
praktijk nauwelijks iets aan afdoen. Hij 
stelde daarbij nadrukkelijk dat deze 
ramingen extern geen enkel bindend 
karakter hebben. Het parlèment is er niet 
aan gebonden.
De factoren die de christen-democraten in 
1971 in aanmerking namen bij de beoorde
ling van een aanvaardbare belastingdruk- 
stijging zijn thans belangrijk gewijzigd; met 
name de opbrengst uit de belasting
middelen en het begrotingstekort.
Onder die omstandigheden kan de toelaat
bare stijging van overheidsuitgaven niet 
afgemeten worden aan de mutatie in de 
belastingdruk in enge zin.
Die mutatie is beperkt negatief wanneer 
men de aardgasprijsstijging buiten beschou
wing laat. Rekent men de aardgasprijs
stijging wel mee - en daar is veel zo niet alles 
voor te zeggen - dan is er sprake van een 
belangrijke lastendrukstijging voor de 
burgers. Het zal voor 1976 en volgende 
jaren ver boven één procent stijgen. De 
CHU acht dit niet aanvaardbaar. De. bijzon
der grote expansie in 1975 door het aardgas; 
het extra begrotingstekort en de gewijzigde 
methode van budgetbeleid had ons inziens 
tot een langere adempauze in de stijging 
van de belastingdruk moeten leiden dan 
thans wordt voorgesteld.

KLEINE SPAARDER

De bezwaren tegen het uitgavennivo hangen 
voor de CHU nauw samen met de bezorgd
heid over de ontwikkeling van de geldont
waarding. Dit nivo vormt een bedreiging 
van de democratische strukturen van onze 
samenleving. Bovendien heeft de inflatie een 
verwoestende werking op een rechtvaardige 
inkomens- en vermogensverdeling, aldus de 
CH-fraktieleider.
In deze begroting staat de strijd tegen de 
geldontwaarding, helaas, niet meer cen
traal. De kleine spaarder en grote groepen 
zelfstandigen worden het slachtoffer van dit 
beleid. De beiastingpolitiek dient met het 
ongekend hoge tempo van de geldontwaar
ding rekening te houden. Ook de loon- 
trekkenden moeten door het slechts voor 
80% doorvoeren van de inflatiecorrectie een 
verdere erosie van hun besteedbaar 
inkomen aanvaarden. De hraktie acht de 
argumentatie voor het beperkt doorvoeren 
van de inflatiecorrectie onvoldoende.

Middenstander, boer en tuinder en kleine 
zelfstandige moeten belasting betalen over 
een inkomen dat bij lange na niet beschik
baar is voor persoonlijke besteding. De 
voortwoekerende inflatie noodzaakt hen een 
steeds groter deel van het belastbaar 
inkomen in het bedrijf te steken. Zijn 
oudedagsvoorziening vraagt steeds grotere 
offers. De kleine spaarder moet de 
vergoeding voor geldontwaarding die hij 
ontvangt aan de staatskas afdragen omdat 
men dit als belastbare rente beschouwt; met

het tempo van de geldontwaarding is dit een 
fiktie.
Het probleem van de geldontwaarding dient 
volgens de CHU ten principale aan de orde 
te worden gesteld. Dit vereist een grondige 
studie.
Daarom vraagt de CHU voor de zelfetan- 
dingen om herinvoering van de zelfstandi
genaftrek. De fraktie overweegt hierover een 
uitspraak van de Kamer te vragen. 
Daardoor kan althans enige pijn worden 
weggenomen. Ook vraagt de CHU voor de 
kleine spaarder begrotingsruimte voor het 
nog bij de Kamer liggende wetsvoorstel om 
een bedrag van f200,- aan inkomsten uit 
vermogen vrij te stellen van inkomsten
belasting. Ook hierover overweegt de fraktie 
een motie in te dienen.
Positieve punten in het belastingplan 1975 
achtte de CHU-fraktieleider de vrijstelling 
van de vermogensbelasting van f50.000,- 
vermogen belegd in onderneming en de 
zogenaamde liquidatievrijstelling tot 
f 15.000,-. Negatief achtte hij de verlenging

van de verhoging van de vermogensbelas
ting tot 8 promille en het afwijzen van het 
weer aftrekbaar maken van de onderhouds
kosten eigen woning en het verlengen van de 
noodvoorziening AOW.
In zijn totaliteit komt het Oscaal beleid van 
dit kabinet bij ons als weinig geïnspireerd 
over. Een beleid waarin weinig is terug te 
vinden van de echte grote problemen 
waarvoor wij ons nu en in de toekomst zien 
geplaatst.

Wij vragen ons af of de bijdrage van het 
particulier initiatief, van zelfstandigen, 
boeren en ondernemers door aan de 
opbouw van de samenleving door dit 
kabinet voldoende wordt gewaardeerd, 
aldus Kruisinga.

INKOMENSBELEID, MIDDENSTAND, 
LANDBOUW

De CH-fraktieleider herinnerde aan de 
waarschuwing van Tilanus bij het optreden

dit beleid. Zowel bij de algemene beschou
wingen vorig jaar als bij de interpellatie- 
Kruisinga in mei is hierover door de CHU 
een motie ingediend.

De ongunstige inkomensontwikkeling in het 
midden- en kleinbedrijf en de landbouw zet 
zich echter voort. Voldoende maatregelen 
van de zijde van het kabinet blijven uit. En 
dit betreft een hardwerkende groep, 
waarvan het inkomen vaak door arbeid van 
het hele gezin wordt verdiend; terwijl de 
inflatie hun inkomens aanvreet.

Wij kunnen met dit beleid geen genoegen 
neen, aldus Kruisinga. Het kabinet preten
deert een inkomensbeleid te voeren maar 
laat de inkomens van deze groep voort
durend achteruit gaan, in tot nu toe 
ongekend tempo. Kruisinga zei te 
overwegen zijn in mei, tijdens de inter
pellatie aangehouden motie, in gewijzigde 
en aangepaste versie, opnieuw aan de orde 
te stellen, bij een onbevredigend antwoord 
door de minister-president.

H. van Spanning.

Kruisinga bij algemene beschouwingen:

O verheid mag persoonlilke  
verantw oordelijkheid n iet verdringen
Naarmate de persoonlijke verantwoordelijkheid overgenomen wordt door een collectieve 
verantwoordelijkheid van de overheid dreigt schade te worden toegebracht aan de 
ontwikkeling van de menseiijke persoonlijkheid.
Wij leven in een tijd, waarin de christen-democratische opvatting over de mens van 
fundamenteel belang is. De mens dient verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor 
zijn medemensen.
De mens moet zich vrij kunnen ontplooien, binnen de grenzen die door de overheid zijn 
gesteld. Dit zei CHU-fraktieleider dr. R. J. Kruisinga bij de algemene politieke en financiële 
beschouwingen, die deze week in de Tweede Kamer werden gehouden.

Hij signaleerde een drietal ontwikkelingen 
die hem op dit punt zorg gaven. Het kabinet 
wil volgens de Troonrede onderzoeken hoe 
aan een gesubsidieerde instelling een demo
cratische bestuursvorm kan worden ge
geven. Geeft de regering die bestuursvorm 
of kiest de instelling die zelf? Blijft de 
autonomie van die instellingen gewaar
borgd of gaat de overheid vertellen hoe het 
moet?
Sprekend over de zogenaamde educatieve 
centra beklemtoonde Kruisinga dat een ver
binding wordt gelegd tussen deze centra, de 
open school en verdere educatieve voorzie
ningen. Hij stelde de vraag wat het kabinet 
hier bedoelt. Educatie is onderwijs en 
opvoeding. Daarin speelt de visie op de 
mens, ook in levensbeschouwelijke zin, een 
fundamentele rol. De CHU hecht aan de 
vrijheid van richting en inrichting bij het 
onderwijs. Dat geldt ook voor de educatieve 
centra.
Het is daarom vreemd, aldus spreker, dat 
de overheid hierin alleen bezig zou zijn via 
een interdepartementale commissie en een 
stuurgroep; zeker wanneer dit gebeurt 
zonder inschakeling van het particulier 
initiatief. Temeer daar de werkgroep moet 
nagaan hoe het beleid meer gericht kan 
worden gestimuleerd. De CHU voelt hier 
een centralistische en dirigistische over
heidsbemoeienis. Wij vragen heroverweging 
van dit eenzijdig overheidsoptreden.
Een soortgelijke te nadrukkelijke overheids
bemoeienis vermoeden wij, aldus Kruisinga, 
achter de zin in de Troonrede waar gespro
ken wordt over ,,het dienstbaar maken van 
de media aan de permanente vorming”. 
Maakt de overheid uit, waar de media 
dienstbaar aan willen zijn of mogen zij dat 
zelf beslissen?

Deze voorbeelden wijzen op een onvol
doende erkenning van de verantwoordelijk
heid van de burger en van zijn organisaties. 
Zij wijzen op een toenemende inmenging 
van de overheid. De CHU verneemt graag of 
dat de bedoeling is. Wij zeggen nu al dat wij 
die koers afwijzen, aldus de CHU-fraktie
leider.

WELZIJNSBELEID
Spreker was verheugd over de verschijning 
van de Knelpuntennota Welzijnsbeleid en 
de Struktuurnota Gezondheidszorg. Hij 
waarschuwde het kabinet nu geen pas op de 
plaats te maken maar verder te gaan met de 
harmonisatie van dit beleid. Het welzijns
beleid als niet materiële voorziening gaat 
ons als christen-democraten zeer ter harte. 
Wij willen graag vernemen welke aktivitei- 
ten het kabinet op dit punt verder gaat 
ondernemen.
Kruisinga beklemtoonde dat juist bij het 
welzijnsbeleid weloverwogen aan de samen
leving gebouwd moet worden. Daarbij is het 
particulier initiatief van essentiële beteke
nis, voor het dragen van eigen verantwoor
delijkheid. Wij vragen ons wel af of dit 
kabinet hier voldoende oog voor heeft.

Hij wees in dit verband op de betekenis van 
de kleine structuren voor de samenleving. 
Het kleine samenlevingsverband (gezin; 
dorp; kerkelijke gemeenten en vereni
gingen) kunnen bijdragen de menselijke 
vervreemding in de samenleving te voor
komen.
Ook schaalverkleining en decentralisatie 
acht de CHU in dit beleid van essentieel 
belang. We zullen bij de verdere begrotings
behandeling het kabinet hierop telkens 
wijzen, aldus spreker.

Ook vorming en ontwikkeling van de mens 
is voor de christen-democratische richting 
van fundamentele betekenis. Teneinde mis
verstanden te voorkomen wijzen wij er op 
dat daartoe ook de buitenschoolse educatie 
door ons wordt gerekend.
Het ons inziens verwerpelijk stelsel van de 
loterij bij de toelating tot de universiteiten 
moet volgens de CHU op zo kort mogelijke 
termijn verdwijnen. Hierdoor wordt aan de 
jongeren die willen studeren aan een univer- 
siteit werkelijk onrecht gedaan. Het domme 
lot mag niet over de toekomst van de mens 
beslissen.

Een waarlijk welzijnsbeleid volgens chris
ten-democratische optiek dient hulp te 
verlenen aan mensen in de maatschappij die 
niet meer op eigen kracht hun weg kunnen 
gaan. Wij stemmen in met het streven van 
dit kabinet om juist de hulp aan de basis 
van de samenleving te gaan versterken. De 
achtergebleven groepen in onze maat
schappij moeten inderdaad extra aandacht 
hebben. De regering kan in dit opzicht op 
onze steun rekenen.

MILIEUBELEID

Ernstig teleurgesteld toonde Kruisinga zich 
over het milieubeleid van dit kabinet. Over 
het milieubeleid in het kader van de 
Energienota zullen we nog nader spreken. 
Maar daarnaast blijft de wetgeving sterk 
achter. Vorig jaar is in een motie gevraagd 
om spoedige indiening van een wetsontwerp 
op de geluidshinder en de bodemveront
reiniging. De premier heeft toen - daar kan 
men over twisten - hele of halve toezeg
gingen gedaan. Onbetwistbaar is echter dat 
deze toezeggingen niet zijn gehonoreerd. 
Wij hebben ernstig bezwaar tegen het 
tempo waarin de milieuwetgeving tot stand 
komt. Ook het feit dat men de ontws*pwet 
op de bodemverontreiniging heeft getî .'itst 
in drie voorstellen roept bezwaar bij on. op. 
Wij overwegen opnieuw bij onvoldoende 
beantwoording door de minister-president 
hierover een uitspraak van de Kamer 
vragen, aldus Kruisinga.

H. van Spanning.
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CHU-FRAKTIE STEMT NIET IN 
MET ENERGIENOTA
De Tweede-Kamerfractie van de CHU kan 
niet instemmen met de energienota, welke 
de regering eind vorige maand publiceerde. 
,^r zullen belangrijke wijzigingen moeten 
worden aangebracht'’, aldus de fractie in 
haar commentaar op de nota.

Een grotere inspanning en belangrijke 
investeringen zijn volgens de CHU noodza
kelijk voor handhaving van voldoende ener
gievoorziening in deze wereld, dan u it de 
bereidheid tot offers voor d it doel van de 
zijde van d it kabinet u it de nota b lijk t. 
Deze grotere inspanning is niet in de eerste 
plaats in het belang van het westen noodza
kelijk. Z ij is ook met name in het belang van 
de ontwikkelingslanden gewenst. De eenzij
dige aanwending van de aardgasopbrengs
ten in de consumptieve sfeer door d it kabi- 
net-Den Uyl achten wij ook om die reden 
niet juist.
De overheidsinkomsten u it aardgas zouden 
in grotere mate moeten worden aangewend 
voor onderzoek naar en totstandkoming 
van alternatieve vormen van energievoor
zieningen. Daartoe is een hoger niveau van 
investering noodzakelijk, terwijl daarnevens 
hiertoe belangrijke bedragen nodig zijn 
voor wetenschappelijk onderzoek en ont
wikkelingswerk in deze sector.
D it onderzoek zou aldus de fractie van de 
CHU ondermeer moeten betreffen onder
zoek naar milieuvrindelijke energiebronnen 
als zonne-energie, windenergie en daar
naast voor fusie-energie.
Gelet op de huidige stand van zaken van het 
onderzoek naar zonne-energie, windenergie 
en fusie-energie, dient ook onderzoek naar 
andere en veiliger types reactoren door de 
overheid meer te worden gestimuleerd dan 
in de nota is voorzien.

Daarnaast zal een intensivering en een ver-! 
snelling van de investeringen in de Neder
landse land- en zeebodem naar aardolie en 
aardgasvoorkomens noodzakelijk zijn.
Ook daartoe zijn de voorstellen in de nota 
onvoldoende. Daarnevens zal de exploratie 
en exploitaties van fossiele brandstoffen o- 
ver de gehele wereld moeten worden 
geïntensiveerd.

Het onderzoek zal ook moeten betreffen 
sterkere beveiliging van de thans ontwik
kelde reactoren.

Onderzoekingen

De onderzoekjngen, die de CHU hiertoe be
pleit zijn
a. intensivering van de controle op en de 

voortdurende activiteit ter verlaging van 
de radio-actieve uitworp van de in ge
bruik zijnde reactoren.

b. meer onderzoek naar en meer maatrege
len ter voorkoming van lichte bedrijfs- 
stoornissen. Dezebedrijfsstoornissen, die 
we minder b ij andere gebruikte energie
bronnen zien, komen nog teveel voor en 
afgezien van de directe resico’s veroorza
ken zij terecht grote onrust b ij de bevol
king.

c. de ernstige bedrijfsstoornissen worden 
voorts b ij de huidige graad van technolo
gische ontwikkeling onvoldoende onder 
controle gehouden. Ook voor die re
search moeten grotere bedragen worden 
gereserveerd.

d. Het probleem van de radio-actieve afval
stoffen is nog onvoldoende opgelost. Er 
dient meer onderzoek plaats te vinden 
met betrekking to t de radio-actieve af
valstoffen.

Dat betekent ook aankondiging van re
servering van gelden voor deze research. 
De nota besteed hieraan onvoldoende 
aandacht en ook b lijk t te weinig, dat u it 
de algemene middelen hier gelden ter 
beschikking worden gesteld.

Daarnaast dient grotere aandacht te wor
den besteed aan de beveiliging van reacto
ren tegen daden van agressie, zoals die in de 
tegenwoordige actieve, deskundige sabotage 
in de huidige maatschappij optreedt.

U it de overwegingen hierboven genoemd 
herhaalt de CHU haar eerder in de Tweede 
Kamer nadrukkelijk gedane verzoek meer 
gelden voor research ju ist hiervoor te reser
veren. Z ij overweegt hetzij b ij de algemene 
beschouwingen, hetzij bij het betrokken be
grotingshoofdstuk terzake een uitspraak 
van de Kamer te vragen.

De CHU vraagt zich voorts af welke de ver
houding van de Neam is tot TNO en of hier 
geen eenvoudiger constructie zou kunnen 
worden gekozen.

Niet overtuigend

De vraag mag naar het oordeel van de CHU 
gesteld worden o f de eerste twee centrales, 
die in Nederland moeten worden gebouwd, 
niet op kolenvergassing berustend of oliege- 
stookte zouden dienen te zijn.
W ij zouden er in dat geval van uitgaan, dat 
zij niet op kernenergie behoeven te berus
ten.
In dat opzicht acht de CHU de nota niet 
overtuigend. In haar tekort aan diepgang 
acht ze de nota hier teleurstellend.

W ij gaan er hierbij vanuit, dat de boven 
voorgestelde centrales van moderne 
milieubeschermende installaties zijn voor
zien.
Dat betekent, dat zij, hetzij op het niveau 
van de verbranding, hetzij b ij het niveau 
van de uitworp o.m. de milieuverontrei
nigende stoffen in voldoende mate ver
wijderen.
Ook hier is enige verdere investering nood
zakelijk. De technieken lijken echter in vol
doende mate beschikbaar te zijn.

Zuinigheid

In de nota mist de CHU-fractie voorts vol
doende aandacht voor zuinig gebruik van 
energie. Dat is niet enkel en niet in de eerste 
plaats een kweste van prijszetting. 
Verbetering van verbrandingstechnieken 
speelt hier een belangrijke rol.
Dat betekent, dat hiertoe geldmiddelen ter 
investering in deze sector beschikbaar moe
ten komen. Daarnaast moet verantwoord 
gebruik een grote rol spelen en naast ta- 
rifiëring met een dergelijke doelstelling is 
voorlichting voor een verantwoord gebruik 
van veel belang.
Naast de genoemde nationale research 
voornamelijk in de verbetering van de ont- 
wikkelingsprocedé’s is ook hier zoals eerder 
door de CHU bepleit internationalisering 
van de research noodzakelijk. Daartoe zijn 
de activiteiten in het kader van de EEG een 
aanzet. Z ij zijn echter onvoldoende. De 
nota biedt ook in d it opzicht onvoldoende 
toekomstvisie. Aldus de Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU in haar commentaar op 
de energienota van de regering.

H.L.

EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND

EUROPA MET-ZONDER GRENZEN
Politiek congres 12 oktober 1974

uit een discussiestuk van drs. G. Gerritse

In de politiek van het CDA-in-wording 
dient de mens een centrale positie in te ne
men. Het gaat daarbij steeds om een ver
antwoordelijk mens, die leeft met en in 
steeds wijdere kringen wordt omgeven door 
andere mensen.

De individuele mens draagt verantwoorde
lijkheid voor zijn bestaan in zijn persoon
lijke ievensfeer ten opzichte van de andere 
in die ievenssfeer. De mens draagt daar
naast verantwoordelijkheid voor de sa- 
menieving om zich heen, dichtbij en veraf, 
in het heden en in de toekomst.
De mens dient de gelegenheid te krijgen de
ze hem door zijn Schepper opgedragen ver- 
antwoordeiijkheid te beieven, aldus drs. 
Gerritse in zijn working-paper.

De CDA-nota ,,Op weg naar een verant
woordelijke maatschappij” onderscheidt in 
de huidige samenleving een aantal ontw ik
kelingstendenties:'

de territoriale schaalvergroting: de
kernproblemen van de politiek blijken in 
toenemende mate een samenhang te ver
tonen met hetgeen zich in groter verband 
in andere landen afspeelt en onttrekken 
zich zowel aan het zich van de individuele 
burgers als ook aan de democratische be
sluitvorming.
de kwantitatieve schaalvergroting: de po
litieke vraagstukken nemen in aantal toe, 
ook op nationaal niveau. Er is een ont- 
wikkelingstrits: formele rechtsstaat —  
welvaartsstaat —  welzijnsstaat, 
de toenemende afhankelijkheid: de ver
schillende sectoren van de samenleving 
blijken in groeiende mate een samenhang 
te vertonen.
het versnellingsproces: de maatschappe

lijke en politieke ontwikkelingen voltrek
ken zich in een steeds sneller tempo.

EEG en verdrag van Rome

De motieven voor het in het leven roepen 
van de Europese Gemeenschappen zijn zo
wel van practische als idealistische aard ge
weest. Daarbij speelden zoals ondermeer is 
neergelegd in de preambule en de eerste 
artikelen van het Verdrag van Rome: 
het streven naar uitbannen van Europese 
oorlogen, het vormen van één markt, het 
opheffen van regionale verschillen, het ver
beteren van de levensstandaard, het helpen 
van minder ontwikkelde gebieden, aldus 
Gerritse in zijn stellingen.

De intensie en opzet van het Verdrag van 
Rome kan men bepaald niet alleen eco
nomisch noemen. De uitwerking van het 
Verdrag in zijn artikelen en de practische 
werking ervan hebben sterke economische 
accenten.
Op zich zou de Europese Gemeenschap op 
ideale wijze kunnen bijdragen aan de ont
plooiing van de mensen en aan het hem 
doen beleven van zijn verantwoordelijkheid 
ten opzichte van zijn meer of minder ver 
verwijderde naaste.
De ontwikkelingstendenties genoemd in 
punt 2 kan zeker een klein land beter op
vangen in een groter verband dan als zelf
standige kleine eenheid, meent Gerritse. 
De Europese Gemeenschap van d it moment 
is iets anders dan velen zich ervan voorstel
len en voorgesteld hebben.
De vraag is of een veroordeling van de Ge
meenschap, ondanks alle feilen, stagnaties 
en afwijking van de intenties b ij oprichting 
wel steeds op voldoende gronden geschiedt.

Zo moet men ondermeer opmerken: 
dat een samensmelten van nogal uiteen
lopende nationale staten in ruim 15 jaar 
amper te verwachten is: Duitsland en Ita 
lië verworven pas na eeuwen rond 1870 
een (deels geforceerde) eenheid; 
dat een deel van de positieve effecten van 
de Gemeenschap bestaat u it het niet ge
beuren van bepaalde dingen (zo is een 
prijsstijging te meten, het voorkomen van 
prijsstijgingen veel moeilijker); 
dat een samenwerking zoals de Europese 
op korte term ijn voor sommigen geven, 
voor anderen nemen zal inhouden en dat 
pas op langere term ijn verwacht mag 
worden dat voordeel (of nadeel) voor allen 
min of meer gelijk zal zijn.

Naar een Europees beleid

Een Europees beleid zou minimaal het voe
ren van tegenstrijdige beleiden moeten 
kunnen voorkomen. Een volgende stap is 
het voeren van een beleid gericht op het Al
gemeen Europees Belang, aldus drs. G. 
Gerritse.

Hieruit vloeit voort de wenselijkheid van: 
een orgaan dat Europese initiatieven kan 
nemen (en deels uitvoeren, deels delegeren). 
Als mede een orgaan dat beslissingen kan 
nemen in overeenstemming met wat als al
gemeen Europees belang gezien wordt. Het 
nemen van beslissingen, ofwel het niet 
onbeslist laten van te beslissen zaken, 
impliceert de mogelijkheid van meerder- 
heidsbeslissingen. Het vaststellen van een 
algemeen Europees belang en het nemen 
van meerderheidsbeslissingen vereist een 
Europese controle, een controle orgaan dat 
met Europese maatstaven breekt.

W il een Europese Gemeenschap een bijdra
ge leveren aan de ontplooiing van het ind i
vidu dan dient gezocht te worden naar een 
evenwicht tussen de verantwoordelijkheid 
van burger en overheid. ,
Europees gezien dreigt de burger de over
heid tot nu te overvleugelen. Het zijn echter 
relatief weinig burgers die de Europese 
kansen zien en grijpen.

Dat brengt ons tot slot bij de op d it moment 
meest essentiële problematiek: 
hoe maak je die mensen die in Europa bij 
elkaar leven, wonen en werken duidelijk, 
dat ze, o f ze willen of niet, Europeanen zijn? 
Drs. G. Gerritse zegt hierover:
Hier ligt een taak voor allerhande organen 
en organisaties. Met name de politieke par
tijen zouden daaraan meer moeten doen. 
Het ideaal lijk t Europese partijen met 
Europese verkiezingen. En waarom niet? 
We kennen in Nederland al verkiezingen op 
4 niveaus (land, provincie, gewest, ge
meente).
Zolang dat er niet is hebben met name de 
leden van het Europees Parlement de taak 
de Europese dimensie van de nationale par
lementaire werkzaamheden te onderstre
pen.
Hetzelfde zouden de ministers meer expli
ciet moeten doen voor hun werkzaamheden 
in de Raad.
D it zou kunnen dienen als „ondersteuning 
van meer Europese public relations”  pro
gramma’s. Hier kom t het belang van een 
sociaal beleid weer terug. Een sociaal beleid 
met inhoud en ook verkocht als Europees, 
betrekt de mensen, aldus drs. Gerritse in 
een working paper voor het Congres 1974, 
Europa met-zonder grenzen, 12 oktober a.s. 
te Utrecht.



VRIJDAG 11 OKTOBER 1974

KRUISINGA VREEST VERSLECHTERING 
ONDERNEMINGSKLIMAAT EN 
VERDERE TOENAME WERKLOOSHEID
Het ondernemingsklimaat speelt een zeer 
belangrijke rol in het kader van de werk- 
gelegenheidsbevordering. Wie zijn oor te 
luisteren legt kan echter verontrustende 
geluiden over het ondernemingsklimaat in 
ons land horen. Veel buitenlandse onder
nemingen sluiten hun poorten in ons land. 
De Vereniging voor Metaal- en Elektro
technische Industrie heeft hier onlangs nog 
op gewezen. Dit zei CHU-fraktieleider 
Kruisinga tijdens de deze week gehouden 
algemene beschouwingen.
Ook in de lopende discussie over het sociaal 
akkoord zien we een verharding van stand
punten, die ons niet bevorderlijk lijken voor 
een goede afloop van dit gesprek. In het 
bijzonder echter komen hier een aantal 
vraagstukken aan de orde, die aldus 
Kruisinga, van groot belang zijn voor het 
ondernemingsklimaat.

Dit betreft met name de afroming van 
zogenaamde onevenredig hoge winsten en 
het streven tot beïnvloeding van de investe
ringen.

De benadering van deze onderwerpen doen

aldus spreker, bedenkelijk aan, omdat ze 
negatief uitwerkt op het ondernemings
klimaat en dus op de werkgelegenheid; en 
omdat wij vrezen dat hierin een funda
mentele aanval verborgen ligt op het stelsel 
van de ondernemingsgewijze vrije pro- 
duktie.
Zonder dit systeem te willen verabsoluteren 
hecht de CHU hier grote waarde aan. Wij 
vrezen dat een fundamentele aanval op dit 
systeem zal leiden tot een verslechtering van 
het investeringsklimaat en dus van de werk
gelegenheid. En daar zitten we allerminst 
op te wachten, aldus Kruisinga.
Hij vroeg of deze kwestie niet van dusdanig 
vitaal belang moet worden geacht dat ze uit 
de sfeer van het loonoyerleg moet worden 
gehaald.

Hij verwees voorts naar het rapport van de 
economisch deskundigen van de SER. 
Hierin wordt gesteld dat juist ter bevorde
ring van de werkgelegenheid en de strijd 
tegen de inflatie met budgettaire op lasten
verlichting gerichte maatregelen verder 
moet worden gegaan. Ook wordt in dit 
rapport de effectiviteit van lastenverlichting

hoger aangeslagen dan collectieve uitgaven
verhoging.

REGIONALE WERKGELEGENHEID

Zowel bij het optreden van dit kabinet als 
bij de algemene beschouwingen vorig jaar is 
door de CHU gevraagd naar een nota 
Oosten des Lands.
Beide malen ontvingen wij geen reaktie. Wij 
herhalen de vraag. Ook moet aldus 
Kruisinga gelet op de werkgelegenheids- 
problematiek het spreidingsbeleid verfijnd 
worden. Ook in het kader van het welzijns- 
en milieubeleid is dit van belang.
Wij zetten vraagtekens bij de eenzijdige 
nadruk op de stad Groningen. Specifiek 
zwakke gebieden in het Noorden en Oosten 
des lands als Twente hebben een meer 
gerichte aandacht nodig. Ook de problemen 
van Den Haag verdienen meer aandacht 
van dit kabinet.
Het werkgelegenheidsbeleid zal meer dan 
tot nu toe een ,.voorwerp van aanhoudende 
zorg van de regering” dienen te zijn, aldus 
Kruisinga.

H. van Spanning.

Kruisinga meent:

Kabinet is niet homogeen
Tijdens de algemene beschou^^gen heeft 
Kruisinga in zijn rede het kabinet een 
gebrek aan homogeniteit verweten.
Het aantal bewindslieden dat bewust ver
schillen van opvatting tussen de ministers 
onderling naar buiten brengt is nog nooit zo 
groot geweest als bij deze' regeringsploeg. 
Dit mag op het eerste gezicht passen in het 
streven van het kabinet naar openheid maar 
het niet meer hanteren van de term 
excellentie houdt geen vrijbrief in om 
wanneer het een minister uitkomt een 
meningsverschil met zijn collega’s naar 
buiten te brengen.
Een aantal bewindslieden heeft aldus 
spreker er kennelijk behoefte aan zich 
tegenover hun achterban waar te maken. 
Terwijl zij verantwoording schuldig zijn aan 
de Kamers en niet aan hun partij of 
achterban.
Een bewindsman die de collegealiteit van de 
ministerraad schendt bevordert niet de 
openheid maar doet afbreuk aan de regeer
kracht van het kabinet.
Hier wreekt zich de merkwaardige constel
latie van dit kabinet waarvan een deel een 
extra parlementaire binding heeft en een 
ander deel de daden van dit kabinet voort
durend aan Keerpunt 72 wil toetsen.

PROGRAMCOLLEGES

Het gebrek aan homogeniteit wordt ook 
veroorzaakt door de besturen van PvdA, 
PPR en D’66. Na de Staten- en raads
verkiezingen is op een aantal plaatsen een 
links programcollege gevormd.
Deze partijen miskennen hiermee het 
karakter van deze colleges waar wordt uit
gegaan van een collegiaal optreden als 
dagelijks bestuur van Staten en raden. De 
gemeentelijke politiek met name van de 
PvdA is in strijd met de gedachte van

spreiding van macht. Hiervoor in de plaats 
komt, door uitsluiting van de christen
democraten het monopoliseren van macht.
De macht dient te worden aangewend om te 
dienen en niet om te heersen. Via 
polarisatie streven naar een lipks machts
blok kan echter slechts leiden tot 
frustratiegevoelens die het bestuurlijk 
klimaat ernstig kunnen schaden.
Mede gelet op de resolutie die de PvdA in 
Breda heeft aangenomen moet worden ver
wacht dat het gemeentebestuur niet meer in 
handen blijft van de raad maar bij het 
PvdA-partijbestuur komt te liggen.
De CHU wijst dit af. Zij wenst niemand van 
macht, als dienende funktie uit te sluiten. 
Wij zijn voorstanders van colleges die 
werken op basis van een program dat in een 
zo breed mogelijk overleg tussen de partijen 
tot stand is gekomen. Van dat overleg 
behoort geen enkele partij te worden uit
gesloten.
Met name op de PvdA als grootste partij 
van het land rust in dit opzicht een zware 
verantwoordelijkheid. De heer .Van Thijn 
heeft naar aanleiding van de voorstellen tot 
grondwetsherziening gesproken over de 
wenselijkheid om tot een twee-blokken- 
stelsel te komen.
Een dergelijke benadering van de politiek 
wordt door de CHU volstrekt van de hand 
gewezen. Wij wensen respect van elke partij 
voor de eigen plaats van de christen-demo- 
cratie.
Wanneer de PvdA in het landsbestuur, de 
provincies en de gemeenten, de christen
democraten slechts wenst te gebruiken 
zolang zij geen linkse meerderheid kan 
vormen dient zij deze doelstelling duidelijk 
en openlijk aan de kiezers kenbaar te 
maken. Men moet niet alleen duidelijkheid 
aan anderen vragen maar die ook zelf 
betrachten.

POSITIE PREMIER

Over de positie van premier Den Uyl merkte 
Kruisinga op dat de fraktie de beant
woording van de vragen over de aardgas
tarieven; de museatarieven en het schrijven 
van brieven aan zijn partijgenoten 
Mansholt en Kloos moeilijk als samenhan
gend kan zien. Hij stelde de vraag of 
minister Lubbers een kopie van Den Uyls 
brief aan Mansholt en Kloos heeft 
ontvangen. Als men dit gebrek aan samen
hang in de uitspraken van de minister
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president in relatie brengt met elkaar bij 
herhaling tegensprekende ministers vraagt 
men zich aldus de CHU-fraktieleider af of 
de premier zelf de eenheid van optreden 
naar buiten van dit kabinet voldoende be
vordert.

H. van Spanning.

Kruisinga:

Onderhoudskosten eigen huis 
w ee r aftrekbaar stellen
CHU-fraktieleider Kruisinga heeft tijdens 
de algemene politieke beschouwingen ge
vraagd aan het kabinet de aftrekbaarheid 
van onderhoudskosten van het eigen huis 
weer in overweging te willen nemen.
Hij achtte de werkloosheid in de bouw ont
stellend, Specifieke maatregelen zijn hier 
nodig. Hij herinnerde aan de destijds 
aangehouden motie-Tolman, waarin om 
aanvullende werkgelegenheidsprogramma’s 
in de bouw werd gevraagd. Kruisinga 
informeerde hoe het kabinet thans 
tegenover deze suggestie staat.
Spreker herinnerde aan de vorig jaar in de 
Kamer met krappe meerderheid verworpen

motie-Scholten over de politie. Hij vroeg de 
premier de visie van het kabinet te geven op 
de zijns inziens verontrustende stijging van 
de criminaliteit. Tevens vroeg hij de visie 
van het kabinet te geven op de destijds 
verworpen motie-Scholten.

Inzake de ontwikkelingssamenwerking
vroeg de CH-fraktieleider een nadere 
motivering van het kabinet naar de keuze 
van Cuba onder de zogenaamde concen- 
tratielanden. Welke normen legt de 
regering bij haar totaal beleid' aan wanneer 
zij een land tot concentratieland kiest.

H. van Spanning.

DE EUROPESE BEGROTING
j(van een' correspondent)

' De Europese Ministerraad heeft eind vorige 
maand in Brussel fors met het rode potlood 
gewerkt in het voorontwerp van de 
I Europese begroting voor 1975, zoals dat was 
ingediend door de Europese Commissie. 
Het totaalbedrag van het ontwerp-hudget is 
teruggebracht 'van 6956 miljoen
rekeneenheden tot 5570 miljoen
rekeneenheden.
(Een rekeneenheid is ƒ  3,62).

De bedragen die de Europese Commissie 
had opgevoerd om nieuwe activiteiten in de 
Gemeenschap te ontwikkelien (650,miljoen 
rekeneenheden voor de regionale politiek en 
verder gelden voor industriële- en weten
schappelijke politiek, voor de uitbouw van 
het sociaal beleid en voor ontwikkelings
samenwerking) zijn door de Raad als „pro- 
memorie”-posten opgevoerd. Dit zijn 
posten voor initiatieven waarover de 
Gemeenschap het op topconferenties eens 
werd maar waarover nog een daadwerke
ilijke besluiten tot in details waren genomen.]

In opbouw
Europees commissaris Cheysson, die in de 
Raad de verdediging van het begrotingsont- 
werp ter hand nam verzette zich tegen de 
idee dat de begroting van de Gemeenschap
pen volgend jaar zonder meer met 37 
procent zou stijgen. Onze Gemeenschap is 
er een in opbouw. Het is logische dat in zo’n 
Gemeenschap op het budget ruimte 
gemaakt wordt voor nieuwe activiteiten. 
Zonder de nieuwe activiteiten zou de
Gemeenschapsbegroting slechts met 16 
procent stijgen, waarvan 9,5 procent nodig 
is voor de normale voortzetting van de 
,oude’ activiteiten en 6,5 procent voor uit
breiding van die „oude” activiteiten.
We mogen bovendien niet vergeten, zo be
toogde Cheysson, dat 90 tot 95 procent van 
de Gemeenschapsbegroting nationale uit
gaven vervangt. Iedereen in de
Gemeenschap wil de boeren tegemoet
komen, maar iedereen rekent er tegelijker
tijd op dat het Europese landbouwfonds die 
hulp betaalt. Iedereen wil de Gemeenschap 
„een sociaal gezicht” geven, maar opnieuw; 
iedereen wil dat de Gemeenschap dat
betaalt. Chysson maakte voorts een
rekensom. De Gemeenschap zal volgend 
jaar aan „eigen middelen” een miljard re
keneenheden meer ontvangen als gevolg 
van de inflatie en de uitbreiding van de 
handel. Aan nationale bijdragen van de lid- 
straten zal ze 800 miljoen rekeneenheden

meer ontvangen, alles bij elkaar dus een 
1800 miljoen rekeneeheden meer. Dat be
drag alleen al overtreft verre het bedrag dat 
de Europese Commissie heeft uitgetrokken 
voor nieuwe activiteiten, zo zei hij.

Teruggeschroefd

Cheysson wees er verder op dat de gehele 
EG-begroting, al gaat het dan om miljarden 
rekeneenheden, slechts 2,2 procent uit
maakt van het totaal der nationale begro
tingen van de negen lidstaten. De raad deel
de zijn mening echter niet en „schroefde het 
totaal van de begroting van de EG-landen. 
Behalve dat de Raad de bedragen voor 
nieuwe activiteiten als „pro memorie” liet 
noteren, maakte hij ook korte metten met 
andere posten, die helemaal werden 
geschrapt. Zo verdwenen bijvoorbeeld 
100.000 rekeneenheden van de begroting 
die bestemd waren voor voorlichting van de 
Europese jeugd en zo werden 60.000 re
keneenheden geschrapt die waren 
opgeyoerd als kosten voor consultatie van 
vakbonden in Europa. De Raad ging niet in 
op de redenering dat, wil de Gemeenschap 
niet de naam houden er alleen „een van de 
commercie” te zijn, juist voorlichting en 
overleg met de vakbonden broodnodig is.

Fundamenteel

Alvorens de begrotingsbehandeling te 
beginnen ontving de Raad een delegatie uit 
het Europese Parlement, die onder leiding 
stond van de heer Spenale, voorzitter van de 
begrotingscommissie van het Parlement. 
Voor de eerste maal, aldus de Nederlandse 
staatssecretaris Brinkhorst, kon nu eens ge
sproken worden van een fundamentele 
discussie tussen Raad en Parlement, een 
discussie die twee en een half uur duurde. 
Het Europees Parlement heeft dit jaar voor 
het eerste wat meer over het Europese 
budget te zeggen dan voorgaande jaren. 
Over uitgaven die het automatische gevolg 
zijn van vroeger genomen besluiten kan het 
slechts een advies uitbrengen, maar over 
alle „niet-verplichte” uitgaven heeft het 
Parlement het laatste woord. Aangenomen 
mag worden dat het Parlement Zijn, na veel 
strijd verkregen (en overigens nog zeer be
perkte) budgetbevoegdheden niet zal laten 
uithollen. Het zal . de geschrapte posten 
vrijwel zeker opnieuw opvoeren en ze 
beschouwen als „niet-verplichte” uitgaven. 
Het zal interessant zijn te zien hoe de Raad 
daarop zal reageren. Als de Raad zich er 
niet bij neerlegt staat de zoveelste EG-crisis 
voor de deur, zo meent men in Brussel.
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VLIEGVELDEN KRIJGEN EEN GELUIDSZONE

Als de Eerste en Tweede Kamer ermee ak
koord gaan zal rond de meeste vliegvelden 
van ons land een geluidszone worden inge
richt. De Luchtvaartwet moet daarvoor 
worden gewijzigd. Om dit te regelen en om 
tevens een juridisch fundament voor de ge
luidszonering te scheppen, werd onlangs 
een wetsontwerp naar de Tweede Kamer 
gezonden.

De groei van de burgerluchtvaart, de u it
breiding van bestaande vliegvelden en de 
eventuele bouw van nieuwe luchtvaartter
reinen maken de geluidshinder in de buurt 
van deze terreinen tot een ernstig probleem. 
En hoewel er al belangrijke maatregelen te
gen de geluidsoverlast zijn genomen, is dit 
niet voldoende gebleken om ernstige 
conflictsituaties te voorkomen o f op te los
sen.
Voldoende bescherming tegen het lawaai 
van vooral vliegtuigen met straalmotoren 
kan alleen worden gevonden als rond de 
vliegvelden een gebied wordt aangewezen, 
waar bijvoorbeeld geen nieuwe woonbe
bouwing mag verrijzen. En waar de be
staande bebouwing in aanmerking komt 
voor geluidwerende voorzieningen en 
eventueel voor afbraak. W at niet betekent 
dat een dergelijk gebied geen andere zinvol
le bestemming zou kunnen krijgen.
Het nieuwe wetsontwerp w il d it alles rege
len. Niet alleen een zonering rond burger- 
vliegvelden, maar ook rond m ilitaire vlieg- 
bases. Daarbij kan de zonering per lucht
vaartterrein verschillen.

7jo openbaar mogelijk

Het wetsontwerp heeft ook tot doel de 
aanwijzing van luchtvaartterreinen en het 
vaststellen van de geluidszone daaromheen 
zo openbaar mogelijk voor te bereiden. 
Voortaan kunnen niet alleen de direct 
betrokkenen, maar allen die d it willen b ij de 
voorbereidingen van deze beslissingen hun 
stem laten horen. D it betekent grotere 
waarborgen voor inspraak en overleg, dan 
in de huidige Luchtvaartwet is voorzien. Het 
wetsontwerp legt daarbij ook vast dat de 
aanwijzing van een luchtvaartterrein door 
de minister van Verkeer en Waterstaat 
moet geschieden in overeenstemming met 
de minister die de zorg heeft voor de 
ruimtelijke ordening.

In tegenstelling tot de huidige bepalingen 
schrijft het wetsontwerp voor, dat de 
indeling van luchtvaartterreinen en het ge
bru ik zorgvuldig moeten worden omschre-, 
ven in de beschikking die een gebied tot 
luchtvaartterrein bestempelt. D it betekent.

Brabantse CDA doet beroep 

op regering
„De regering moet rekening houden met de 
noodzaak, dat in Noord-Brabant nieuwe 
arbeidsplaatsen geschapen worden in ver
band met de relatieve sterke groei van de 
beroepsbevolking en het wegvallen van ar
beidsplaatsen in niet- o f zwakgroeiende 
bedrijfstakken. Van deze bedrijfstakken 
herbergt Noord-Brabant er veel” . D it staat 
te lezen in een oproep, welke vorige week 
zaterdag te Gilze-Rijen is geformuleerd aan 
het einde van een CDA-bijeenkomst, waar
op de Brabantse werkgelegenheidspro- 
blematiek centraal stond. „De regering zal 
voorts steun moeten verlenen om te komen 
tot een werkelijke verbetering van het 
vestigingsklimaat in Noord-Brabant” , aldus 
de oproep.

KVP-fractievoorzitter mr. F.HJ.J.
Andriessen, minister Th.E. Westerterp van 
verkeer en waterstaat en de staats
secretarissen P.J.J. Mertens van sociale 
zaken en dr. M.J. van Rooijen van financiën 
voerden het woord op de CDA-manifestatie. 
M r. Andriessen zei dat voor zijn -partij de 
werkgelegenheid de hoogste priorite it krijg t 
bij het algemeen politieke debat in de 
Tweede Kamer. ,Jn mijn rede ga ik  het 
accent leggen op een versterking van de 
structuur van het bedrijfsleven” , zei hij. 
Volgens mr. Andriessen zal er b ij het CDA 
grote argwaan zijn, als de regering haar be
moeienis met het bedrijfsleven uitbreidt en 
gaat bepalen hoe geïnvesteerd moet worden.

H.L.

dat de indeling van zo’n luchtvaartterrein 
niet zonder meer kan worden gewijzigd.! 
Uitbreiding o f verlegging van start- en 
landingsbanen zullen opnieuw moeten wor
den onderworpen aan een overleg - en 
inspraakprocedure. In  het kort komt het er 
dus op neer, dat de voorgestelde wijziging 
van de Luchtvaartwet niet alleen een ge
luidszonering rond vliegvelden mogelijk 
maakt. Het wetsontwerp houdt ook een 
pakket regelingen in, waarmee bij de 
aanwijzing van luchtvaartterreinen reke
ning moet worden gehouden. Om de be
langrijkste nog eens op een rijtje  te zetten:
—  overeenstemming met de minister die 
zorgdraagt voor de ruim telijke ordening
—  meer inspraak en bovendien al in het 
eerste stadiurp
—  geen tussentijdse wijziging in de 
inrichting van een luchthaven zonder over
leg.

Tenslotte komt in het wetsontwerp ook de 
verplichting voor een luchtvaartterrein als 
zodanig in het bestemmingsplan op te ne
men. Deze verplichting hoort echter eerder 
thuis in de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning. Omdat deze wet, om andere redenen, 
gedeeltelijk vvordt herzien, zal de Lucht
vaartwet tijde lijk  deze verplichting ,dierber- 
gen” . Het is de bedoeling het betrokken 
artikel te zijner tijd  in te passen in  de her
ziene Wet op de ruim telijke ordening.

Zonering

De belangrijkste vernieuwing die wijziging 
van de Luchtvaartwet nodig maakt, is onge
twijfeld de zonering rond vliegvelden. Een 
jaar nadat de gewijzigde wet in werking is 
getreden, zal men aan de voorbereiding van 
een dergelijke zonering moeten zijn begon
nen.
De verplichting om een zonering aan te 
brengen, geldt alleen voor de vliegvelden die 
gebruikt worden door vliegtuigen met 
straalturbinemotoren. Als alleen kleinere 
propellorvliegtuigen gebruik maken van het 
vliegveld, zullen andere voorzieningen een 
overmaat aan geluidshinder moeten voor-i 
komen.
Het wetsontwerp is echter zo geformuleerd, 
dat het mogelijk b lijf t een geluidszone vast 
te stellen voor vliegvelden die op d it mo
ment techninisch nog niet in staat zijn om 
straalvliegtuigen te ontvangen. Maar die in 
de toekomst mogelijk wel over 
landingsfaciliteiten voor deze toestellen zul
len beschikken.

De grens van de geluidszone zal worden 
vastgesteld met behulp van de zogenaamde 
Kosten-eenheid (Ke). In  deze eenheid wordt 
een grenswaarde uitgedrukt voor de ma
ximaal toegelaten geluidsbelasting. (De 
Kosten-eenheid stamt u it 1967, en werd sa
mengesteld door de Adviescommissie ge
luidhinder door vliegtuigen, in de wande
ling de Commissie Kosten genoemd).
Een andere commissie, de zogenaamde 
Normencommissie heeft geadviseerd dat 
een gebied waar een geluidsbelasting van 
meer dan 65 Ke heerst, ongeschikt is voor 
bewoning. Een maximale geluidhinder van 
40 Ke werd nog aanvaardbaar geacht.
D it heeft verschillende gevolgen voor het 
betrokken gebied;
—  als bouwkundige voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld dubbele ramen en andere iso
lering, in gedeelten van de zone met een 
hoge geluidsbelasting schade aan de ge
zondheid niet kunnen voorkomen, dan zal 
de bestaande bebouwing afgebroken moe
ten worden
—  in die gebieden zal nieuwe woonbe
bouwing worden tegengegaan
—  inplaats daarvan zal voor dergelijke ge
bieden een nieuwe bestemming moeten' 
worden gevonden.

Natuurlijk zal niet overal in  het zonerings- 
gebied het afbreken van woningen nodig 
zijn. Er is veel te bereiken met geluidwe
rende voorzieningen. Daarbij gaat men er
van uit, dat het niveau van het geluid bin
nenshuis tot een aanvaardbaar peil wordt 
teruggebracht, bijvoorbeeld door de 
montage van dubbele ramen en geïsoleerde, 
daken. Toch hebben deze voorzieningen een 
beperkte betekenis; als men gebruik maakt 
van de tuin verliezen ze hun profijt.
Ook kan het verb lijf in een geïsoleerde wo
ning in zekere zin worden ervaren als het 
afzijdig staan van de buitenwereld. Er kle
ven dus bezwaren aan dergelijke voorzie
ningen, maar gezien de ervaringen in het 
buitenland kan een gunstig resultaat wor
den verwacht, aldus de ondertekenaars van 
d it wetsontwerp.

Het pakket voorzieningen zal per woningty
pe aanmerkelijk kunnen verschillen.
De kwaliteit, de omvang van de woning en 
de ligging ten opzichte van het luchtvaart
terrein zullen gezamenlijk de kosten van de 
voorzieningen bepalen.
Voorlopig neemt men aan dat het bedrag 
per woning, inclusief kunstmatige ventila
tie, rond de ƒ  10.0(X) komt te liggen.
De bewoner zal daarbij zelf moeten kunnen 
bepalen o f hij geluidwerende voorzieningen 
al dan niet aangebracht w il zien. Het staat 
nog niet vast o f de bewoners een bijdrage 
moeten leveren in de isoleringskosten.

Twee hoofdelementen

De kosten die gepaard gaan met de instel
ling van een zoneringsgebied vallen uiteen 
in twee hoofdelementen: de kosten die 
voortvloeien u it het voorkomen van nieuwe 
bebouwing en de kosten die gemoeid zijn 
met de „sanering”  van bestaande gebouwen. 
Gaat hét om een zonering rond militaire 
vliegvelden, dan komen deze kosten voor 
rekening van het rijk .
B ij burgervliegvelden geldt een andere re
geling. Het wetsontwerp gaat ook in d it 
geval u it van het standpunt „de vervuiler 
betaalt” . D it houdt in, dat de kosten kun
nen worden verhaald op de luchtvaartmaat
schappijen. De mogelijkheid bestaat, dat 
deze bedrijven de kosten doorberekenen 
aan hun passagiers en de verzenders van 
vrachtgoed. Overigens voorziet het wetsont
werp in een financiële regeling voor het 
burgerluchtverkeer.

Het is uiteraard onmogelijk om op korte 
termijn dicht bevolkte gebieden volledig te 
saneren door ó f de woonbestemming op te 
heffen, ó f op grote schaal geluidwerende 
voorzieningen te treffen. D it probleem doet 
zich met name rond Schiphol voor, waar 
drukke woongebieden te lijden hebben 
onder een relatief hoge geluidsbelasting. 
De regering meent dat de grootte van een 
geluidszone bijvoorbeeld rond Schiphol, ge
zien de huidige situatie, het beste kan wor
den gebaseerd op de geluidshinder die het 
toekomstig gebruik van de luchthaven zal 
opleveren.

Gezien de toenemende produktie van „stil
le”  vliegtuigmotoren zal het lawaai geleide
lijk  afnemen. Het gebied dat over enige tijd  
nog teveel hinder ondervindt, zal dan tot 
geluidszone worden verklaard.
Het wetsontwerp laat de mogelijkheid open 
om voor vliegvelden met een gecompliceerd 
banenstelsel (zoals Schiphol) voor elk van 
de banen o f baanrichtingen afzonderlijk 
een geluidszone vast te stellen. D it is met 
opzet in het wetsontwerp aangebracht om 
in urgente gevallen zo snel mogelijk maat
regelen te kunnen nemen.

Aanpassen

Het instellen van een geluidszone rond vlieg
velden heeft vele aanrakingspunten met 
ruim telijke ordening, bestemmingsplannen 
van gemeenten en streekplannen van de 
provincie. Zo zullen streek- en bestem
mingsplannen aangepast moeten worden, 
als rond een vliegveld een geluidszone is 
aangewezen. Om te voorkomen, dat 
bijvoorbeeld door het opleggen van een 
bouwverbod een „verwaarloosd”  gebied 
ontstaat, zullen binnen een geluidszone be
paalde streken nieuwe bestemmingen moe
ten krijgen. De minister die belast is met de 
ruimtelijke ordening is verplicht hiervoor 
aanwijzingen te geven. De verantwoor
delijkheid voor de omvang van aanpas
singen van streek- en bestemmingsplannen 
is daarom bij de rijksoverheid gelegd.
Het uitgangspunt is duidelijk: niet alleen 
aangeven wat niet mag, maar ook een visie 
geven op de bestemmingen en indelingen 
die wel mogelijk zijn.
Welke werkwijze past men nu toe b ij het 
vaststellen van de zonering?
Eerst zullen prognoses opgesteld worden 
voor de verschillende ontwikkelingsmoge
lijkheden van de luchthavens.
Op grond hiervan zullen de geluidscontou- 
ren worden berekend, uitgedrukt in Kos- 
ten-eenheden. Een en ander in nauw over
leg met planologische- en milieuhygiënische 
diensten. Bovendien worden ook de pro
vincies in het vooroverleg betrokken. 
Gezamenlijk zal men proberen een goede 
balans te vinden tussen de ontwikkeling van 
de luchthaven, zoals het reizend publiek dat 
vraagt, en de planologische- en milieuhy
giënische mogelijkheden. Het overleg breidt 
zich dan uit. Met de inmiddels vergaarde 
informatie stelt de minister van Volksge
zondheid en milieuhygiëne een voordracht 
voor een K on inklijk  Besluit op, waarin de 
grenswaarde van de toegelaten geluidsbe
lasting staat aangegeven. De gemeenten 
worden ingeschakeld en men stelt de u it
gangspunten vast waaraan de gewenste ont
wikkeling van de luchthaven moet voldoen. 
In d it stadium wordt tevens al een overzicht 
gegeven van de voorzieningen die aan de 
woningen moeten worden getroffen.
Na uitvoerig overleg met provincie en ge
meenten en na een eventuele hoorzitting 
wordt een voorontwerp opgesteld, dat door 
de ministers van verkeer en waterstaat en 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening —  
met een verzoek om advies —  wordt door
gezonden naar de Rijksplanologische com
missie.
Tenslotte wordt —  na binnenkomst van het 
advies —  een ontwerpaanwijzing opgesteld, 
die behoort te voldoen aan de eisen die in 
het nieuwe wetsontwerp worden gesteld. 
Daarna volgt de procedure zoals die thans 
in de Luchtvaartwet is geregeld.

„Wel juist dat nieuwe burgemeester van Rotterdam 

uit PvdA voortkomt”

Dr. RJH. Kruisinga, de voorzitter van het 
christelijk- historische Tweede- Kamerfrac
tie, vindt het wel juist dat de nieuwe burge
meester van Rotterdam uit de PvdA voort
komt. „Het is evenwel aanvechtbaar dat 
deze partij slechts één kandidaat naar voren 
schooP’.

Vorige week zaterdag werd dr. Kruisinga 
geinterviewd in de VARA-radiorubriek „In 
de rooie haan” ,. In de dagen daaraan voor
afgaan de was de opvolging van W. 
Thomassen als burgemeester van 
Rotterdam een en ander maal in het nieuws 
geweest. M r. F.H.J.J. Andriessen, voorzitter 
van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, 
liet weten dat h ij een tegenstander is van de 
benoeming van PvdA-voorzitter A.A. van 
der Louw tot burgemeester van Rotterdam, 
en hij meende, dat de KVP-ministers in het 
kabinet er net zo over zouden moeten 
denken. M r. W. Aantjes, voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de ARP, ont
wikkelde ook bezwaren tegen de benoeming 
van Van der Louw. „Als voorzitter van de 
PvdA heeft h ij zich geconformeerd met de 
collegevorming in Rotterdam, Schiedam en 
Rijnmond. Daar hebben deprogressieven de 
christen-democraten buitenspel gezet bij

het benoemen van wethouders en 
gecommitteerden” .

Eerder

Dr. Kruisinga zei in het interview, dat de 
benoeming van de nieuwe burgemeester van 
Rotterdam en van een nieuwe commissaris 
der koningin in Zeeland eerder hadden 
dienen te geschieden. „Op het moment van 
de benoeming van het Tweede-Kamerlid 
Vonhoff tot burgemeester van Utrecht had 
het kabinet ook de knopen moeten 
doorhakken ten aanzien van Rotterdam en 
Zeeland” , aldus dr. Kruisinga. H ij zei, dat 
de Zeeuwse commissaris u it christen
democratische kring zal moeten komen.

Als Van der Louw burgemeester van 
■ Rotterdam wordt zal volgens dr. Kruisinga 

de CHU de PvdA herinneren en blijven 
herinneren aan de verantwoordelijkheid, 
welke zij op zich genomen heeft. „Daar 
moet de PvdA voor staan. Van der Louw zal 
dat aanvaarden en waarderen. W ij hebben 
hem leren kennen als een duidelijk voorzit
ter van de PvdA” .

H.L.
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Fraktievoorzitter Kruisinga over brief van premier Den Uyl l

„OPNIEUW DOOR LID VAN HET KABINET ERNSTIGE

SCHADE TOEGEBRACHT AAN AMBTII

„Opnieuw is door een lid van het kabinet 
ernstige schade toegebracht aan het 
ministersambt. Dat juist de minister-presi
dent dit doet, die toch in de eerste plaats als 
teamleider moet optreden, acht de CHU een 
hoogst- ernstige zaak”. Dit commentaar 
heeft dr.RJJl. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU- fiactie in de Tweede Kamer, vorige 
week gegeven op een bijeenkomst van de 
christelijk- historische kiesvereniging te 
Ede.
Dr. Kruisinga besteedde in zijn rede uiter
aard aandacht aan de kwestie, die op dat 
moment volop in het nieuws was: de brief, 
welke premier Den Uyl schreef aan zijn 
partijgenoot Mansholt over de bouw van 
kerncentrales.

Veertien dagen geleden publiceerde de re
gering haar energienota. Enkele dagen 
daarna, op zijn wekelijkse persconferentie, 
ontkende drs. Den Uyl tegenover journalis
ten, dat h ij een b rie f aan partijgenoten met 
betrekking to t die nota schreef.
V rij spoedig daarna werd bekend, dat er 
een door drs. Den Uyl geschreven b rie f aan 
dr. Mansholt, de oud-voorzitter van de 
Europese commissie was. In  die b rie f zou 
staan, dat in Nederland niet voor 1979 met 
de bouw van kerncentrales zou worden be
gonnen, terwijl minister. Lubbers van 
economische zaken b ij de presentatie van 
de energienota een eerder jaartal had ge
noemd.
Verscheidene Tweede-Kamerleden, zowel 
van de fracties van PvdA, D ’66 en PPR, als 
van de V VD  (fractievoorzitter Wiegel) stel
den schriftelijke vragen, om opheldering te 
verkrijgen, niet alleen over het bestaan van 
de brief, m aar ook over de jaartallen.

Een sport

Nog voordat de schriftelijke vragen beant
woord waren, sprak dr. Kruisinga in Ede 
over de affaire. „Het bekend worden van 
deze b rie f bevestigt opnieuw, dat een aantal 
bewindslieden van d it kabinet er een sport 
van schijnt te maken onderlinge tegenstel
lingen naar buiten te brengen” , aldus de 
CHU- fractievoorzitter. H ij achtte het 
ernstiger, dat de premier eerst het bestaan 
van een dergelijke brie f ontkende en zich 
daarna via zijn woordvoerder, in bochten 
moest wringen om duidelijk te maken dat 
h ij niet begreep dat de b rie f aan dr. Mans
holt was bedoeld.
„We zien hier” , aldus dr. Kruisinga, „bo
vendien een voorbeeld van de door de CHU 
meermalen bekritiseerde mandaatver- 
houdingen in de PvdA. Het komt volstrekt 
niet te pas dat een premier over discussies 
in het kabinet een brie f schrijft aan partij
genoten —  hoe belangrijk ook. Een minister 
is verantwoording schuldig aan het parle
ment, niet aan zijn partij, ook niet aan voor
aanstaande partijgenoten” .

Niets geheims

Vorige week donderdag 'beantwoordde drs. 
Den Uyl de schriftelijke vragen van de 
liberaal Wiegel. H ij bevestigde dat hij een 
b rie f aan dr. Mansholt schreef eh dat h ij op 
de persconferentie op de vraag o f h ij brie
ven aan partijgenoten had gericht, ontken
nend reageerde. „ Ik  had en heb geen enkele 
aanleiding” , aldus de premier, „om de reac
tie die ik  dr. Mansholt zond als zodanig te 
kwalificeren. Er is aan deze b rie f niets ge
heims” . Drs. Den Uyl deelde voorts mee, dat 
h ij op geen enkel tijdstip  en tegenover nie
mand het feit van zijn antwoord ontkende. 
In  het antwoord op de vragen van de ka
merleden van PvdA, D ’66 en PPR zette 
minister Lubbers van economische zaken 
de betekenis van de jaartallen uiteen. 
„Sinds het verschijnen van de energienota 
zijn de jaartallen 1976 en 1979 in discussie 
gekomen” , aldus minister Lubbers. Het 
noemen van het jaar 1976 bedoelt aan te ge
ven dat w il het gehele bouwprogramma van 
de drie kerncentrales moet tussenfasen van 
anderhalf jaar in 1985 zijn voltooid, met de 
bouw van de eerste centrale in 1976 zou 
moeten zijn begonnen” .
Volgens minister Lubbers kan het jaar 1979 
„wel betekenis hebben in verhouding tot het 
gehele bouwprogramma, maar zeer moeilijk

tot de bouw van de eerste centrale u it zulk 
een programma. Anders geformuleerd: al
hoewel niet het tijdstip  van aanvang van de 
bouw van de eerste centrale voor de rege
ring het belangrijkste is maar veeleer de 
daaraan voorafgaande studies en het daar
over te voeren beraad, moet ervan uitgegaan 
worden dat de intentie is daadwerkelijk de 
bouw te beginnen zodra deze verantwoord 
is. Een opschorting naar latere jaren zou 
pas uitkomst kunnen zijn van bepaalde stu
dies o f nieuwe overwegingen, doch is als zo
danig geen onderdeel van het beginselbe
sluit” .

In tegenspraak

In  zijn eerste reactie, enkele na het verzen
den van de antwoorden, zei dr. Kruisinga in 
een commentaar dat de antwoorden van de 
minister-president en van minister Lubbers 
met elkaar in tegenspraak zijn. „De 
feitelijke meningen met betrekking tot de 
zaak zelf zijn met elkaar in strijd ” .

De christelijk-historische fractievoorzitter 
was oorspronkelijk van plan nadere vragen 
te stellen aan premier Den Uyl. H ij overleg

de daarover met Tweede-Kamervoorzitter 
dr. Vondeling. Maar deze raadde het voor
nemen af, gezien het feit, dat deze week in 
de Tweede Kamer het algemeen politiek 
debat zou worden gehouden, waarbij u it
voerig van gedachten wordt gewisseld met 
de minister-president.

Dr. Kruisinga besloot daarop de affaire bij 
zijn beschouwingen aan de orde te stellen.

H.L.

Het parlement niet meer 

Laatste Oordeel van de Natie ?

Volgens prof. dr. H. Daalder en mevrouw 
mr. S. Hubée-Boonzaaijer is er bij de ont
wikkeling van de parlementaire controle op 
de begroting een op het eerste gezicht 
eigenaardige paradox waar te nemen. Aan 
de ene kant zijn de formele bevoegdheden 
van het parlement ten aanzien van de be
groting in de 19e en de 20e eeuw steeds 
groter geworden. Aan de andere kant 
schijnt het alsof de rol van hét parlement hij 
de tot-stand-koming van de begroting niet 
meer zijn vroegere glans heeft. Het 
parlement lijkt zijn imago als Laatste 
Gordel van de Natie te hebben verloren. 
Was het vroeger de Beschermer van het 
Nationaal Belang —  naarstig zoekend naar 
het evenwicht tussen de noo^aak van over
heidsuitgaven aan de ene kant en het be
lang van de belastingbetaler aan de andere 
kant —  nu schijnt het slechts één van de 
vele met elkaar wedijverende instellingen te 
zijn. Of, nauwkeuriger gezegd, het schijnt 
meer een arena te zijn geworden, waar 
andere spelers hun spel spelen, dan een 
onafhankelijke bron van effectieve macht.

D it staat in een artikel over het parlement 
en de begroting, opgenomen in het sep
tembernummer van Openbare Uitgaven, 
het tijdschrift van het te ’s-Gravenhage ge
vestigde Instituut voor Onderzoek van 
Overheidsuitgaven. In  dat artikel geven de 
schrijvers een analyse van de rol van het 
parlement te midden van het geheel van 
politieke krachten waarin het 
begrotingsproces zich afspeelt. Het artikel 
is in eerste instantie geschreven als hoofd
stuk van een in  Engeland te verschijnen 
verzamelwerk „The Power o f the Purse” .

Na de ontwikkeling van de wettelijke 
bevoegdheden van het parlement 
gedurende de 19e en de 20e eeuw te hebben 
nagegaan komen zij to t de conclusie dat de
ze in de p raktijk  weinig effect hebben 
tegenover de qverheersende positie van de 
regering op budgettair terrein. Nadat het 
kabinet de begrotingsontwerpen heeft vast
gesteld pleegt het parlement deze in vrijwel 
ongewijzigde vorm te aanvaarden. De 
macht die het parlement heeft om de 
inhoud van de begroting te beïnvloeden 
oefent het niet u it door gebruik te maken 
van zijn formele bevoegdheden doch door 
invloed u it te oefenen op besluitvormings
processen die op langere term ijn werken.

Aarzeling

Die betrekkelijk passieve houding verklaren 
de schrijvers ten dele u it traditie en u it een 
aarzeling van de leden van het parlement 
om het, zonder de steun van een eigen staf, 
op te nemen tegen de veel beter toegeruste 
ministers. Maar de belangrijkste faetor is

waarschijnlijk de typische binding die er 
bestaat tussen het kabinet en de 
parlementaire meerderheid. De leden van 
de regeringspartijen zijn er zich terdege van 
bewust dat zij het kabinet wel mogen 
controleren maar het ook moeten steunen. 
Dat beperkt hun bewegingsvrijheid. Z ij 
moeten te allen tijde hun eigen verlangens 
afwegen tegen het gevaar van een kabinets
crisis. Een enkele keer kan een misrekening 
to t het aftreden van een minister o f van het 
gehele kabinet leiden, maar over het 
algemeen blijven ze aan de veilige kant. 
Voor hun verlies aan onafhankelijkheid 
ontvangen de leden van de regeringspar
tijen enigermate compensatie door dat zij 
op andere wijze invloed kunnen uitoefenen. 
Z ij hebben een belangrijke inbreng bij de 
kanbinetsformatie. De afspraken binden 
hen, maar ook de ministers. Wanneer het 
kabinet eenmaal is gevormd zullen de 
politiek belangrijkste ministers en de fractie 
leiders over politiek gevoelige punten met 
elkaar contact houden. Ook overigens is er 
dikw ijls contact tussen minister en kamer
leden van hun partij. De specialisten van 
alle partijen kunnen via de bijzondere 
kamercommissies waarvan zij deel 
uitmaken druk uitoefenen op de invidivuele 
ministers. Wanneer het dus li jk t alsof het 
parlement de regeringsvoorstellen 
gemakkelijk aanvaardt kan d it ten dele ook 
een gevolg zijn van het feit dat de ministers 
op de hoogte zijn van de b ij het parlement 
levende wensen.

Sterk gestegen

Anders dan de meeste politici zich 
omstreeks 1960 hadden voor gesteld zijn de 
overheidsuitgaven, met inbegrip van die 
voor het stelsel van sociale verzekering, 
sindsdien sterk gestegen. U itgedrukt in een 
percentage van het nationaal inkomen 
sterker dan in verschillende vergelijkbare 
industriële landen. Als oorzaken noemen de 
schrijvers:
—  veel stijgingen zijn het resultaat van 

wettelijke verplichtingen o f van exogene 
factoren als de bevolkingsgroei, dan wel 
het resultaat van de economische groei,

—  de interne rig idite it van het begrotings- 
systeem is ook een belangrijke factor. De 
begrotingen worden opgesteld op basis 
van die van het vorige jaar. De politieke 
aandacht is meer gericht op nieuwe u it
gaven dan op een herwaardering van de 
bestaande uitgaven. In de regel wordt 
onvoldoende aandacht besteed aan het 
gevaar dat eenmaal aanvaarde voor
zieningen steeds grotere uitgaven gaan 
vergen. De kosten voor die voorzieningen 
zullen ook wel eens te laag geraamd wor
den om ze aanvaard te krijgen.

—  een constante druk to t verhoging van de 
uitgaven gaat u it van de bijzondere 
kamercommissies. Op langere termijn 
bezien laten hun steeds weerkerende 
pleidooien voor nieuwe voorzieningen 
niet na invloed u it te oefenen op de 
houding, die de ambtelijke 
functionarissen en de ministers innemen 
bij de begrotingsonderhandelingen.

—  de werkzaamheid van de SER is waar
schijnlijk een nog belangrijker factor. 
Deze heeft zich ontwikkeld tot een 
machtig forum, waarin verstrekkende 
beslissingen worden genomen over de 
verdeling van het stijgend nationaal 
inkomen. Verschillende maatregelen op 
het gebied van de sociale verzekering, en 
ook bepaalde uitkeringen rechtstreeks 
ten laste van de begroting, vinden hun 
oorsprong in de invloedrijke adviezen 
van de S.E.R. D it heeft geresulteerd in 
het ontstaan van een klim aat van 
stijgende verwachtingen, die op hun 
beurt gewoonlijk leiden tot het vragen

— van nieuwe overheidsvoorzieningen, in 
aanvulling op eigen tot verhoging van de 
particuliere inkomens,

— -  een typisch Nederlandse factor is 
tenslotte de verzuiling. Veel activiteiten 
die in andere landen worden verricht 
door één regeringsinstantie o f door niet 
gesubsidieerde particuliere instellingen 
worden in Nederland verzorgd b ij een 
veelheid van gesubsidieerde ideologische 
organisaties. In beginsel behoeft: d it geen 
hogere uitgaven tot gevolg te hebben, 
omdat die organisaties behalve op over
heidssubsidie ook een beroep kunnen 
doen op particuliere bijdrage. Maar de 
hechte organisatiestructuur van die 
instellingen kan leiden tot een overlap
ping van taken in verschillende sectoren, 
en wel in sterke mate dan zou hebben 
plaats gehad wanneer die instellingen 
niet zouden bestaan. A l die 
gespecialiseerde organisaties streven 
ernaar een bijzondere entree te krijgen 
niet alleen b ij de desbetreffende ambte
lijke bureaus, maar ook —  via bevriende 
partijen —  b ij de centra van de macht in 
het kabinet en het parlement. De rege- 
ering houdt administratief toezicht op 
die gesubsidieerde organisaties. Maar 
dikwijls treden zij op als een gezamenlijk 
front, en als zodanig kan van hen een 
grote stuwkracht uitgaan to t verhoging 
van de overheidsuitgaven.

(Prof. dr. H. Daalder is hoogleraar in de 
politieke wetenschap aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Mevrouw mr. S. 
Hubée —  Boonzaaijer was tot voor kort 
wetenschappelijk hoofdmedewerkster b ij de 
afdeling politieke wetenschap van de 
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Leidse RU).
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Is abortus-wetswijziging eigenlijk wel urgent ?
door rtir. W. van der Spek Izn.

Zo nu en dan duiken tussen alle olie- en 
economisch-politiek geroezemoes 
verklaringen op als zou binnenkort de (ver
politiekte) abortus-kwestie „opgelost”
(moeten) worden en wel —  zo wordt dan 
luide gesuggereerd —  omdat Nederland 
nauwelijks een dag langer met de bestaande, 
„verouderde” wetgeving zou kunnen leven 
en dat er —  b ij wijze van spreken —  da
gelijks talloze alleen door een wetswijziging 
te verhelpen noodgevallen zouden zijn; d it is 
zonder meer onzin.

Voor goed begrip wijs ik  erop, dat hier niet 
ingegaan wordt op de ethische kanten van 
het probleem, doch op de wetgevende as
pecten. De bestaande situatie is, dat de van 
kracht zijnde wetgeving niet strenger kan 
zijn dan ze is: het is verboden en daarmee 
uit. Uit? Niettemin bestaat er in werke
lijkheid aborteer-vrijheid! Men zal zich af
vragen hoe dat mogelijk is onder die „ver
ouderde”  wet? Het is verboden behalve in 
. . . .  noodgevallen. W at is dan een noodge
val?
Dat zullen de deskundigen wel weten, de 
artsen —  die zullen het er wel over eens zijn 
zult U denken. Mis; „zoveel hoofden, zoveel 
zinnen”  op grond van uiteenlopende gods
dienstige, ethische, lichamelijk-medische en 
sociaal-medische redenen.
Wat moet de rechter, die te oordelen heef( 
in een door de Officier van Justitie aange
spannen abortus-strafzaak, nu doen? H ij is 
de eerste, die zijn ondeskundigheid op dit 
gebied zal erkennen en vraagt 
deskundigen-advies. Dan komt het „zoveel 
hoofden, zoveel zinnen”  van de artsen pas 
goed op gang met het gevolg, dat de rechter 
tegenstrijdige adviezen ontvangt! Noodgeval 
o f niet? Nieuw advies o f niet? Enfin, de 
rechter is verplicht vonnis te wijzen, h ij zal 
de tegenstrijdige meningen tegen elkaar af
wegen om tot een beoordeling te komen. 
Op deze wijze kunnen er uitspraken ont
staan, die het begrip „noodgeval”  ruimer 
maken dan tevoren het geval placht te zijn. 
Zonder formele wetswijzigingen kunnen 
wetten in meer o f mindere mate een andere 
strekking verkrijgen tengevolge van een 
zich wijzigende wetsuitleg in vonissen en/of 
ook door een verandering in het ver
volgingsbeleid en/of ook door een 
verandering in het vervolgingsbeleid van het 
Openbaar Ministerie. De tendens tot ver
andering door middel van wetsinterpretatie 
was al enige tijd  gaande: dringende nood
zaak tot formele wijziging zoals de progres- 
sieven bij hoog en laag van de daken 
galmden was niet aanwezig —  uitsluitend 
een lekker liggende kreet voor de tribune.

Het heeft alle schijn, dat een evenwichtige 
ontwikkeling schipbreuk dreigt te leiden 
onder druk van „veel geschreeuw, weinig 
wol”  van enkele kleine dogmatiserende 
groepjes, namenlijk van 
—  een soort ultramontaans Katholocisme, 
dat —  zonder afweging van belangen —  
dogmatische desnoods de dood van de 
moeder verkiest terwille van het kind (een 
praktijk welke door de protestanten in de 
loop der tijden bestreden is) 
en
■—  een puur rationalistisch-materialistische 
(,,Brave New World-achtig” ) mentaliteit van 
NVSH, Dolle M ina c.s., die —  k\ even 
dogmatisch —  de dood van het kind ver
kiest terwille van de moeder zonder zeer 
klemmende redenen (waartegen andere 
grote groeperingen bezwaar hebben). Het 
baart geen verwondering, dat ju ist deze 
extremen luidruchtig aan de weg tim 
merden rond de Heemsteedse 
„Bloemhove” -kliniek; de een door middel 
van een demonstratie (pater Koopman), de 
ander door een (verloren) kort geding tegen

C.H.U. te Assen akkoord met 

oprichting landelijk C .DA

De op onlangs gehouden algemene leden
vergadering van de CH-kiesvereniging 
Assen besloot akkoord te gaan met de voor
gestelde landelijke federatie van de ARP, 
CHU en KVP onder de naam „Christen 
Demokratisch Appèl” . Behoudens enkele 
opmerkingen van min o f meer redactionele 
aard konden de leden zich n.1. verenigen 
met de door de drie hoofdbesturen ontwor
pen statuten voor het C.D.A.
Na de beraadslagingen en beslissing hier
over gaf de secretaris mr. H.J. Kwint, een 
globale uiteenzetting over en toelichting op 
de begroting 1975 van de provincie 
Drenthe.
In een bestaande vacature in het bestuur 
werd voorzien door de verkiezing van mr. 
E.J. Lutgert te Assen.

de Staat. Men zal mij misschien tegenwer
pen, dat deze schets overdreven is, doch in 
een werkelijk noodgeval b lijf t de 
moeilijkheid van een keuze tussen 2 levens 
hoe men het ook wendt o f keert. De 
dogmatische stellingname van bovenge
noemde groepen noch een voorzetting 
daarvan is een politieke opvoering met na
venante wetsregels geeft een antwoord in 
een aantal individueele gevallen.

Onze houding

Hoe moet onze houding nu zijn? Vóór een 
wetswijziging? Welke dan? Zoals eerder u it
eengezet is deze niet strict nodig: niet als het 
om „verruiming”  gaat noch indien men 
excessen wil bestrijden. Alvorens hierop een 
antwoord te vinden, rijst de vraag o f de ge
hele politieke vertoning nog wel zin heeft. 
Hoe liggen de feiten en welke tendens zou 
men u it de vele gegevens mogen opmaken?

Er b lijk t een grote overcapaciteit aan 
abortus-behandeling te zijn hetgeen 
duidelijk to t uiting komt in
a. de vanwege de minister van volksge

zondheid aan Stimezo-Rotterdam 
verleende vergunning om maximaal 40 
procent der capaciteit te benutten voor 
buitenlandse vrouwen zoals andere 
Stimezo-klinieken als toegestaan was en

b. een rapport van het NISSO (Ned. 
Instituut voor Sociaal Sexuologisch On
derzoek) té Zeist over de frequentie van 
de wettige abortus-behandelingen 
gedurende het eerste halfjaar 1973.

De oorspronkelijke schattingen van de 
aantallen gedurende het tijdvak 1960-1970 
verschillen tamelijk sterk nl. van 2 to t 19 
per 1000 geboorten oftewel op circa 240.000 
geboorten ongeveer 26.000 „legale”  en 5000 
tot 45000 (!) illegale vruchtafdrijvingen 
tezamen ongeveer 70.000. Met toename der 
„legale”  mogelijkheden nam het aantal ille 
gale af, zodat voor 1973 het totaal geschat 
werd op 30.000-40.000. Nader onderzoek 
bracht aan het licht, dat het eerste hal^aar 
„goed”  was voor een kleine 10.000, waaruit 
een prognose voor geheel 1973 volgt van cir
ca 20.000 in totaal (Zie P.J.F. Dupuis, arts in 
„Gezond Gezin”  no. 1 Jan. 1974). Tijdens 
een rechtszitting van het kort geding van de 
NVSH tegen de Staat op 19 Aug. jl. (eis om 
op straffe van een dwangsom de Staat te 
gelasten eventuele vervolging van het ver
richten van abortus achterwege te laten —  
niet toegekend bleek het totaal in  1973 
20.000 zwangerschapsonderbrekingen te 
zijn, waarvan 15.(K)0 in de speciale' k li
nieken en 5.000 in de algemene zie
kenhuizen. De gezamenlijke capaciteit van

alle speciale klinieken wordt geschat op 
50.000, de „gewone”  ziekenhuizen 
daaronder niet begrepen.
Het is duidelijk, dat deze capaciteit thans al 
grotendeels in stand gehouden wordt door 
behandeling van niet-ingezeten 
buitenlandse vrouwen, wellicht in een later 
stadium nagenoeg geheel. Deze toestand is 
voor sommige klinieken van lieverlee zon
der oogmerk daartoe ontstaan, voor andere 
met opzet erop aangestuurd. Evenwijdig 
daaraan valt een merkwaardig prijsverschil 
waar te nemen: de Stimezo-klinieken 
verlaagden de prijs per geval van ƒ  400,—  
naar ƒ  300.— , daar men een sociaal tarie f 
wenst te bieden zonder winstoogmerk, 
anderen handhaafden ƒ  400.—  
hoofdzakelijk voor buitenlandse vrouwen. 
In  wezen is aanvulling tot de grens van de 
capaciteit een puur commerciële 
aangelegenheid; het „abortus-toerisme” 
tie rt welig, een weinig verheffend 
schouwspel vanuit ethisch (-medisch) 
oogpunt.

Vermindering

De cijfers tonen een regelmatige 
vermindering van het aantal zwanger
schapsonderbrekingen. Indien deze
afnemende tendens zich in de loop der ko
mende jaren voortzet, is de conclusie 
gerechtvaardigd, dat de Nederlandse 
bevolking om redenen van uiteenlopende 
aard moderne anti-conceptie middelen 
aanvaardt en verkiest boven abortus. Bij 
een eventuele teruggaang tot —  om de ge
dachten te bepalen —  10.000 o f liever nog 
minder kan men nauwelijks meer spreken 
van een maatschappelijk probleem, hooguit 
van een restant individuele gevallen die, be
treurenswaardig genoeg, altijd wel zullen 
blijven voorkomen. Een dergelijke interne 
„marktontwikkeling”  rijm t m.i. niet met een 
gelijkblijvende o f zich vermeerderende 
„exportdienstverlening”  aan niet-
ingezetenen.

Na bestudering

Op ietwat langere termijn is een wets
wijziging wel wenselijk, maar niet dan na 
bestudering van soortgelijke wetgeving in 
het buitenland aan de hand van de aldaar 
opgedane ervaring. Gezien de hierboven ge
signaleerde afnemende tendens kunnen we 
ons veroorloven de kat rustig u it de boom te 
kijken. Het van tijd  to t tijd  ten tonele ge
voerde gejammer over „rechtsonzekerheid”  
doet dan ook komisch-onwezenlijk aan., 
Hieronder volgt een overzichtje van de 
situatie in verschillende landen.
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De sinds enkele jaren bestaande abortus
regeling in Engeland vertoont enkele 
lacunes, zodat men aanvullende herziening 
overweegt. Eén der moeilijkheden betreft de 
interpretatie van de abortus-indicaties, 
welke b ij de wet toegelaten zijn —  ook hier 
verschil van mening van hetgeen toegestaan 
is. De grens van de toegestane zwanger
schapsonderbreking zal waarschijnlijk 
teruggebracht worden van 28 naar 24 
weken. Toestemming is vereist van 2 artsen.

In Japan is abortus sinds eeuwen het middel 
tot geboortebeperking teneinde overbevol
king ten opzichte van de bestaansmiddelen 
te voorkomen. De industrialisatie heeft 
meer bronnen van bestaan verschaft. Een 
na de oorlog hernieuwde wetgeving schijnt 
nu reeds in demografisch opzicht kwalijk te 
gaan werken door te snelle vergrijzing der 
bevolking.

Oostenrijkrheeft zojuist zijn verouderde ge- 
zondheidswetgeving grondig vernieuwd met 
inbegrip van een abortusregeling. Deze 
wordt zonder wettelijke voorwaarden toege
laten tot 12 weken, daarboven uitsluitend 
op strict-medische indicatie. Op een bevol
king van circa 7.500.000 werd het aantal 
abortus’sen geschat op ongeveer 100.000 (1 
3/4%), met recht een noodtoestand te 
noemen vergeleken met de overeenkomstige 
Nederlandse cijfers van 20.000 op de 13- 
13.500.000 (nog geen l'/z %0) per jaar.

In Roemenië en enkele andere „ijzeren 
gordijn” -landen heeft men direct na de 
oorlog de communistische vrije abortus 
ingevoerd.
Die „vrijheid”  schijnt toch niet goed beval
len te zijn: met een verbod is men terugge
zwaaid tot het andere uiterste.

In de staat New-York (USA) b lijk t de in 
1970 ingevoerde wet voor abortus-vrijheid 
dermate ontsporingen op te leveren, dat van 
staatswege en investigation-committee 
ingesteld is. (International Herald Tribune 
dd. 13 July 1974).

Een ander land met de nodige ervaring is 
Zwitserland. D it vanouds zeer 
democratische land zonder overheersende 
extreme richtingen, hoofdzakelijk katholiek 
met een sterke protestante minderheid 
heeft in het nieuwe federale wetboek van 
strafrecht reeds in 1942 naast een algemeen 
verbod een regeling voor niet-strafbare 
abortus geschapen onder zekere voorwaar
den. Een meer dan dertigjarige ervaring, 
waarvan het de moeite waard zou zijn 
kennis te nemen. Uitleg der federale wet zal 
in de verschillende kantons wel aan 
nuancering onderhevig zijn, doch het 
Federale Gerechtshof oefent evenals b ij ons 
een unificerende werking uit.
De massa van het Nederlandse volk b lijk t 
zich niet te interesseren voor de politiek 
over d it onderwerp, laat staan voor het op 
de spits drijven in een theoretische 
polarisatie. Z ij vormt de brede stroom die, 
gebruik makend van de moderne middelen, 
de extreme opvattingen terzijde achter zich 
laat en bezig is de „waarheid in het midden” 
voor vele komende jaren op een stevig voet
stuk te plaatsen.
Het mede door Nederland ondertekende 
Europees Verdrag van de rechten van de 
mens enz. („EV’9 heeft in artikel 2 een 
sterke juridische bescherming ingesteld ten 
gunste van het recht op leven voor ieder 
mens. Het komt m ij voor, dat „het selectief 
doden”  teneinde moeilijkheden van 
psychologische, sociaal-economische of 
demografische aard op te lossen, in 
flagrante strijd is met het recht op leven. 
Wanneer echter in individuele gevallen een 
keuze gemaakt moet worden tussen 2 
levens,dan lijk t een inbreuk op de regel van 
art. 2 („EV” ) alleen gerechtvaardigd in 
noodgevallen waarin medische gronden in 
ruime zin mede aanwezig zijn. We mogen 
ons gelukkig prijzen, dat de huidige 
maatschappij in haar moderne ontwikke
ling andere middelen dan het „selectief 
doden”  kan aanwenden met een zekere 
mate van succes ter oplossing en/of ver
zachting van bepaalde soorten m oeilijk
heden.

Het zou mij sterk verbazen als ons volk het 
recht op leven niet volledig zou willen hand
haven, zij het met behoud van een moge
lijkheid to t uitzondering in  noodgevallen. 
De Zwiterse regeling moge ons tot voordeel 
strekken. Wellicht zou een proefproces tot 
voor de Hoge Raad een arrest kunnen op
leveren, dat —  bezien in het licht der ont
wikkeling —  een hanteerbaar begrip 
„noodgevallen”  oplevert. Zulks zou een 
wetswijziging te zijnertijd in belangrijke 
mate vergemakkelijken.

W. van der Spek

CHU via de radio

Op vrijdag 18 oktober verzorgt de CHU de 
politieke zendtijd via de radio. De u it
zending is om iS.20 uur via Hilversum 1. 
De radiozendtijd van de CHU is steeds op 
vrijdag om de veertien dagen.
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Twee dagen nadat de Wereldbevolkingsconferentie afgeslo
ten was keerde de rust in de Roemeense hoofdstad Boekarest 
weer terug. Slechts een handjevol buitenlandse delegatieleden 
en enkele journalisten verstoorden nog het normale stadsbeeld. 
Van de bijna vijfduizend buitenlanders die de conferentie 
bijwoonden en die ruim twee weken de wat grauwe stad een 
internationale allure hadden gegeven viel weinig meer te 
bespeuren.

Van de ochtend to t de avond 
was op hoog niveau van gedachten 
gewisseld en waren belangrijke do
cumenten opgesteld. Niet dat het 
nu eenvoudig is een waarde-oor- 
deel te vellen over deze Wereld
conferentie.

Het is niet verwonderlijk dat 
het beeld dat men in ons land van 
de resultaten heeft gekregen niet 
geheel aan de verwachtingan be
antwoordt. Maar waren die ver
wachtingen niet tè hoog gespan
nen? Heeft men zich wel voldoen-

Overconsumptie
Kon ons land enige bijdrage van ' 

betekenis leveren? Minister Pronk 
baarde opzien door in zijn toe
spraak te wijzen op dé verant
woordelijkheid van de rijke landen 
af te zien van over-consumptie in 
luxe-goederen. De minister voor 
ontwikkelingssamenwerking pleit
te voor inschaling van de bevol
kingsproblematiek in de sociaal- 
economische politiek van met na-

de rekenschap gegeven van de 
uiteenlopende opvattingen aan
gaande bevolkingspolitiek en de 
vraagstukken die daarmee samen
hangen? In de discussies in de 
verschillende commissies en in de 
werkgroep ontmoette men met de 
regelmaat van de klok tegengestel
de meningen en belangen.

Niet afdoend
Landen als India en Bangladesh 

woekeren met immense proble
men doof een alsmaar toenemen
de bevolkingsgroei zonder dat er 
een afdoend antwoord in de vorm 
van werkgelegenheid en voedsel- 
produktie tegenover kan worden 
gesteld. Talrijke Afrikaanse en 
Zuidamerikaanse landen daarente
gen zien eerder in een toenemende 
bevolking een oplossing voor hun 
vraagstukken. De rijke landen van 
het Westen laten het allemaal op 
zijn beloop, omdat er een min of 
meer natuurlijk evenwicht tussen 
bevolkingsgroei en economische 
vooruitgang ontstaat.

D it is natuurlijk een zeer opper
vlakkige tekening van hetgeen er 
zich afspeelde tijdens de Wereld
bevolkingsconferentie. Daar door
heen speelde de rol van het Vati- 
kaan, dat op morele en ethische 
gronden geen water in de wijn 
wenste te doen van haar orthodo
xe leer aangaande voortplanting 
en eerbied voor het menselijk le
ven. Brazilië dat vooral op econo
mische gronden bevolkingsgroei 
voorstaat. Argentinië dat via han
dig optreden namens een groot 
aantal ontwikkelingslanden een 
deel van zijn wensen trachtte te 
verwezenlijken.

me de rijke landen. De Nederland
se minister stelde bovendien dat 
men moet aanvaarden en dat men 
er naar zal dienen te streven dat 
de bevolking zich in de rijke lan
den stabiliseert. Niet te veront- 
achtzamen was daarbij de inbreng 
vanuit Suriname, dat een plan

lanceerde om honderdvijftigdui- 
zend hectaren landbouwgrond ter 
beschikking te stellen om tegen 
redelijke prijzen rijst te verbou
wen ter leniging van voedseltekor
ten.
In het tenslotte met “ concensus”  
(instemming, zonder dat men er

hoofdelijk zijn stem over u it
brengt) aanvaarde W o r l d  Plan o f  
A c t i o n  werd door Nederlands ini-

Fiikelc leden van de Nederlandse delegatie 
volkingsconferentie te Boekarest.

tijdens de in augustus g e h o u d e n  Wereldbe-

tia tie f bereikt dat de basis-eenheid 
van de samenleving niet beperkt 
dient te blijven to t het gezin, maar 
in meer algemene zin: to t perso
nen. Samen met een duidelijke 
verklaring voor verbetering van de 
positie van de vrouw, een zeer 
positief facet in het “ World Han 
o f Action” .

Dat d it aanvaard wérd, duidt op 
zin voor de realiteit, vooral bij die 
landen die gezien religie en histori
sche verworvenheden als vasthou
dend dienen te worden be
schouwd.

Met het zgn. “ World Plan o f Ac
tion”  kan men vele kanten op, dat 
is een moeilijk te ontkennen vast
stelling. Veel hangt af van de 
manier waarop d it Plan in de 
verschillende landen zal worden 
gehanteerd als leidraad van een te 
voeren beleid. Daarmee staat 
nauwkeurig de betekenis van het 
document vast. Niemand is gebon
den aan de conclusies. Maar voor 
iedereen zal het duidelijk zijn dat 
er een bevolkingsvraagstuk leeft. 
Of dat nu plaatsvindt binnen of 
buiten de grenzen van het natio
naal territorium, men zal er mee 
moeten werken. Voor sommige 
landen en groeperingen biedt het 
in ieder geval een grondslag om 
van u it te gaan. Voor anderen 
geeft het een richting aan waarin 
men dient te werken.

Los van andere vraagstukken 
kan men het onmogelijk zien. De 
komende Wereldvoedselconferen- 
tie, die in november in Rome zal 
worden gehouden, zal daarvoor 
weer voldoende bewijzen leveren.
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Speciale positie Noord-Brabanf 

bi/ werkgelegenheidsproblematiek
,JDe provincie Noord-Brabant neemt een 
zeer speciale positie in gezien de aard en 
intensiteit waarmee het werkgelegenheids
vraagstuk zich hier presenteert. Het 
patroon wijkt essentieel af van het Neder
landse gemiddelde, dat als basis dient voor 
het te voeren beleid”. Dit heeft de Brabant
se gedeputeerde drs. JJ. FJVI. van der 
Heijden, vorige week zaterdag gezegd op de 
te Gilze Rijen gehouden CDA-bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst van de drie in Noord- 
Brabant samenwerkende christen
democratische partijen was gewijd aan het 
onderwerp „werkgelegenheidsproblematiek 
in Noord-Brabant”.

Gedeputeerde Van der Heijden wees op de 
volgende afwijkingen van het Brabantse 
patroon van het Nederlandse gemiddelde:
—  de groei van de afhankelijke beroepsbe

volking was en b lijft groter dan het lan
delijk gemiddelde;

—  tegelijkertijd is de eigen groeikracht van 
de bestaande werkgelegenheid lager dan 
het landelijk gemiddelde;

—  de niet meer o f slechts zwak groeiende 
bedrijfstakken zijn in Brabant in 
verhouding sterk vertegenwoordigd;

—  de werkloosheid in de bouwnijverheid 
drukt onevenredig zwaar in Brabant met 
1/3 van alle in Nederland werkloze 
bouwvakkers;

—  de consequenties van maatregelen in 
andere delen van het land

—  het wordt nu ook erkend - als gevolg van 
enerzijds de selectieve investeringsrege
ling (SIR) ten aanzien van het Westen 
des Lands en de stimulering van andere 
gebieden, heeft een negatieve invloed op 
de ontwikkelingmogelijkheden van 
Brabant.

—  het verslechterend ondernemings- en 
vestigingsklimaat wordt, vanwege de 
ruimere faciliteiten over de landsgrenzen 
in Brabant des te harder ervaren;

—  tenslotte de herstructurering van de Bra
bantse Werkgelegenheid, begonnen in 
de jaren vijftig, kan zich niet zonder 
stimulering en begeleiding met een van 
een duidelijke visie getuigend beleid, 
verder ontwikkelen.

Geïntegreerd beleid

„Daarom vraagt Brabant terecht om een 
geïntegreerd beleid van de Rijksoverheid, 
die de eerste verantwoordelijke is voor de 
werkgelegenheid —  provincie noch ge
meente hebben daarvoor toereikende 
instrumenten” , aldus drs. Van der Heijden.

„Een geïntegreerd beleid dat de be
lemmeringen voor de ontwikkeling weg
neemt. belemmeringen die zich op vele ge
bieden voordoen; een geïntegreerd beleid, 
dat bijdraagt aan een goede infra-structuur 
in de ruime betekenis van het woord. Dat 
vraagt van de regering een integratie van 
het beleid van verschillende 
departementen” .

De Brabantse gedeputeerde zei het vol
gende te verwachten:

Van Binnenlandse Zaken:—  het versnellen 
van procedures van grenswijziging noodza
kelijk om de ontwikkeling van woon- en 
werkgebieden ter hand te kunnen nemen;
—  een snelle totstandkoming van een 
gewestwet, zodat het in Brabant in gang ge
zette proces van regionalisatie vorm en 
inhoud kan krijgen.

Van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening: —  versnelling van procedures 
wanneer een tijdige totstandkoming van 
woon- en werkterreinen wordt belemmerd 
door juridische o f planologische procedures 
o f door dat men vastloop in 
inspraakprocedures.
—  het opstellen van meerjarenplannen voor 
renovatieobjecten.

Van Verkeer en Waterstaat: —  de tijdige 
verwezenlijking van de noodzakelijke wegen 
en ontsluitingen.

Van Onderwijs en Wetenschappen: —
verdere uitbouw van de onderwijsmogelijk
heden m.n. van het Hoger Beroepsonderwijs 
op basis van Ijet in de laatste 20 jaar tot 
standgekomen voortgezet onderwijs;
—  het richten van de her- om- en 
bijscholingsmogelijkheden op het arbeids
potentieel als geheel en niet alleen op de ar
beidsreserve.
D it draagt b ij tot een grotere mobiliteit van 
de werknemer, geeft hem meer moge
lijkheden en kansen.

Algemeen:—  snelle beslissingen over zaken 
als Reimerswaal van essentiële betekenis 
voor West-Brabant en over het al dan niet 
doorgaan van een tweede nationale 
luchthaven.

„Een beleid bestaande uit dergelijke op de 
structuur gerichte maatregelen tesamen ■ 
met maatregelen op het gebied van sociale 
zaken, economische zaken en financiën ter 
verbetering van het ondernemings- en 
investeringsklimaat vormen het 
geïntegreerd beleid waar Brabant op 
wacht,”  zei drs. Van der Heijden.
„In de begroting van Sociale Zaken, in de 
interim-nota werkloosheidsbestrijding en in 
de begroting van Economische Zaken is een 
aantal maatregelen aangekondigd, dat pas 
werkelijk effectief kan zijn, indien het een 
onderdeel vormt van een totaalbeleid. In het 
andere geval zullen het ad-hoc maatregelen 
blijven met een laag rendement.”

,JHeevallers”

Volgens drs. Van der Heijden wordt teveel 
gesuggereerd, dat, denk zij „de meevallers” 
van de aardgasbaten —  hoe men daarover 
ook denkt —  en van het bijstellen van het 
structurele begrotingstekort, het mogelijk is 
een aantal maatregelen te nemen die, in de

vorm van werkgelegenheidprogramma’s en 
enkele fiscale maatregelen, een stimulerend 
effect kunnen hebben op de werkge
legenheid.
„Wanneer deze „meevallers”  er niet geweest 
waren zouden in het overheidsbudget 
tenminste gelijk bedragen uitgetrokken 
moeten zijn ter bestrijding van de huidige 
werkloosheid. Het b lijf t voor ons de vraag of 
daarnaast via en andere aanwending van de 
extra ruimte in het overheidsbudget geen 
verdere mogelijkheden zouden gevonden 
moeten worden ter stimulering van de 
particuliere investeringen. Het is niet vol
doende om te constateren, dat oplossingen 
niet alleen met overheidsgelden tot stand 
gebracht kunnen worden, maar dat ook veel 
afhangt van de investerende ondernemers.”

De gedeputeerde stelde het ruimer, n.1. dat 
ook de zorg voor een goed ondernemings- 
en vestigingsklimaat een wenzenlijke voor
waarde is voor de opbouw van een gezonde 
werkgelegenheidsstructuur.

„De Christen-Democratische partijen heb
ben zich steeds uitgesproken voor het vrije 
ondernemingsgewijze productiestelsel met 
vrijheid van arbeid, productie, consumptie 
en investering en met de privaateigendom 
van de productiemiddelen. Aan d it stelsel 
wordt de voorkeur gegeven, niet zo maar uit 
een oogpunt van doelmatigheid en 
economisch resultaat, maar u it een oogpunt 
van beginsel, omdat via een dergelijke 
ordening van het economisch leven de beste 
ruimte wordt geschapen voor persoonlijk 
initiatief, voor creativiteit en voor verant
woordelijkheid.

Wanneer een dergelijke keuze is gemaakt, 
behoren de voorwaarden te worden 
geschapen, dat een dergelijk systeem kan 
functioneren. Momenteel zijn krachten 
werkzaam die zich meer richten op het na
streven van een ideologisch stokpaardje dan 
aan het geven van een bijdrage tot het 
oplossen van de werkelijke maatschap
pelijke problemen van deze tijd .”

Drs. Van der Heijden gaf een voorbeeld: in 
de laatste Statenvergadering van Noord- 
Brabant hield de bijdrage van de zijde van 
de progressieve partijen niet meer in dan de 
constatering, dat twee en een ha lf uur was 
verknoeid met het praten over de 
werkgelegenheid en een ideologische 
bijdrage over de noodzaak om te komen tot

het uitbannen van de particuliere onderne
ming en het overnemen daarvan door de 
overheid, die investeringen, productie en 
consumptie dient te bepalen. Alles wat nu 
gebeurt, werd aangemerkt als wat 
„rommelen in de marge” .

Verruimen

„W ij willen”  aldus drs Van der Heyden,”  die 
marges verruimen, w ij willen dat de moge
lijkheden worden geschapen voor een ge
zonde werkgelegenheidsontwikkeling. In 
dat licht vragen wij ons af, o f in de door de 
regering in de begrotingen aan de Kamer 
voorgelegde voorstellen wel voldoende aan
dacht is gegeven aan de verbetering van het 
ondernemings- en vestigingsklimaat. De 
vraag stellen is deze bijna beantwoorden.”

De Brabantse gedeputeerde sprak de 
verwachting uit, dat zoals d it in de eerste 
fase van de herstructurering van de 
Brabantse werkgelegenheid mogelijk is ge
weest ook voor de toekomst t.a.v. Brabant 
een regionaal beleid gevoerd kan worden, 
dat geïnitieerd wordt door de regionale 
overheid, ondersteund door de nationale 
overheid en begunstig door een inves
teringsklimaat waarin het particulier in itia 
tie f goede ontwikkelingskanzen heeft. 
„Daar heeft Brabant met zijn bijna 2 
miljoen inwoners recht op.”

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Commentaar op de personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële

Defensienota aspekten, 66 pag.; f 5 75
Gezamenlijke publikatie van de 
politiek-wetenschappelijke instituten

gestencilde brochure

van KVP, ARP en CHU. Te bestellen door s to rting  op
Een uitvoerige reaktie op de giro 6 0 4 5 0 0  van de Lohm anstichting,
defensieplannen van het kabinet, met Den Haag.
hoofdstukken over o.a. de grondslagen A.U.B. verm elden: „Verzoeke
van het defensiebeleid, planning en toezend ing  C om m entaar op de
financiering, het materieelbeleid en het D efensie-nota” .

tH '
A A N N E M IN G S B E D R IJF

CXX7VLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

ZWIJNDRECHT
Molenvliet 9  - Tel. 0 1 8 5 0 -2 6 6 5 1 -2 7 0 3 4 -2 4 3 3 0

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOnE
Oude Leedeweg 83-87 
Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

TUINAANLEG

BINDER m - RHOON ;
A an leg  en onderhoud van

G EM EENSCHAPPELIJKE T U IN E N , PLANT
SO EN EN , PARKEN, S C H O O LT U IN E N  e tc .
* 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  ,



de
Vrijdag 18 oktober 1974 - 10e jaargang no. 42

nederlander
LEDENKONTAKTBLAD CHU

Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg ■ Giro 70154, tn.v. Stichting Uniepers, Voorburg
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SFEER VAN HET DEBAT door dr, R. J, Kruisinga

De werkloosheid is tot een ongekend hoog 
niveau gestegen. Het aantal in aanbouw 
zijnde woningen is zeer laag.
Met de middenstand gaat het erg slecht. 
Veel tuinders staat het water aan de lippen. 
Veel boeren komen nauwelijks rond.
De milieuwetgeving vindt geen voortgang. 
Men kan niet alle kwaden in ons land aan 
dit kabinet-Den Uyl toeschrijven. Dat moe
ten we ook niet willen doen.
Toch kan niet ontkend worden, dat voor 
sommige van de genoemde ontwikkelingen 
het kabinet mede verantwoordelijk is.
Op zijn minst is het in elk geval zo, dat bij 
sommige ontwikkelingen dit kabinet-Den 
Uyl „werkeloos” is blijven toezien.
Men moet daarbij zeggen:
,3et kabinet heeft het laten gebeuren” . 
Enkele punten uit het debat en uit het rege
ringsbeleid wil ik vandaag de revue laten 
passeren.

Als we denken aan de ontwikkeling in de 
werkloosheid.
Die is ronduit schrikbarend.
Een topniveau werkloosheid in ons land is 
nu bereikt voor allen beneden de leeftijd 
van veertig jaren.
Grote moeilijkheden voor oudere werkne
mers willen ze na ontslag herplaatst kunnen 
worden.
Een topniveau werkeloosheid is bereikt in 
de werkloosheid in de bouw.
Maar op de motie-Tolman, die 9 maanden 
geleden vroeg om aanvullende werkgele
genheidsprogramma’s in de bouw werd ne
gatief door dit kabinet gereageerd.
Toen zag het kabinet het alles nogal opti
mistisch.

Maar nu blijkt ten onrechte.
Toen door de CHU om een „geactualiseerd” 
oordeel over de motie-Tolman werd ge
vraagd, gaf dit kabinet vorige week niet 
thuis.
Het deed dit ook toen de vraag werd her
haald. De vraag kwam dit kabinet-Den Uyl 
kennelijk niet goed uit.
Dat is een opmerking, die me wel van het 
hart moet.
Premier-Den Uyl gaf bij dit debat op een 
aantal vragen gewoon geen antwoord.
Uitvoerige antwoorden van de kant van dit 
kabinet waren er zeker op die vragen, die 
het kabinet goed van pas kwamen. 
Minder uitvoerig of niet beantwoord wer
den de vragen, die het kabinet niet van pas 
kwamen.
Typische voorbeelden daarvan waren:

Ie. de van de CHU-zijde herhaalde vragen 
over het regionale beleid en die over het 
Oosten des lands.

2e. de vragen van de CHU over het sprei- 
dingsbeleid van dit kabinet.

3e. de vragen over de collegevorming in ra
den en staten in relatie tot de totstand-

le. de van de CHU-zijde herhaalde vragen 
over het regionale beleid en die over het 
Oosten des lands.

2e. de vragen van de CHU over het sprei- 
dingsbeleid van dit kabinet.

3e. de vragen over de collegevorming in ra
den en staten in relatie tot de totstand
koming van dit kabinet.

4e. de vragen over de eenheid van optreden 
naar buiten van het kabinet.

Aankondiging Algemene Vergadering
Aan de kiesverenigingen, de statenkring- en kamerkringverenigingen wordt 
meegedeeld:
Op vrijdag (aanvang 19.30 uur) 7 februari 1975 en zaterdag (aanvang 10.00 uur) 8 
februari 1975 zal een algemene vergadering van de CHU worden gehouden in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.

De CDA-statuten —  aan alle leden en kiesvereniging in juni 1974 ter bespreking 
toegezond —  zullen worden behandeld. Wijzigingen daarop konden, zoals werd 
aangekondigd, tot 15 oktober j.1. worden ingediend.

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering moeten voorzien van een 
korte toelichting vóór 13 december 1974 zijn ingediend bij de secretaris van de 
Unie, p/a Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

Secretaris CHU 
mr. J.L. Janssen van Raay

1

5e. de vragen over de tegenstrijdige uit
spraken van het kabinet op verschil
lende tijdstippen (aardgastarieven, 
museumtarieven, brievenaffaire).

6e. de vragen voor het standpunt van het 
kabinet op eerder door de CHU inge
diende moties zoals:
a. de motie-Schollen over de toegeno
men misdadigheid.
b. de motie-Tolman over de noodzaak 
van aanvullende werkgelegenheidspro
gramma's in de bouw.
c. de motie-Kruisinga die vroeg om een 
pakket noodmaatregelen voor de mid
denstand en de land- en tuinbouw.

7e. de vragen naar de criteria voor de selec
tie van Cuba als concentralieland.

8e. de vragen naar het te verwachten inko- 
mensverloop in de middenstand.

Zo zouden we nog wel een eind door kunnen 
gaan.
Waarom zegt dit kabinet hierover niet waar 
het op staat?
Op deze manier wordt de openheid niet be
vorderd.
En zeker de duidelijkheid niet.
En dat alles zegt het kabinet zo voor te 
staan.
Het lijkt wenselijk dat op dit punt eens een 
uitspraak van de Kamer wordt gevraagd. 
Misschien kan dit nu bij de Algemene Be
schouwingen in de Eerste Kamer het beste. 
Er lijken nu van CHU-zijde wel aanlei
dingen te bestaan dat te doen.
Een punt, waaraan we niet kunnen ontko
men om vandaag op in te gaan is de 
aansporing van de Heer van Thijn aan de 
christen-democraten om hun program uit 
te voeren. Gelet op de wordingsgeschiedenis 
van dit kabinet is dat van een ongehoorde 
opstelling.
Eén en andermaal hebben de Keerpuntpar- 
tijen gesteld, dat Keerpunt gefixeerd en 
onaantastbaar was.
En dan premier Den Uyl, die in dit kader 
dierbare woorden sprak over minderheden. 
Die dierbare woorden sprak over het 
compromis. Maar wat doet hij zelf bij de 
kabinetsformatie?
Een en andermaal is door hem gesteld, ook 
na publikatie van het werkdoenmens van 
Agt en Albeda dat Keerpunt uitgangspunt 
is en dat er niet onderhandeld wordt. Het op 
hoofdpunten van KVP, ARP en CHU is vol
gens de premier een zijlicht.
Op de partijraad van de PvdA 1973 stelt 
premier-Den Uyl, dat er geen afspraken 
zijn gemaakt, die de uitvoering van Keer
punt in de weg staan.
Ik begrijp niet hoe Van Thijn en premier 
Den Uyl na wat er gebeurd is bij deze for
matie, terwijl dit kabinet dat in dit opzicht

de vrucht van hun handelen is nog zit over 
compromis en omgaan met minderheden 
durven spreken.
Dat men de CHU in de Kamer belerend 
durft toe te spreken over hoe minderheden 
met elkaar om moeten gaan.
Dat men de CHU durft toe te spreken over 
de functie van het compromis in de politiek. 
Dat men dit durft te doen na wat er gebeurd 
is bij de vorming en het functioneren van dit 
kabinet.
Dat men dat durft te doen enkele maanden 
na de vorming van de colleges in een groot 
aantal steden en staten.

Slot Debat
Het slot van het debat toonde 8 verworpen 
en 4 aanvaarde moties.
Van de 4 aanvaarde moties waren er twee 
van politiek belang.
Dat was de motie Schouten-ARP met be
trekking tot het te hoge uitgavenniveau en 
demilieu-motie.diedoordeCHU was inge
diend en die afkeuring van belangrijke 
onderdelen van het kabinetsbeleid terzake 
van het milieu inhield.
Een logisch gevolg van ons standpunt het 
vorige jaar en van hetgeen in het afgelopen 
jaar verder was gebeurd.
Een belangrijk volgend punt was dat van de 
zijde van de CHU na uitvoerig overleg met 
onze christendemocratische partners —  dat 
tijdens deze algemene beschouwingen zeer 
intens was en resultaten opleverde —  zou 
worden meegedeeld, dat de motie, die door 
mij was aangehouden bij mijn interpellatie 
over de inkomensontwikkeling in de mid
denstand en de landbouw binnen afzienba
re tijd in de kamer weer ter sprake zal wor
den gebracht.
Wij blijven van oordeel, dat door dit 
kabinet voor die groepen méér dient te wor
den gedaan.
De minister van financiën heeft vage toe
zeggingen gedaan als resultaat van overwe
gingen op afzienbare termijn.
Binnen korte tijd moet hier meer gebeuren. 
Wij wachten de conclusies op die afzienbare 
termijn af.
Maar we zijn wel ongeduldig.
De nood in die sectoren is groot.
Het kabinet weet nu in elk geval, dat de 
aangehouden motie van mei 1974 spoedig 
door de CHU ter sprake zal worden ge
bracht.
We hopen dat ze in haar overwegingen be
trekt.
De nood in middenstand en landbouw is te 
groot dan dat het kabinet daar althans wat 
de CHU betreft in de komende maanden 
aan kan voorbijgaan.

Kruisinga

Kanttekening bij de 
algemene beschouwingen „Open kaart"

Principiële discussie tussen en Christen-democraten
„Open kaart; dat is maar het beste. Want 
we moeten verder. Er is irritatie van beide 
kanten. Het heeft geen zin dit te bedekken 
onder een mantel van parlementaire diplo
matie.”
PvdA-fraktieleider Ed van Thijn gaf met 
deze opmerking een kernachtige typering 
van de jongste algemene politieke be
schouwingen in de Tweede Kamer.

Bij het debat over de tweede Troonrede en 
Miljoenennota van het kabinet-Den Uyl 
kwam een ander beeld naar voren dat we de 
afgelopen jaren hebben gezien.
Tijdens de laatste periode van het kabinet- 
De Jong en vooral ten tijde van het kabinet- 
Biesheuvel, zag men de linkse concentratie 
van PvdA. PPR en D’66 eensgezind de 
stormram tegen de regeringsploeg richten. 
De Christen-Democraten, VVD en —  
tijdens het kabinet-Biesheuvel — DS’70.

stonden doorgaans naast elkaar op de bres 
voor het bedreigde ministerieel bouwsel.

Deze situatie is ingrijpend gewijzigd. Niet 
alleen door de formatie van het kabinet- 
Den Uyl. waarbij de „linkse drie” aan de 
regering kwamen. Sinds de formatie- 
Ruppert-Burger is de situatie opnieuw ver
anderd. De Staten- en raadsverkeizingen 
van dit jaar maakten duidelijk dat de aan
hang van D’66 en DS’70 vrijwel verdwenen 
is en dat de CDA-lijsten aansloegen bij de 
kiezers. D’66 spreekt thans over opheffing 
van de partij. DS’70 wil het roer omgooien 
in nog onbekende richting. Het PPr-congres 
sprak zich in beginsel uit voor het uittreden 
van Nederland uit de NAVO.

De band tussen de „linkse drie” is losser ge
worden. Een Progressieve Volkspartij lijkt 
volkomen onhaalbaar. De grootste rege

ringspartij, de PvdA, toont zich ongeduldig 
over het uitblijven van plannen voor haars 
inziens fundamentele maatschappijhervor
mingen.
Ondanks de verschillende uitganspositie 
van KVP/ARP enerzijds en CHU ander
zijds tegenover dit kabinet, wordt het werk 
aan de christen-democratische samenwer
king voortgezet. In december staat een 
belangrijke vergadering van de drie partij
raden op de agenda.

l o s s e h

Het gevolg van deze ontwikkeling —  zoals 
bij de algemene beschouwingen bleek —  is 
dat geen der vijf regeringspartijen (PvdA, 
PPR, D’6R6, KVP, ARP) veel sympathie 
heeft voor het kabinet-Den Uyl.
Het kabinet mag van hen blijven omdat een 
alternatief ontbreekt.

De VVD beeft zich in een isolement ge- 
manouvreerd. Andriessen onderstreepte dit 
door tijdens een interruptiedebat de W D  
een gebrek aan visie te verwijten; en Wiegel 
duidelijk te maken dat de VVD aan de kant 
is gaan staan.
Geen enkele partij voelt er op dit moment 
voor om opnieuw vervroegde verkiezingen 
te houden. Dit weerhoudt de regeringspar
tijen er van al te snel een onaanvaardbaar 
van het kabinet uit te lokken.
Zo iijkt het kabinet thans niet alleen door 
KVP en ARP maar ook door de ..linkse 
drie” te worden gedoogd.
Premier den Uyl staat daarbij voor de taak 
zijn regeringsploeg langs de tijdens dit de
bat door de partijen opgeworpen obstakels 
heen te loodsen. Hij mag dan. ten behoeve

VERVOLG PAG. 2
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BELEID DEN UYL SCHIET TEKORT O.M. VOOR
WERKGELEGENHEID EN INFLATIE door dr. R. J. Kruisinga

Als het vorige jaar lijkt het logisch in een 
nabeschouwing over de voorstellen van dit 
kabinet-Den Uyl te beginnen met de reactie 
van de Tweede Kamerfracties op Troonrede 
en Miljoenennota.
Ook dit jaar was er bij de voorbereiding 
daarvan weer veel overleg met de Eerste 
Kamerfractie.
Als het vorige jaar waren er wel verschillen 
in beoordeling tussen KVP, CHU en ARP. 
Met name de geest van redelijkheid en 
gematigdheid, die men van AR-zijde in de 
kabinetsstukken meende te bespeuren kon 
onzerzijds niet worden gedeeld.
W ij hadden en hebben nogal wat bezwaren 
o.a. ter zake van het middenstands- en 
iandbouwbeleid. Maar ook het uitgaven
beleid is onjuist, de belastingdruk te hoog 
en milieubeleid te traag.

INKOMENSBELEID, MIDDENSTAND 
EN LANDBOUW
Een en andermaal hadden wij het kabinet 
gewaarschuwd voor het inkomensverloop in 
de middenstand en in de landbouw.
Bij de algemene beschouwingen, b ij het 
optreden van d it kabinet, hadden wij ge
waarschuwd. De zelfstandigen zullen dupe 
worden. Bij de algemene beschouwingen 
van vorig jaar is onzerzijds b ij motie 
aandacht voor de problematiek gevraagd. 
Bij de interpellatie in mei van d it jaar is 
mijnerzijds hiervoor wederom aandacht 
gevraagd.
De zeer ongunstige ontwikkeling in de 
inkomens in het midden- en kleinbedrijf en 
in de landbouw zet zich echter voort.
En voldoende maatregelen bleven uit, van 
de zijde van het kabinet. Mag ik er nog eens 
op wijzen, dat het hier een grote bevolkings
groep betreft? Een bevolkingsgroep, die 
vaak zeer lange arbeidstijden maakt. Een 
groep met vaak lage, tot zeer lage door de 
inflatie aangevreten inkomens. Een groep, 
waar het inkomen vaak wordt verdiend als 
resultaten van de arbeid van heel het gezin. 
Voorzitter, wij kunnen met het beleid in dit 
opzicht geen genoegen nemen.

Het kabinet pretendeert dat het een 
inkomensbeleid voert.
Hier is een groep met slechte sociale 
voorzieningen, met veelal lage inkomens, en 
het kabinet laat gebeuren dat de inkomens 
in deze groep van jaar op jaar in to t nu 
ongekend tempo achteruitgaan.

UITGAVENBELEID

Terzake van het uitgavenbeleid hadden wij 
grote bezwaren.
De fractie van de CHU had grote bezwaren 
tegen de verhoging van het structurele 
uitgavenniveau zoals het kabinet voor 1975 
voorstelt.
Een verhoging met maar liefst 23 procent. 
Die reële stijging is ongeveer het dubbele 
van de reële' stijging van het nationale 
inkomen zoals d it voor 1975 wordt geschat. 
In het beleid op langere termijn dient 
rekening te worden gehouden met een 
geringere economische groei. In het rapport 
,,Gerede Twijfels”  worden hierover zeer 
zinnige dingen opgemerkt.
Het is terecht, dat het christen-democra- 
tisch programma een ombuiging van de lijn  
van de stijging van de overheidsuitgaven 
bepleitte.
Het kabinet-Den Uyl doet voor 1975 precies 
het omgekeerde.
Aan de geldontwaarding in relatie tot het 
effect op de kleine spaarder werd naar ons 
oordeel ten onrechte geen aandacht 
besteed.
W ij stelden, dat de kleine spaarder de 
vergoeding voor geldontwaarding, die hij 
ontvangt voor een belangrijk deel aan de 
staatskas moet afdragen, omdat de fiscus 
die vergoeding rente noemt en volledig 
belast.
Maar b ij het huidige tempo van geld
ontwaarding is die stellingname natuurlijk 
een fictie.
Naar het oordeel van de fractie van de CHU 
is het de hoogste tijd , dat d it probleem van 
geldontwaarding en belastingheffing ten 
principale aan de orde wordt gesteld.
Maar de meest getroffenen kunnen op de
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van zijn achterban als persoon een rede 
voor de VNO, in Nijmegen, houden en een 
brief aan Kloos en Mansholt schrijven; de 
Kamer herinnert hem aan zijn verantwoor
delijkheid als leider van een kabinet.
In die funktie moet Den Uyl behoedzaam 
de tegenstellingen zien te overbruggen. H ij 
komt de socialisten en de christen
democraten enigszins tegemoet.
Het gevolg hiervan is echter dat geen der 
partijen volledig tevreden kan worden ge
steld. En ook moeten veel zaken naar nog 
komende nota’s en de behandeling in de 
Kamer worden verwezen, (inkomensver
deling; spreiding van macht; de bestrijding 
van de werkloosheid; het energiebeleid en 
de grondpolitiek onder andere).

P O S IT IE  PvdA

Deze algemene beschouwingen zijn geken
merkt door een confrontatie van uitgangs
punten tussen de PvdA en de christen
democratische partijen.
Een belangrijke vraag voor de toekomstige 
politieke ontwikkeling is welke opstelling de 
PvdA zal kiezen.
Van Thijn wierp de vraag op of het politiek 
klimaat wel aanwezig is om door de PvdA 
als wezenlijk beschouwde maatschappijher
vormingen door te voeren. De PvdA kan 
hierop zelf voor een belangrijk deel ant
woord geven.
Onlangs is de discussie over het nieuwe be
ginsel van start gegaan. Van fundamentele 
betekenis is het congres dat de PvdA
komend voorjaar over de NAVO zal 
houden. Als de PvdA op dit punt de kant 
van de PPR kiest zal dit ongetwijfeld 
belangrijke gevolgen hebben.

C H R IS TE N -D E M O C R A  TI SC H E  
S A M E N W E R K I N G

De thans ontstane politieke constellatie 
brengt voor de christen-democratische sa
menwerking moeilijkheden en mogelijkhe
den mee.
Moeilijkheden omdat vooral PvdA en VVD 
aan de christen-democratische partners —  
met name KVP en ARP —  trekken. Zowel 
Van Thijn als Wiegel citeerden kwistig uit

programs van de christen-democraten. 
„Gerede Tw ijfe l”  werd in d it debat aan
zienlijk meer genoemd dan Keerpunt. Op
vallend was dat premier Den Uyl deze weg 
niet volgde. In verband met de gesignaleer
de irritatie sprak hij, naar m ijn mening voor 
het eerst, over de steun die het kabinet 
zoekt b ij de „progressieven”  en de christen
democraten; zonder daarbij nadrukkelijk: 
onderscheid te maken tussen KVP/ARP 
enerzijds en CHU anderzijds. 
Geconstateerd kan worden dat de christen
democratische partners er bij deze alge
mene beschouwingen in geslaagd zijn —  
evenals bij het debat over de Defensienota 
—  de mogelijkheden tot samenwerking, on
danks de verschillende opstelling ten op
zichte van dit kabinet, optimaal te benut
ten.
Dit, in tegenstelling tot vorig jaar, toen d< 

premier bij de door Kruisinga ingediende 
milieumotie, er in slaagde KVP en ARP 
achter deze motie vandaan te krijgen. Nu 
bleven KVP, ARP en CHU bij de door hen 
ingediende moties bij elkaar. Aan^es en 
Andriessen gaven zelfs toe dat zij achteraf 
gezien, er beter aan hadden gedaan, vorig 
jaar de milieumotie-Kruisinga niet los te la
ten.
Verheugend is dat de christen-democra
tische partners duidelijk afstand hebben 
genomen van de pogingen van PvdA en 
VVD om hen naar zich toe te trekken. 
Aantjes, Andriessen en Kruisinga hebben 
elk op hun eigen wijze de eigen plaats en 
betekenis van de christen-democratische 
politiek voor ons land onderstreept.

Opnieuw is gebleken dat de aanwezigheid 
van d it kabinet, waar KVP en ARP deel van 
uitmaken, en de CHU in de oppositie zit, de 
versterking en uitbouw van de christen
democratie niet hoeft en niet kan blokke
ren, wanneer KVP, ARP en CHU zich voor 
de gemeenschappelijke zaak inzetten.

De komende maanden zullen ongetwijfeld 
nog belangrijke principiële discussies in het 
parlement tussen socialisten, liberalen en 
christen-democraten volgen.
Opvallend en verheugend was dit jaar het 
kwalitatief hoog nivo waarop vooral door de 
PvdA en de christen-democratische part
ners aan dit debat is deelgenomen.

H.van Spanning

resultaten van zo’n studie, die geruime tijd  
zal vragen alvorens zij is uitgewerkt, niet 
wachten.
Daarom vraagt de fractie van de CHU voor 
de zelfstandigen een herinvoering van de 
zelfstand igen-aftrek.
Daardoor kan althans enige pijn worden 
weggenomen.
Daarom ook vragen wij voor de kleine 
spaarder begrotingsruimte voor van het nog 
b ij de Kamer liggend wetsvoorstel om een 
bedrag van f200,- aan inkomsten uit 
vermogen vrij te stellen van inkomsten
belasting.

MILIEUBELEID

Het milieubeleid moet onzerzijds kritisch 
worden benaderd.
W ij waren ernstig teleurgesteld in het 
milieubeleid van d it kabinet.
Terzake van d it milieubeleid werden ons 
door PvdA, PPR en D ’66 gouden bergen 
beloofd. M aar die bergen hebben een muis 
gebaard.
Over het milieubeleid in het kader van de 
energienota komen wij nog nader te 
spreken.
W ij hadden ook daartegen bezwaren.
Maar daarnaast - en wij achten dat buiten
gewoon belangrijk - b lijft de wetgeving sterk 
achter.
Het vorige jaar hebben wij b ij motie 
gevraagd om een spoedige indiening van 
een wet op de geluidshinder en een wet op 
de bodemverontreiniging.

MOTIES

Het antwoord van premier-Den Uyl vonden 
wij voor een aantal punten onbevredigend. 
W ij achten een drietal moties noodzakelijk. 
Een vierde uitspraak van de Kamers werd 
aangekondigd, maar nog niet direct 
gevraagd.
De drie moties, die door KVP, ARP en 
CHU gezamenlijk werden ingediend, 
betroffen:
1. het mileubeleid;
2. het uitgavenbeleid;
3. de zelfstandigenaftrek.
De motie betreffende de zelfstandigenaftrek 
werd niet in stemming gebracht, aangezien 
door het kabinet een toezegging werd 
gedaan.
De motie betreffende het milieubeleid werd 
aanvaard, evenals de motie betreffende het 
uitgavenbeleid.
Meer in het bijzonder luidde mijn repliek in 
grote lijnen als volgt:

POSITIE MINISTER-PRESIDENT

Terzake van het antwoord op de decen
tralisatie, de kleinschaligheid, de functie 
van kleine samenlevingsverbanden, spreekt 
het antwoord ons aan.

COLLEGEVORMING (g.s. en b. en w.) - 
KABINETSVORMING

De Minister-President was onduidelijk over 
de collegevorming.
Het enige waar wij houvast aan hebben was 
zijn mening, dat er b ij de collegevorming 
overleg moet zijn met minderheden.
In eerste termijn heb ik  gesteld, dat d it bij 
de kabinetsformatie niet het geval was. Nu 
wordt die lijn  op tal van plaatsen door
getrokken.
W ij zijn voor een redelijk compromis.
W ij zijn voor open overleg.
Als dat bij de vorming van d it kabinet was 
gebeurd, was de verhouding chr. dem. - 
bewindslieden/soc. bewindslieden in d it 
kabinet niet 6-10 maar 6-7.
En zou de programformule van d it kabinet 
van gelijkwaardigheid van het chr. dem. 
program en keerpunt uitgaan.
Men kan dierbare woorden spreken over 
spreiding van macht en overleg met minder
heden.
Men kan dierbare woorden spreken over de 
betekenis van het compromis.
W ij achten die woorden niet in praktijk 
gebracht.
Niet in de gedaante van d it kabinet en niet 
bij de vorming van de colleges in tal van 
steden.
De zaak is voor de CHU des te ernstiger, 
omdat zij een herhaling betekende van de 
gang van zaken bij de vorming van d it 
kabinet.

W ij achten de brieven affaire wèl een 
ernstige zaak.
W ij achten ze dat vooral in het licht van de 
beantwoording van de vragen van de CHU 
over de aardgastarieven.
W ij achten ze dat ook in het licht van de 
museumtarieven.
Enkele vragen daarover zijn niet beant
woord.
Is van deze brieven afschrift gezonden aan 
de betrokken ambtgenoot van E. Z.? En zo 
neen, waarom niet?
Wat is de betekenis van de in de b rie f met 
de hand aangebrachte correctie?
W at is de betekenis van de uitspraak van de 
woordvoerder van de Minister-President, 
dat bestaan van de brie f ontkend was, 
omdat verwacht was, dat deze niet bekend 
zou worden weergegeven in de NRC? 
Gisteren gaf de Minister-President weer 
aanleiding tot het ontstaan van vraag
tekens. B ij z’n uiteenzetting over z’n rede te 
Nijmegen deed hij dat.
H ij had daar niet als Minister-President 
gesproken.
Ik  kan m ij niet voorstellen, dat de uitnodi
ging voor het houden van deze rede is 
gedaan aan J. M . den Uyl, lid PvdA, 
econoom, wonend te Buitenveldert, Wel- 
dam 5. Is er trouwens door hem uiting 
gegeven aan het feit, dat hij daar als privé- 
persoon sprak?
Maar er is meer. W ij zijn van oordeel: Hoe 
dichter b ij de Kroon, hoe minder partijman. 
Het optreden van de Minister-President te 
Nijmegen li jk t m ij niet in overeenstemming 
met die regel.
W ij achten het een illusie te menen, dat de 
heer Den Uyl daar gezien is als privé- 
persoon en niet als Minister-President.
W ij zijn trouwens van mening, dat het 
onjuist is, dat een Minister-President zó 
naar buiten optreedt.
Als men het tekort aan consistentie in het 
beleid van de Minister-President brengt in 
relatie to t de bij herhaling elkaar tegen
sprekende bewindslieden is het dan zo, dat 
er een tekort aan eenheid van beleid b lijk t, 
omdat de premier zelf die eenheid onvol
doende bevordert?
W ij willen graag beantwoording van de • 
hierover gestelde vraag.

UITGAVENNIVEAU

Het uitgavenniveau blijven wij als CHU 
belangrijk te hoog achten. W ij achten het te 
hoog u it hoofde van een goede bestrijding 
van de voortwoekerende inflatie der geld
ontwaarding en de ontwikkeling van de 
belastingdruk 1976 e.v.
Daarover achten wij een uitspraak van de 
zijde der Kamer noodzakelijk.
Daarover zal mede namens de CHU straks 
een uitspraak aan de Kamer worden 
gevraagd.
In eerste instantie heb ik er geen enkele 
tw ijfel over laten bestaan, dat mijn fractie 
geheel ontevreden is over hetgeen het 
kabinet t.a.v. de middenstand en de 
landbouw heeft voorgesteld. W ij waarderen 
de voorstellen die zijn gedaan, maar ze zijn 
bepaald onvoldoende.
Ik heb in eerste instantie heel nadrukkelijk 
de suggestie van herinvoering van de zelf
standigenaftrek op tafel gelegd. De 
Minister van Financiën is daar althans wat 
mij betreft niet op ingegaan.
Ook over dat punt achten wij nu een 
uitspraak van de Kamer noodzakelijk. 
Daarover zal mede namens de fractie van de 
CHU straks een uitspraak aan de Kamer 
worden gevraagd.

MOTIE MIDDENSTAND

Met nadruk leg ik vast, dat indiening van 
die motie mede namens ons niet betekent, 
dat mijn motie, die is aangehouden, terzake 
van de middenstand door mij zal worden 
ingetrokken.
Integendeel, wanneer de nadere overwe
gingen van het kabinet op afzienbare 
termijn voor de middenstand en de 
landbouw geen bevredigende resultaten 
afwerpt, zal ik tot reactivering van die motie 
overgaan op afzienbare termijn en daarover 
in aangepaste vorm een uitspraak van de 
Kamer vragen.
De beantwoording terzake van het milieu
beheer achten wij onvoldoende. Terzake
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En toch...... CD.A.
door mr. 0 . W. A. van Verschuer - Voorzitter CHU
Als we terugkijken op de geschiedenis van 
de partijvorming in Nederland bekijken 
dan is de conclusie dat we een traditioneel 
denkend en zakelijk benaderend volk zijn. 
Grote veranderingen in politieke 
ideologieën en daarmee samenhangende 
wijzigingen in opstelling en aantal van poli
tieke partijen bleven achterwege. Ondanks 
of misschien dankzij Koekoek, Gruiters en 
Drees kregen we geen doorbraak in de jaren 
vijftig  en zestig; dankzij Tilanus en anderen 
geen doorbraak na de tweede wereldoorlog. 
Ik  memoreer d it omdat wij er in deze tijd  bij 
bepaald worden in ons streven naar een ver
nieuwing in het Christen Democratisch 
denken en het daarvan gestalte geven in het 
Christen Democratisch Appèl.
Het is noodzakelijk voor de vele mensen in 
gemeente, provincie en R ijk, die zich in d it 
probleem verdiepen, zich a f te vragen o f zijn 
beweegredenen zuiver zijn, o f zijn doel goed 
is en te overwegen o f de juiste middelen ge
bru ik t worden om dat doel te bereiken. 
Daarnaast moet men zich beraden over het 
moment waarop o f de periode waarin de 
besluitvorming zou moeten geschieden. 
Eerst de beweegredenen tot de vorming van 
het C.D.A.
Worden zij die voor- en tegenstanders van 
het C.D.A. zijn gescheiden door een muur 
opgebouwd met stenen van hen die al het 
oude willen vasthouden en stenen van hen 
die alles willen veranderen? O f bestaat er 
voor het benaderen van de voor ons lig 
gende problemen een verschil in ver
trouwen. Het vertrouwen dat men in staat 
moet zijn iets eigens, nodig voor een stukje 
zelfhandhaving, mee te nemen en te laten 
leven en te ontplooien. Is de beweegreden 
een behoefte aan macht en invloed voor je 
partij maar met name voor jezelf? O f is het 
een behoefte je los te maken u it verouderde 
tradities en hinderende normen?
Van tijd  tot tijd  moeten wij hier stil bij 
staan. Alleen zuivere beweegredenen en een 
duidelijke ideologie zullen ons op den duur 
staande houden. In het Nederlandse poli
tieke krachtenveld kwam en verdween te
veel aan gebrek van ju ist die zaken waar ons 
volk haast intuïetief doorheenkijkt.
Maar er is meer. Ons voornaamste argu
ment moet zijn dat wij met zeer velen met 
wie wij te lang gescheiden waren in het
C.D.A. leggen, zoeken en vinden een klein 
stukje van ons Christelijk geloof. Dat willen 
wij onze voornaamste energie bron laten 
zijn o f worden. D it betekent dat in diepste 
wezen voor velen onzer het zich uitspreken 
voor het C.D.A. iets te maken heeft met en 
lijk t op het proberen u it te spreken van je 
Christelijk geloof. Hiermede is ons doel be
paald. Het steeds weer opnieuw in 
eigentijdse gedachten, woorden en daden 
vorm geven aan een bijbelse samenleving. 
Met alle normen en dus alle wetten en alle 
ge- en verboden die we daaraan mogen re
lateren èn die u it onze verantwoordelijkheid 
mogen putten.
Voor het bereiken van d it doel hebben we 
een middel nodig en dat is een partij. We

zijn echter wel lang bezig aan het opbouwen 
ervan. H ierbij vergeten we wel nogal eens de 
beginselen van Christelijke naastenliefde 
die we overigens vaak zo dierbaar citeren. 
We moeten daarbij oppassen dat we niet al 
bouwende bezig zijn het huis onbe
woonbaar te maken doordat de een er Fe
deratie bovenplakt en zegt, niet een partij 
en de ander het tegenovergestelde betoogt. 
Het is ook daarom goed dat de tijden be
paald zijn voor de volgende stappen die we

moeten nemen, namelijk 15 december in de 
Unieraad en 8 februari 1975 voor de be
sluitvorming in de algemene vergadering. 
Ik  hoop van harte dat wij in de tijd  die nu 
voor ons ligt niet alleen bezig willen zijn met 
de zaken van partijorganisatorische en par
t ij politieke aard. Maar dat wij ook in deze 
in alle opzichten moeilijke en belangrijke 
dagen voor de Christen democratische par
tijvorming ons bewust zullen zijn van ons 
fundament. Dankzij d it fundament mogen 
en kunnen wij met vallen en opstaan elkaar 
vasthouden. Dankzij d it fundament mogen 
en moeten wij biddende vertrouwen in ons 
welslagen.

Verschuer.

CHU en
door dr. R. J. H. Kruisinga
Men moet met enquêtes en opinieonderzoe
ken altijd heel erg voorzichtig zijn.
Ze vertegenwoordigen lang niet altijd de 
werkelijkheid.
Vandaag wil ik er zeer hij uitzondering op 
ingaan.
Dat doe ik omdat er de laatste tijd verschil
lende van die onderzoekingen naar huiten 
gekomen zijn.
Ook omdat ons regelmatig om commentaar 
is gevraagd.
Tot nu toe heb ik m ij van commentaar ont
houden. Ik  vind dat het uitzondering moet 
blijven. Nu kan ik  er echter niet meer geheel 
aan voorbijgaan.
Ik  doe het ook, omdat er binnenskamers 
nog verschillende andere opinieonderzoe
ken hebben gecirculeerd.
Eén ding b lijk t u it alle. Om die redenen 
verdienen ze nu zeker voor ons als CHU 
aandacht.
In al de onderzoekingen staat de CHU 
duidelijk op winst.
De CHU gaat b ij al de onderzoekingen 
belangrijk vooruit.
Daaruit b lijk t waardering van het beleid, 
dat de CHU heeft gevoerd.
Dat is voor ons erg verheugend. Niet 
daarvoor alleen hebben we hard gewerkt. 
Maar wel mede daarvoor hebben erg velen 
u it de CHU erg hard hun best gedaan. Daar 
mogen we nu dankbaar voor zijn.
Het laatste onderzoek dat is bekend ge
maakt, is van een paar weken geleden, u it
F.E.M. van 9 oktober 1974.
De uitslag wordt hieronder gepubliceerd. 
Er is een bijzondere reden, waarom ik  op 
die uitslag de aandacht vestig.
Dat doe ik ook in onze relatie tot de KVP en 
de ARP.
Vaak is er de onbewezen stelling ver
kondigd: Als de CHU zal winnen, zal dat al
leen gaan o f kunnen gaan ten koste van 
ARP en KVP.
Die stelling gaat uit o.m. van een 
fatalistische houding t.a.v. de christen- de
mocratie.
De stelling heb ik nooit begrepen.
De stelling is onvoldoende wetenschappelijk 
bewezen.
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van de kernenergie milieuproblematiek zal 
de CHU daar b ij de behandeling van de 
energienota op terugkomen.
Terzake van de milieuwetgeving wil ik  thans 
mede namens de fractie van KVP en ARP 
een uitspraak van de Kamer vragen.

INFLATIE EN RENTE

Ik  heb met nadruk gepleit voor voorzie
ningen voor de kleine spaarder in verband 
met de geldontwaarding.
De Minister behoeft de CHU-fractie niet te 
vertellen, dat het f200,- wetsontwerp niet op 
deze problematiek is toegesneden.
Maar het zou wel een begin van aanpak 
zijn. In  ieder geval zou het deze mensen iets 
helpen.
Het kabinet doet nl. helemaal niets.
W ij betreuren dan ook bijzonder deze 
volledige afwijzende houding van het 
kabinet.
W ij zullen hier nader op terug willen komen 
in de loop van d it jaar.

INFLATIECORRECTIE

Het antwoord van de Minister op de vraag 
waarom d it kabinet van de machtiging tot 
beperking van de inflatiecorrectie gebruik 
heeft gemaakt, was beneden de maat.
De Minister had geen enkel antwoord op de 
vraag op grond van welke positieve over
wegingen het kabinet van oordeel is, dat een 
volledige inflatiecorrectie een onjuist beleid 
zou zijn geweest.
Een motie in die zin verdient onze steun. 

VOLKSHUISVESTING

Onze vrees verleden jaar uitgesproken in de

motie-Tolman over het woningbouwpro- 
gramma is helaas bewaarheid geworden. 
Alle goede bedoelingen om nu een nota te 
laten verschijnen over de structuur van de 
werkloosheid in de bouw ten spijt, geeft de 
stijging van de werkloosheid in deze sector 
aan, dat deze regering helaas achter de 
feiten aanloopt.
M ijn  vraag voor een geactualiseerde visie op 
de motie-Tolman is niet beantwoord, die 
hoort de CHU nog graag.

ONDERHOUD EIGEN HUIS

Het antwoord inzake de aftrekbaarheid van 
onderhoudskosten voor de eigen woning 
heeft ons teleurgesteld.
M ijn  fractie zal in de toekomst blijven 
ijveren om wijziging te krijgen in het 
huidige wettelijke systeem terzake van de 
aftrekbaarheid van het onderhoud van het 
eigen huis.
Bij de bespreking van de algemene 
economische situatie in ons land en de 
wereld heeft de Minister-President erop 
gewezen, hoezeer de verwevenheid van ons 
land met de wereld om ons heen bepalend is 
voor de mogelijkheden van het regerings
beleid.
Dat li jk t ons een verstandig uitgangspunt 
van beleid.
De vraag is in hoeverre het kabinetsbeleid 
daarvan b lijk  geeft.
W ij hebben hier ernstige twijfel.
Zeker in een open economie als de onze 
moet de regering met betrekking tot die 
materie extra voorzichtig zijn.
Ik wijs nog eens op het bericht, dat ik 
eergisteren citeerde en waaruit duidelijk 
bleek, hoezeer ons onderMmingsklimaat 
aan het verslechteren is. D a^is een hoogst 
ernstige zaak voor de werkgelegenheid.

Kruisinga.

l.'

Zij wordt niet bevestigd uit veel cijfers, die 
wij hebben gezien en geanalyseerd.
En ze houdt natuurlijk weinig rekening met 
een mogelijke Invloed van gevoerd en te 
voeren, politiek beleid op de openbare 
mening.
Reden temeer om het laatste onderzoek van 
het bureau Veldkamp/Makrotest onder de 
aandacht te brengen. Het laatste onderzoek 
is overigens geheel in overeenstemming met 
het daaraan voorafgaande van het bureau 
dat t.a.v. verkiezingsonderzoeken in ons 
land nogal eens „goed zat” .
Veldkamp voorspelde o.m. treffend ju ist re
cente verkiezingsnederlagen van de C.H.U. 
Het begeleidend commentaar b ij de 
enquête lu id t als volgt: „De politieke voor
keur voor de VVD  is met 19% het afgelopen 
jaar constant gebleven. De PvdA heeft ter
rein verloren: van 31% naar 28%. De grote 
winnaar is de CHU met een stijging van 4% 
naar 8%. De minste voorkeur gaat met 40% 
nog steeds u it naar de CPN, op grote af
stand gevolgd door de VVD  en de Boeren
partij” .
Reden in het bijzonder voor aandacht voor 
het onderzoek is niet alleen dat na de PvdA 
en PPR de CHU de derde partij is met de op 
één na minste voorkeur en dat ze zeer laag 
staat als partij met minste voorkeur. 
Reden tot aandacht is met name, dat de 
CHU in ruim één jaar tljds haar kiezers- 
aanhang heeft weten te verdubbelen. 
Reden tot die aandacht is zeker, dat die ver
dubbeling van kiezersaanhang niet is ge
gaan ten koste van KVP en ARP. 
N atuurlijk kent men nooit het precieze 
verloop van interne verschuivingen.
Maar het beeld van J1 de recente onderzoe
kingen is in zijn tendens gezien te belang
r ijk  èn te algemeen om daar politieke 
betekenis aan te ontzeggen.
Die verdubbeling van de CHU in kiezers
aanhang, daar zijn we als CHU erg mee in
genomen.
Temeer mogen we daarmee ingenomen zijn 
nu hiermee een versterking van de christen
democratie wordt verwerkelijkt.
Zeer zeker mogen we daarmee ingenomen 
zijn nu daar’ een versterking van de

Naar welke 
politieke partij 
gaat uw voor
keur uit, en 
voor welke partij

voorkeur
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christen-democratie in door CHU bepleite 
richting wordt verwerkelijkt.
Velen hebben daartoe en daarbij in het 
afgelopen jaar niet tevergeefs véél van hun 
inzet en véél van hun werkkracht gegeven. 
Dat is reden om erg dankbaar te zijn.

Mag ik  er nog één wens aan toevoegen? 
Dat is laten we ook nu, ja vooral nu de orga
nisatie van onze Unie van onze CHU ver
sterken.
Laat ieder die het bovenstaande met in 
stemming gelezen heeft aan die instemming 
een beetje eigen inspanning toevoegen. 
Dat kan hij door ieder één nieuw lid aan te 
brengen.

Het is vaak zo gemakkelijk.
Denkt U eens aan Uw buren.
Denkt U eens aan Uw kennissen.
Denkt U eens aan Uw familie.
Misschien denk eens aan U zelf.
Vaak is één telefoontje o f één gesprekje ge
noeg.
U kunt het adres waar U leden kunt opge
ven: CHU, Wassenaarseweg 7, Den Haag. 
Heel veel dank voor Uw inspanning.

Meeste Op een Minste
voorkeur na

meeste
voorkeur

sept. sept. sept.
’74

sept.
’ 73

sept,
’74’ 73 ’74

P.v.d.A. 31 28 13 5 7
V.V .D . 19 19 9 11 14
K.V.P. 11 11 9 4 2
C.H.U. 4 8 10 2 2
A.R.P. 7 7 7 2 1
P.P.R. 6 7 13 1 2
P.S.P. 2 3 5 4 3
D’ 66 3 . 2 7 2 2
DS’ 70 4 3 9 2 1
C.P.N. 2 2 1 43 40
G.P.V. 1 1 1 3 2
S.G.P. 1 1 1 2 2
B.P. 1 1 3 12 10
R.K.P.N. 0 1 1 3 5
Geen inform atie 6 8 11 7 9

Wees doorlopend goed en tijdig 
geinformeerd
Deze week ontvangt u het Ledencontactblad, dat u zo goed mogelijk informeert 
over alles wat er in de CHU gebeurt.

Hoe krijg t u volgende week uw inlichtingen? U it de krant, de radio o f t.v.? Dan 
k rijg t u over de CHU beslist te weinig.
Er is een betere weg. Abonneert u op uw eigen weekblad

„DE NEDERLANDER”
waardoor u elke week geïnformeerd wordt over alles wat er in en rond de Unie is 
o f wordt gedaan.

Dan k r i j^  u uitvoerige informatie over standpunten van de Ie o f 2e Kamer
fracties bij belangrijke zaken van nationaal belang, maar evenzeer van de nieuwe 
hoofdredacteur Dr. K. de Vries.

Zorg dat u op de hoogte b lijft, vooral nu. Zendt de bon in die u op de achter
pagina vindt.
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De vrouw
in het politieke leven
In 1973 is door het Ned. Vrouwencomité een inventarisatie gemaakt van vrouwen in hogere 
beroepen en politieke carrières, waarvan wij onderstaand overzicht ontlenen.

Regering (eind 1973):
Ministers: 16 onder wie 1 vrouw 
Staatssecretarissen: 17 onder wie geen vrouw(en)

Parlement: mannen vrouwen totaal 
Eerste Kamer 1: 74(98,7%) 1(1,3%) 75(100%)

In 1973 had in 42% van de Nederlandse gemeenten nog geen enkele vrouw zitting in de 
gemeenteraad (onderzoek Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Commissarissen der Koningin: 11 onder wie geen vrouw(en) 
Burgemeesters: ±  780 onder wie 6 vrouwen.

Politiek/Ambtelijk

Daaruit b lijk t wel, dat de vrouw nog maar een zeer bescheiden plaats inneemt in het 
politieke leven van Nederland.
Het is nog niet bekend o f na de raadsverkiezing in mei 1974 en de wethoudersverkiezing in 
september 1974 deze cijfers voor raden en wethouders ingrijpend zijn gewijzigd.
Wel weten wij op d it moment, dat de volgende vrouwelijke wethouders zijn herkozen:

Mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta te Sneek
Mevrouw A.M. Werther-van Suylekom te Woudrichem (door herindeling gemeenten reeds
per 1 januari 1973 gekozen).
mevrouw K. Strijd-Groenewegen te Harderwijk
mejuffrouw M.J. Vosjan te Ommen.

Proficiat met deze herverkiezing.
Uiteraard is het mogelijk, dat elders in den lande ook nog vrouwelijke CHU-wethouders 
zijn gekozen, zonder dat deze verkiezing aan de Centrale bekend is. Willen eventuele ge
kozenen (herkozenen) d it even mededelen bij mevrouw Van der Mei-Zilverentant, 
Meentweg 96 te De Meern?

L.G. Baud

Positie van de vrouw op de arbeidsmatkt
Onlangs verscheen er een publikatie van 
de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Vakcentrales (SWOV) over de positie van 
de vrouw op de arbeidsmarkt, onder de 
tite l: ,,Wat schort er aan?”

Tussen 1960 en 1971 zijn  e r meer dan 
een kwart m iljoen Nederlandse vrouwen 
weer gaan werken en veel van hen deden 
teleurstellende ervaringen op. Het SVOW 
schat dat ongeveer driekw art van de ,,te
ruggekeerde”  vrouwen de laatste tien 
jaren parttim e werk heeft gedaan. Maar 
de bedrijfseconomische bezwaren tegen 
werkneemsters met een gedeeltelijke 
werkweek of -dag blijken erg zwaar te 
blijven wegen.
B ij so llic ita ties worden deze vrouwen ook 
al heel vroeg ,,oud”  gevonden: SWOV 
noemt een gemiddelde van 35 a 40 jaar, 
te rw ijl bijvoorbeeld in de adm inistratie 
25 jaar al als ,,te oud”  wordt bestempeld. 
Het onderwijs dat grote groepen vrouwen 
hebben gevolgd maakt hun positie er ook 
al niet beter op. In 1970 had ongeveer 80% 
van alle vrouwen tussen de 20 en 65 jaar 
in ons land geen enkele beroepsopleiding 
afgemaakt.
,,Dat schort eraan”  zegt ook dat vrouwen 
op vele manieren ,,te rs lu iks ”  worden ge
discrim ineerd, o.m. doordat ze (vaak 
veeij minder verdienen dan mannelijke 
collega’s van ongeveer dezelfde leeftijd 
met dezelfde functie.
Vooral bij pa rt-tim ers  noemt het SWOV 
ook de arbeidszekerheid^veel te klein. 
Grote groepen part-tim e  werkende vrou
wen vallen nog niet a ltijd  onder een c.a.o. 
In de p raktijk  b lijk t ook dat ziekte van man 
of kinderen veel extra problemen met de 
werkgever oplevert. Het SWOV ste lt dan 
voor na te gaan hoe ouders b ij ziekte van 
hun kinderen betaald verlo f kunnen krijgen.

VAN BELANG
Van belang is, dat ,,het werk naar de 
mensen wordt gebracht” , zodat de vrouwen 
dicht b ij huis hun werk kunnen doen en niet 
behoeven te pendelen.

In de grote steden ontbreken voldoende en 
betaalbare opvangmogelijkheden voor de 
kinderen. Tot zover de inhoud van het 
rapport.
Het is goed, dat ieder, die mee denkt en 
mee werkt aan het maken van toekomst
plannen voor de gemeente oog heeft voor 
de noodzaak om te r plaatse geschikte 
werkgelegenheid te creëren met de daar
bij behorende voorzieningen, opdat ook 
de vrouwen hun plaats in het arbeidspro
ces kunnen innemen zonder dat hun gezin 
in moeilijkheden komt.

L. G. Baud

Unieraadsvergadering 
over ruimtelijke 
ordening
De Unieraad houdt op zaterdag 26 oktober 
aanstaande een bijzondere vergadering. 
Aan de orde komt dan de derde regerings
nota inzake ruimtelijk ordening.
Alle belangstellenden in en 
belanghebbenden bij deze materie zijn 
welkom bij de bespreking die gehouden 
wordt in ,d)e Oude Tram” te Amersfoort en 
om 10 uur begint.

Op zaterdag 26 oktober worden de 
discussies gevoerd aan de hand van een 
discussienota, samengesteld onder 
auspiciën van de Lohmanstichting door 
vice-voorzitter mr. F.H.J. Schneiders, naar 
aanleiding van contacten met drs. J.L. van 
Malénstein, ir. J.Ph.L. Petri, mevrouw ir. 
N.C. de Ruiter en drs. J. Tegelaar.
Zij die de vergadering willen bijwonen, 
kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij 
het Uniebureau, Wassenaarseweg 7, Den 
Haag, telefoon 070-244516.

H.L.

Oveizicht stemming over ingediende moties 

bii algemene beschouwingen

Tweede Kamer 1: 130 (86,7%) 20(13,3%) 150(100%)

Raad van State: 4.
20 (gewone) leden onder wie 1 vrouw

Provinciale Staten; jaar mannen vrouwen totaal
5.

1966 629(93,5%) 44(6,5%) 673(100%) 6.
1970 639(92,7%) 50(7,3%) 689(100%)
1973 631(91,6%) 58(8,4%) 689(100%)

7.
Gedeputeerde Staten: jaar mannen vrouwen totaal

1966 64(96,9%) 2(3,1%) 66(100%)
1970 65(98,5%) 1(1,5%) 66(100%) 8.
1973 63(95,5%) 3(4,5%) 66(100%)

Gemeenteraden: jaar mannen vrouwen totaal 9.
1966 11389(95,2%) 572(4,8%) 11961(100%)
1970 10891(92,8%) 842(7,2%) 11733(100%)
1973 geen gegevens 10.

Wethouders: jaar mannen vrouwen totaal 11

1966 2094(98,7%) 28(1,3%) 2122(100%)
1970 1984(95,2%) 60(4,8%) 2044(100%) 12.
1973 geen gegevens

Motie a(angenomen) KVP ARP CHU 
v(erworpen)

1. Koning (VVD) betr. de uitbreiding van de inv. 
aftrek t.b.v. ondernemers in het midden en 
kleinbedrijf

2. Wiegel (VVD) betr. verbetering van de inkomens
positie van de zelfstandigen

3. Drees (DS70) betr. het indienen van een ontwerp- 
Toelatingsregehng voor migratie van Suriname 
naar Nederland
Van Aardenne (VVD) betr. vermindering van de 
begrote uitgave voor 1975 met tenminste 
1400 miljoen

van de inflatiecorrectie
Kruisinga (chu) betr. het bij de kamer indienen 
van wetsontwerpen m.b.t. de bescherming van 
het milieu
Andriessen (kvp) betr. verwezenlijking van de 
op de Parijse Topconferentie yastgestelde 
doelstellingen inzake een Europese Unie 
uiterhjk in 1980
Terlouw (D’56) betr. het betrekken van de 
Raad van Overleg voor Mediaal en Hoger 
Personeel bij het soc. econ. overleg 
Van der Lek (psp) betr. toetsing van bedrijfs
investeringen aan maatschappehjk nut en 
andere criteria
Beuker (rkpn) betr. het wederom opnemen
van de bede in de troonrede
Van Aardenne (VVD) betr. vermindering
van de druk van de collectieve lasten op
de middeninkomens
Schouten (arp) betr. uitgavenbeperking
t.g.v. een zelfstandigenaftrek en een
bijdrage aan het algemeen
kinderbijslagfonds

A A N T E K E N IN G

+ + -t

+ + -1-

-  X +

n.b. + = voor 
— = tegen 
X = verdeeld

Ingetrokken werden de motie-Dolman, betreffende het terugdringen van de strukturele 
werkloosheid en de motie-Notenboom, betreffende de zelfstandigenaftrek voor de in 
komstenbelasting.
De moties-Kruisinga, Schouten en Notenboom werden door KVP, ARP en CHU gezamen
lijk  ingediend. De motie-Andriessen werd naast deze drie partijen ook getekend door PvdA, 
PPR, D ’66, DS’70 en VVD.
In afwijking van de meerderheid der fraktie stemden drie KVP-leden en een AR-lid voor de 
motie Van Aardenne (nr. 5); drie AR-leden stemden voor de motie-Van Aardenne (nr. 11).

In zijn stemverklaring zei Kruisinga, gelet op de motie-Schouten, geen behoefte te hebben 
aan de motie-Van Aardenne (nr. 4). Ten aanzien van de motie-Wiegel (nr. 2) wees h ij er op 
dat deze materie ook aan de orde wordt gesteld in een door Kruisinga b ij zijn interpellatie 
aangehouden motie. H ij zal deze motie na het bekend worden van de maatregelen, die de 
regering zal nemen nader aan de orde stellen. Voor de stemverklaring over de motie-Beuker 
zij verwezen naar het artikel over de bede.

H. van Spanning.

CDA^tudiedag voor vrouwen
Op maandag 18 november 1974 wordt van 10.00-17.00 uur in Vormingscentrum 
Kerk en Wereld te Driebergen een CDA-studiedag voor vrouwen gehouden.
Deze studiedag is bestemd voor forumleden bij de cursussen Politieke Scholing, 
voor Vrouwen die wederom deze winter over in den lande zullen worden 
gehouden.
Het is van groot belang dat de forumleden van de politieke partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht en wat hen te wachten kan staan.
Voor deze studiedag kunt u zich thans reeds opgeven.
W ilt u alvast in uw omgeving nagaan wie aan deze cursus wil deelnemen?

BON 

Naam:. 

Adres:.

W oonplaats:_____________ ;___________________________________________

Geeft zich hierbij op als deelnemer(ster) aan de CDA- studiedag.

Insturen b ij het secretariaat van de Centrale van C.H.-Vrouwen: Meentweg 96 
De Meern.

Over de perspectieven van de economische ontwikkeling verscheen een brochure 
onder de tite l ■

Gerede twijfel
De nota is een uitgave van de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en 
KVP. Bij het aan de orde stellen van de discussie over de perspectieven van de 
economische ontwikkeling stuitte men op vragen van economische groei, 
schaarste aan grondstoffen, verdeling van de welvaart, inflatie etc.
Het is een omvangrijke en ingewikkelde problematiek, die wij nog niet meester 
zijn, maar die wel aanleiding geeft tot GEREDE TW IJFEL o f wij ons wel op de 
goede weg bevinden.
Naar aanleiding van deze gerede twijfel is door de wetenschappelijke instituten 
een discussiestuk ontworpen.

De prijs bedraagt ƒ  3,75 per exemplaar.

Bestelling is mogelijk door storting van het bedrag op giro 604500 t.n.v. 
Lohmanstichting, Den Haag met vermelding van „Gerede Tw ijfe l” .



VRIJDAG 18 OKTOBER 1974

Van CHU via PCP naar CDA
door Wffi. C. de Kruyf, voorzitter CDA - Den Haag
Maandag 30 september jT. organiseerde het 
Christen Democratisch Appél Den Haag i« . 
een openbare vergadering in één der zalen 
van het Nederlands Congresgebouw, waar 
de leden van de Tweede Kamer, de heren 
mr. G.C. van Dam (ARP), mr. W . Schotten 
(CHU) en W . -du Chatinier (KVP) com
mentaar gaven op Troonrede en Miljoe
nennota. Voor deze b(jeenkomst van het 
Haagse CDA, waarin de besturen van de 
kiesverenigingen van ARP, CHU en KVP 
samenwerken, waren ook de rechtstreekse 
leden van het CDA uitgenodigd. Deze leden 
hehben zich nl. in de residentie tot een 
groep verenigd.
De belangstelling voor dit politiek gebeuren 
was groot. Niet één stoel was onbezet. 
Omstreeks negen uur werd de laatste stoel 
bezet door CDA-wethouder L. van der Wei
de, die met zijn collega-wethouder HJ'. 
Happel en verschillende raadsleden uit de 
CDA-fractie aanwezig was. Ook een ge
slaagde vergadering, met name door de dis
cussie na de pauze. Vrijwel niemand verliet 
voor het einde (omstreeks kwart over elf) de 
zaal.

Met deze vergadering na Prinsjesdag zet de 
Kamerkring ’s-Gravenhage van de CHU -in 
breder verband- een traditie voort. Toen ik 
in 1949 van Hilversum naar Den Haag ver-

Er was eens....
Er was eens, heel lang geleden,: dat zijn 
de woorden die toegang verschaffen tot 
sprookjesland, die herinneringen opwek
ken aan Sneeuwwitje en de 7 dwergen, 
aan Roodkapje of Doornroosje en aan zo
veel andere figuren uit aloude en toch weer 
immer nieuwe verhalen.
Er was eens,: wie denkt daarbij niet met 
enige vertedering terug aan jeugd en ver
leden? Wie gebruikt deze woorden thans 
nietbm kinderen of kleinkinderen, neefjes 
of nichtjes zelf te vertellen of voor te le
zen over dwergen en reuZen, kastelen en 
de gelaarsde kater en al datgeen dattesa- 
men de inhoud vormt van vele sprookjes
boeken?
Er was eens, nog niet zo lang geleden,: 
dat moeten woorden zijn die voor sommi
ge van onze lezers iets betekenen en voor 
hen is dat aan te vullen met: de ledenwerf
actie van de CHU. De lezers behoren veel
al tot de trouwe medewerkers aan de le
denwerfactie 1973-1974 die wij in juni j.1. 
met zoveel succes konden afsluiten. Uit 
brieven en andere reacties blijkt dat daar
aan met enige heimwee teruggedacht 
wordt. Zo bereiken ons voorstellen voor 
een nieuwe actie, zo horen we van plaat
selijke plannen en zo krijgen we soms 
originele voorstellen voor een speciale 
aanpak.
Enkelen hebben ons bericht gezonden, dat 
ze gewoon maar doorgaan. Gaarne willen 
wij hier vermelden dat wij al deze be
richten op hoge prijs stéllen en deze 
tevens onder uw aller aandacht brengen. 
Ook nu heeft de CHU nieuwe leden nodig, 
heel hard nodig. Het zijn voorbeelden die 
ter navolging zijn aan te bevelen.
Als resultaat van dit alles kunnen we met 
enige trots en grote vreugde mededelen 
dat door deze activiteiten de CHU in de 
maand september 62 leden - onder wie 
14 vrouwelijke - mocht inschrijven. Uiter
aard met inbegrip van degenen die zich na 
de laatste televisie-uitzending van frac- 
tie-voorzitter de heer R. J. H. Kruisinga 
opgaven.

Uniebureau

huisde en daar weer lid van de Unie werd, 
trof ik in mijn nieuwe woonplaats een goede 
gewoonte aan. Elk jaar werd daar het ver- 
gaderseizoen in september/oktober geo
pend met een openbare vergadering van de 
CHU, waarop de fractievoorzitter, toen nog 
tevens Unievoorzitter, nu wijlen dr. H.W. 
Tilanus, Troonrede en Miljoenennota be
sprak. Deze vergadering was dan het sein 
voor de plaatselijke kiesverenigingen om 
ook hun activiteiten te gaan ontplooien. De 
oude heer Tilanus vond het geen bezwaar 
om vóór de algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer reeds in het openbaar 
enkele kanttekeningen te plaatsen bij de 
plannen van de regering, anderen dachten 
daar iets anders over. De heer Beernink 
heeft als Unievoorzitter ook verschillende 
malen deze spreekbeurten vervuld, doch 
eenmaal fractievoorzitter zijnde wenste hij 
zijn kruit droog te houden. Hij is toen ver
vangen door drs. A.D.W. Tilanus, prof. dr.
J.W. van Hulst, jhr. mr. L. E. de Geer van 
Öudegein, J.T. Mellema en mr. W. Seholten.

In stand gehouden

Na mijn verkiezing in 1963 als opvolger van 
ir. W. Langeraar tot voorzitter van de Ka
merkring heb ik bewust deze traditie in 
stand gehouden. Intussen was in 1958 bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag 
een samenwerking tot stand gekomen tus
sen ARP eti CHU. Voor het eerst werd in 
dat jaar uitgekomen met één protestants- 
christelijke lijst en werd in de raad één frac
tie gevormd. Behoudens een verkiezings
bijeenkomst werd van samenwerking tussen 
béide partijen in de praktijk weinig ge
merkt. Voor het indienen van de ge
meenschappelijke lijst was nodig het op
richten van een orgaan, dat bevoegd was om 
deze lijst in te dienen, nl. het Plaatselijk 
Convent van Protestants-Christelijke Par
tijen.
Het voorzitterschap werd bij toerbeurt vier 
jaar vervuld door de voorzitter van de AR- 
Kieskringcentrale, geassisteerd door de 
secretaris van de CH-Kamerkring, en de 
voorzitter van de CH-Kamerkring, geassis
teerd door de secretaris van de AR-Kies- 
kringcentrale.
In de tweede helft van de zestiger jaren rijp
te de gedachte, dat het contact tussen ARP 
en CHU, los van bijeenkomsten in verkie
zingstijd, geïntensiveerd diende te worden. 
Er kwamen gemeenschappelijke vergade
ringen met de Protestants-Christelijke ge- 
meenteraadsfractie, waarop leden en kie
zers, de achterban- vragen konden stellen 
aan en discussiëren met de raadsleden. Met 
name de vergadering vlak voor de behande
ling van de begroting leverde volop stof voor 
een geanimeerde gedachtenwisseling. En zo 
groeiden wij ook toe naar een ge
meenschappelijke opening van het winter
seizoen, waarop de landspolitiek aan de or
de kwam. Voor de eerste bijeenkomst, uit
geschreven door het Plaatselijk Convent, 
waren als sprekers gevraagd twéé hooglera
ren, te weten de Eerste Kamerleden prof. 
W. Albeda en prof. J.W. van Hulst. De toen 
aanwezigen zullen zich ongetwijfeld nog de
ze avond herinneren, een bijeenkomst wat 
de vraagstelling en gedachtenwisseling be
treft van niveau.

Steeds hechter

Toen na de raadsverkiezingen in 1970, 
waarbij Prot.-Christelijken en KVP met af
zonderlijke lijsten uitkwamen doch wel met 
één verkiezingsprogram, in de raad een 
steeds hechtere samenwerking tussen 
ARP/CHU enerzijds en KVP anderzijds tot 
stand kwam, werden de hearings met de

Betaling van uw contributie  

en dergelijke
Voor ons allemaal geldt dat we bij het 
betalen van de contributie even opletten 
of we het wel goed doen. En dan be
spaart 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, kiesver
enigingen en de CHU zelf verkeerd worden 
gebruikt.

Het is als volgt:
De Unie wordt gevormd door autonome 
kiesverenigingen die zelf hun contribu
tie innen. Meestal komt de penningmeester 
bij u langs ofwel u krijgt een berichtje 
thuis gestuurd. Helpt u een handje door 
vlot te betalen!
1. Uw contributie betaalt u aan de pen

ningmeester van uw plaatselijke kies
vereniging.

2. Abonnementsgeld voor het weekblad 
,,De Nederlander” (zo’n 4000 leden 
willen meer dan alleen het maande
lijks contactblad!) betaalt u op giro
rekening 70154 t.n.v. Stichting Unie
pers, Voorburg. U krijgt hiervoor een 
acceptgirokaart!

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 hét een 
jaarlijkse of een eenmalige bijdrage 
betreft.

4. Abonnementsgeld voor het CH-tijd- 
schrift en donaties voor de Jhr. A. F. 
de Savornin Lomanstichting dient u te 
gireren naar giro 604500 t.n.v. Loh- 
raanstichting, ’s-Gravenhage.

Uniebureau

achterban voortaan ook gemeenschappelijk 
gehouden. Zo gingen weTangzamerhand in 
de richting van één lijst en één fractie in de 
raad, hetgeen in 1974 geschiedde.
Ook verkiezingsmanifestaties met een 
landelijk karakter werden gezamenlijk door 
het Plaatselijk Convent én de KVP geor
ganiseerd. Ik denk hier aan de grote bijeen
komst in Pulchri op 21 november 1972, vlak 
voor de tussentijdse verkiezingen van de 
Tweede Kamer na het aftreden van het ka- 
binet-Biesheuvel, waar Aantjes, Kruisinga 
en Van Agt voor een stampvolle zaal spra
ken. Bij de na de verkiezingen volgende ka
binetsformatie gingen onze wegen helaas 
uiteen.

Uitgebouwd

Echter niet plaatselijk. De hier gerealiseer
de samenwerking tussen ARP, CHU en 
KVP werd uitgebouwd in de oprichting van 
een CDA-bestuur. Primair was dit plaatse
lijk CDA-orgaan formeel nodig voor de 
indiening van een CDA-lijst bij de ge
meenteraadsverkiezingen, doch het is te

vens belast met de organisatie en coördina
tie van alle politieke activiteiten naar 
buiten. De samenwerkende partijen houden 
hun huishoudelijke vergaderingen nog 
apart, doch hun politieke bijeenkomsten 
geschieden gezamelijk. Niet alleen voor de 
gemeentepolitiek- een vanzelfsprekende 
zaak- doch ook wat de landspolitiek betreft, 
gezien de in-de aanhef van dit artikel geme
moreerde vergadering. Een waagstuk, zul
len sommigen wellicht zeggen. Als wij stre
ven in de nabije toekomst naar een hecht 
verband tussen de (nu nog) regeringspar
tijen ARP en KVP én de (ook nu nog) oppo
sitiepartij CHU, in één Christen Democra
tisch Appél, is dit geen waagstuk. Bovenge
noemde bijeenkomst heeft dit bewezen. De 
drie sprekers zaten op één noemer en de 
aanwezigen reageerden positief, enthou
siast.
Rest mij nog de organisatorische vormge
ving van het Haagse CDA-bestuur. Het 
wordt gevormd door negen leden, drie uit 
elke partij. Sinds kort zijn ook de recht
streekse leden door een afgevaardigde uit 
hun groep vertegenwoordigd. Het dagelijks 
bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter: 
Wm.C. de Kruyf, voorzitter CH-Kamer
kring, secretaris: J.H.J. Rosé, secretaris AR- 
Kieskringcentrale en penningmeester: mr. 
A.A.M. Boersma, voorzitter KVP-Sta
tenkring.

Wm.C. de Kruyf.

Dag - Den Haag voor 
CH-vrouwen
Ieder najaar belegt het bestuur van de 
Centrale van CH-vrouwen een studiedag. 
Het aantal deelneemsters was steeds vrij 
groot en al luisterend en discussiërend 
hebben we heel wat informatie opgedaan. 
Nu is voor dit najaar gedacht aan een 
,,anders-dan-anders” studiedag.
En wel, een ,,Dag-Den Haag” , zodat we 
eens van nabij een kamervergadering 
(zeer gedeeltelijk!) kunnen meemaken en 
gaan bekijken, wat we zo vaak op de tele
visie zien.
Als datum is gekozen: 14 november a.s.

De. indeling van die dag hebben we ons 
als volgt voorgesteld: Ca. 10.00 uur aan
komst op Hollands Spoor of Centraal 
Station. Op beide stations zal iemand 
uit Den Haag aanwezig zijn, om u te 
ontvangen. En wel: Op Hollands Spoor bij 
de uitgang, in de hall, en op het Centraal 
Station bij de roltrappen in de hall. 
We gaan dan naar het restaurant van 
de Tweede Kamer. Daar drinken we met 
Freule Van Stoetwegen een kopje koffie, 
terwijl er ook gelegenheid zal zijn nader 
met enkele van onze kamerleden kennis 
te maken.
Mocht er iemand later komen of degene 
die afhaalt mis lopen, ga dan a.u.b. op 
eigen gelegenheid naar het Binnenhof en 
vraag aan de portier van de Tweede Kamer 
naar het restaurant!

Behalve het bovengenoemde bezoek aan een 
kamervergadering, staat ook op het pro
gramma het bezichtigen van de Ridderzaal.

Dè lunch zal in het restaurant van de 
Kamer gebruikt worden. Bovendien hebben 
we als keuze-mogelijkheden een bezoek 
aan het Kostuummuseum, Panorama Mes
dag, het Vredespaleis, het Postmuseum, 
het Mauritshuis en de Gevangenpoort. 
Om wille van de tijd zal het nodig zijn, 
één (of twee) van deze zaken te kiezen 
om te bezichtigen. Het is de bedoeling, 
aan het eind van de middag samen te komen 
in het Gemeentelijk Informatie-centrum, 
waar we dan wat rond kunnen kijken, mis
schien ideeën opdoen voor onze eigen ge
meente, en thee drinken.

Om circa 4 uur willen we dan deze 
excursie-dag besluiten en voor sommigen 
is er weillicht nog tijd om enkele typische 
Haagse winkelstraten te bekijken. (Donder
dags zijn de winkels tot 9 uur ’s avonds 
open!).
We hopen, dat u in even grote getale op
komt als op andere studiedagen het geval 
was. Méér mag ook.

Het is misschien een mooie gelegenheid 
voor die CH-Vrouwen die (nog) geen lid 
zijn van de Centrale om eens kennis te 
maken.

Geeft u wel even van te voren op. Ook, op 
welk station u denkt aan te komen en hoe 
laat. Dit alles graag vóór 10 november 
bij: Mevrouw J. van der Mei-Zilveren- 
tant, Meentweg 96, De Meern, tel. 03406- 
2130. De kosten in Den Haag zullen niet 
meer dan f5,00 bedragen.

I - ■!! I  .
" j l f i W  ....... ^

M i '  i  f  1

Een dagje Den Haag voor CH-Vrouwen (Den Haag, 1649).
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Nogmaals: „De verlenging van het „stopwetje" haalde niet de eindstreep”
In „De Nederlander” van 20 september 
1974 werd op zakelijke wijze de behan
deling van en de stemming over het wets
ontwerp tot verlenging van het, .Stopwetje”  
weergegeven.
Aan het slot van het artikel is vermeld dat 
het een „soortprestige slag” is geworden. 
Met de vermelding „dat de Kamer zich 
niet gewonnen gaf en de Ministers met lege 
handen naar het departement terug 
moesten” , wordt kennelijk bedoeld dat 
deze ,.prestige slag” door de Kamer is 
gewonnen.
Hoe groot is deze ,.overwinning” wanneer 
gelet wordt op de gevolgen van het af
stemmen van bedoeld wetsontwerp?
H ierover zouden w ij de volgende opmer
kingen w illen plaatsen.
Hoewel alle betrokkenen het e r over eens 
zijn  dat kleine gemeentepolitiekorpsen 
niet meer opgewassen z ijn  tegen de eisen 
welke in deze tijd  aan een goede vervulling 
van de politietaak moeten worden gesteld, 
zullen er nu weer 5 (te) kleine gemeente
politiekorpsen worden ingesteld en lig t het

in de li jn  der verwachtingen dat d it aantal 
in de komende jaren zal toenemen.
Het voorzien in  huisvesting, wagenpark, 
verbindingen enz. vergt een belangrijke 
investering waarvan gevraagd kan worden 
of deze uitgave wel opweegt tegen het 
rendement.
D it geldt te meer als in dezelfde Neder
lander een a rtike l is  geplaatst onder de tite l 
,,Overheidsuitgaven rijzen  de pan u it” (!). 
Ten aanzien van de opmerking ,,de m in is
ters hadden er verstandig aan gedaan door 
het wetsontwerp maar terug te nemen” , 
kan de vraag gesteld worden ,,wat heet 
h ier verstandig?” .
Het is  duidelijk dat beide m inisters door 
het wetsvoorstel te handhaven, u it een 
oogpunt van goed bestuur het formeren 
van weer een aantal (te) kleine gemeente
politiekorpsen hadden w illen voorkomen. 
Dat d it nu wèl gebeurt komt volledig 
voor rekening van de Tweede Kamer. 
Als woordvoerder voor ARP - CHU - KVP 
heeft de heer Bremen gesteld ,,dat er 
meer animo is om b ij de gemeentepolitie

te gaan, omdat de kans op overplaatsing 
kle iner is ” .
Wordt daarmede tevens bedoeld dat e r 
m inder animo is om b ij de R ijkspolitie  
te gaan?
De feiten spreken d it beslist tegen! 
Bovendien; als e r een politiebestel tot 
stand komt zoals alle betrokkenen voor 
ogen staat, zal er geen gemeentepolitie 
meer zijn, zodat het inconveniënt van 
overplaatsing dan voor alle politieam bte
naren zal gelden.
Een ander facet is  dat de rijk s p o lit ie 
ambtenaren in  de v ij f  gemeenten waar 
straks gemeentepolitie zal z ijn , voor de 
keuze zullen worden gesteld öf b ij het 
Korps R ijkspolitie  te blijven öf over te 
gaan naar de nieuw te form eren gemeente
politiekorpsen.

WERKELIJK KIEZEN?

Is e r echter wel sprake van een w erke lijk  
kiezen? Of nu de keuze va lt op R ijks- of 
gemeentepolitiè, over x jaren wordt de

gemaakte keuze achterhaald door hetgeen 
alsdan de structuur van de Nederlandse 
po litie  zal zijn!
Aan het einde van het a rtike l ste lt de heer 
W isselink ,,Beter zal het z ijn  dat nu met 
voortvarendheid gewerkt wordt aan een 
nieuw bestel, waar a l jaren naar wordt 
uitgezien” .
Houdt d it advies in dat het afstemmen 
mede tot doel heeft de bewindslieden onder 
druk te zetten met betrekking tot de 
reorganisatie van de politie?
Wij dachten dat de Kamer daartoe deugde
li jk e r  middelen te r beschikking stonden. 
Nogmaals: Wie heeft deze prestige slag 
gewonnen en wat is  de winst?
Verbetering van het politieapparaat is 
zeker door het afstemmen niet bereikt 
en w ij kunnen, voor zover e r a l reden is 
om te spreken over een overwinning, d it 
vooralsnog niet anders zien dan als een 
,, Pyrrhusoverwinning” .

J. Ranselaar
V oorz itte r Kiesvereniging Rusten-
burg-Leijenburg te ’s-.Gravenhage.

CDA doet mee

Verkiezingen deeigemeenteraad Rotterdam-Oost

Op 13 november wordt de verkiezing ge
houden van de deeigemeenteraad Rotter- 
dam-oost, waaraan een C D A -lijs t mee
doet.
De kandidaten zijn  afkomstig u it alle drie 
partijen en er is naar gestreefd ook de 
regionale verdeling, Kralingse Veer, 
Alexanderpolder en Ommoord, b ij de 
plaatsing op de li js t  gestalte te geven. 
Voor deze vierde deelgemeente in Rot
terdam worden door de Gemeente Rot
terdam een aantal voorlich tingsactiv ite i
ten ontwikkeld, te weten twee huis-aan
huis kranten, waarvan er één is ve r
schenen en de tweede eind oktober van 
de pers komt. Voorts twee voorlichtings
avonden, op 4 november a.s. in  de w ijk 
Ommoord en 5 november a.s. in de w ijk 
Alexanderpolder.

Daarnaast worden door de deelnemende 
partijen (tien) activiteiten gepland (fo l
ders, programma’s, bijeenkomsten) te r 
w ijl de Stichting voor Vormingswerk Cen
trum  Alexanderpolder d rie  avonden zal 
beleggen en in het weekend vóór de ve r
kiezingen in de drie wijken der deelge
meente verkiezingsmarkten worden ge- 
organisserd.

U it het beknopte CDA-verkiezingspro- 
gramma .laten w ij graag twee gedeelten 
volgen:

GEMEENTEBESTUUR -  
DEELGEMEENTEBESTUUR

Het CDA is van mening, dat het te rw ille  
van de decentralisatie van de macht nood
zakelijk is dat spoedig alle daarvoor in 
aanmerking komende bevoegdheden w or
den gedelegeerd aan de gemeenteraad. 
Slechts dan zal de bewoner im m ers in 
staat worden gesteld z ijn  eigen woon-, 
leef- en werkmilieu zoveel mogelijk naar 
eigen inzichten te besturen en te beheren. 
Een eigen begroting, taakstellend voor de 
toegekende bevoegdheden, en een contro
leerbaar uitgavenbeleid zijn  voorwaarden 
voor het goed functioneren van de deel
gemeente.
W illen de bewoners im m ers hun verant
woordelijkheid kunnen dragen, dan zullen 
z ij ook een verantwoorde keuze moeten 
kunnen maken en dragen.
Het CDA streeft - binnen het bevoegd
hedenkader - naar een zo snel mogelijk 
onafhankelijk functionerende deelgemeen- 
teraad met zoveel mogelijk bevoegdheden. 

'W ij z ijn  van mening, dat deze gedachten
gang ook het meest beantwoord aan het 
doel van de instelling van een deelge- 
meenteraad, namelijk de burger en het 
bestuur dichter b ij elkaar te brengen. 
De financiële offers welke aan de gemeen
schap worden gevraagd voor het instellen 
van een deeigemeenteraad zijn slechts ge
rechtvaardigd indien aan deze uitgangs
punten wordt voldaan.
Het CDA is bov^d ien  van oordeel dat 
het delegeren van bevoegdheden afhanke
li jk  moet worden gesteld van de behoefte

van de bewoners en de leden van de deel- 
gemeenteraad.
Het gemeentebestuur zal in deze slechts 
een bewakende functie dienen te hebben. 
Het zal wellicht in de beginfase mogelijk 
zijn, dat de ene deelgemeente meer be
voegdheden heeft dan de andere. Het zal 
tot de taak van het gemeentebestuur en 
de bewoners gerekend moeten worden, 
dat deze overgangsfase zo ko rt mogelijk 
is.
Het gemeentebestuur en de politieke par
tijen dienen hiervoor aan de deelge- 
meenteraadsleden de nodige steun te 
verlenen.

DEELGEMEENTERAAD - 
SOCIALE WIJKOPBOUWORGANEN

Het CDA is van mening dat de sociale 
wijkopbouworganen een noodzakelijke 
voorwaarde zijn voor het welslagen van 
het nieuwe wijkbestel.
De ro l en de positie van de sociale w ijk 
opbouworganen dient in overleg met die 
organen, de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en de wijkbewoners duidelijk te 
worden vastgesteid.

Naar ons oordeel zal bovendien een studie 
antwoord moeten geven op de vraag hoe 
het opbouwwerk beter kan inspelen b ij de 
problemen, die zich tussen de bestuurden 
en de bestuurders voordoen.
In de komende tijd  zal naar ons oordeel 
een wijkorgaan minder aandacht moeten 
geven aan de bestuurlijke problemen en 
meer aan de problemen van de samen
levingsopbouw. De vaak verstoorde 
relatie-opbouw dient h ie rb ij speciale aan
dacht te krijgen.

Aldus het beknopt programma van het 
CDA in de Rotterdamse deeigemeenteraad 
,,Rotterdam-oost” .

V.  D.

Spreekbeurten 

Dn R, J. H. Kruisinga
Maandag 21 oktober AM STERDAM  
Congrescentrum RAI middagvergadering 
14.30 uur. Thema: Middenstand in de knel.

Donderdag 25 oktober SNEEK Chr. Lagere 
Landbouwschool, Meeuwenlaan. Aanvang 
20.15 uur. Onderwerp; De CHU en het ka
binet-Den Uyl.

Vrijdag 1 november RHOON Maranatha- 
kerk, Kleiweg 2. Aanvang 20.00 uur. On
derwerp: De politiek van Den Uyl- en de 
CHU.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Commentaar op de personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële

Defensienota aspekten, 66 pag.; f 5 75
Gezamenlijke publikatie van de 
politiek-wetenschappelijke instituten

gestencilde brochure

van KVP, ARP en CHU. Te bestellen door sto rting  op
Een uitvoerige reaktie op de giro 6 0 4 5 0 0  van de Lohm anstichting,
defensieplannen van het kabinet, met Den Haag.
hoofdstukken over o.a. de grondslagen A.U.B. verm elden: „Verzoeke
van het defensiebeleid, planning en toezend ing  C om m entaar op de
financiering, het materieelbeleid en het D efensie-nota” .
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T, T o lm a n :

TE KOUT SCHIETEND 
REGERINGSBELEID

T. Tolman

„Een voortdurend tekort schietend rege
ringsbeleid voor landbouw en zelfstandigen 
is voor ons onaanvaardbaar. Bij een 
verdere verslechtering van het onderne
mersklimaat is het landsbelang er meer 
gediend.dat deze regering niet langer 
wordt gedoogd” . Dit heeft het christelijk- 
historische Tweede Kamerlid T. Tolman 
vorige week gezegd op een bijeenkomst te 
Hoogwoud van de Hollandse Maatschappij 
van Landbouw en de Land- en Tuinbouw
bond LTB.
Enkele punten uit de rede van Tolman; 
- de regering blijft zich onvoldoende be

wust van de moeilijke situatie waarin 
land- en tuinbouw zich bevinden,

een fundamenteel debat over de positie 
van de landbouw in de toekomst is zeer 
 ̂noodzakelijk,
de koers van de landbouw zal in poli
tiek opzicht centraal moeten staan, nl. 
het duidelijk kiezen voor een gezonde 
prijspolitiek of inkomenstoeslagen, 
de prijsverhogingen waartoe onlangs be
sloten is in de EEG-landbouwraad 
- 5% - dienen gezien te worden als het 
wegwerken van een achterstand en niet 
als een voorschot voor het prijzenjaar 
1975,
de fiscale voorstellen ten opzichte van 
land- en tuinbouw, middenstand en zelf
standigen ingediend op Prinsjesdag zijn 
ver beneden de verwachting gebleven, 
naast tijdelijke verbetering zal ge
streefd dienen te worden naar een fun
damentele herziening van de fiscale po
sitie van boeren en tuinders, 
waar raakvlakken zijn, juist op het 
fiscale terrein, is nauw overleg met 
andere zelfstandigen - middenstand - 
noodzakelijk,
de landbouw zal onverkort er naar 
dienen blijven te streven, dat haar 
minimumwensen vervuld worden, 
marchanderen met dit minimum-eisen- 
pakket is niet aanvaardbaar,

H. L.

ZO DENK IK ER OVER
AFTREKBAARHEID ONDERHOUD 
EIGEN WONING

Omdat ik met veel instemming de reactie 
van onze fractievoorzitter dr. Kruisinga 
op de miljoenennota heb gelezen - zie de 
Nederlander van 20 september - dacht 
ik er goed aan te doen dit eens op papier 
te zetten.

Enkele jaren geleden heb ik namelijk ook 
wel eens kritiek op de koers van de CHU 
gehad, met name op de plannen voor de 
20 % huurverhoging voor wat oudere wo
ningen. Dat is gelukkig voorbij! Mijn in
stemming geldt dus vooral de juiste en 
scherpe analyse, die dr. Kruisinga van 
onze economische positie en van het so
cialistische beleid heeft gegeven. Maar 
mijn instemming geldt niet minder het 
middel, dat dr. Kruisinga aangeeft om tot

CHU via de radio
Op vrijdag 18 oktober verzorgt de 
CHU de politieke zendtijd via de 
radio. De uitzending is om 18.20 uur 
via Hilversum 1.
De radiozendtijd van de CHU is 
steeds op vrijdag om de veertien 
dagen. De volgende radiouitzending 
is derhalve op vrijdagavond 1 no
vember.

verminderen van bijna niet meer op te 
brengen lasten te komen.

Mag ik zo vrij zijn dr. Kruisinga met 
nadruk te vragen een pleidooi te willen 
houden voor de aftrekbaarheid van het 
onderhouQ tot een maximum van de eigen 
woning? Hier in Groningen zijn heel wat 
mensen met een eigen huisje. M aar... 
het is hun op het ogenblik niet meer 
mogelijk hun huisje naar behoren te 
onderhouden. De vorige week nog hoorde 
ik dat een oud-landarbeider één dag twee 
timmerlieden had gehad, nota f518,--. 
Het is ontzettend!

Wat is het gevolg? Men vraagt een familie
lid dit voor een-derde van de prijs te doen, 
of men probeert er zelf wat aan te doen. 
Gevolg: sterk toenemende werkloosheid 
in de bouw. Was het onderhoud - tot 
zekere grens - aftrekbaar, dan liet men 
nog wel eens wat opknappen!

Ik ben er ten volle van overtuigd dat, 
als dit kabinet nog twee jaar aanblijft, 
zich voor ons land een ramp ontwikkelt, 
zo erg, dat wij nog jaren nodig zullen 
hebben die ramp te boven te komen.

Het leven wordt peperduur. Dat wreekt 
zich ook in de kerken. Vele mensen kun
nen de bijdragen voor de kerk eenvoudig
weg niet meer opbrengen. Hoeveel grote 
steden moeten niet predikanten ,,oprui
men” !

Spijk (Gr.) Ds. D. J. Bouwstra

HANAB B.' GASLEIDINGEN
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941 KABELWERKEN
VEENDAM - Telefoon 05987-7800 ZINKERS

KORTEWEG’S BOUW MAATSCHAPPIJ B.V. BREDA

L

TIMMER' EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590.- BERGAMBACHT

\ m ^ .

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

VEENENDAAL

éc(mhnéj£ 
kmMM stem

KOCH
Telef.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

ORGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs, J. A. Uding & Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants.'

■v. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
B O U W - EN A A N N EM ER SB ED R IJF

M. DE RAAD & ZN.
Pickéstraat64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
N O O R D W IJK

looooooooooooooooooooooo;

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

Voor' uw 
★  
★  
★

★
★

Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tartk-transporten 
Butaan en Propaangas 
Ca'mpingflessen vullën 
Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W E S T-V A R K E N O O R D S E W E G  470  
RO TTER D A M -24 ■ Te le fo o n  190200  
Tele fo o n  325011 a fd e lin g  co n ta in ers

Christelijk-Historische Unie 
Kamerkring Arnhem

Bij deze nodigen wij de leden van de kiesverenigingen in 
de Kamerkring Arnhem uit voor de

OPENBARE VERGADERING
op zaterdag 9 november 1974. Aanvang 10 uur in 
't Dorpshuis te Beekbergen.
De agenda wordt bij de Ingang verstrekt.

Namens het Bestuur:
J. Reezigt, sekretaris,
Brucknerlaan 1, Apeldoorn. Tel. 05760-33650.

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOnE
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 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER N.B.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TEL. 05100-20841

0 ^

VAN DE BUNT-
RIJNSBURGER
N.V.

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en niieel

★  kunstmeststoffen ★  ruwtvoeders

Nijverheidsstraat 24 - telefoon 2342 - Nijkerk
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Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder

EMeHGENCY
ladder

. O

- EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF WERKSITUATIE TEGEN 
MINIMALE KOSTEN

* GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL
* ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
' GEEN ONDERHOUD
* LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m  15 mtr
* ZEER EENVOUDIGE MONTAGE
* HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN-EN HARMONIEERT MET 

IEDER DECOR.

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AMIGO SAFETY NEDERUND
JAVASTRAAT 47A - TEL. 070-656597 en 463388 - 's-GRAVENHAGE

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beieid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde
40 schriftelijke lessen voor 25.-

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

PO LIT IE K  BEKEKEN, een oriënteringskursus
12 schriftelijke lessen voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W E R ELD  OP H A N D E N ,
een kursus over ontw ikkelingssam enw erking
10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10. -

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE G EM EEN TER A A D , een kursus gem eentepo litiek
24 schriftelijke lessen voor 25.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE O N D E R N E M IN G S R A A D ,
een kursus voor ondernem ingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 45.-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (01710) 93403.

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

s t ijg e n d e  o m z e t  !
Dan kwaliteitsvieeswaren en ‘eerste klas 
vaftkens- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroofnberg's
Exportsiachterijen en 
V'leeswarenfabrièk'N.V. - Ede

B elt U een s  voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
T ele foon  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijn en )

VERZEND uw  GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

I I 'DE STORMVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

r
/ftaasAant

. J w fN K E L C A L e R U  K B R ^ C H O J B N  

T E L . i s é e s  ■  A F E L Ö O O R S /

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker
&Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

B a a n
Voor nieuw of 

occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
C allen b ach s traa t 1 

NIJKERK  
Tel. 03494-1661

I
BONI  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
j de Nederlander
I Van Deventerlaan 49 - Voorburg.
I

NAAM : ,

ADRES :

WOONPLAATS: 

Zenden aan:
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PARLEMENTARIA

TWEEDE KAMER BESPRAK POSITIE BUITENLANDSE WERKNEMERS
vertrekpremie teruggenomen

Het voorstel van de regering om 
buitenlandse werknemers bij het verlaten 
van ons land een vertrekpremie van 
ƒ  5000<—  mee te geven vormde het zwaarst 
bekritiseerde onderdeel uit de nota Buiten
landse werknemers, die vorige week in de 
Tweede Kamer werd behandeld. Minister 
Boersma trok dit voorstel in. Het kabinet 
zal nader overleg plegen hoe dit beschik
baar gestelde bedrag op andere wijze voor 
de buitenlandse werknemers kan worden 
besteed.
Bij dit debat hebben de frakties van KVP, 
ARP en CHU onderling de taken verdeeld. 
De vertrekpremie werd behandeld door de 
heer Hermsen(kvp).

„OPROTPREMIE”
Hij wees er op dat in dit verband door de 
buitenlandse werknemers zelf wordt ge
sproken over de „oprotpremie”.
Spreker meende dat de geopperde 
bezwaren tegen deze regeling groter zijn

Veel steun en waardering 

voor CHU-fractie

,J)e CHU zal blijven doorgaan met haar 
principiële oppositie in de Tweede Kamer. 
Zij ontvangt daarvoor veel steun en zeer veel 
waardering uit geheel het land. De laatste 
opiniepeilingen laten een gestage groei van 
het percentage CHU-stemmers zien” . Dit 
heeft het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst gezegd tij
dens een spreekbeurt, vorige week, bij de 
kiesvereniging te Reeuwijk.

Enkele punten uit de rede van drs. Van 
Leijenhorst:

* De CHU-Tweede-Kamerfractie is zeer 
bezorgd over de ontwikkeling van de geld
ontwaarding. Dit niveau vormt een bedrei
ging van de democratische structuren van 
onze samenleving. Bovendien heeft de infla
tie een verwoestende werking op een recht
vaardige inkomens- en vermogensverdeling.
Van dit kabinetsbeleid worden de kleine 
spaarders en grote groepen zelfstandigen 
het slachtoffer.

Voor de middengroepen heeft dit kabinet 
beslist onvoldoende oog. Evenals verleden 
jaar constateert de CHU-fractie dit met 
groot leedwezen.

* Dit kabinet legt uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid op de groepen zelfstandi
gen absoluut en relatief steeds zwaardere

plasten uit hoofde van belasting- en premie
druk.

* Door het uitsluiten van de christen
democratische fracties in de colleges van B. 
en W. in vele grotere steden komt de PvdA 
in strijd met de gedachte van „spreiding van 
macht”.

Hiervoor in de plaats komt het monopolise
ren van macht door de linkse drie. Be
kwame bestuurders worden op de keien ge
zet, alles ter meerdere glorie van linkse 
doordrammers.

* De CHU heeft grote reserves wat betreft 
de uitbreiding van het aantal kernenergie
centrales. Naar haar mening dienen eerst de 
vraagstukken rondom het bergen van ra- 
dio-actief afval en alle veiligheidsaspecten 
afdoende te zijn opgelost, voordat tot de 
bouw van nieuwe kernenergiecentrales kan 
worden overgegaan.

H.L.

dan de positieve kanten. Er zal doordat men 
na drie jaar verblijf in ons land een vertrek
premie kan krijgen een ongeremde jacht op 
geld verdienen loskomen. Elke motivatie 
om scholing te volgen gaat ontbreken. Men 
zal sterk gaan aarzelen om zijn gezin voor 
drie jaar naar Nederland over te laten 
komen.
Doordat met op zichzelf goede beloningen, 
met de geldzak gerammeld wordt zal in de 
praktijk zo vreesde Hermes een roulatie
systeem ontstaan, waardoor talloze buiten
landse werknemers tot een soort zwervers 
door Europa worden.
Hij wees er op dat zowel de buitenlandse 
werknemers zelf als de organisaties van 
werkgevers en werknemers de gedachte van 
een vertrekpremie afwijzen.

Doelstelling van het beleid ten aanzien van 
de buitenlandse werknemer dient aldus 
Hermsen te zijn het welzijn van deze groep 
op dezelfde wijze te willen dienen als ons 
eigen welzijn. Hij wees er op dat de zorg 
voor deze groep over diverse departementen 
verdeeld is en bepleitte instelling van een

Rijksdienst voor Buitenlandse Werk
nemers, te plaatsen onder supervisie van de 
Welzijnsraad uit de Ministerraad. 
Sprekend over de huisvesting merkte 
Hermsen op dat het beleid gericht dient te 
zijn op een naar onze Nederlandse begrip
pen passende huisvesting voor de buiten
landse werknemers en hun gezinnen.
Hij vroeg regelmatig prognoses te maken 
omtrent de woningbehoefte van de buiten
landse werknemers. Ook was er zijns 
inziens nog vaak verwarring over de verant
woordelijkheid voor de huisvesting bij 
werkgevers; het rijk, de gemeenten en 
particuliere organisaties.
Sterke aarzelingen had spreker tegen het 
verlenen van kiesrecht aan de buitenlandse 
werknemers. Hun verblijf is daarvoor te 
kort; tal van andere buitenlanders die reeds 
lang in ons land zijn hebben ook geen kies
recht.
Een mogelijke oplossing voor de gerecht
vaardigde wens naar inspraak met name op 
het gemeentelijk beleid zag hij door instel
ling van bijzondere raadscommissies ex 
artikel 61 van de Gemeentewet.

CDU fraktievoorzitter 
schrijft
CHU fraktievoorzitter
Door de voorzitter van de fraktie CDU- 
CSU uit de Duitse Bondsdag, K. Carstens, 
werd de volgende brief aan de fractie-voor
zitter van de CHU, Dr. RJJH. Kruisinga 
toegezonden.
Een gelijkluidend schrijven werd door de 
Heer Carstens namens de CDU-CSU 
eveneens aan de fractievoorzitter van de 
ARP en KVP toegezonden.

Aan de Fractievoorzitter van de Christelijk- 
Historische Unie Dr. R.J.H. Kruisinga, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Geachte Fractievoorzitter,
Met het volgende wend ik mij gaarne tot 
de leden van Uw fractie.
De fractie in de Bondsdag van de Chris
ten-Democratische en de Christen-Socia
le Unie heeft de discussie in Uw land over 
de beoogde legalisering van de handel in 
hasj en marihuana opmerkzaam gevolgd. 
De gevaren terzake van de gezondheid 
van de gebruikers van deze beide verdo
vende middelen zijn door talrijke we
tenschappelijke onderzoekingen bewe
zen.
Wij weten bovendien, dat nu al een groot 
aantal verslaafden op zaterdag en zondag 
uit Duitsland Uw land binnenreist, opdat 
zij zich deze verdovende middelen kun
nen verschaffen.
Wij zijn er erg bang voor, dat zich in het 
geval van een legalisering in Uw land de

onwettige invoer naar Duitsland zal ver
sterken.
Uit dien hoofde zou de fraktie in de 
Bondsdag van CDU en CSU U erg dank
baar zijn als U onze grote bezwaren in de 
komende besprekingen in het parlement 
zou willen betrekken.
Ik hoop dat ik voor dit verzoek bij U be
grip mag vinden.
Zij komt slechts voort uit de zorg, dat de 
legalisering in Uw land, gelet op de 
opzichzelf verheugende situatie van open 
grenzen, tot een oncontroleerbare toena
me van het gebruik van verdovende mid
delen zou kunnen leiden.

Met vriendelijke groet, 
Karl Carstens

Geestelijke verzorging

De passage in de nota over de geestelijke 
verzorging achtte Hermsen mager. De over
heid kan niet blijven staan bij het over
wegen van financiële steun bij het vieren
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Aan de Heer Voorzitter van de 
CDU/CSU-fractie in de Duitse Bondsdag.

Zeer Geachte Fractievoorzitter,
De fractie van de CHU heeft met grote 
belangstelling kennis genomen van de 
brief van de CDU/CSU van 24 september 
1974.

Ook wij zijn van oordeel, dat het gebruik 
van verdovende middelen een zeer ernstig 
vraagstuk is.
Aan het drugprobleem kunnen we niet 
voorbijgaan.

Dat kunnen we ook niet bij de wetgeving. 
De vraagstukken zijn van ernstige aard. 
Daarin delen wij U mening.
Wij stellen het op prijs, dat de grote zorg, 
die Uw fractie vervult, aan ons met Uw 
schrijven is kenbaar gemaakt.

Wij delen die grote zorg over de feitelijke 
ontwikkelingen ten aanzien van het ge
bruik van en de handel in verdovende 
middelen.
Bij de beoordeling van het in Nederland 
te voeren beleid zal stellig rekening ge
houden moeten worden met de interna
tionale repercussies, zoals door U be
doeld.

Uiteraard kan het niet anders, dat ook 
rekening gehouden wordt met gemaakte 
internationale afspraken.
Gaarne zal ik met deskundigen uit de 
CDU/CSU en met Uzelf bij mijn bezoek 
aan Berlijn van 18 oktober tot 24 oktober, 
bij de besprekingen in Bonn van 8 
november tot 11 november, in het kader 
van de Europese Unie van Christen- 
Democraten, die ik als vice-voorzitter van 
de Nederlandse Equipe hoop bij te wo
nen, over deze aangelegenheid nader van 
gedachten wisselen.

(Dr. R.J.H. Kruisinga)

CHU via radio
Op vrijdag 1 november verzorgt de 
CHU de politieke zendtijd via de 
radio. De uitzending is om 18.20 uur 
via Hilversum 1.
De radiozendtijd van de CHU is 
steeds op vrijdag om de veertien 
dagen.

De bede tijdens de algemene 
beschouwingen
CHU-fraktieleider Kruisinga heeft vorige 
week bij de algemene beschouwingen het 
volgende opgemerkt naar aanleiding van 
het weglaten van de bede in de Troonrede:

Tot slot heb ik er behoefte aan nog iets te 
zeggen over een zaak waarover de pre
mier en wij waarschijnlijk fundamenteel 
van mening verschillen. Ik meen dat niet 
beter te kunnen doen dan een enkele pas
sage te citeren uit een artikel van mijn 
collega van de overzijde, prof. Van Hulst: 
Zoals gezegd is de bede slechts een der 
aspecten van een rijke nationale traditie. 
Indien het nodig blijkt dat dit complex 
grondig ter discussie wordt gesteld, zal de 
C.H.U. daaraan gaarne deel nemen. Zij 
zal zeker niet het starre standpunt in
nemen dat bepaalde tradities 
gehandhaafd moeten blijven alleen om
dat het tradities zijn. Maar als de C.H.U. 
zich geplaatst ziet voor het feit dat op

willekleurige wijze een van deze facetten, 
zonder voorgaande dialoog, wordt wegge
hakt, dan zal zij de protesthouding daar
tegen moeten aannemen.

In zijn stemverklaring over de motie-
Beuker zei Kruisinga het volgende:

Ik kom thans aan motie nr. 15 van de 
heer Beuker. Over het standpunt van de 
CHU ten aanzien van het weer opnemen 
van de bede in de troonrede kan geen 
enkel misverstand bestaan. Wij hebben 
de beslissing van het kabinet sterk be
treurd en doen dat nog. De C.H.U.-fractie 
heeft in dit debat bewust geen motie over 
deze zaak ingediend. De aard van het on
derwerp en van de discussie leent zich 
naar ons oordeel niet voor een uitspraak 
via een politiek middel als een motie. Te
gen die achtergrond zullen wij onze stem 
aan de motie-Beuker onthouden.
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CHU-fractie erkentelijk 
voor rede van 
oud-premier Biesheuvel

De christelijk-historische Twee- 
Kamerfractie is dankbaar en erkentelijk 
voor de principiële rede, welke oud-premier 
mr. B.W. Biesheuvel hield op met te Den 
Haag gehouden congres van het Nederlands 
Christelijk Ondernemers Verbond NCOV. 
Dit heeft het CHU- Tweede-Kamerlid drs. 
G. van Leijenhorst vorige week gezegd 
tijdens een spreekbeurt voor de christelijk- 
historische kiesvereniging te Reeuwijk. 
„Wat door de CHU al gedurende anderhalf 
jaar wordt betoogd, is door mr. Biesheuvel 
uitstekend naar voren gebracht. Wij
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van kerkelijke hoogtijdagen na het bouwen 
van gebedsruimten.
Bijzondere aandacht vroeg hij ook voor de 
geestelijke verzorging van die buitenlandse 
werknemers die zich tot de christelijke 
kerken rekenen.
Spreker onderstreepte dat hier van een be
langrijke pastorale verzorging sprake is, 
waarbij zich nog specifieke vragen over de 
relatie van het Christendom tot de Islam 
voegen. Hij vroeg het kabinet zich nader te 
bezinnen over de vraag wat overheid en 
kerken op het terrein van de totale 
welzijnsverzorging van de buitenlandse 
werknemers van elkaar mogen verwachten.

Generaal Pardon

De heer Van Dam (a.r.) bracht in zijn 
betoog onder meer de kwestie van het 
generaal pardon voor illegaal hier 
verblijvende buitenlandse werknemers ter 
sprake. H ij onderstreepte dat b ij toepassing 
hiervan zekere clausules in acht genomen 
moeten worden. Maar wel moet het moge
lijk  zijn via deze weg een oplossing te vinden 
voor een aantal schrijnende gevallen van 
illegaal hier verblijvende gastarbeiders.
H ij vroeg zich voorts af o f het niet hoog tijd 
wordt dat een diepgaande studie gemaakt 
wordt over de ontwikkeling van de vraag 
naar ongeschoolde arbeid. Zonder een zo 
goed mogelijke k ijk  op die ontwikkeling 
blijven we in het beleid ten aanzien van de 
buitenlandse werknemers gissen.

Onderwijs

Mevrouw Gardeniers-Berendsen (kvp) ging 
namens de drie christen-democratische 
frakties in op een aantal onderwijsaspecten 
die samen hangen met het beleid ten 
aanzien van de buitenlandse werknemers. 
Zij stelde ondermeer dat de geboden 
cursussen in sommige gevallen beter 
moeten aansluiten bij de terugkeer naar het 
land van herkomst. In de praktijk  is 
gebleken dat men in het thuisland niets 
heeft aan de landbouwcursussen.
Het onderwijs zal er opgericht moeten zijn 
enerzijds de buitenlandse werknemer goede 
mogelijkheden te bieden wanneer h ij in 
Nederland b lijft; anderzijds moet het 
onderwijs nuttig zijn wanneer hij naar zijn 
geboorteland terugkeert.

Voorlichting
Tilanus(chu) ging in zijn betoog, mede 
namens KVP en ARP vooral in op de voor
lichting aan buitenlandse werknemers. H ij 
stelde dat vooral ten aanzien van de wer
ving; introductie bij aankomst en de terug
keer o f gezinshereniging meer voorlichting 
nodig is. H ij wees er op dat alleen op zondag 
twee en half uur informatie via de radio aan 
de buitenlandse werknemers wordt gegeven. 
H ij vroeg in overleg met de minister van 
CRM, de NCB en de NOS meer zendtijd 
hiervoor uit te trekken en de uitzendingen 
meer te spreiden.
Meer voorlichting achtte h ij ook gewenst 
inzake de sociale rechten en plichten H ij 
bepleitte bij terugkeer naar het moederland 
de buitenlandse werknemers een kaart met 
instructies in de moedertaal mee te geven, 
inzake hun AOW-rechten.
Tilanus vroeg voorts intensievere controle 
en toezicht op de gezondheidstoestand va>- 
de buitenlandse werknemers; gezondheids
centra dienen een arts te hebben, die de taal 
van de betrokken buitenlandse werknemers 
spreekt.
Spreker bepleitte een medische informa- 
tiekaart in te voeren.

H. van Spanning

beschouwen zijn belangrijke rede als een 
blijk van instemming en waardering voor de 
principiële houding van de Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU”, aldus drs. Van 
Leijenhorst.

M r. Biesheuvel hield zijn rede onder de titel: 
Zelfstandig ondernemer in een verantwoor
delijke maatschappij.

„De welvaartsstijging van het midden- en 
kleinbedrijf is al een reeks van jaren 
geringer dan die van de werknemers. Cijfers 
tonen dat aan” , aldus de oud-premier. „De 
ontwikkeling van het inkomen —  de winst 
dus —  biedt geen o f weinig ruimte tot ver
betering van de vermogenspositie. 
Naarmate de inflatie hoger is, moet het 
eigen vermogen alleen al nominaal aanzien
lijk  stijgen om de verhouding tussen het 
eigen en vreemd vermogen op hetzelfde peil 
tehouden.”

Ten nadele

In vele bedrijven —  groot èn klein —  zien 
wij echter, dat de laatste jaren de 
verhouding eigen vermogen —  vreemd 
vermogen drastisch is gewijzigd ten nadele 
van het eigen vermogen. Te lage winsten en 
een hoge inflatie zijn daarvan de oorzaak. 
Degenen die spreken over het „afromen van 
onevenredig hoge winsten”  zouden aan d it 
aspect veel meer aandacht moeten 
schenken. Er zijn tal van bedrijven, waar 
het eigen vermogen de laatste jaren is 
gedaald van 70 procent to t 30 procent, zo 
zei mr. Biesheuvel. „Ook schaalvergroting 
vraagt een grotere vermogensbehoefte. 
Ruim 16 procent minder bedrijven in het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) zetten in 
1973 ruim 160 procent meer om dan in 
1963.”

De zelfstandigen voelen zich volgens mr. 
Biesheuvel zich in menig opzicht onrecht
vaardig bejegend door de Overheid. De 
urgentienota van het Overlegorgaan van 
juni 1974 spreekt wat d it betreft duidelijke 
taal.

E E N  PER SO O N LIJK W O O R D

Oud-premier mr. B.W. Biesheuvel 
begint zijn rede op het congres van 
het NCOV (Nederlands Christelijk 
Ondernemers Verbond) als vo l^ :

„Sedert het NCOV het bericht de 
wereld instuurde, dat ik  op Uw 
congres het woord zou voeren, 
hebben velen zich afgevraagd: ,,Hé, 
waarom Biesheuvel? Waarom 
spreekt die?”
In het afgelopen jaar kreeg ik  talloze 
malen de vraag te horen; ,,Hé, waar
om zwijgt U zo hardnekkig?”
U ziet, ze hebben je altijd wel wat te 
vragen. M ijn  aanwezigheid vindt 
allereerst haar verklaring in een ver
zoek van Uw voorzitter De Mooy.
Ik  heb ja gezegd, omdat ik  meende

niet te mogen weigeren, nu de zelf
standigen een zo moeilijke tijd  door
maken.
Voorzover ik  nog aarzelde, heeft de 
heer Den Uyl m ij behulpzaam de 
hand geboden. De minister-presi- 
dent, leider van een kabinet van zeer 
gemengde samenstelling, sprak één 
week vóór de algemene politieke 
beschouwingen in de Tweede Kamer, 
in Nijmegen over de socialistische 
zegeningen, die ons land staan te 
wachten, als hij zijn zin zou krijgen. 
Welnu, mag dan een oud-minister- 
president 76 weken na zijn vertrek 
u it de politiek nu als vrij burger ook 
eens zijn mening geven over zaken, 
die onze middenstanders zo in be
roering hebben gebracht?”  Aldus 
mr. Biesheuvel.

H. L.

De benarde positie, waarin velen verkeren
—  ondanks heel lang en heel hard werken
—  leidt tot een aantal verontrustende ver
schijnselen. De oud-premier noemde er 
enkele.
„Het is een veeg teken, dat ondernemers 
met goedlopende zaken zeggen: de aardig
heid is er af; we gaan filialen opheffen, dan 
hebben we heel wat kopzorgen minder. Of: 
we verhuren of verkopen de zaak en gaan 
met het geld wat we nu nog hebben wat 
anders doen. Dan krijgen we wat minder 
inkomen, maar hopenlijk een beter leven. 
Vele gezinnen van middenstands-onder- 
nemers komen onder zware druk te staan. 
Enkele weken geleden heeft een 
middenstander van 62 jaar daaraan op be
wogen wijze uiting gegeven tijdens een 
bijeenkomst in d it gebouw.
Velen hebben, evenals ik  met de auto op 
weg naar huis, de hartekreet van deze 
anonieme middenstander over de toekomst 
van zijn kinderen gehoord. H ij vertolkte de 
gevoelens van een groot aantal gezinnen. 
Vele middenstanders komen er niet meer 
aan toe naast hun bedrijf nog aktief deel te 
nemen aan het kerkelijke en politieke leven. 
En Uw aanwezigheid op politieke vergade
ringen is ju ist nu zo nodig.
Uw afwezigheid betekent een verschraling 
van het leven van betrokkenen en een verar
ming voor tal van samenlevingsverbanden. 
Bij de komende behandeling van het wets
ontwerp tot vervanging van de W inkelslui
tingswet 1951 zal de volksvertegenwoordi
ging hieraan niet voorbij mogen gaan.
De huidige situatie is het midden- en klein 
bedrijf vormt ook een bedreiging voor de 
maatschappelijke doorstroming. Juist het 
mkb bood van oudsher aan flinke jonge 
mensen, ook werknemers, het perspectief 
van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
Men had er graag de magere jaren van de 
opbouwperiode voor over.

Tenslotte: de huidige explosieve situatie kan 
maar al te gemakkelijk leiden tot 
negativisme, zich afkeren van de samen
leving, tot het opzeggen van het vertrouwen 
in de overheid en het parlement, tot burger
lijke ongehoorzaamheid.”

Vooral een christelijk-sociale organisatie 
als het NCOV zal, naast haar zoveel tijd  
vergende, belangenbehartigende, zaak voor 
de leden, hier grote waakzaamheid in acht 
moeten nemen door een doelbewust leiding 
geven aan denken en handelen van die 
leden, zei mr. Biesheuvel, „Hetgeen aan 
akties toelaatbaar o f ontoelaatbaar is, 
wordt in beslissende mate bepaald door Uw 
keuze voor een principiële, een christelijke 
organisatie.”

Wat voor de zelfstandigen geldt, is precies 
zo voor de christelijke vakbeweging, de 
C.B.T.B. en het christelijk werkgeversver
bond.

Grote verantwoordelijkheid

„Ook de overheid draagt, evenals de volks
vertegenwoordiging, een zeer grote verant
woordelijkheid, wanneer grote groepen van 
ons volk zich in moeilijkheden bevinden. 
Van de overheid mag worden verlangd, dat 
zij binnen het algemene beleid tegemoet
komt aan Uw redelijke verlangens.

Het is de taak van het parlement daarop toe 
te zien en zo nodig zelf initiatieven te 
nemen.

En: falen de volksvertegenwoordigers, dan 
krijgen ze de rekening gepresenteerd b ij de 
eerstvolgende verkiezingen. Zo gaat dat in 
een parlementaire democratie,” aldus de 
oud-Premier.

H.L

KAMERLEDEN VRAGEN, 

BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Minister Van Kemenade van onderwijs 
heeft de Tweede-Kamerleden mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters en De Boer (beiden 
ARP), Hermes (KVP) en Van Leijenhorst 
(CHU) toegegeven, dat drie samenwerkende 
vormingscentra in de kop van Noord-Hol
land onjuist gehandeld hebben. Uit het 
ministeriële antwoord op schriftelijke vra
gen van de vier kamerleden blijkt, dat de 
centra het deden voorkomen —  bij het wer
ven van nieuwe deelnemers —  alsof er geen 
andere vormingscentra meer waren in de 
omgeving. Nergens bleek, dat er nog een 
vierde centrum is, het vormingscentrum 
Alkmaar (Verdronkenoord) —  een vor
mingscentrum van algemeen christelijke 
signatuur —  bestaat.

Alhoewel de bewindsman de voorlichting 
van de drie centra onjuist vindt, acht hij de 
wijze van handelen niet in strijd met de v rij
heid van onderwijs. De vrijheid van insti- 
tuutkeuze b lijft aanwezig.

B E Z W A R E N

Minister Westerterp van verkeer en water
staat heeft in antwoord op vragen van de 
Tweede-Kamerleden Schakel (ARP) en 
Tolman (CHU) over dijkverzakkingen (on
der andere onlangs b ij Streefkerk) meege
deeld, dat onlangs een rapport uitkwam 
over de bezwaren van het in waterkeringen 
voorkomen van vreemde elementen. Het is 
bekend, aldus de minister, dat vreemde ele
menten zo veel mogelijk vermeden moeten 
worden. In de praktijk is dat niet a ltijd te 
verwezenlijken.De ontwerper o f beheerder 
dient, indien een vreemd element om welke 
dringende reden dan ook, moet worden ge

accepteerd, aan te geven aan welke voor
waarden in een dergelijk geval moet worden 
voldaan. Momenteel is een studie over die 
voorwaarden aan de gang, zo deelde de 
minister mee.

S Y M B IO S E

In antwoord op scfiriftelijke vragen van het 
Tweede-Kamerlid Van Leijenhorst (CHU) 
heeft minister Van Doorn van CRM uiteen
gezet, waarom hij zendtijd gaf aan de stich
ting Symbiose, waarin samenwerken de 
Bond voor Vrijheidsrechten „Release” , 
Dolle M ina en de Nederlandse Vereniging 
voor Sexuele Hervorming NVSH. ,Aange
nomen mag worden dat de uitzendingen 
van Symbiose voorzien in bepaalde in het 
volk levende culturele en geestelijke behoef
ten, waarin niet in voldoende mate wordt 
voorzien door programma’s van andere in
stellingen. De uitzendingen van Symbiose 
kunnen van algemeen nut geacht worden.

De stichting heeft meer dan 27.000 
contribunaten en is voldoende representa
tie f voor een belangrijke stroming of 
groepering van het volk” , aldus minister 
Van Doorn.

G E E N  A A N L E ID IN G

Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
van de Tweede-Kamerleden Hermsen en 
Bremen (beide KVP), J.N. Schoften (ARP) 
en Tolman (CHU) over de eerste betaal
baarstelling van de jaarlijkse bijdragen ten 
behoeve van door woningcorporaties ge
reedgemaakte woningcomplexen heeft 
minister Gruijters van volkshuisvesting ge

antwoord dat er geen aanleiding is voor 
rentevergoeding door het r ijk  indien on
verhoopt aanzienlijke vertraging ontstaat.

Het rijk , aldus de minister, is niet de meest 
gerede partij om de procedures, waar dat 
nodig is, te bespoedigen. De corporatie 
heeft daar zelf het meeste belang bij en zal 
daarom zelf ter zake diligent moeten zijn.

A B O R T U S K L IN IE K

Minister Van Agt van justitie en 
staatssceretaris Hendriks van volksgezond
heid beschikken niet over wettelijke 
mogelijkheden de opening van een abor- 
tuskl'niek te Maastricht te verhinderen. 
Evenmin kunnen zij tot sluiting van een 
dergelijke kliniek overgaan. Aldus b lijk t uit 
het antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en 
CHU (drs Tilanus). Wel kan in bepaalde 
omstandigheden, door het toepassen van 
een maatregel voorzien in het wetboek van 
strafrecht, zoals inbeslagneming, het open
baar ministerie bewerkstelligen dat de 
werkzaamheden in een abortuskliniek 
feitelijk gestaakt worden.
De bewindslieden deelden mee, dat het 
openbaar ministerie een onderzoek verricht 
naar hetgeen in de klin iek te Maastricht ge- 
schiedt.-

H.L.

Spreekbeurten 

dr. R. J. H. Kruisinga

Vrijdag 25 oktober Sneek 20.15 uur Chr. 
lagere Landbouwschool, Meeuwenlaan. 
Vrijdag 1 november Rhoon 20.00 uur 
Maranathakerk, Kleiweg 2A 
Maandag 4 november 'Apeldoorn nadere 
gegevens volgen
Zaterdag 16 november Groningen forum 
JOVD over Noorden des Lands
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ARBEIDSVOORWAARDEN IN HET 
OVERLEG VOOR CONTRACTEN 
IN 1975
door L  C. van Dalen, lid Unieraad CHU 
en lid commissie economische zaken van 
Lohmanstichting

Na de algemene politieke beschouwingen in 
de Tweede-Kamer zijn de volgende rondes 
van het overleg over de arbeidsvoorwaarden 
voor 1975 begonnen.
Werknemers en werkgevers gaan trachten 
in een centrale overeenkomst de nieuwe al
gemene voorwaarden nader te regelen.
Om welke voorwaarden gaat het dan 
eigenlijk? Daarover willen we nu beperkt 
schrijven door een enkel punt onder de 
loupe te nemen voor een nadere beoorde
ling.

VR U H EID  VOOR PARTDEN

In 1975 wenst men geen beperking van de 
onderhandelingsbevoegdheden door de 
Machtigingswet Inkomensvorming. Tot die 
„men” behoort ook onze Unie. De C.H.U. 
heeft dikwijls gepleit voor vrije onder
handelingswijzen. Wij zullen er dan ook 
geen moeite mee mogen hebbën om de ver
antwoordelijkheid voor het arbeidsvoor
waardenbeleid van het komende jaar in be
ginsel te laten berusten bij partijen. Dat 
veronderstelt de bereidheid bij partijen om 
met elkaar tot een centrale overeenkomst te 
komen.
De grens van die bereidheid wordt bepaald 
door de mate waarin regering en parlement 
aan de verlangens van partijen zijn tege
moet gekomen.
Redelijk is dat niet gerekend wordt met het 
volle pond doch hoe zwaar moet de te
gemoetkoming over en weer dan wel wegen? 
Dat afwegen behoort tot de reeds genoemde 
verantwoordelijkheid van de onderhan
delende partijen.
Wat wij van buiten af wel van hen mogen 
verwachten is dat zij rekening houden met 
de economische situatie d.w.z. de invloed 
die van hun beleid uitgaat op inflatie en 
werkgelegenheid.

U N IFO R M  OF GEDIFFERENTIEERD

Welk beleid gaat men voeren? Uniform of 
gedifferentieerd? Uniforme arbeidsvoor
waarden via een generale overeenkomst kan 
zwakke bedrijfstakken economisch treffen. 
Sociaal gezien betekent uniformiteit dat 
aan de werknemers in de zwakke sectoren 
toch een redelijke verbetering toevalt.
Differentiatie, verschillen in verbeteringen, 
kan bedrijven op de been houden of 
vestigingen in „goedkopere” regio’s mede 
helpen bevorderen. Bovendien blijft er min
der hangen in de sterke bedrijven. Er is 
echter een vakbeweging die let op het be- 
staansniveau van de gehuwde werknerner 
met twee kinderen die een inkomen geniet 
dat ligt in de buurt van het landelijk gemid
delde. Het reëel vrij beschikbaar inkomen 
wil zij op dat niveau redelijk verbeteren en 
de lagere inkomens nog meer verbetering 
geven door voor de helft uit te keren in cen
ten in plaats van geheel in procenten. En 
dan over het hele land. Voor werkgevers is 
dat aanvaardbaar wanneer het prijsbeleid 
voor de zwakke bedrijven een doorbe

rekening van de loonkosten voorzover die 
de mogelijkheid in de bedrijfstak te boven 
gaat, mogelijk maakt of op andere wijze 
door de overheid aan de zwakke bedrijfs
takken een gezonde economische basis 
wordt verschaft.
Dezelfde eisen in alle onderhandelingen 
betekent wel dat er in bedrijfstakken waar 
meer dan het gemiddelde mogelijk is, de 
loonkosten niet evenredig stijgen en er wat 
blijft liggen dat extra winst betekent. Wat 
doen partijen daarmee?

AANW AS VAN  VERMOGEN DELEN

Werkgevers willen die winst gaarne investe
ren in nieuwe machines, gebouwen, instal
laties en eventueel ook in nieuwe arbeids
plaatsen.
Het vermogen van die ondernemingen 
groeit door de matiging in de loonsfeer. 
Werknemers die wat lieten liggen in de on
derhandelingen ten bate van de zwakkere 
bedrijven die geen loonsverhoging boven 
het gemiddelde kunnen dragen, willen 
gaarne delen in het profijt bij de sterke be
drijven.
Hun aandeel in dat profijt zou kunnen be
staan uit waardepapieren, doch daar wordt 
aan werknemerskant verschillend over ge
dacht.
Er zijn vakbewegingsmensen die een hekel 
hebben aan couponknippers en de ar
beiders niet gaarne zien verworden tot 
kleine kapitalisten.
Zodoende worden de werknemers te vast 
geklonken aan ons verfoeide kapitalistische 
systeem.
Daarom achten deze lieden een progressief 
tarief in de vennootschapsbelasting veel be
ter op z’n plaats. Breng alles maar in de col
lectieve sfeer.
Maar waarom zouden wij de werknemers 
niet nog wat meer bepalen bij het wel en 
wee van het bedrijfsleven en de vorming van 
bezit alsmede de zin tot sparen en beleggen 
wat verder aanwakkeren. Dat sluit immers 
aan bij de persoonlijke verantwoor
delijkheid en de ontplooiing van de mens. 
Hoewel deze uitgangspunten in CHU-kring 
op zichzelf sterk aanspreken, bleek toch 
bijvoorbeeld in de economische' commissie 
van de Lohmanstichting dat mogelijk 
realisering van die gedachten via de 
vermogensaanwasdeling niet bij iedere 
CHU-er in goede aarde zal vallen.
Zij die weerstand bieden zien het recht van 
de werknemer niet.
Van werknemerskant wordt dat recht 
bepleit op grond van de bijdrage aan het 
verkregen bedrijfsresultaat in de vorm van 
geleverde arbeid „zijn aandeel” .
Naar zijn beleven en bewerken wordt dat 
aandeel meer waard.
Vindt u het een onredelijke vraag omdat te 
noteren en te willen honoreren?
Of bent u er gewoon op tegen omdat de 
vakbeweging er mee komt en het kabinet 
Den Uyl een wettelijke maatregel wil 
treffen?

Wees doorlopend goed en tijdig 
geinformeerd
Deze week ontvangt u het Ledencontactblad, dat u zo goed mogelijk informeert 
over alles wat er in de CHU gebeurt.
Hoe krijgt u volgende week uw inlichtingen? Uit de krant, de radio of t.v.? Dan 
krijgt u over de CHU beslist te weinig.
Er is een betere weg. Abonneert u op uw eigen weekblad

„D E  NEDERLANDER”

waardoor u elke week geïnformeerd wordt over alles wat er in en rond de Unie is 
of wordt gedaan.
Dan krij^ u uitvoerige informatie over standpunten van de Ie of 2e Kamer
fracties bij belangrijke zaken van nationaal belang, maar evenzeer van de nieuwe 
hoofdredacteur Dr. K. de Vries.
Zorg dat u op de hoogte blijft, vooral nu. Zendt de bon in die u op de achter
pagina vindt.

Het is, lijkt mij beter dat wij evenals de 
sociale partners —  die het in de eerste 
plaats aangaat —  een en ander bekijken op 
de wezenlijke maatschappelijke betekenis. 
En voor wat ons betreft zien we het in het 
licht van onze beginselen t.w. individuele 
ontplooiing, een verantwoordelijke maat
schappij, behoud van de particuliere onder
nemingsgewijze produktie, als een positieve 
ontwikkeling.

ARBEID STDD VER KO R TING

Ook het punt van de arbeidstijdverkorting 
zal bij de centrale overeenkomst een rol 
gaan spelen. Aan welke vorm van arbeids
tijdverkorting moet de voorkeur worden ge
geven?
Verkorting van de werkweek; verlenging 
van de vakanties of verlaging van de pen
sioengerechtigde leeftijd. Een en ander 
staat in relatie tot de arbeidsmarkt want 
bijv. een verlaging van de pensioengerech
tigde leeftijd doet de vraag naar arbeids
krachten toenemen tenzij die arbeid wordt 
vervangen door machines. Terecht heeft 
daarom de Minister van Sociale Zaken en 
zijn nota werkloosheidsbestrijding een be
roep gedaan op de sociale partners om zich 
goed te realiseren welke effecten van hun 
arbeidsvoorwaardenbeleid uitgaan op de 
arbeidsmarktverhoudingen.
Economisch versterkt een flinke arbeids
tijdverkorting het kapitaalintensief hande
len.
Een lange-termijn-afspraak faseert het 
beleid en behoudt meer van de arbeidsin
tensiteit.
Intussen kan in het centraal overleg worden 
gediscussieerd over de inhoud van de eerste 
nieuwe fase, te beginnen wet 1975.

N IEU W E BELONINGSSTRUCTUUR

Steeds sterker rijst de vraag o f de 
beloningsstructuur nog wel in de goede ver
houding staat tot de werkomstandigheden. 
Men vraagt zich af of voor functies met 
negatieve aspecten een hogere beloning 
rechtvaardiger zou zijn. Het zal goed zijn 
om de wegingsfactoren in systemen van 
werkclassificatie opnieuw te bezien. Een 
hogere beloning voor vuil en onaangenaam, 
soms ook zwaar werk, veelal ongeschoold, 
kan scheef gegroeide arbeidsmarktverhou
dingen wellicht weer wat recht trekken.
In een eventuele centrale overeenkomst 
kunnen daarover beginselafspraken worden 
gemaakt.

SCHOLING EN V O R M IN G

Daar wij in onze kring waarde hechten aan
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de vorming van de persoon en de educatie 
van de mensen, wordt belangstellend uitge
zien naar wat het overleg op topniveau in 
dit verband zal opleveren.
Werknemers die een geringe opleiding heb
ben genoten dienen alsnog in de gelegen
heid te worden gesteld om zich bij te 
tanken. Zogenaamd betaald educatief 
verlof kan daarbij helpen.
Betaald verlof voor het volgen van cursus
sen door kaderleden van de vakbonden en 
de jongerenorganisaties zal velen in staat 
stellen om zich als mondige en verantwoor
delijke mensen in de onderneming en de 
maatschappij te gedragen.

En dat willen we toch van jongeren en 
ouderen maken! De risico’s die we daarbij 
lopen, mogen ons niet afschrikken. Ook 
echte ondernemers gaan de moeilijkheden 
niet uit de weg. Er moet met de heren werk
gevers over te praten zijn.
Voor de 17-jarigen kan partieel de gelegen
heid worden geschapen om met behoud van 
salaris een vormingscursus of een opleiding 
te volgen.
Moet dat nou zo nodig, zal menigeen vra
gen.
Als er maar opleidingen zijn, al dan niet in 
het kader van het leerlingwezen dan doen 
we tenminste iets aan de ontwikkeling van 
jongeren. Maar de sociale partners dienen 
het er in de eerste plaats over eens te zijn, 
anders wordt het een koude plicht, die met 
tegenzin wordt uitgevoerd.

Uit enkele beschreven punten kunnen we 
afleiden van welk een grote betekenis de in
houd van een arbeidsvoorwaarden beleid 
voor de maatschappelijke ontwikkeling en 
de arbeidsmarkt is.
Veel zal afhangen van de wijsheid en het 
tactvol optreden der partijen. Als zij zich 
omringd weten door politiek bewuste 
but-gers die begrijpen wat vernieuwd en wat 
behouden moet worden geeft dat een ont
spannen sfeer met de kans op een goed 
beleid.

De aap uit de mouw
In „De Nederlander” van 27 september j.1. is 
uitvoerig aandacht besteed aan de 
interpellatie, die het Christelijk-Historisch 
Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijenhorst 
op 19 september heeft gehouden over de op 
stapel staande Stichting Leerplanontwikke
ling. De heer Van Leijenhorst was van 
mening, dat de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, dr. J.A. van Kemenade, 
daarbij niet voldoende rekening hield met 
de vrijheid van onderwijs en diende twee 
moties in. Bij de stemming gingen de drie 
zusterpartijen van het C.D.A. helaas uiteen: 
de fractie van de A.R.P. verwierp één van de 
moties en die van de K.V.P. alle twee. 
Inmiddels heeft de heer Van Leijenhorst 
steun gekregen van wat men een fan-club 
van Mininster Van Kemenade zou kunnen 
noemen. Op de voorpagina van „Het 
Schoolblad” van 17 oktober j.1 -taat een

redactioneel artikel met de kop ,Alinister in 
de klem” , dat onthullend is. Men oordele: 
.jVIaar juist op de essentiële punten van de 
onderwijsvernieuwing, juist waar het beleid 
betrekking heeft op de inhoud van het 
onderwijs, daar komt de minister in de pro
blemen. De hele toestand rondom de 
Stichting Leerplanontwikkeling met een 
totaal overbodige en daarom(sicl) 
demagogische interpellatie van de CHU-er 
Van Leijenhorst is daar inderdaad een goed 
voorbeeld van.
De minister zit in de klem. Aan de ene kant 
heeft hij zich verplicht volgens het overleg- 
beginsel te werk te gaan, aan de andere 
kant vragen vooral de Konfessionele 
organisaties op grond van de „heilige” vrij-

Vervolg pag. 4
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DEMOCRATIE - GEMEENTERAAD-VERTROUWEN
uit de rede van mr, F, R, Crommelin, burgemeester van Hellendoorn

„W ij allen zoals we h ier zijn, bekle
den op de een of andere wijze een 
vertrouwenspositie en g ij, raads
leden, gaat conform art. 51 der 
gemeentéwet, zonder mandataris 
van uw kiezers of p a rtij te z ijn , met 
d it vertrouwen in de rug een eigen 
verantwoordelijkheid dragen en g ij 
kunt d it ook alleen doen met de ze
kerheid van d it vertrouwen.”

,,Naar m ijn mening is vertrouwen het 
hart van de representatieve democratie 
en ik w il een aantal vertrouwensfasen 
door lichten, waarop onze gemeentelijke 
democratie functioneert,”  aldus m r. F. 
R. Crommelin vorige maand b ij de eer
ste vergadering van de nieuwe raad te 
Hellendoorn. D it zijn:
* de kiesverenigingen dienen onvoorwaar

de lijk  vertrouwen te stellen in de door 
hen aanbevolen candidaten;

* de kiezer dient vertrouwen te heb
ben in de persoon van de door hem 
gekozen candidaat en diens pa rtij;

* de gekozenen dienen door hun optreden 
het vertrouwen in hun pa rtij te ve r
sterken;

* de gekozenen dienen vertrouwen teheb-

Vervolg van pag. 3
heid van onderwijs een soort veto-recht. In 
het geval van de SLO heeft de minister 
moeten toegeven met extra-bestuurs- 
plaatsen en speciale garanties in de 
statuten.
Een uitvoerige analyse van het organisatie
patroon van het Nederlandse onderwijs zou 
aan het licht brengen dat de minister 
structureel in de klem zit. De paritaire ver
houdingen, iedere zuil evenveel leden, in 
allerlei samenwerkingsorganen geven in feit 
het konfessioneel onderwijs een beslissings
macht die op allerlei andere maatschappe
lijke terreinen onbestaanbaar is.
Zodra minister Van Kemenade zich met de 
inhoud van het onderwijs bezig gaat 
houden, zoals dat met de hele onderwijs
planning, de leerstofplanning, de over- 
wijsresearch, de innovatie en de leer
middelenvoorziening zal moeten gaan ge
beuren, komt hij in de moeilijkheden. Dat 
werkt vertragend en belemmerend, omdat 
er dan weer een lange overlegperiode moet 
volgen om een aanvaardbaar kompromis op 
tafel te brengen.
In de komende tijd zal het van de over
tuigingskracht van de minister afhangen of 
het onderwijsbeleid ook inhoudelijk werke
lijk van de grond kan komen. Ook de steun 
die de minister vanuit het „progressieve” 
onderwijskamp krijgt zal daarbij een be
langrijke rol kunnen spelen. Als de minister 
er niet in slaagt het onderwijsbeleid ook 
inhoudelijk vorm te geven dan zal zijn taak 
gereduceerd worden tot het technisch toe
wijzen van financiële middelen. Dat is iets 
anders dan hij zelf wil en dan de progres
sieve onderwijskrachten van hem verwach
ten” .

Tot zover de redactie van ,dlet Schoolblad”, 
orgaan van de Algemene Bond van 
Onderwijzend Personeel, die aangesloten is 
bij het N.V.V. Blijkens een in mei j.1. 
gehouden onderzoek heeft, van de lezers van 
dit weekblad, die bij de laatste Statenver
kiezingen van het kiesrecht gebruik hebben 
gemaakt, 72% gestemd op één van de drie 
progressieve partijen, 3% op de CDA en 
17% op de VVD” (ik citeer hier blz. 775 van 
het zoëven genoemde nummer). Tussen 
haakjes: „Het Schoolblad” vermeldt niet, 
dat de V.V.D. vóór beide moties van de heer 
Van Leijenhorst heeft gestemd .. .
De schrijver van .Aünister in de klem” 
vindt, zoals wij zagen, de vrijheid en onder
wijs een heilig huisje van „vooral de 
konfessionele organisaties” . Hij verzwijgt, 
dat de vrijheid sinds 1917 verankerd ligt in 
de grondwet Hij neemt aan, dat een 
Minister der Kroon een taakopvatting 
heeft, die daarmee in strijd is. En dan heeft 
hij nog het lef, om van , een totaal 
overbodige en daarom demagogische 
interpellatie van de CHU-er Van 
Leijenhorst” te spreken!
Van „confessionele organisaties” ge
sproken: ik hoop, dat de protestants- 
christelijke en rooms-katholieke bonden 
van onderwijzers, die met de A.B.O.P. 
samenwerken in de Nederlandse Federatie 
van Onderwijsvakverenigingen, nota zullen 
nemen van dit „Schoolblad"-artikel. Ik 
hoop ook, dat .Jvlinister in de klem” de 
Tweede-Kamerfracties van de A.R.P. en de 
K.V.P. tot nadenken zal stemmen.

K. de Vries

ben in de oprechtheid van hun mede- 
gekozenen;

* e r dient een vertrouwensrelatie te be
staan tussen de raad en het college 
van burgemeester en wethouders.

Van de candidaat wordt verlangd:
* dat deze beginselvast de doelstellingen 

van zijn  pa rtij zal verdedigen, zoals 
die zijn  neergelegd in het p a rtijp ro 
gramma en het verkiezingsprogramma;

■*’ dat hij voldoende politiek geschoold 
is om in samenwerking met politiek an
dersdenkenden de doelstellingen van het 
verkiezingsprogramma van zijn  partij 
zo goed mogelijk te realiseren; 
dat h ij in staat is  c ritisch  te lu is te 
ren, z ijn  k ritie k  op heldere wijze te 
uiten en zijn  standpunt duidelijk te 
bepalen.

Op de kiesvereniging rust daarom bij de 
kandidaatsstelling een grote verantwoor
delijkheid, daar z ij degenen zijn , die inde 
eerste instantie toekomstige gemeente
bestuurders selecteren, die het vertrou
wen van de verkiezers kunnen verwerven. 
De vraag kan gesteld worden of deze 
selectie zorgvuldige genoeg wordt behan
deld. Doen alle kiesverenigingen hun u ite r
ste best om potentiële opvolgers van de 
zittende raadsleden op hun taak voor te 
bereiden?

TAAK KIESVERENIGINGEN

Wordt er met zorg aan kadertraining ge
werkt, nu het politieke bed rijf door de sterk 
toenemende technische aspecten ervan 
steeds m oeilijker wordt? Wordt door de 
kiesverenigingen de vraag beantwoord, 
op welke wijze men het partijprogram m a 
kan terugvinden in het verkiezingspro
gramma? Doen de kiesverenigingen hun 
u iterste best, om ook buiten de ve r
kiezingstijd om, hun leden b ij het po li
tieke gebeuren te betrekken?
De kiesverenigingen functioneren pas goed 
als deze vragen met een volmondig ,,ja ”  
kunnen worden beantwoord. Wie geen 
vreemdeling in het politiek Jeruzalem is, 
weet, dat de belangstelling voor politieke 
vergaderingen zeer gering is en dat dus 
de candidatenlijst door een u ite rs t klein 
gedeelte van het kiezersvolk worden vast
gesteld. D it b lijk  van gemis aan belang
stelling voor het politiek gebeuren b ij 
de doorsnee burger is  zonder meer ve r
ontrustend en er rust op de kiesvereni
gingen de zware verplichting h ierin  met 
alle haar te r beschikking staande m id
delen verandering te brengen. Want z ij 
z ijn  het, die de eerste en meest beslis
sende grondslag leggen voor de samen
stelling- van de raad en ju is t b ij raads
verkiezingen wordt meer gelet op de per
sonen dan op de partijen. Het moeten 
dus figuren zijn, die sterk in hun po li
tieke schoenen staan, maar tege lijke r
tijd  praktische po litic i.

De algemene doelstellingen van een par
t i j  worden weliswaar in een kiesvereni
ging aanvaard, maar de individuele in te r
pretatie ervan speelt de leden parten en 
le idt soms tot niet onaanzienlijke menings
verschillen, die hoog kunnen oplopen. 
Aan de kiesverenigingen de taak om de 
oorzaken van deze spanningen op te spo
ren en zo mogelijk weg te nemen, door 
een duidelijke en princip ië le  voorlich
ting en helder geformuleerde verkie
zingsprogramma’s, al zal dat misschien 
ook leden kosten. Want duidelijkheid in 
de theoretische politiek is  een eerste 
vereiste om onduidelijkheid inde prak
tische politiek te voorkomen. Over de u it
gangspunten van het politiek denken moet 
zonder meer volledige eenstemmigheid 
bestaan. Maar de verwezenlijking van die 
uitgangspunten in de praktische politiek 
mag en moet bediscussieerd kunnen w or
den. Onder politiek gelijkgezinden kan en 
zal toch im mers verschil bestaan b.v. 
over de praktische benadering van po
litieke doelstellingen of over die doel
stelling zelf, wanneer men ze toetst aan 
het p a rtij-  of verkiezingsprogramma.
D it zal tot gevolg hebben, dat de raads
leden niet zo gauw benauwd hoeven te zijn 
om een van hun fractie  afwijkend stand
punt in te nemen, wanneer hun po litie 
ke verantwoordelijkheid hen daartoe 
dwingt en op die wijze de politieke be
langstelling van de kiezer wakker te 
houden door hem min of meer te dwin
gen zich te realiseren, wie naar zijn 
mening, ondanks het gelijke politieke u it
gangspunt, het ge lijk  aan zijn  zijde heeft. 
Anderzijds biedt hun d it gelegenheid aan 
de opvattingen en verlangens van groe
pen van hun kiezers vorm te geven, 
in de zekerheid, het door de kiesver
eniging in hen gestelde vertrouwen niet 
te beschamen.

HET VERTROUWEN VAN DE KIEZER

Juist in de gemeentelijke politiek gaat 
het meestal niet om de fundamentele 
politieke vragen, maar om verschillen 
in zakelijke benadering b ij de beantwoor
ding van vragen van algemeen belang. 
En die zakelijke benadering kan ook bin
nen iedere fractie  verschillend zijn  en 
moet d it d ikw ijls  zijn, w il de kiezer zich 
in het gesprokene kunnen herkènnen. Moei
li jk e r  wordt d it echter, wanneer de raad 
zich in  zijn  beleid moet schikken naar 
rich tlijnen, die hoger politiek denken hem 
hebben opgelegd. M.a.w. wanneer h ij zich 
moet voegen in een politiek denken, waar
toe hij in de sfeer der autonomie nooit 
gekomen zou zijn.
Nog anders gezegd: wanneer h ij een be
leid moet verdedigen, dat in wezen zijn 
beleid niet is.

Begrijp t u m ij goed; ik  zal de laatste 
z ijn  om te beweren, dat in een gede
centraliseerde eenheidsstaat, zoals Ne
derland is, enige centralisatie in tegen
woordige tijd  niet noodzakelijk zou zijn. 
De mogelijkheden tot versnelde communi
catie door electrotechnische en verkeers
technische ontwikkelingen, de steeds toe
nemende bevolking en een gelijkblijvend 
gebied zijn  slechts enkele voorbeelden 
van verschijnselen, die vragen om maat
regelen van de centrale of provinciale een
heden, teneinde de gevolgen van die ve r
schijnselen of begeleidende nevenver
schijnselen zo goed mogelijk ten goede 
te doen komen van alle burgers en de 
kwalijke gevolgen daarvan weg te nemen 
of tot nominale proporties terug te bren
gen. Dat h ie r de plaatselijke wetgever
i.c . de raad zich geen' contra ir stand
punt mag veroorloven zal zonder meer 
duidelijk zijn. Ditzelfde geldt eveneens 
voor gemaakte afspraken in samenwer
kingsverbanden van gemeenten, z ij het met 
d it verschil, dat men zich dan v r i jw il
lig  gebonden heeft. Maar anders wordt 
het, wanneer die, van hogerhand gege
ven, regels verder gaan dan voor het 
bereiken van het beoogde doël dan nood
zakelijk is , of wanneer de met de u it
voering van die regels belaste organen 
die met de goedkeuring van te r uitvoering 
van die regels op gemeentelijk niveau 
genomen besluiten, aan diezelfde regels 
bevoegdheden ontlenen, die onnodig in g r ij
pen in de gemeentelijke autonomie en 
zo tot bed ille rij en betutteling leiden. 
Houdt men van hogerhand daarbij het 
been s t i jf  en gaat een raad, ondanks aan
vankelijk verzet, noodgedwongen met die 
betutteling accoord, dan zet de burger, die 
de achtergronden niet kent, achter zijn 
door de grondwet gesteunde overtuiging, 
dat aan de raad de ,,regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeen
te (wordt) overgelaten” , een levensgroot 
vraagteken.

Want zijn  vertrouwen in de regelende 
en besturende kracht van de raad is ge
schokt. In zijn ogen boet de raad op d it 
moment aan gezag in en d it moet zo 
veel mogelijk voorkomen worden. Want 
gezagsverlies van de raad kent als a l- 
ternajie f, dat de burger langs buiten
parlementaire of zelfs onwettige wegen 
gaat trachten zijn  doel te bereiken. Deze 
centraliserende tendens, die zich ook in 
het financiële vlak doet gevoelen, is al 
jarenlang een oorzaak van een grote ve r
ontrusting in gemeentelijke kring.
Laurens ten Cate form uleert het in de

Leeuwarder Courant in 1969 anders, 
maar niet minder scherp als volgt:
,,De gemeenten worden door de centra
le overheid gebruikt om lasten af te 
wentelen op de burgers en dan op zo’n 
manier, dat h ij e r weinig vat op heeft.”  
En even verder sch rijft h ij:
,,Maar z ij die aan de touwtjes trekken, doen 
er goed aan te beseffen, dat alle Neder
landers met de gemeente waar z ij wonen 
het meest te maken hebben. A ls die 
band niet meer een verbinding is  van 
vriendelijk  vertrouwen, ontstaat e r scha
de, die niet in termen van economische 
politiek te formuleren va lt.”
Van d it beeld van ontkrachting van de 
gemeenteraad door voortschrijdende cen
tra lisa tie  en daarmede ten nauwste sa- 
menhahgend financiële bevoogding, dient 
ieder raadslid zich b ij voortduring re 
kenschap te geven, als het door zijn  op
stelling in de raad het vertrouwen van 
de kiezer in zijn  persoon en de partij 
die h ij vertegenwoordigt waar w il ma
ken. Daarnaast zal ook een blijvend contact 
met de politieke achterban i.c . de kies
vereniging noodzakelijk blijven.

HET VERTROUWEN VAN DE KIEZER 
IN DE PARTIJ VAN ZIJN KEUZE

Iedere burger vindt z ijn  eigen politiek 
denken graag terug in het optreden van 
hen, die aan de doelstellingen van ,,z ijn ”  
pa rtij in de vertegenwoordigende licha
men gestalte moeten geven. Ieder raadslid 
dient daarom te weten, wat e r in de kring 
van zijn  politieke geestverwanten leeft 
en welke wensen er zijn, teneinde met 
dienovereenkomstige voorstellen te ko
men, of, b ij meer ingewikkelde zaken, 
het college van burgemeester en wethou
ders u it te nodigen dergelijke voorstellen 
voor te bereiden.
Daarbij sta echter voorop, dat h ij zijn 
,,politieke w ereldje”  kent, dus zich van 
te voren rekenschap geeft, welke steun 
h ij, eventueel van andere fracties, te ve r
wachten heeft. Want, zomin als een par
t i j  zich kan veroorloven nooit met in i
tiatieven te komen, zomin kan z ij zich 
perm itteren telkens weer haar voorstel
len te zien sneuvelen. Wij weten daarbij 
maar al te goed, dat de v r ije  beslissings- 
zoom door de hierboven genoemde cen-

Vervolg pag. 5

CDA-^tudiedag voor vrouwen
Op maandag 18 november 1974 wordt van 10.00-17.00 uur in Vormingscentrum 
Kerk en Wereld te Driebergen een CDA-studiedag voor vrouwen gehauden.
Deze studiedag is bestemd voor forumleden bij de cursussen Politieke Scholing 
voor Vrouwen die wederom deze winter over in den lande zullen worden 
gehouden.
Het is van groot belang dat de forumleden van de politieke partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht en wat hen te wachten kan staan.
Voor deze studiedag kunt u zich thans reeds opgeven.
Wilt u alvast in uw omgeving nagaan wie aan deze cursus wil deelnemen?

BON

Naam: _ 

Adres:.

Woonplaats: .................................................................................... .............................
Geeft zich hierbij op als deelnemer(ster) aan de CDA-studiedag.

Insturen bij het secretariaat van de Centrale van C.H.-Vrouwen: Meentweg 96 
De Meern.
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Staatssecretaris Veerman in Utrecht:

EEN EXAM ENSYSTEEM  V O O R  HET GEHELE V O O R TG EZET O N D E R W IJS
„ Ik  ben geneigd te zeggen, dat de school 
bet schoolonderzoek moet handhaven, en 
zelfs e r de grootste waarde aan moet 
hechten. Het past b ij haar zelfstandigheid. 
En het past b ij het leerproces. En op basis 
van de uitslag van dat onderzoek kan z ij 
iemand tot het eindexamen toelaten, dat 
onder toezicht van de overheid wordt 
afgenomen. Dat zou m ijn  uitgangspunt 
z ijn : schoolonderzoek en centraal s c h rif
te lijk  examen hebben beide hun funktie, 
maar z ij z ijn  zo verschillend, dat men 
ze niet dooreen moet mengen", aldus 
staatssecretaris d r. A. Veerman (onder
w ijs en wetenschappen).
H ij kwam to t deze uitspraak na eerst een 
aantal problemen rond de eindexamen- 
regelingen van vroeger en nu naar voren 
te hebben gebracht. De staatssecretaris 
meende dat het niet zo m oeilijk  is  het 
huidige eindexamensysteem, schoolonder
zoek en cen traa l-sch rifte lijk  examen, te 
bekritiseren. Het is  volgens hem heel 
wat m oe ilijke r een beter systeem aan te 
geven. ,,Ik pretendeer niet de oplossing 
voor de examenproblematiek in de zak te 
hebben. Daarvoor weet ik  maar al te 
goed hoeveel discussies er z ijn  geweest 
vóór men tot het huidige systeem kwam. 
En ook, dat men d it examensysteem ten
slotte heeft gekozen, met meer of met 
minder overtuiging, als uite indelijk de 
meest haalbare oplossing” , aldus d r. 
Veerman.
In 1970 is e r een drastische w ijziging 
tot stand gekomen met het opheffen van 
het systeem van sch rifte lijk  en mondeling 
examen onder toezicht van gecommiteer-

den en het invoeren van het m ultiple 
choice systeem. Naar z ijn  mening moet 
nu, na een paar jaar, niet weer een derge
lijke  operatie tot stand worden gebracht. 
Het zou noch de leraren noch de leerlingen, 
waar het uite indelijk om gaat, goed doen. 
,,Wat nodig is , zo vervolgde staatssecre
ta ris  Veerman, is een kritische  bezinning 
en eventueel een geleidelijke hervorming 
van de w ijze van examineren, waarmee 
leerling  en le raar wel zijn  gebaat. Dat 
moet het doel van een kritische  bezinning 
zijn.

VRIJHEID

H ij constateerde dat de school zich in een 
spanningsveld tussen ru im te en gebon
denheid bevindt; z ij kan haar werk niet 
doen zonder een ruim e marge van v r i j 
heid. V rijhe id  in de bepaling van de lee r- 
stofinhoud en vrijhe id  ook in de keuze van 
de methode. Afgezien van het fe it dat deze 
vrijhe id  door de Grondwet wordt gegaran
deerd, meende dr. Veerman dat die v r i j 
heid ook voortvloeit u it de aard van de 
opdracht. Onderwijs geven en ontvangen 
vo ltrekt zich naar zijn  mening in  een 
persoonlijke re la tie  tussen le raar en le e r
ling. We kunnen b ij het onderwijs a lle rle i 
mechanische hulpmiddelen gebruiken, toch 
zal deze mechanisatie volgens de staats
secretaris dé re latie  van mens lo t mens 
nooit kunnen vervangen.

Veerman; ,,V rijhe id  dus. Maar niet in ab
solute zin. De overheid ste lt eisen van 
deugdelijkheid. Niet alleen vanuit een ju 
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tra lisa tie  en de financiële bevoogding 
smal geworden is, maar tevens, dat het 
te rre in  der autonome bevoegdheden voor 
de raad weliswaar klein, maar nog steeds 

ru im  genoeg is, om met succes in  d it 
opzicht te kunnen opereren.
Politieke vindingrijkheid zal steeds, als 
in het verleden, de politicus b lijven s ie 
ren, ook al is h ij ,,m aar” lid  van een 
gemeenteraad. Vele gemeenten hebben 
dankbaar van deze vindingrijkheid gepro
fiteerd en zullen d it b lijven doen, te rw ijl de 
politieke partijen daarbij het voordeel 
hebben te demonstreren wat z ij waard zijn. 
Want ju is t deze inventiv ite it brengt het 
leven in de brouwerij van de gemeentepo
litie k  waarnaar de politiek geïnteresseer
de burger hunkert en die b ij hem de be
langstelling voor die politiek wakker houdt 
niet alleen, maar vooral voor de opstelling 
van de pa rtij z ijne r keuze daarin.

GEEN POLARISATIE

Het zal duidelijk zijn, dat de taakstelling 
van een gemeenteraad intensief overleg 
vergt, dat zich intern voor een deel in de 
raadscommissie afspeelt. W il d it overleg 
tot goede resultaten leiden, dan moet ieder 
raadslid in de vergadering van de raad 
gelegenheid hebben zijn  zegje te zeggen, 
in de zekerheid, dat ernaar geluisterd 
wordt, dan moeten minderheden met res
pect worden aangehoord, want pas dan kan 
men tot een collegiale menings-en besluit
vorming komen, in sommige gevallen een 
compromis, maar dan gezamenlijk gedra
gen. Voor het bereiken van die sfeer is 
onderling vertrouwen nodig in de e e rlijk 
heid van eikaars bedoelingen, en ve r
trouwen, dat zelfs kan uitgroeien tot re s 
pect voor de politieke tegenstander, wan
neer men Thorbecke’s woorden ,,m ij is 
heilig, wat een ander heilig is " ,  waar
maakt.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat in een 
dergelijke sfeer een modern verschijnsel, 
dat polarisatie heet, niet past. Polarisa
tie  is  im m ers u it op het toespitsen van 
tegenstellingen, op de absolute onver
draagzaamheid jegens po litiek andersden
kenden en is dus in haar diepste wezen 
a u to rita ir en paternalistisch. Deze s tro 
ming die om ,,meerderheids-colleges”  
vraagt, die de w il van de meerderheid 
van de raad (of de partij? ) hebben uit 
te voeren en het open overleg om tot een 
aanvaardbaar compromis te komen, niet 
wenst, die van te voren de dienst u it
maakt en niet naar contra-argumenten 
w il luisteren, zet de minderheid en haar 
vertegenwoordigers buiten spel en is  daar
om een gevaar voor de representatieve de
mocratie. Want z ij belet die minderheids- 
vertegenwoordigers de eerlijke  concur
rentie en ontneemt hun daarmede de 
mogelijkheid om de zienswijze van hun 
pa rtij en van henzelf to t gelding te bren
gen. K ort gezegd; In een land, dat de ve r

draagzaamheid zo hoog in het vaandel 
sch rijft, past deze polarisatie niet.
Men zal kunnen tegenwerpen, dat p o la ri
satie niets anders' is  dan de b ij de A n ti
revolutionairen destijds zo geliefde anti- 
theseleer. Theoretisch hebben die c r it ic i 
gelijk, maar in de p rak tijk  heeft d it, voor
zover m ij bekend, nergens tot aanvaard
bare situaties geleid, omdat de A nti- 
Revolutionairen tot het einde toe bereid 
bleken te streven naar een voor hen aan
vaardbaar compromis, te rw ijl hun machts
positie dus alleen daar tot grote bloei 
kwam, waar z ij in een politieke omgeving 
woonden, die het voor een goed deel met 
hen eens was. Bovendien had de bloei 
van de antithese-leer plaats in  een tijd , 
waarin andere normen voor de democratie 
golden dan vandaag de dag.
Een tweede in  het streven naar polarisatie 
passend verschijnsel is te vinden in  een 
besluit van een onlangs gehouden p a rt ij
congres van één onzer grote partijen, het 
besluit namelijk, dat bepaalt, dat de volks
vertegenwoordigers, lid  van de p a rtij z ijn 
de, hebben op te stappen als z ij het ve r
trouwen van hun pa rtij hebben verloren of 
of wanneer z ij hun beleid niet volledig 
afstemmen op het programmabeleid. Van 
hun p a rtij krijgen ze dus de boodschap 
mee hoe ze als raadslid te handelen 
hebben.
Weliswaar is onlangs de ontslagproce
dure met wat meer hindernissen omkleed, 
maar aan het principe van de p a rtijd ic - 
tatuur doet d it niets af, daar het de 
rechtgeaarde volksvertegenwoordiger in 
gewetensnood b li jf t  brengen en hem driegt 
met ontslag door anderen dan degenen die 
hem gekozen hebben. D it is  in flagrante 
s tr ijd  met a rtike l 51 der gemeentewet, 
dat lu idt: ,,De leden stemmen zonder last 
van of ruggespraak met hen, die benoe
men” .

Terecht s c h rijf t Houwaart in het Dagblad 
van het Oosten van 9 februari j.1.;
,,Raadsleden die zich laten kiezen zonder 
nadrukkelijk vast te stellen, dat ze in die 
positie ook nog zo iets als een eigen ge
weten en een persoonlijke verantwoor
delijkheid hebben, moeten zich la te r er 
niet over beklagen wanneer z ij door een 
toevallig samenstromend of samenzwerend 
groepje partijgenoten tot de orde worden 
geroepen of zelfs verzocht worden hun 
zetel te r beschikking te stellen.
Wat kiezers ervan zeggen is  dan kenne
li jk  van minder betekenis. Om hun mening 
wordt in  zo’n geval natuurlijk  niet ge
vraagd” .
En even verder in hetzelfde hoofdartikel 
s c h rijf t h ij:
,,N atuurlijk  erken ik  het volste recht van 
een p a rtij om iemand niet meer te ve r
kiezen voor welke functie ook, maar regel 
dat dan op een manier, die overeenkomt 
met de s t i j l  van een lange democratische 
tra d itie ” .

Tot zover mr. Crommelin in zijn installatie- 
rede in september j.1.

VAN DIJK

ridische denkwijze - het onderwijs heeft 
ook een maatschappelijke kant. Het onder
w ijs moet herkenbaar zijn. De inhoud 
van een opleiding moet met garanties 
zijn  omkleed. Deze twee kanten moeten 
hun weerspiegeling vinden in het examen” . 
Het behoeft volgens de staatssecretaris 
geen betoog dat het examen niet het doel 
van het onderwijs is. Het gaat om de 
vorming van mensen. En die is  naar z ijn  
mening maar zeer gedeeltelijk met ob
jectieve maatstaven te meten. Tegen deze 
achtergrond de huidige regeling overzien
de, trok  de bewindsman de volgende con
clusie: het schoolonderzoek brengt ons 
geheel in de vrijheidssfeer van de school. 
Dan heeft het volgens hem geen zin te doen 
alsof het een examen in de s trik te  zin is. 
Het is  dus precies wat het woord zegt: 
een onderzoek, test van de school, aldus 
d r. Veerman. En h ij vervolgde: ,,Dan 
past e r ook niet b ij, dat de overheid het 
schoolonderzoek aan s trik te  regels bindt, 
alsof het een examen was, een deel van het 
examen. Dat wordt het toch op de keper 
beschouwd niet. De opgaven worden door de 
school samengesteld en door de school 
heeft de beoordeling plaats naar zelfgeko
zen normen. De overheid komt er niet 
aan te pas. Daarmee is  bepaald niet ge
zegd dat we het schoolonderzoek kunnen 
afschaffen.”
Staatssecretaris Veerman voegde hieraan 
toe dat b ij het onderwijs geven een vorm 
van evaluatie past. Dat hebben de le e r lin 
gen en de le raar nodig en daar hebben de 
ouders of verzorgers recht op.
Het is  volgens zijn  opvatting ondenkbaar 
dat het leerproces niet zou worden geëva
lueerd. De overheid re ik t daarbij de hel
pende hand, bijvoorbeeld door het be
schikbaar stellen van objectieve toetsen. 
Maar, zo benadrukte d r. Veerman nog
maals, w ij moeten ons niet voorstellen 
dat het schoolonderzoek een soort examen 
wordt. Het b li jf t  evaluatie door de school, 
geen examen met c iv ie l effect.

CENTRAAL SCHRIFTELIJK 
EINDEXAMEN

B ij het centraal sch rifte lijk  eindexamen 
lig t de zaak anders. Daar s te lt de overheid 
haar eisen van deugdelijkheid, die behoren 
b ij het maatschappelijk verkeer. Z ij denkt 
daarbij aan de identite it van de opleiding 
en zorgt voor het niveau ervan. In dat 
verband past naast een lessentabel een 
examen, aldus d r. Veerman. Het is de 
legitim atie  van de geslaagde tegenover 
de maatschappij in  het algemeen en het 
vervolgonderwijs in het bijzonder.

,,In deze denkwijze past niet een examen 
bestaande u it een centraal sch rifte lijk  
eindexamen èn een schoolonderzoek, 
waarvan de uitkomsten dan gemiddeld 
worden. Ik ben ook niet zo van streek 
als het resultaat van het schoolonderzoek 
afw ijkt van het resultaat van het centraal 
sch rifte lijk  eindexamen. Het zijn twee zo 
verschillende grootheden, elk met een e i
gen karakter, dat het m .i. e igenlijk een 
vreemde manoeuvre is de uitkomsten te 
middelen,”  zo merkte staatssecretaris 
Veerman on.

H ij was er zich van bewust dat e r nog veel 
problemen blijven liggen. Maar op een paar 
wilde de bewindsman zijn  voorlopig ant
woord geven. Zo merkte h ij op dat het 
schoolonderzoek de hele stof omvat, 
te rw ijl dat b ij het centraal sch rifte lijk  
eindexamen niet zo is. Dat is  naar zijn 
mening ook niet wenselijk. Het gaat erom 
de identite it van de opleiding te bepalen, 
het niveau ervan vast te houden. Het gaat 
erom dat maatschappij en vervolgonder
w ijs reden hebben om vertrouwen te 
hebben in  het te verstrekken diploma, 
aldus de staatssecretaris.

Hoe de c ijfe rs  worden vastgesteld b ij het 
schoolonderzoek is een zaak van de school, 
hoewel de overheid wel waakt over de be
langen van de leerlingen door een beroeps
recht voor te schrijven. Maar b ij het cen
traa l sch rifte lijk  eindexamen lig t de zaak 
volgens dr. Veerman niet zo eenvoudig. 
Naar z ijn  mening zal moeten worden u it
gegaan van algemene centrale normen. De 
staatssecretaris ging daar nader op in.

,,Voor de kennelijk onredelijke uitslagen 
(er zakken nu leerlingen op 1/10 punt) 
kan men kiezen voor een verlengd exa
men, ook sch rifte lijk . Ik doel h ier b ijvoor
beeld op de situatie van een grote d is
crepantie met het schoolonderzoek. Een 
andere oplossing - en daaraan denk ik  
eerder - is  een spreiding van examens in 
de tijd  en de mogelijkheid van herexamen 
voor iedere onvoldoende prestatie. Met de 
idee van spreiding in de tijd  wordt in de 
regel meer gedoeld op de mogelijkheid het 
examen in gedeelten af te leggen in de 
loop van een aantal maanden. Maar d it 
doel zou te verenigen zijn  met een me
thode van herkansing. Het is  duidelijk, 
dat zonder een goede herexamenregeling 
een verzelfstandiging van het centraal 
sch rifte lijk  een ernstige verzwaring van 
het examen zou inhouden.”  Het zou volgens 
de bewindsman nog meer een moment
opname worden en de toevalligheid ve r
groten. Daarom is naar z ijn  opvatting een 
goede herexamenregeling essentieel.

EéN EXAMENSYSTEEM

De wijze van examineren b ij het a.v:o. 
staat min of meer model voor andere 
categorieën van onderwijs. De staatsse
cre ta ris  is van mening dat door vereen
voudiging van de systematiek het gemak
ke lijke r zou worden te komen tot één 
examensysteem voor het gehele voort
gezet onderwijs. Zo is e r nu al, vervolgde 
h ij, een re la tie  tussen hetl.b.o.-Aexam en 
en het examenm .a.v.o.-3,tussenh.a.v.o.- 
examen en m.b.o.-examen. Bijdetoename 
van het aantal kandidaten, b ij de groei van 
de last die de examens op het onderwijs 
leggen, l i jk t  het volgens staatssecretaris 
■Veerman raadzaam het systeem zo een
voudig m ogelijk toepasbaar te maken.

Hij besloot met: ,,W ij zullen onze gedach
ten moeten laten gaan over een simpel 
systeem, dat bruikbaar is  in het onder
w ijs van nu en voldoende flexibel om ook 
aan de eisen van straks te voldoen.”

NIET V O O R  EGYPTE
Een aantal NH-predikanten heeft zich met 
een b rie f aan de Raad van Kerken in 
Nederland te Amersfoort gekeerd tegen 
regeringsplannen in het kader van de ont
wikkelingshulp. Men schrijft:
,Jn de afgelopen jaren hebben de kerken er 
—  vooral in oecumenisch verband —  
telkens bij de regering op aangedrongen 
meer geld voor ontwikkelingssamenwerking 
ter beschikking te stellen. Zij konden zich 
erover verheugen, dat onze regering daar 
ernst mee wil maken en er naar streeft 
daarvoor in 1976 1.5% van ons nationaal 
inkomen uit te trekken.
Daarom hebben wij met ontzetting kennis 
genomen van het voornemen van onze 
regering om in het kader van de ontwikke
lingssamenwerking hulp te gaan verlenen 
aan Egypte. Egypte is immers een land, dat 
een groot deel van zijn nationaal inkomen 
uitgeeft voor de opbouw van een militair 
apparaat, waarmee het de staat Israël naar 
het leven staat. De door minister Pronk 
gemaakte vergelijking tussen hulp aan 
Egypte en hulp aan India, dat immers ook 
enorme sommen aan zijn defensie besteedt, 
gaat niet op, omdat „defensie” nooit losge
maakt kan worden aan de politiek die een 
land voert. Zou Egypte in 1948 de loodse 
staat hebben erkend, dan had het in vrede 
met Israël kunnen leven, en dan zou het veel

verder geweest zijn op weg naar de over
winning op de armoede, dan het op het 
ogenblik is. Maar vrede met Israël heeft 
Egypte nooit willen sluiten, en men kan dan 
ook alleen onder voorbij gaan aan alle 
feiten, zoals minister Pronk doet, spreken 
over het geld dat Egypte aan zijn 
„defensie", dw.z. verdedigmg besteedt.
Het plan van de regering om in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking hulp te 
gaan verlenen aan Egypte, betekent dan 
ook, dat geld dat bedoeld is om de armoede 
te bestrijden, aan zijn bestemming onttrok
ken wordt, en gebruikt voor steun aan een 
land, dat zelfs de staat van oorlog met Israël 
nog niet heeft willen beëindigen en dat dus 
geholpen wordt eventuele oorlogshande-^ 
lingen tegen Israël te hervatten.
Daarom verzoeken wij U er bij de Tweede 
Kamer op aan te dringen om bij de behan
deling van de begroting voor ontwikkelings
samenwerking de post voor hulp aan Egypte 
te schrappen, en het op die manier 
vrijgekomen geld te gebruiken voor steun 
aan een land, dat door de verhoging van de 
olieprijzen, en de daarmee gepaard gaande 
verhoging van de kunstmestprijzen, op de 
rand van de hongersnood wor^ gebracht. 
Met het oog op het belang en de ernst van 
de zaak veroorloven wij ons dit schrijven 
openbaar te maken.”
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Aandacht voor christe!i/ke 
rechtvaardigheid
door: H. de Mooij, voorzitter Nederlands Christelijk Ondernemersverbond

Zonder de erkenning van Gods koning
schap kan men niet rechttrekken wat de 
zonde kromgetrokken heeft. Er gaan van
daag geluiden op, die zeggen, dat u it over
wegingen van bijbelse gerechtigheid een 
beleid moet worden ontwikkeld voor kléine 
zelfstandigen. Een beleid, dat de harde ge
volgen wegneemt van het economisch niet 
meer kunnen voortbestaan en van het weg
vallen van de bestaanszekerheid. W ij 
juichen toe, dat de noden van vele zelfstan
digen, die het hard en moeilijk hebben, die 
met een laag inkomen moeten rondkomen 
en die dubbele arbeidstijden maken, meer 
onder de aandacht komen van het grote 
publiek. Maar wij vragen ook de aan& cht 
voor de Christelijke rechtvaardigheid, dat 
een beleid erop gericht moet zijn bedrijven 
gezond te houden en bedrijven aan de rand 
van de bestaanszekerheid een stimulans te 
geven. Niet alleen een sociaal beleid, maar 
ook een economisch beleid, dat perspectief 
biedt voor ondernemers die vooruit willen. 
Dat moet de achtergrond, de inzet en de 
mentaliteit zijn van een Christelijk 
geïnspireerd zelfstandigenbeleid in  
Nederland.

GROTE VU IST
Vandaag is er ook de roep naar de eenheid. 
Die ene grote vuist, die moet het doen.

De grote aanval op de Ch.istelijke orga
nisatie is inderdaau in volle gang. Velen 
worden moedeloos, zien het niet meer zitten 
en leggen het hoofd in de schoot.
In een tijd van grote kostenstijgingeii, van 
grote spanningen en van veel strijd, is het 
moeilijk de Christelijke ondernemersorga
nisatie haar functie goed te laten vervullen. 
Wij zijn er om als Christen een zoutend 
zout te zijn in de wereld. Dat kunnen we 
echter niet alleen.
Meer dan ooit is vandaag het Christelijk be
ginsel nodig in het organisatieleven en in 
het optreden in het maatschappelijk over
leg, nu de polarisatie bezig is zijn verwoes
tend werk in onze samenleving te doen. 
De Katholieke organisaties zijn vaak het 
meest op weg om de eigen identiteit los te 
laten. We zien dit bij de ondernemers en bij 
de werknemers, die de band met het CNV 
losser maken.

ZORGEN

Ik  maak me in d it verband ook zorgen over 
de toekomst van het CDA. Zonder 
Christelijke maatschappelijke organisaties 
hebben Christelijke politieke partijen steeds 
minder toekomst. Gaan we niet onzorgvul
dig om met de geestelijke waarden, die ons 
toch dierbaar moeten zijn?

Paulus zei, dat het fout is als we zeggen: „ik 
ben van Paulus van Apollos, van Cefas, van 
Christus”. Maar niet elke groepsvorming is 
fout. Paulus trekt een scherpe lijn. Hij zegt: 
„Gij zijt van Christus” .
Ik ben lid van het NCOV, van het CNV, van 
de CBTB, van het NCW zegt op zichzelf 
helemaal niets. Christelijke organisaties 
moeten gedragen worden door mensen, die 
van Christus zijn. Heel simpel: ik ben van 
Christus. Dan krijgt de Christelijke orga
nisatie kleur. Dan is de wijsheid dezer 
wereld dwaasheid bij God. Dan is de dans 
om het gouden kalf van aardgaswinst, 
superwinst en gelijkmaking van inkomens 
menselijke wijsheid, die onder de kritiek 
moet komen van Gods Woord. 
Hier ligt de grote kloof en de grote kracht. 
En dat houdt wel degelijk in, dat we open 
moeten staan voor anderen.

In het afgelopen jaar heeft het NCOV be
wezen samen met de beide zusterorganisa
ties mee te kunnen bouwen aan een krach
tig en met overtuiging gevoerd beleid op 
centraal niveau, in het belang van de zelf
standigen van Nederland. En dat, terwijl we 
als drie afzonderlijke organisaties hebben 
geopereerd, samenwerkende in het Overleg
orgaan.
Niet de eenheid is beslissend, maar de 
eendracht, daar kom t het op aan.

(Dit artikel is een deel van de rede, welke 
de heer H. de Mooij, voorzitter van het 
NCOV (Nederlands Christelijk Onder
nemersverbond) onlangs te Den Haag ge
houden heeft op het congres van zijn ver
bond —  redactie „de Nederlander”)

Uitspraak van de Kroon over stemmen met rode
ballpoint in Kampen Herstemming nodig in Kampen
In s tem distric t 17 van de gemeente Kampen 
dient een herstemming plaats te hebben 
omdat tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van 29 mei 1974 in d it d is tr ic t 
naar verhouding in belangrijke mate ge
bruik is  gemaakt van rode ballpoints. 
D it betekent niet alleen dat de heer C. A. 
Kranenburg terecht door de gemeente
raad van Kampen niet is  toegelaten als 
lid  van de raad maar ook dat de reeds 
toegelaten leden, de heren R. K is t en G. 
van Reeuwijk, alsnog niet behoren te 
worden toegelaten. D it b lijk t u it een 
K oninklijk besluit, waarin uitspraak wordt 
gedaan op een drie ta l beroepen, ingesteld 
respectievelijk door de burgemeester van 
Kampen, de raad van deze gemeente en de 
heer C. A. Kranenburg.
De raad van Kampen had tijdens de v e r
gadering van 27 juni 1974 besloten tot 
herstemming in s tem distric t 17 over te 
gaan vanwege het onwettig gebruik van 
rode ballpoints in d it d is tr ic t. In afwach
ting van een na deze herstemming vast 
te stellen uitsiag werd tevens besloten 
de heer C. A. Kranenburg niet toe te laten 
als lid  van de raad. De overige 20 - de 
gemeenteraad van Kampen te lt 21 leden - 
door het centraal stembureau gekozen- 
verklaarden werden wel tot de raad toege
laten. Gedeputeerde Staten van O verijssel 
besloten na ingesteld beroep van de heer 
Kranenburg hem alsnog tot de raad toe 
te laten. Zowel de raad van Kampen als 
de burgemeester z ijn  tegen deze beslissing 
van Gedeputeerde Staten b ij de Kroon in 
beroep gegaan.
B ij de Kroon werd tevens een (voorwaar
de lijk) beroep ingesteld door de heer
C. A, Kranenburg tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van O verijssel waar
b ij z ijn  bezwaren tegen het toelaten tot de 
raad van Kampen van 20 andere gekozenen 
ongegrond werden verklaard. De heer 
Kranenburg vraagt de Kroon de beslissing 
van gedeputeerde staten om de 20 andere 
gekozenverklaarden toe te laten tot de 
raad van Kampen alsnog te vernietigen 
indien de Kroon de gemeenteraad van 
Kampen in het ge lijk  zal stellen en daar
door een herstemming zal dienen plaats 
te hebben. De heer Kranenburg is van 
mening dat het effect van een eventuele 
herstemming niet beperkt dient te b lijven 
tot het al dan niet toelaten van hem als 
lid  van de raad maar tot alie leden van 
die raad.
De Kroon heeft overwogen dat a rtike l I 32 
van de Kieswet vo o rsch rijft, dat de kiezer 
stemt door een w it stipje, geplaatst ineen, 
stemvak vóór de kandidaat van zijn  keuze, 
rood te maken. Voorts ste lt a rtike l I 10 
van het Kiesbesluit in  d it verband de 
aanwezigheid van twee rode potloden op 
de lessenaar in het stemhokje verplicht. 
Het tweede lid van a rtike l 17 van de 
Kieswet bepaalt bovendien u itdrukkelijk , 
dat de stembiijetten waarop de kiezer 
anders dan met rood potlood z ijn  stem 
heeft uitgebracht, niet geldig z ijn , De 
Kroon spreekt als oordeel uit, dat 
laatstgenoemd w etsartike l niet anders kan 
worden verstaan dan dat alle stembiljetten 
waarop de stem is uitgebracht met een 
ander voorwerp dan met rood potlood -

zoals een ballpoint - ongeldig moeten 
worden verklaard.
U it het bindend karakter van d ït voor
sch rift en het belang om b ij de toepassing 
van de Kieswet een uniforme handelwijze 
te verzekeren vloeit een le tte r lijk e  toe
passing van het desbetreffende w etsartikel 
voort.
Alhoewel Gedeputeerde Staten van Over
ijsse l hebben overwogen dat het voor
sch rift om uitsluitend het rode potlood 
te hanteren dateert u it een tijd , waarin 
het middel van een rood potlood het meest 
aangewezen was voor gebruik op grote 
schaal en dat zich daartoe sindsdien ook 
andere middelen lenen, kan volgens de 
Kroon d it standpunt niet de gevolgtrekking 
wettigen, dat het wettelijke voorschrift 
waar het in d it geval om gaat zonder meer 
te r zijde zou kunnen worden gesteld. 
Gelet op het vorenstaande spreekt de 
Kroon als z ijn  oordeel u it dat nu in d is tr ic t 
17 zich in  feite het geval voordeed, dat de 
stemming niet volgens de wettelijke voor
schriften heeft plaatsgehad. Deze 
stemming moet ongeldig worden geacht, 
hetgeen ertoe dient te leiden, dat he r
stemming in d is tr ic t 17 van de gemeente 
Kampen moet plaatsvinden. De Kroon is 
van mening, dat de ongeldigheid van de 
stemming geen invloed kan hebben gehad 
op de benoeming van alle  v ij f  raadsleden 
die door de toekenning van een restzetel

gekozen z ijn  verklaard. D it is  volgens de 
Kroon wel het geval ten aanzien van de heer 
C. A. Kranenburg en voorts ten aanzien 
van de wel toegelaten raadsleden R. K is t 
en G. van Reeuwijk, zodat laatstgenoemde 
leden, gelet op het bepaalde in de Kieswet, 
alsnog niet behoren te worden toegelaten.

NIET HANDHAVEN

U it het voorgaande vloeit voort, dat de 
bestreden besluiten van Gedeputeerde 
Staten van O verijssel niet kunnen worden 
gehandhaafd. Derhalve heeft de Kroon -! 
met vernietig ing van zoveel nodig van de 
besluiten van Gedeputeerde Staten van 
O verijssel van 18 ju l i  1974 - besloten:
a. het door C. A. Kranenburg ingediende 

bezwaarschrift tegen het besluit van de 
raad der gemeente Kampen van 27 juni 
1974, voor zover d it betrekking heeft 
op z ijn  niet toelating als raadslid, 
alsnog ongegrond te verklaren;

b. het door C. A. Kranenburg ingediende 
bezwaarschrift tegen het besluit van de 
raad der gemeente Kampen, voorzover 
d it betrekking heeft op de toelating 
als raadslid van 20 anderen alsnog, 
z ij het gedeeltelijk, gegrond te verk la 
ren en het beslu it van de raad van 
Kampen te vernietigen, voor zover het 
be tre ft de toelating als raadslid van 
R. K is t en G. van Reeuwijk.

Melkprijsverschillen tussen boer en huisvrouw

Ter introduktie

In de laatstgehouden Unieraadsvergade- 
ring kwam de problematiek op tafel van 
de melkprijs. Wat ontvangt de boer en 
wat moet de consument betalen? Er wor
den grote verschillen geconstateerd.

Afgesproken is om ook buiten de beperk
te kring van de Unieraad dit aan de orde 
te stellen en in De Nederlander hier na
der op in te gaan.
U kunt nu kennis nemen van een eerste 
artikel van de heer P. Westra. Over onge
veer twee a drie weken hoopt de heer 
Westra nader in te gaan op het vraagstuk 
van de minimumprijs voor de melk en de 
positie van de melkman ten opzichte van 
de supermarkt.

De heer Westra is verbonden aan het 
Landbouwschap. Hij is secretaris van de 
commissie Melkveehouderij en heeft uit 
dien hoofde dagelijks te maken met deze 
vraagstukken. Sinds geruime tijd maakt 
de heer Westra ook deel uit van de Agra
rische Commissie van de CHU.

T. Tolman.

De Boerenpartij en de Vereniging voor Be- 
drijfsvrijheid in de Landbouw, hebben in 
het Parlement en voor de televisie het vol
gende gezegd over de prijsverschillen van 
melk tussen boer en huisvrouw.
„De boer ontvangt 45 cent voor een liter 
melk. Stel dat vervoer, be- en verwerking en

bezorging 20% uitmaken, dan komt de prijs 
op 54 cent per liter. De huisvrouw betaalt 80 
cent voor een liter melk. Verschil 26 cent. 
Geef nu de boer 13 cent méér en laat de 
huisvrouw 13 cent minder betalen, dan heb
ben zij beiden een leuk voordeel” .
Het klinkt zo eenvoudig, zo sympathiek en 
zo logisch. Maar is het dat ook? Laten we 
eerst eens nagaan, hoe de werkelijkheid van 
nu is, op de weg die melk aflegt van koe tot 
koelkast, van koe tot klant.
In september betaalde de huisvrouw 87 cent 
voor een liter gestandaardiseerde fles- 
senmelk. Deze prijs komt als volgt tot stand:
1. Grondstofwaarde (is boerenmelkprijs) 44 

cent
2. Aanvoerkosten van boer naar fabriek en

van fabriek 4 cent
naar consumptiemelkinrichting (in geval 
er in een bepaald gebied meer melk no
dig is dan er geproduceerd wordt (bijv. in 
het westen)

3. Verwerkingskosten (standaardiseren op
3,20% vet, 19 cent
homogeniseren, pasteuriseren en 
centrifugeren)

4. Afvoerkosten (van consumptiemelk
inrichting 5 cent
naar melkman)

5. Detailmarge (voor de melkman) 15 cent
6. B.T.W. 3 cent
7. Samen 90 cent
8. Af de opbrengst van vrijgekomen boter-

vet en karnemelk 3 cent

Consumentenprijs 87 cent

Uit deze globale opstelling blijkt, dat de 
boer slechts 50% ontvangt van de prijs die 
de huisvrouw moet betalen. Dat kan men 
triest vinden, maar men kan het ook anders 
bekijken.

—  De consument die „goedkoop” uit wil 
zijn, kan de melk rechtstreeks bij de boer 
halen. Dat mag op grond van EEG-ver- 
ordeningen, mits de door de boer afgele
verde melk voldoet aan de eisen die uit 
gezondheidsoverwegingen, ook in Ne
derland, aan de melk gesteld worden. De 
consument krijgt dan wel de ophaalkos- 
ten te dragen en hij kan alleen maar 
rauwe melk kopen en geen bewerkte 
melk of andere melk- of zuivelpro- 
dukten.
Geheel doorgevoerd betekent het wel dat 
de consument bijv. in het westen, dan 
een heel eind moet reizen in de winter, 
maar het mag en het kan. Als iedere 
consument het zou doen, zou de melk- 
slijter wel een sterke omzetdaling te ver
werken krijgen, terwijl hij juist alle zeilen 
bijzet om die omzet te vergroten.

—  De consument zou kunnen verlangen om 
weer met de pan naar de melkkar te lo
pen om zo uit de bus losse melk te halen. 
Daar is de huisvrouw in het verleden van 
afgestapt, omdat de kwaliteit soms te 
wensen overliet, omdat consumptie
melkinrichting niet wist wat te doen met 
het restant, met de bewaring in het alge
meen, en met het schoonmaken van de 
bussen. Juist omdat de huisvrouw ver
pakte melk verlangde, is de zuivelindus
trie overgeschakeld op verpakte melk. 
Gedane investeringen zouden verloren 
zijn en de huisvrouw (bijv. in de flat van 
10-hoog) moet weer lopen en wachten.

—  De huisvrouw heeft geen keuze meer als 
de melkbus weer in ere komt. Nu kan ze 
kiezen tussen magere, halfvolle of ge
standaardiseerde melk, dan krijgt ze 
melk zoals deze uit de koe komt, dan 
met 3,50% vet, dan met 4,25% vet.

—  De boeren die nu in de tank melken, le
veren de melk via een rijdende melkont- 
vangst aan de fabriek. Daar komt geen 
bus meer aan te pas. Deze melk die diep- 
gekoeld wordt en daardoor de kwaliteit 
behoudt, zou daarna weer in een bus 
moeten die niet gekoeld kan worden of 
moeilijk gekoeld bewaard kan worden. 
Dit zou een enorme stap terug zijn.

—  De boeren zouden natuurlijk ook zelf 
kunnen gaan venten, maar dat zou op 
een moordende concurrentie uitlopen. Ik 
zie al 20 boeren in één wijk met prijsver
schillen van vandaag op rnorgen. 
Bovendien welke boer zou de tijd vinden 
om dat te doen.

—  De consument stelt tegenwoordig eisen 
en dat mag hij want de klant is koning. 
De huisvrouw wil een uniform produkt, 
gegarandeerde kwaliteit en een handige 
verpakking. Veehouderij en zuivelindus
trie hebben daar terecht aan voldaan. De 
boer kan op zijn eentje die verlangens 
niet inwilligen, maar samen kunnen zij 
dat wel met behulp van de zuivelindus
trie en deskundigen.

— De boer wil zoveel mogelijk afzet en dat 
is nodig bij een groeiende melkpro- 
duktie. Dat kan alleen maar als hij aan 
de verlangens van de consument voldoet, 
die er dan bovendien ook nog voor wil 
betalen.

— Tussen producent en consument zitten 
inderdaad vele schakels, maar de ge
maakte kosten worden betaald, niet door 
dc boer maar door de huisvrouw. De Ne
derlandse melk wordt voor 85% verwerkt 
door coöperatieve instellingen, eigendom 
van de boer dus. Behalve de slijter en de 
fiscus, behoren alle schakels tot het ver
lengstuk van het boerenbedrijf. 
Gemaakte voordelen komen derhalve de 
boer ten goede, te verwachten nadelen 
worden aan de consument doorbere
kend.

Ik  zou de weg van de melk van koe tot koel
kast derhalve niet triest- willen noemen. 
Men moet als boer niet zeggen: ,J)e boer 
ontvangt maar de helft van de prijs die de 
huisvrouw moet betalen” , maar men moet 
zeggen: „Onze prijs wordt verdubbeld door 
de huisvrouw” .
Ik  zeg daarmee niet dat de boerenprijs een 
vetpot is. Integendeel, die moet gezien het 
inkomen van de boeren flin k  omhoog. Het 
voordeel is dat een stijging van de boe
renprijs met 10%, maar 5%-stijging van de 
consumentenprijs betekent (als althans de 
overige posten gelijk blijven).

De zaken eenvoudig, sympathiek en logisch 
voorstellen doet het meestal wel, maar de 
maatschappij keert daarmee niet terug tot 
zijn eenvoudige vorm van eeuwen geleden. 
De mensen leven nu. D aj hebben de meeste 
veehouders en zuivelaars gelukkig begre
pen.

P. Westra
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u it  Z e is t a a n  h e t  U n ie b e s tu u r  o v e r  C D A
De C hris te lijk-H isto rische kiesver
eniging te Zeist heeft zich met een 
b rie f gericht tot het Uniebestuur 
(hoofdbestuur van de CHU) met be
trekking tot de totstandkoming van 
het CDA. De tekst van deze brie f, 
ondertekend door voorz itte r ds. A. 
de V ries en secretaris J. de V ries, 
lu id t als volgt:
,,Geacht bestuur,
De Kiesvereniging Zeist van de 
C.H.U. heeft zich beraden over de 
concept-statuten voor een Christen 
Democratisch Appel (CDA).

De ledenvergadering heeft uitge
sproken, dat de indiening van 
amendementen met betrekking tot de 
tekst van deze concept-statuten m in
der belangrijk is  dan de beoordeling 
van het streven dat in  deze statuten 
wordt vastgelegd, namelijk de to t
standkoming van een CDA. Wij ve r
melden daarom onderstaand de me
ning van onze Kiesvereniging.

Wij constateren dat op vele plaatsen 
in ons land, waaronder ook Zeist, 
tussen de christen-democratische 
partijen een goede samenwerking 
bestaat. In vele gemeenten heeft 
d it geleid tot één gezamenlijke li js t  
voor de laatstgehouden gemeente
raadsverkiezingen. In onze gemeen
teraad z it thans een CDA-fractie, 
w ier beleid is gebaseerd op het 
uitgangspunt, dat z ij chris te lijke  
politiek w il bedrijven. In d it u it
gangspunt herkennen w ij gelijkge
zinden, afkomstig u it drie  confes
sionele groeperingen. De vraag mag 
worden gesteld, waarom een samen
werking die op plaatselijk en regio
naal niveau - zoals in  de p raktijk  
b lijk t - voo rtre ffe lijk  kan verlopen, 
niet tevens op landelijk niveau kan 
bestaan. Het antwoord op deze vraag 
is gelegen in de verschillende op
stelling tegenover het huidige kabi
net.

Onze ledenvergadering heeft kennis 
genomen van een b rie f, die de Cen-

trum-gespreksgroep binnen de CHU 
d.d. 7 september j.1. aan de leden 
van de C hris te lijk-H isto rische 
Kiesverenigingen heeft gezonden.
In deze b rie f neemt de Centrum- 
gespreksgroep afstand van het s tre 
ven naar een CDA en met name van 
het uitkomen met één l i js t  b ij de 
volgende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer.
B ij d it stuk w il onze ledenvergade
ring enkele opmerkingen plaatsen.

1. E r z ijn  zekere verschillen in 
benadering van vraagstukken te 
constateren tussen de ARP, CHU 
en KVP. Het is echter de vraag, 
of deze verschillen, ontstaan en 
gevoed door de h istorie , zo groot 
z ijn , dat één p a rtij onmogelijk 
zou zijn. Met name binnen de CHU 
is  sedert haar ontstaan sprake 
van diverse stromingen en wij 
hebben nim mer gemerkt, dat 
daardoor geen positief beleid in 
het landsbelang kon worden ge
voerd. Onze Kiesvereniging w il 
wel uitspreken, dat het ontbreken 
van een beginselprogram, dat 
aan de basis van een toekomstig 
CDA zal moeten liggen, node 
wordt gemist. Wij hebben er be
g rip  voor dat een dergelijk p ro 
gram een afzonderlijk stuk zal 
moeten zijn  en derhalve niet in 
de concept-statuten vervat, maar 
verzoeken u met voorrang en 
grote spoed te werken aan de 
totstandkoming van een beginsel
program, dat als fundament voor 
het politieke handelen zal moeten 
dienen.

2. Ons land zal nu eenmaal gere
geerd moeten worden, b ij voor
keur door een kabinet dat steunt 
op een meerderheid in het parle 
ment. In de Nederlandse situatie 
zal dat, naar w ij verwachten, een 
kabinet z ijn , steunende op ve r
schillende partijen. Daardoor zal

de invloed die één van de deel
nemende partijen op het beleid 
kan uitoefenen, afhankelijk zijn  
van het aantal zetels dat de be
treffende p a rtij in het parlement 
bezet.

Gegeven deze fe ite lijke  situatie moet 
worden vastgesteld, dat het niet- 
totstandkomen van een CDA vrijw e l 
zeker tot gevolg zal hebben, dat de 
PvdA de sterkste groepering zal 
z ijn  en derhalve m oeilijk  buiten een 
kabinet kan worden gehouden. Wij 
zouden zelfs w illen stellen, dat het 
toekomstige kabinetsbeleid na de 
volgende verkiezingen des te linkser 
kan zijn , naarmate het CDA zwakker 
is.
De aanbevelingen van de Centrum- 
gespreksgroep leiden daarom fe ite 
l i jk  tot het in het zadel houden van 
het kabinet-DenUyl. Onze Kiesvere
niging is, in tegenstelling tot de 
Centrumgespreksgroep, van oordeel 
dat het beleid van onze Kam erfrac
ties en van onze pa rtij in de komende 
tijd  gericht moet zijn  op de totstand
koming van een mogelijk alternatie f 
tegenover het kabinet van de huidige 
signatuur. Op grond van het voren
staande spreekt onze Kiesvereniging 
uit, dat z ij de pogingen om tot een 
CDA te komen, ondersteunt. Aange
zien de verhouding tussen de drie  
christen-democratische partijen 
thans beheerst wordt door gevoelig
heden, acht onze ledenvergadering 
de vorm van een federatie, die 
naar verdere samenwerking zal 
streven, een goede doch tevens nood
zakelijke overgangsfase.
Tenslotte m erkt onze K iesvereni
ging op, dat de b rie f van de Cen
trumgespreksgroep naar toon en 
inhoud beneden het niveau wordt 
geacht, dat de discussie in  de CHU 
die a ltijd  een gouvernementele pa rtij 
is geweest en tot op heden diverse 
stromingen herbergt, zou dienen te 
hebben.”
Tot zover de tekst van de b rie f u it 
Zeist.

ADVIES OVER HERINDELING 
WATERSCHAPPEN
Een goed functioneren van het waterbeheer 
vereist dat ons land wordt ingedeeld in een 
beperkt aantal —  tussen de 20 en 30 —  
hoofdwaterschappen, die waterstaatkundig 
aansluiten op de grote rijkswateren. Z ij 
zouden moeten bestaan u it regio’s die één of 
meer stroom- of boezemgebieden omvatten. 
Daarnaast zou er plaats moeten blijven voor 
middelgrote waterschappen, die als binnen 
waterschappen gaan fungeren.
D it is een van de aanbevelingen, die de in 
1968 ingestelde studiecommissie 
waterschappen doet in haar rapport, dat zij 
dezer dagen heeft aangeboden aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat. De 
commissie staat onder voorzitterschap van 
mr. FJ. Kranenburg, commissaris van de 
Koningin in Noord-Holland.
De wetgevende en toezichthoudende taak 
ten aanzien van de waterschappen dient 
aan de provinciale besturen te blijven opge
dragen. Wel dienen er dan waarborgen te 
komen dat de provinciale besturen bij de 
uitoefening van die taak meer volgens 
landelijke beleidslijnen en meer uniform 
dan tot nu toe optreden.
De commissie is van mening dat de zorg 
voor de waterhuishouding zowel in klein 
verband als in het grotere verband van boe
zem- en stroomgebieden alleen goed kan 
worden vervuld met inachtneming van 
waterstaatkundige grenzen. De taak van het 
waterschap is primair de zorg voor de wa
terhuishouding en daarnaast de zorg voor 
de waterkering. Een goede verzorging van 
de regionale waterhuishouding voor de 
hoofdwaterschappen vereist een beleid 
waarbij alle belangen van kwantiteits- en 
kwaliteitsbeheerding worden betrokken. 
Ook kan zo een goede aansluiting worden 
verkregen op de waterhuishoudkundig 
beleid dat in landelijk verband voor de 
grote rijkswateren moet worden gevoerd. 
Degenen die bij de taakvervulling van de 
waterschappen speciaal belang hebben, 
moeten in beginsel de kosten daarvan dra
gen • en vertegenwoordigd zijn in het 
bestuur.

Hoofd- en binnenwaterschappen

Voor de indeling van ons land in hoofdwa
terschappen zou een landelijk schema 
(structuurschets) moeten worden opgesteld. 
Zo’n structuurschets zou in hoofdzaak de 
begrenzing van de hoofdwaterschappen en 
hun taakstelling moeten omvatten.

De structuurschets zou in samenspraak 
tussen rijk, provincie en waterschappen 
moeten worden voorbereid met 
mogelijkheid van inspraak. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid behoort volgens de 
commissie bij de rijksoverheid te liggen. De 
structuurschets hoeft niet bij de wet te wor
den vastgesteld; vaststelling' kan bij 
algemene maatregel van bestuur 
geschieden, zodanig dat ook de Tweede 
Kamer desgewenst over de zaak van ge
dachten kan wisselen.

De commissie bepleit voorts een wettelijke 
regeling voor de hoofdlijnen van financiële 
en bestuurlijke structuur van de wa
terschappen en de wijze van hun taakver
vulling. Daarnaast acht zij een versterking 
van het oppertoezicht van het rijk geboden.

Vooral vanwege de zwaardere 
verantwoordelijkheid, die in onze tijd op het 
centrale bestuur rust. Het centrale gezag 
zou eenvoudiger uit eigen beweging moeten 
kunnen optreden door het stellen van 
termijnen, het geven van richtlijnen o f door 
het stellen van termijnen, het geven van 
richtlijnen o f door eigen voorzieningen als 
de gewenste regeling op lager niveau niet tot 
stand komt. De provinciale besturen dienen 
met het oog op interprovinciale hoofdwa

terschappen gemeenschappelijke regelin
gen te treffen.
De gedachten van de commissie monden uit 
in het voorstel een algemene waterschaps
wet tot stand brengen. Deze zou in een ver
dere toekomst de basis zoor de struc
tuurschets voor de hoofdwaterschappen 
kunnen vormen. In zo’n waterschapswet 
kunnen ook die onderwerpen bijeen worden 
gebracht, die nu in afzonderlijke wetten — 
zoals de Keurenwet en de Bevoegdhedenwet 
— zijn opgenomen.
De binnenwaterschappen zijn in de ziens
wijze van de commissie zelfstandige 
openbare lichamen, die moeten worden 
opgericht of blijven gehandhaafd af
hankelijk van de behoefte, die er ter plaatse 
aan bestaat.
Hun taak zal beperkter zijn dan die van het 
hoofdwaterschap en in kleiner verband 
moeten worden uitgeoefend. De binnenwa
terschappen zouden overigens evenzeer een 
waterstaatkundig samenhangend gebied 
moeten omvatten, zodat ze tot een goede 
taakvervulling in staat zijn. En een goed 
taakvervulling zal vereisen dat het gebied 
niet te klein is.
Een en ander zal tot gevolg hebben dat in 
een aantal gebieden waar de waterschappen 
thans van te geringe omvang zijn, de 
concentratie van waterschappen zal moeten 
voortgaan. Die concentratie is tot nu toe 
overigens al flink gevorderd.
Omstreeks 1950 waren er in ons land nog

zo’n 2500 waterschappen; daarvan zijn er 
thans minder dan 800 over.

Taak waterschappen

De taakuitoefening van de waterschappen 
is inhoudelijk in de afgelopen decennia ook 
uitgebreid. Behalve de zorg voor de 
kwaliteit van het water, die ingevolge de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
in meeste provincies reeds aan de 
waterschappen is opgedragen, moeten deze 
instanties zich bij de vervulling van hun wa- 
terstaatstaak nu ook de belangen van re
creatie, natuurbehoud en landschapsschoon 
aantrekken. Ook als samenwerkingsver
band verandert het waterschap. Al geruime 
tijd zijn in steeds meer van deze lichamen 
naast de ingelanden (de eigenaren van de 
gronden — ongebouwd) ook de eigenaren 
van de gebouwen (het gebouwd) bestuurlijk 
en fiscaal opgenomen. Daaraan zijn later in 
veel waterschappen nog de vervuilers 
toegevoegd.

Noordzeekust

De zorg van de waterkeringen, die voor ons 
land zo essentieel is, dient als regel door de 
waterschappen te worden uitgeoefend.
De studiecommissie heeft het speciale ver
zoek gekregen zich ook uit te spreken over 
het beheer van de Noordzeekust van Den 
Helder tot de Belgische grens. Daarbij 
moest de vraag worden bezien of er 
aanleiding bestaat het rijk met het beheer 
daarvan te belasten. De commissie wil over 
deze zaak afzonderlijk rapporteren.
De commissie is er geen voorstander van de 
wegenzorg bij de waterschappen onder te 
brengen. Voor de meeste wegen zijn immers 
geen speciale belanghebbenden of een 
bepaald gebied aan te wijzen, dat bij de 
zorg belang heeft. Bij sommige wegen 
kunnen er praktische redenen zijn om het 
wegbeheer wel in handen van het water
schap te leggen, bijvoorbeeld als dat samen
valt met de zorg voor een dijk.

Verbeteringen

De voorgestelde veranderingen in de water
staatswetgeving (totstandkoming van een 
structuurschets en de opening van enkele 
hoofdlijnen) zijn volgens de studiecom
missie nodig omdat de huidige gang van za
ken in het waterschapsbestel enkele onbe
vredigende aspecten heeft.
De provinciale besturen komen vaak met 
verontachtzaming van de zaken die over de 
provinciegrenzen heen reiken, tot oplos-, 
singen en beslissingen die te zeer zijn afge
stemd op het eigen gebied. Ook zijn er door 
toedoen van de provincies in de inrichting 
van de waterschappen en de organisatie van 
het bestel meer verschillen dan op grond 
van de aard van de materie nodig is. Zo zijn 
er bijvoorbeeld nog al wat onnodige ver
schillen in de organisatie, die voor de wa- 
terkwaliteitszorg in de provincies is ge
kozen.

Bestuur en financieën

De commissie vindt het wezenlijk voor het 
waterschap dat het bestuur blijft opge
bouwd uit vertegenwoordigers van de groe
pen van belanghebbenden. Het 
waterschapsbestuur moet van bredere 
samenstelling zijn dan tot nu toe: Het 
bestuur zou moeten bestaan uit verte
genwoordigers van de eigenaren en pachters 
van de grond, eigenaren van gebouwen en 
gebruikers van bedrijfsgebouwen en de ver
vuilers van het oppervlaktewater. Dat houdt 
ook in de invoering van het stemrecht voor 
pachters.
Bovendien moeten de eigenaren van de ge
bouwen en de huishoudelijke vervuilers 
meer direct worden vertegenwoordigd.
De kosten die de waterschappen voor hun 
taakuitoefening moeten maken, komen in 
beginsel voor rekening van de 
belanghebbenden. Als bepaalde taakonder
delen zich op andere belangen richten dan 
op die van de belanghebbenden of als een 
taak hun belangen overschrijdt, dienen de 
kosten daarvoor te worden gedragen door 
rijk en provincies. Dit laatste is bijvoorbeeld 
het geval bij de zorg voor de hoogwater- 
keringen. Aldus de studiekommissie 
waterschappen.

Commentaar op de personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële

Defensienota aspekten, 66 pag.; f5 75
Gezamenlijke publikatie  van (je 
politiek-wetenschappelijke institu ten

gestencilde brochure

van KVP, ARP en CHU. Te bestellen door storting op
Een uitvoerige reaktie op de giro 604500 van de Lohmanstichting,
defensieplannen van het kabinet, met Den Haag.
hoofdstukken over o.a. de grondslagen A.U.B. vermelden; „Verzoeke
van het defensiebeleid, planning en toezending Commentaar op de
financiering, het m aterieelbeleid en het Defensie-nota”.
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VISIE OP CHRISTELIJKE ORGANISATIE
J. Lanser, voorzitter van het CNV, te Lanteren, bij de herdenking van het 80-jarig 

bestaan van de Christelijke Bedrijfsbond HBV

„Wat. van de vakbeweging in het algemeen 
geldt is niet minder van toepassing op de 
christelijke vakbeweging. Ik  zou het be
staan van het CNV echter niet 
vanzelfsprekend willen noemen,”  aldus 
Lanser.
Was en is het bestaan van het CNV voor 
velen buiten onze kring niet vanzelf
sprekend, het moet dat ook voor onszelf niet 
zijn. Daarmee bedoel ik  dat w ij steeds op de 
zin van het bestaan van een christelijke 
vakbeweging bedacht moeten zijn, stelde 
Lanser. M et andere woorden: we zullen 
telkens de vraag onder ogen moeten zien of 
wat zich als christelijke organisatie 
aanbiedt een nuttig instrument is om mede 
vorm te geven aan wat ons ten diepste be
weegt. In  dat verband moet dan aan de orde 
komen wat de eigen weg is van het CNV. 
Een vraag die zeker gesteld mag worden.

Uitgangspunt

„Om zicht te krijgen op de eigen weg van 
het CNV kan de vraag worden gesteld 
waarvoor, voor welke belangen, zaken en 
vraagstukken, de christelijke vakbeweging 
zich. druk maakt. Een andere vraag is dan 
echter waarom het CNV dat allemaal doet 
en daarin zoveel menselijke inspanning, tijd 
en geld investeert. Het is duidelijk dat de 
laatstgenoemde vraag aan de eerste vooraf 
moet gaan. Immers gaat het er daarbij om
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wat het CNV beweegt, waardoor het 
geïnspireerd en gedreven wordt, wat zijn 
uitgangspunt is,” aldus Lanser, die 
opmerkte: „Nu mag als algemeen bekend 
worden verondersteld dat het CNV zijn uit
gangspunt vindt in de bijbel. De verklaring 
daarvoor is, dat mensen die het CNV vor
men, geloven dat de bijbel leert wie de mens 
is en wat hem te doen staat. Ter toelichting 
daarvan verwijs ik naar enige aanduidingen 
daaromtrent in het oude en nieuwe 
testament. Bij de profeet Micha lezen we 
dat de mens bekend gemaakt is wat goed is 
en dat van hem niet anders gevraagd wordt 
dan recht te doen, getrouwheid lief te heb
ben en ootmoedig te wandelen met God. 
Deze woorden zijn in een andere vorm terug 
te vinden bij de evangelisten wanneer zij 
mededeling doen van de oproep van Jezus 
om de gerechtigheid van het koninkrijk van 
God te zoeken en zich te laten leiden door 
het dubbelgebod God lief te hebben en te 
dienen en de naaste als zichzelf.” Lanser 
stelde:
„De dienst waartoe de mens is en wordt op
geroepen moet gestalte en vorm krijgen in 
het verkeer tussen de mensen onderling. 
Dat wil zeggen dat die dienst zichtbaar 
moet worden in alle verhoudingen en 
verbanden waarin mensen samenwerken en 
samenleven.” En verder: „We kunnen de 
dienst waartoe de mens geroepen is ook 
samenvatten in de opdracht tot het 
beoefenen van gerechtigheid en 
naastenliefde. Het gaat er dan om zo te 
handelen in het leven dat ieder mens tot zijn 
recht kan komen. Dat moet dan ook het 
wezenlijke doel zijn van het streven naar 
een menswaardig bestaan. Wat de inhoud is 
van een menswaardig bestaan is niet zonder 
meer duidelijk. Om daarvan een beeld te 
krijgen moeten we ons verdiepen in de 
waardigheid, het wezen en de bestemming 
van de mens.”

Gelijkwaardig en ongelijk

Naar bijbels getuigenis is de mens gemaakt 
naar Gods beeld. Hij heeft tot opdracht en 
taak vorm te geven aan het eigen bestaan en 
aan dat van anderen in het beheer over en 
de ontwikkeling van de schepping. Daar
voor is hem ook het vermogen gegeven. Dit 
houdt in dat de mens verantwoordelijk is 
voor wat hij doet en nalaat en voor verhou
dingen en ontwikkelingen in zijn omgeving 
en in de wereld waarop hij invloed kan uit
oefenen. Deze verantwoordelijkheid is een 
normatief gegeven en bepaalt het wezen van 
de mens. Blijkens psalm acht is in Gods 
bestemmingsplan ieder mens een macht
hebber. Daarom mogen we niet alleen maar 
moeten we ook zeggen dat het leven in de 
wereld voor een groot deel door mensen 
wordt bepaald en dat het hun verantwoor
delijkheid is dat te doen. Dit beeld van de 
mens wat zijn afkomst en verantwoordelijk

heid betreft is algemeen geldend. In deze 
zin dient de gelijkwaardigheid van de 
mensen te worden verstaan, aldus Lanser in 
zijn rede.
Hij besloot het principiële deel van zijn toe
spraak met: „Voor een goed begrip en ter 
voorkoming van misverstand vraag ik er 
aandacht voor dat wat onder gelijkwaardig
heid wordt verstaan niet mag worden 
vereenzelvigd met gelijkheid. De mensen 
zijn wel gelijkwaardig maar zij zijn niet ge
lijk. Zij zijn ongelijk wat betreft individuele 
persoonlijkheid, karakter, aanleg en moge
lijkheden. Opvatting als zouden alle

mensen aan elkaar gelijk zijn doen tekort 
aan ieder mens als persoon maar zijn ook in 
strijd met waarneembare feiten en moeten 
daarom worden afgewezen. Ten overvloede 
wellicht merk ik nog op dat waar ik spreek 
van gelijkwaardigheid dat niet in economi
sche zin mag worden vertaald of in termen 
van maatschappelijke waarde. De gelijk
waardigheid waarvan de christelijke be
lijdenis getuigenis aflegt heeft betrekking 
op het menszijn als zodanig en het geroepen 
zijn tot verantwoordelijkheid en is van 
normatief ethische aard.”

V.D.

ZO DENK IK ER OVER
FORSER

Dr. Kruisinga heeft dit jaar bij de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer op 
menig punt kritiek laten horen wat het be
leid en de plannen van deze regering be
treft. De Nederlander van 11 oktober j.1. 
staat vol van deze altijd rake en ter zake 
kundige kritiek. Maar de taal van Dr. Krui
singa mag, wat mij betreft, gerust wat forser 
zijn. Eén zinnetje als voorbeeld: „in zijn 
totaliteit komt het fiscaal beleid van dit ka
binet bij ons als weinig geïnspireerd over.” 
Zou dit de taal zijn die deze regering ver
staat? —  En zou deze taal „hard” genoeg 
zijn om door de C.D.A.-partners gehoord en 
begrepen te worden?
Men behoeft geen Wiegeltaal te gebruiken 
en ik begrijp dat dr. Kruisinga geen onno
dige brokken wil maken. Bovendien staat

de C.H.U., dus ook op een geheel andere 
geestelijke basis als de V.V.D.

Gelukkig wijst Dr. Kruisinga telkens op de 
geestelijke fondamenten van de politieke 
achtergronden van de C.H.U. Maar wan
neer de minister-president belangrijke 
geestelijke en materiële zaken naar de prul- 
lemand verwijst (waar ze dan later toch 
weer uit opgediept moeten worden), mag de 
taal (de presentatie zegt men dan te
genwoordig) m.i. best fors en stoer en 
ondubbelzinnig zijn. Aan duidelijkheid kun 
je tenminste een touw vastknopen en aan de 
deskundigheid van dr. Kruisinga en zijn 
club behoeven we niet te twijfelen.

Leeuwarden L J. van der Kam

AUTOVOLLE ZONDAGEN
Daar gaan ze weer, de attributen van de 
horeca. (We moesten zondags immers auto
rijden vanwege de horeca.) Daar gaan ze, 
rijdend in dunne, dikke, of opschep-auto’s 
(hier ben ik). Daar gaan ze, stank en lawaai 
verspreidend, die ze misschien juist willen 
ontvluchten. Verdwaasd rijdend soms en 
elkander opjagend. De horeca zal hiervoor 
wel flink wat milieubelasting moeten beta
len.

Hoelang nog zal deze verdwazing voortdu
ren? Deze verdwazing, die het grootste deel 
van de bevolking een belangrijk deel van de 
vrijheid ontneemt; de vrijheid van veilige en 
onbelemmerde beweging; de vrijheid om 
eens op adem te komen. Waarom nog deze 
verdwazing; waarbij bovendien veel brand-
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stof wordt opgestookt? Er wordt aan ge
dacht deze opgemaakte brandstoffen op ui
terst dubieuze wijze aan te vullen. Waarom 
nog deze moord en verminkingen elke 
zondag? Ieder mens maakt vergissingen, 
ook in het verkeer dit is de hoofdzaak van 
de meeste ongelukken. De overheid, die 
deze verdwazing nog steeds toelaat, is hier
mee de hoofdschuldige van de vele doden en 
gewonden.

Hoelang nog zo’n verdwazing? Een begin 
maken met afschaffing van deze autovolle 
zondagen is zeer gewenst; zo nu en dan rij
den uitsluitend met vergunning is niet zo’n 
bezwaar. Eens per maand zou een goed be
gin zijn.
Utrecht, Hendrik Venema.

ilAN DE BUNT- 
RUNSBURGER

BOUWBEDRIJF

Fa. C Spijker
^  mengvoeders granen bloem en meel & Zn.
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders Van Ostadelaan 61.

Tel. 02150-11189-16777

Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2342 - Nijkerk HILVERSUM

STUGENDE OMZET!
Dan k w a lite its v le e s w a re n  en -eerste  klas  
vafken s- en rundvlees in uw toonbank van:

Stroómberg's
E xports iachterijen  en 
V 'leesw aren fab riek 'N .V . - Ede

B elt U eens voor o ffe rte  o f p ro e fb es te llin g  
Tele fo o n  0 8 3 8 0 /1 9 0 0 4  (7  lijnen)

V oor uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum ,
★  Kolen, H u isbrando lie ,
★  Tank-transporten
★  Butaan en Propaangas  
. ★  C am p in g flessen  vullen  
it  C o n ta in er-vu ila fvo er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W ES T-V A R K E N O O R D $EW E G  470  
R O TTERD AM -24 - T e le foon  190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  conta iners

Christelijk-Historische Unie 
Kamerkring Arnhem
Bij deze nodigen wij de leden van de kiesverenigingen in 
de Kamerkring Arnhem uit voor de

O PENBARE VER G A D ER IN G
op zaterdag 9 november 1974. Aanvang 10 uur in 
’t Dorpshuis te Beekbergen.
De agenda wordt bij de ingang verstrekt.

Namens het Bestuur;
J. Reezigt, sekretaris,
Brucknerlaan 1, Apeldoorn. Tel. 05750-33650.

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 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 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER N.B.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TEL. 05100-20841
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Unieraad maakt kritische kanttekeningen  

bij derde nota ruim teiijke ordening

De Unieraad heeft op haar bijeenkomst van 
26 oktober jJ. een aantal kritische kant
tekeningen gemaakt bij de derde nota 
Ruimtelijke Ordening.
Met name werd gewezen op het te eenzijdig 
centralistisch karakter van deze nota.
Deze vergadering van de Unieraad was te
vens open gesteld voor Unieleden, d^e b ij
zondere belangstelling hebben voor de 
materie die in deze zogenaamde Oriente- 
ringsnota wordt behandeld.
Gesproken werd over v ijf hoofdpunten, te 
weten:

—  Hoe staan wij tegenover de ombuiging, 
van het beleid zoals d it in de Tweede 
nota Ruimtelijke Ordening is uiteenge
zet?

—  Het instrumentarium voor de ruimtelijke 
ordening;de verhouding van het R ijk tot 
de lagere organen; en de demokratise- 
ring van de besluitvorming

—  De lange procedures in het ruimtelijke 
ordeningsbeleid

—  De verhouding ruimtelijke ordening —  
economie

—  De landelijke gebieden

Voor deze bijeenkomst was door een werk
groep onder leiding van mr. F.J.H. 
Schneiders, burgemeester van Almelo een 
discussienota opgesteld.
Unievoorzitter baron Van Verschuer nam 
als belangstellende —  in zijn funktie als ge
deputeerde van Gelderland aan de gedach
tenwisseling deel. Zijn plaats op de voorzit- 
tersstoel werd ingenomen door de vice- 
voorzitter mevrouw mr. Haars.

Besloten werd b ij een andere gelegenheid 
nog te spreken over de problematiek van 
het vervoer, in het kader van de ruimtelijke 
ordening.

Motie

Aan het slot van de bijeenkomst werd door 
de Unieraad een motie aangenomen. De 
volledige tekst van d it stuk lu id t als volgt; 
De unieraad van de Christelijk - Historische 
Unie in vergadering bijeen te Amersfoort op 
zaterdag 26 oktober 1974, gehoord de dis

cussies naar aanleiding van de derde 
(oriënterings) nota over de Ruimtelijke O r
dening, overwegende dat zowel de overheid 
als de individuele mens verantwoordelijk
heid dragen ten opzichte van God, de 
naaste en zichzelf, spreekt als zijn mening 
uit:

1. dat de levensontplooiing voor mens en 
samenleving „onderweg”  het basisdoel 
zal moeten blijven; waarbij steeds spe
ciale aandacht nodig is en b lijf t voor de 
zwakke mens en de zwakke menselijke 
groepering in de samenleving

2. dat ten onrechte aan het integreren van 
de planning op deelgebieden: sociaal, 
economisch, onderwijskundig, recreatie 
en volksgezondheid in de nota geen 
aandacht wordt besteed,

3. dat de sterk centralistische strekking in 
deze nota als uitgangspunt volstrekt 
wordt afgewezen

4. dat het onjuist is om het falen van de 
gebundelde deconcentratie en ander 
doelstellingen uit de tweede nota, een
zijdig te wijten aan de lagere overheden 
en dat het onjuist is d it falen te bestrij
den door een te centralistische ver
sterking van het rijksinstrumentarium.

5. dat daarentegen een nauwere samen
werking tussen de bestuurlijke niveau’s 
vereist is, waartoe een permanent be
stuurlijk overleg- en advies orgaan t.a.v. 
de R.O. ingesteld dient te worden, 
waarin het rijk , de provincies, de gewes
ten waar die zijn en de gemeenten zijn 
vertegenwoordigd

6. dat de nota sterk uitgaat van de situatie 
in de verstedelijke gebieden van de 
randstad Holland en dat een gediffe
rentieerd beleid t.o.v. de verstedelijke 
gebieden in de randstad Holland en 
overig Nederland noodzakelijk is

7. dat, hoewel deze nota de procedure van 
de planologische kernbeslissing volgt, 
de nota zelf zich niet leent voor een 
planologische kernbeslissing en dus 
ook niet als zodanig beschouwd mag 
worden.

8. a) dat het gestelde t.a.v. de kleine dor
pen te vaag en te ongenuanceerd is, 
waardoor grote ongerustheid ontstaat

t.a.v. de leefbaarheid van het platteland 
b) dat zowel vorm als inhoud van het 
platteland belangrijk zijn en dat de agr. 
ondernemer in staat moet blijven zo 
onbelemmerd mogelijk zijn bedrijf uit 
te oefenen£ 9. dat grotere aandacht 
moet worden besteed mede vanuit het 
gezichtspunt van geestelijke volksge
zondheid en bestrijding van onveilig
heid aan een spoedige sanering van de 
binnensteden

10. dat een aanpak van de ernstige groot
stedelijke problematiek alleen vrucht
dragend kan zijn indien zij ruim telijk.

bestuurlijk en financieel wordt 
geïntegreerd met een positieve uitbouw 
van de niet stedelijke gebieden

11. dat b ij het regeren via nota’s de 
inspraak v.d. burger niet o f nauwelijks 
tot zijn recht komt en dat de duidelijk
heid en doorzichtigheid van het beleid 
er niet o f nauwelijlés mee zijn gediend.

besluit deze motie ter kennis te brengen van 
de minister van Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting en de beide frakties van 
de CHU in de Tweede- en Eerste Kamer.

H. van Spanning

Kruisinga waardeert Lanser voor rede over 

spreiding van macht
Vakbeweging en politieke partijen hebben 
een eigen verantwoordelijkheid. Daarby 
zullen beide vanuit hun ver
antwoordelijkheid soms tot verschillende 
conclusies komen. Maar het is . verheugend 
als we elkaar op een fundamenteel punt 
kunnen vinden. Ik wil duidelijk stellen dat 
de visie van de CHU ten aanzien van sprei
ding van macht parallel loopt met de ge
dachtengang die CNV-voorzitter Lanser 
hierover onlangs in een rede te Lunteren, 
onlangs heeft gezegd.
Dit zei dr. RJ. Kruisinga tijdens zijn rede 
voor de CH-Kiesvereniging te Sneek. 
Spreker weer er op dat Lanser in deze rede 
gewaarschuwd heeft om in het streven naar 
spreiding van macht en bezit geen laat
dunkende opmerkingen te maken over 
kleine kapitalistjes; couponnetjesknippers 
en bezittertjes van kleine vermogens op 
spaarbankboekjes.
„Wie dat ddet trapt tam elijk hard op de 
schenen van zeer veel werknemers die wel 
degelijk waarde hechten ^an een betere

Commentaar op de personeelsbeleid, plus een bijlage over 
de beoordeling van de financiële

Defensienota aspekten, 66 pag.; f 5 75
Gezamenlijke publikatie van de 
politiek-wetenschappelijke instituten

gestencilde brochure (jng|. porto)

van KVP, ARP en CHU. Te bestellen door storting op
Een uitvoerige reaktie op de giro 604500 van de Lohmanstichting,
defensieplannen van het kabinet, met Den Haag.
hoofdstukken over o.a. de grondslagen A.U.B. vermelden: „Verzoeke
van het defensiebeleid, planning en toezending Commentaar op de
financiering, het materieelbeleid en het Defensie-nota”.

dr. R. J. H. Kruisinga 
fractievoorzitter

verdeling van persoonlijk bezit. In wezen 
bestempelt men dan de werknemers tot on
mondige mensen, die alleen als groep hun 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is 
bovendien innerlijk tegenstrijdig om in d it 
geval het persoonlijk bezit van de hand te 
wijzen en tegelijkertijd te vragen om een 
betere spreiding van het bezit. Wanneer 
men werknemers alleen als groep mede- 
eigenaar van de bedrijven wil maken, moet 
men alle vormen van persoonlijk bezit in 
het bedrijfsleven afschaffen. Maar dat be
hoort tot een maatschappij-opvatting die 
beslist de onze niet is” , aldus de CNV-voor- 
zitter.

Kruisinga onderstreepte dat de CHU met 
:>preiding van macht niet doelt op opeen
hoping van grote kapitalen bij kleine groe
pen vakbondbestuurders; dat Is geen sprei
ding van macht maar een nog grotere 
samenballing dan nu al bestaat. De macht 
mag —  om het plastisch te zeggen —  niet 
overgaan van de 200 van Mertens naar de 
200 van Kok.'
Het CNV heeft, aldus Kruisinga, hier een 
stuk eigen verantwoordelijkheid in het ka
der van de vakbeweging waargemaakt, 
waarvoor zij waardering verdient.

H. van Spanning
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PAR LEM EN TA R IA
Nota kernenergie besproken

Kamer en minister leggen accenten 
verschillend

De nota inzake het kernenergiebeleid is 
reeds geruime tijd  geleden verschenen. De 
recentere Energienota bevat een hoofdstuk 
over kernenergie, dat gezien de mededelin
gen, belangrijker is dan de oudere nota 
Kernenergie.
Het debat in  de Tweede Kamer over de 
Kemenergienota had daardoor een wat 
tweeslachtig karakter. Bovendien werd 
vanuit de Kamer b ij de beoordeling van de 
problematiek een ander accent gelegd dan 
door minister Lubbers.

De minister accentueerde de noodzaak om 
tot de bouw van kerncentrales over te gaan. 
De Kamer wees vooral op de noodzaak om 
een aantal studies te verrichten met name 
omtrent de veiligheidsaspecten en de aspec
ten voor de volksgezondheid.

Een vraagpunt is daarbij o f deze studie 
voorwaardelijk zijn ten aanzien van de 
bouw van kerncentrales of begeleidend. Met 
name van de zijde der christendemocrati
sche frakties werd het accent gelegd op het 
voorwaardelijk karakter. De minister zegde 
toe dat deze studies zullen worden verricht. 
Daarbij had h ij de neiging om sterker dan 
de Kamer de noodzaak van de bouw van de 
kerncentrales te onderstrepen. Verwacht 
kan worden dat de Kamer over deze kwestie 
in de toekomst nog nader met minister 
Lubbers van gedachten zal wisselen.

Afwegingsproces

De heer A. van Houwelingen (a.r.) wees er in 
zijn rede, mede namens KVP en CHU, op 
dat de keuze voor de bouw van kerncentra; 
les alleen kan worden beoordeeld in een af
wegingsproces met andere energie-aspec
ten.

Ten gevolge van de schaarste aan fossiele 
energiebronnen mag de keuze niet automa
tisch naar de kernenergie doorslaan. Het 
gebrek aan klassieke energiebronnen be
dreigt onze economische ontwikkeling maar 
daar tegenover staat dat de gevaren van de 
kernenergie nauwkeurig moeten worden 
bestudeerd.
De mens moet deze problematiek leren be
heersen. De technologische ontwikkeling 
mag niet de mens beheersen, aldus spreker. 
De uiteindelijke beslissing wordt afhanke
lijk gesteld van de resultaten van enkele 
studies. Van Houwelingen ging vervolgens 
in op de voorwaarden en de opzet van deze 
studies.

Veiligheid

Spreker stelde dat bij iedere uitbreiding de 
veiligheidsvoorschriften verscherpt zullen 
moeten worden. De aangekondigde studies 
dienen uit te gaan van een'integrale aanpak; 
ook ervaringen en studies in andere landen 
zullen zijns inziens hiérbij moeten worden 
betrokken.

ündeiToek naar 
gevolgen van kleiner 

wordend gezin
In het kader van het Wereldbevolkingsjaar 
1974 komen allerlei vraagstukken rond 
gezin en bevolking aan de orde.
Sinds een aantal jaren ontstaaan steeds 
meer kleinere gezinnen, die in vergelijking 
met vroeger eigen en nieuwe problemen met 
zich meebrengen. De Nederlandse Gezins
raad heeft van het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk toe
stemming gekregen om een onderzoek te 
doen naar zowel de positieve als de 
negatieve gevolgen van de kleiner wordende 
gezinnen. De bedoeling is dat de over deze 
problematiek bestaande literatuur wordt 
samengevat, waarbij met name de aandacht 
zal worden gericht op knelpunten in het 
functioneren van de huidige gezinnen en de 
maatschappelijke consequenties daarvan. 
Het onderzoek moet binnen een half jaar 
afgerond zijn.

Hij vroeg aandacht voor de bestrijding van 
mogelijke sabotage aan de kerncentrales.

De moeilijkheden rondom de to t standko- 
ming van een rampenplan in Borssele heb
ben, aldus Van Houwelingen aangetoond 
dat een andere wettelijke regeling hiervoor 
noodzakelijk is. W ij zijn van mening dat 
hieraan eerst voldaan moet worden alvorens 
een nieuwe centrale in /bedrijf mag worden 
genomen.

M ilieu

Op het punt van milieu en volksgezondheid 
achtte Van Houwelingen het vraagstuk van 
het radio-aktief afval het belangrijkste pro
bleem.

De tot nu toe bekende oplossingen zijn bij 
een toepassing van kernenergie op grote 
schaal beslist onvoldoende. Hij stelde de 
vraag of de risico’s van het dumpen op zee 
van radio-aktief afval wel voldoende zijn 
onderzocht. Ook de thermische milieuver
vuiling -die afhankelijk is van het type 
centrale-is zijns inziens niet zonder beteke
nis. Dit punt zal mede een rol moeten spe
len bij de vestigingsplaatsproblematiek.

De woordvoerder van KVP, ARP en CHU 
ging voorts in op de vragen rond de organi
satie. Hij wees op de noodzaak om tot een 
goede afstemming van het beleid zoals dit 
in EEG-verband wordt gevoerd, te komen.

Spreker achtte een nadere analyse -met na
me van de veiligheidsaspecten- over het zo
genaamde Snelle Kweekreaktor Project 
noodzakelijk. Hij vroeg zich- gezien de re
cente ontwikkelingen- ’ af o f het Ultra 
Centrifuge Project ooit economisch renda
bel zal worden.

W  erkgelegenheid

Van Houwelingen achtte het werkgele
genheidsaspect bij de bouw van kerncentra
les van belang maar stelde voorop dat dit 
niet van doorslaggevende betékenis mag 
zijn. Hij vroeg of het niet beter zou zijn in 
plaats van de beslissing om tegelijkertijd 
drie centrales te gaan bouwen, die meer ge
faseerd te doen. Ook bij de keuze van het 
reaktortype zullen zijns inziens de vei
ligheids- en milieu-aspecten vandoorslag- 
gevende betekenis moeten zijn.
Hij meende dat met name de dichte bevol

king en de aanwezigheid van het aardgas in 
ons land in het bijzonder pleiten voor en 
voorzichtige aanpak bij de bouw van 
kerncentrales. Daarom zal juist Nederland 
extra aandacht aan de veiligheidsaspecten 
moeten geven.

Over de relatie met de olieproducerende 
landen, ten aanzien van de energiepolitiek 
merkte hij op dat ook kernenergie ons niet 
volledig afhankelijk zal maken van deze 
landen. Bovendien mogen de arme landen 
bij toepassing van kernenergie niet opnieuw 
afhankelijk worden van de Westerse 
landen.

In  zijn conclusie onderstreepte spreker dat 
de beslissing over de bouw van drie 
kerncentrales slechts kan worden genomen 
na afweging van alle aspecten, met name de 
veiligheid, m ilieu en gezondheid. Ook zal 
ten opzichte van de hevolking grote ak- 
tiv ite it met betrekking tot de voorlichting 
en openheid van het heleid noodzakelijk 
zijn, aldus Van Houwelingen.

H.van Spanning.

KAMERLEDEN VRAGEN, 

BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
De overzichtelijkheid van de wegkruising 
van rijksweg 344 van Deventer naar Holten 
b ij Dijkérhoek wordt vergroot. D it zal de 
veiligheid ter plaatse ten goede komen. 
Aldus heeft minister Westerterp van 
verkeer en waterstaat geantwoord op 
schriftelijke vragen van Tweede-Kamer- 
leden van KVP, ARP en CHU (H. Wisse- 
link).
De werkzaamheden bestaan u it het 
ophogen van het laaggelegen weggedeelte 
van de kruisende weg aan de zijde van 
Dijkerhoek en het aanleggen van een ver- 
keersdruppel in de kruisende weg.

GEEN STAPPEN

Nederland ziet geen aanleiding stappen te 
ondernemen om te bereiken dat het verbod 
op de papaverteelt in Turkije gehandhaafd 
blijft. Aldus blijkt uit het antwoord van de 
ministers Van der Stoel van buitenlandse 
zaken en mevr. Vorrink van volksgezond
heid op vragen van het christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijen- 
horst.

De vragen werden gesteld naar aanleiding 
van berichten over het intrekken van het 
Turkse verbod op de papaverteelt. Het 
kamerlid vroeg om stappen met het oog op 
het gevaar dat nog grotere hoeveelheden 
opium en opiumprodukten op de zwarte 
markt terechtkomen.

Uit een verklaring van de Turkse eerste 
minister blijkt dat de papaverteelt slechts 
op beperkte schaal hervat zal worden, aldus 
de bewindslieden; De teelt zal gebonden 
zijn aan een vergunningenstelsel alsmede 
aan zeer strikte controle door de overheid. 
De Turkse regering heeft in serieuze be
woordingen verklaard al het mogelijke in 
het werk te stellen de illegale handel te 
voorkomen, zo blijkt uit het antwoord.

Inmiddels is bekend geworden dat de 
Turkse regering het voornemen heeft om 
het insnijden van de papaverbollen, met het 
oog op het verkrijgen van melksap waarin 
zich verdovende middelen bevinden, niet 
langer toe te staan. Deze maatregel beoogt 
de smokkel van opium tegen te gaan.
De ministers wezen in hun antwoord er op, 
dat er een tekort aan opium voor medische 
doeleinden bestaat, in welk tekort voorals
nog niet op andere wijze kan worden 
voorzien.

INCIDENTEN

Tijdens de behandeling van de nota 
buitenlandse werknemers in de Tweede 
Kamer vond het Haagse Binnenhof een 
demonstratie van buitenlandse werknemers 
plaats. Daarbij deden zich incidenten voor 
en de Haagse politie zag zich genoodzaakt 
de wapenstok te gebruiken.
Minister De Gaay Fortman van binnen
landse zaken gaf de kamer de daarop
volgende dag een overzicht van de gebeur
tenissen rond de incidenten. Tweede-Ka- 
merleden van PvdA, KVP en CHU (drs. A.
D. W. Tilanus) vroegen daarna de bewinds
man schriftelijk om een nader oordeel, 
nadat aanvullende verklaringen over de 
gebeurtenissen zouden zijn verkregen. De 
bewindsman antwoordde, dat de Haagse 
gemeenteraad de aangewezen plaats is waar 
de burgemeester verantwoording voor het 
door de politie gevoerde beleid moet af
leggen. Daarom ging de minister niet in op 
de vraag van de kamerleden.

OOGSTHULP

Tweede-Kamerleden van KVP, DS’70, ARP 
en CHU (T. Tolman en H. Wisselink) 
hebben vorige week de ministers Van der 
Stee van landbouw, Vredeling van defensie 
en De Gaay Fortman van binnenlandse 
zaken schriftelijk gevraagd maatregelen te 
nemen om de gedupeerde agrariërs in 
Zuid-West Nederland (de Zuidhollandse 
eilanden. Zeeland en West-Brabant) te 
helpen. Door het slechte weer is het binnen
halen van de oogst hier bemoeilijkt. 
,,Duizenden vrijwilligers moeten worden in
geschakeld,” aldus deskundigen.
De kamerleden verzochten de organisatie 
Bescherming Bevolking in te schakelen.

VOEDSELCONFERENTIE

De christelijk-historische Tweede-Kamer
leden drs. D. F. van der Mei en drs. A. D. 
W. Tilanus stelden schriftelijke vragen aan 
minister Pronk voor ontwikelingssamen- 
werking over diens besluit dat medewerkers 
van nieuwsmedia een tegemoetkoming in 
reis- en verblijfkosten kunnen krijgen als zij 
de wereldvoedselconferentie te Rome, van 5 
tot 16 november aanstaande, bijwonen. 
Gevraagd werd welke criteria de minister 
aanlegt bij de bepaling van het aantal 
medewerkers, dat voor de tegemoetkoming

in aanmerking komt. Ook willen de kamer
leden weten of de bijdrage aan de mede
werkers dan wel aan de nieuwsmedia wordt 
uitgekeerd.
Tenslotte willen de kamerleden dat minister 
Pronk aantoont dat dag- en weekbladen en 
omroepen, dan wel de medewerkers, een 
dergelijke subsidie nodig hebben.

„ONBEHOO RLIJK”

Het weekblad „U itleg”  van het departement 
van onderwijs en wetenschappen is volgens 
de Tweede-Kamerleden drs. G. van Leijen- 
horst en H . Wisselink niet objectief geweest 
in de berichtgeving over de interpellatie, 
welke drs. Van Leijenhorst in de Tweede 
Kamer hield over de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling.

In de rubriek, waarin in het nummer van 9 
oktober jongstleden de inhoud nader 
toegelicht werd, stond een aankondigig van 
het verslag over de interpellatie.
Die aankondiging luidde:
,,Je vraagt je af wat de werkelijke reden van 
de interpellatie is geweest.” Aldus het KVP- 
Kamerlid Hermes 19 september in de 
Tweede Kamer. Zijn woorden waren 
bedoeld voor het CHU-Kamerlid Van 
Leijenhorst die minister Van Kemenade 
ongerust interpelleerde over diens plannen 
met betrekking tot de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling. Wij weten het antwoord op 
die vraag ook niet. Een verslag van de 
debatten staat in ieder geval op pagina 14 
van dit nummer van „Uitleg” , aldus de 
redactie van het weekblad van O. en W. 
De twee kamerleden hebben minister Van 
Kemenade vorige week schriftelijk gevraagd 
of hij niet van mening is dat deze passage 
,,als tendentieus, partijdig en derhalve voor 
een voorlichtingsblad van een departement 
als onbehoorlijk dient te worden be
schouwd, met name als gesteld wordt: wij 
weten het antwoord op die vraag ook niet.” 
Gevraagd werd of de minister, teneinde het 
noodzakelijke evenwicht zoveel mogelijk te 
herstellen, er aan wil meewerken dat inter- 
pellant Van Leijenhorst de gelegenheid 
krijgt in het blad ,,Uitleg” de ,,werkelijke 
reden” van zijn interpellatie nader toe te 
lichten.
De beide kamerleden vroegen voorts welke 
stappen minister Van Kemenade wil nemen 
om de objectiviteit van het weekblad 
,,Uitleg” voor de toekomst te garanderen.

H. L.
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Unievoorzitter Van Verschuer:

DERDE N O T A  RUIM TELIJKE O R D E N IN G  A D EM T  
CENTRALISTISCHE GEEST

De Derde Nota Ruimtelijke Ordening 
ademt een centralistische geest. Voor zover 
d it noodzakelijk is mag d it echter niet ten 
koste gaan van de bevolking aan Re hasis.

Zowel in de derde nota Ruimtelijke 
Ordening als in  het welzijnswerk zijn sterk 
centralistische tendenzen aanwezig. W ij 
zullen op d it gebied uiterst waakzaam 
moeten zijn en ons geluid daartegen 
krachtig moeten doen horen.

Dit zei CHU-voorzitter mr. O.W.A. baron 
Van Verschuer in zijn openingswoord bij de 
zaterdag j.1. gehouden vergadering van dt 
Unieraad. Deze bijeenkomst was gewijd aan 
een bespreking van de derde Nota inzake de 
Ruimtelijke Ordening. Elders in De 
Nederlander vindt U een verslag van deze 
bijeenkomst.

Ruimtelijke ordening is niet alleen een 
kwestie van planologen. Het is een be
langrijk stuk welzijnswerk geworden, omdat 
vragen van de opbouw van de samenleving 
en de inrichting van de ruimte met elkaar te 
maken hebben.

Autoritaire geest

Van Verschuer zag in deze nota een voor
beeld van de autoritaire geest die rondwaart 
in ons land en met name vanuit 
socialistische hoek wordt gevoerd. Hij wees 
in dit verband op de geest bij de kabinets
formatie waarbij Keerpunt als gefixeerd en 
onaantastbaar werd aangevoerd; voorts op 
de vorming van linkse meerderheidscolleges 
en de benoeming van Van der Louw tot 
burgemeester van Rotterdam.
Spreker deelde de bezorgdheid van AR- 
fraktieleider Aantjes dat dit kabinet-Den 
Uyl geen brug wil slaan naar nieuwe en ge
zonde politieke verhoudingen in Nederland. 
Hij wees erop dat in één week dat den Uyl 
stelt dat zonder KVP en ARP niet te reage
ren valt het kabinet tevens het symbool van 
de meerderheidsmachtscolleges Van der 
Louw tot burgemeester van Rotterdam 
benoemt; terwijl Van Thijn de uit
gangspunten van den Uyl afwijst.
Zou den Uyl werkelijk menen dat dit gedo- 
genspel nog eens lukt, vroeg spreker zich af. 
Van Verschuer onderstreepte dat nu Bies
heuvel de benoeming in Zeeland weigerde

en ter elfder ure zijn ,Auctor et Emergo”  
over Zeeland uitsprak zich een nieuwe 
situatie aandienst. In  die situatie moeten 
alle beschikbare CDA-kandidaten, ook van 
CHU worden bekeken en op basis daarvan 
een nieuwe CDA-kandidaat worden voor
gedragen.

Abortus
Sprekend over de abortuskwestie merkte de 
Unievoorzitter op dat de benoeming van 
Van der Louw in Rotterdam wellicht geen 
kabinetscrisis waard was; een principiële 
houding in een zaak die leven en dood 
aangaat is dit zijns inziens wel.
Hij sprak zijn bezorgheid uit dat door polit
ieke druk van degenen die een vergaande 
legalisatie van abortus voorstaan een 
minister tegen zijn diepste principes in ge
dwongen zou worden daarvoor de verant
woordelijkheid te dragen.
,Jk hoop en verwacht dat minister Van Agt 
zich ten opzichte van d it geweld door het 
handhaven van zijn principes staande zal 
weten te houden, aldus mr. Van Verschuer.

H. van Spanning

Kruisinga in Snoek:

Friese taal en cultuur moet meer aandacht krijgen
De voorzitter van de CHU-Tweede Kamer
fractie heeft vorige week in een rede voor de 
CH-kiesvereniging Sneek, aandacht 
gevraagd voor de Friese taal en cultuur. 
Schaalvergroting mag niet leiden tot weg
drukken van kleine 
samenlevingsverbanden, w aarbij zijn plaats 
weet en zich thuis voelt.
Friesland is een provincie met een mooie en 
karakteristieke taal en een eigen cultuur, 
die onder geen beding verloren mag gaan- 
D it mag onder geen beding verloren gaan 
door een ,Jiakken met de botte b ijl”  in de 
bestuurlijke indeling van ons land. Het 
regionale beleid k rijg t vanuit Den Haag, te 
weinig aandacht, aldus Kruisinga. In  de 
ideeën van het kabinet-Den Uyl inzake de 
gewestvorming wordt naar zijn mening de 
status van de Nederlandse provincies 
aangetast.
Friesland krijgt in Den Haag te weinig 
aandacht.

De Friese cultuur en de Friese taal acht ik  
ook in  breder Europees verband van groot 
belang.
Voor m ij is vaak onvoorstelbaar de hovaar
dige glimlach, die op de gezichten in  Den 
Haag verschijnt als men het over het Fries 
heeft.
Het kost geweldig veel moeite voor de Friese 
taal en cultuur aandacht te krijgen.
Dai moet wèl veranderen.
Als we de maatstok van de belangstelling 
voor Frieslands ontwikkeling en de Friese 
taal en cultuur daar aanleggen als 
graadmeter voor het gevoerde nationale 
beleid schiet het nationale beleid ernstig te
kort.
Daarop kan naar mijn mening niet vaak en 
niet nadrukkelijk genoeg worden gewezen. 
Ik ben en blijf van oordeel, dat in tal van 
opzichten in de voorafgaande tientallen ja-

ren de Friese taal en cultuur zeer slecht be
handeld is.

Gelukkig komt er enige verbetering.
Maar we zijn er nog lang niet.
De behartiging van de regionale belangen 
in Den Haag zal verbeterd dienen te 
worden.

Versterking van b.v. de bevoegdheden van 
de Eerste Kamer t.a.v. het regionaal beleid 
kan daartoe wellicht een bijdrage leveren. 
Dat is een van de mogelijkheden, waarin 
naar verbetering in deze kan worden 
gestreefd, aldus de CHU-fraktieleider.

H. van Spanning

CHU-fractieleider meent:

Kleine spaarder 
wordt bestolen

CHU-fraktieleider Kruisinga heeft in Sneek 
gewezen op de onvoldoende aandacht die 
het kabinet in  haar beleid thans heeft voor 
de kleine spaarder. H ij zei hierover onder 
meer het volgende:

In de Middeleeuwen werd de man, die de 
rand van zilverlingen sneed, zwaar gestraft. 
Dit jaar 1974 is de snelheid van geldont
waarding in ons land ongekend groot.
De mate van diefstal van de kleine spaarder 
door geldontwaarding is dus ongekend 
groot.

Wees doorlopend goed en tijdig 
geïnformeerd
Deze week ontvangt u het Ledencontactblad, dat u zo goed mogelijk informeert 
over alles wat er in de CHU gebeurt.
Hoe krijgt u volgende week uw inlichtingen? Uit de krant, de radio of t.v.? Dan 
krijgt u over dé CHU beslist te weinig.
Er is een betere weg. Abonneert u op uw eigen weekblad

„D E  NEDERLANDER”

waardoor u elke week geïnformeerd wordt over alles wat er in en rond de Unie is 
of wordt gedaan.
Dan krijgt u uitvoerige informatie over standpunten van de Ie of 2e Kamer
fracties bij belangrijke zaken van nationaal belang, maar evenzeer van de nieuwe 
hoofdredacteur Dr. K. de Vries.
Zorg dat u op de hoogte blijft, vooral nu. Zendt de bon in die u op de achter
pagina vindt.
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Duizend gulden sparen vorig jaar i s hoog
stens negenhonderd gulden van de guldens 
van vorig jaar bezitten dit jaar.
Honderd gulden schadevergoeding voor het 
waardeverlies wordt nog steeds rente 
genoemd.
Het heet nog steeds inkomsten.
Een wonderlijk woordgebruik is dat eigen
lijk, als je daar goed over nadenkt.
Want die rente heeft met werkelijke in
komsten natuurlijk helemaal niets te 
maken.
Toch wordt het door de inkomstenbelasting 
belast.
Van de vergoeding voor geldontwaarding 
over spaarcenten moet belasting worden 
betaald.
De CHU vindt dat in de toenemende mate 
onrechtvaardig.
De CHU vindt dat er geen belasting mag 
zijn als er geen werkelijke inkomsten zijn. 
Wij hebben bij de algemene beschouwingen 
daarom voorgesteld voor kleine spaarders 
geen belasting te heffen over inkomsten, die 
in werkelijkheid vergoeding voor inflatie 
zijn.
Dit kabinet - Den Uyl wil er echter niets van 
weten.
De CHU kreeg voor de spaarder geen enkel 
bevredigend antwoord.
Ook op herhaalde vragen verwaardigde 
premier-Den Uyl ons als CHU géén 
antwoord.
Een eerste aanzet om hier iets te doen ligt 
als wetsontwerp al bij de kamer. Het 
voorstel werd destijds ingediend door CHU- 
staatssecretaris Schoften.
Het kabinet zei neen op óns voorstel hier 
voor de kleine spaarder iets te doen.
De CHU zal echter blijvend een beroep 
doen om dit voorstel door de beide kamers 
te krijgen. Het zou een eerste stap in de 
goede richting zijn.

Christelijk Historisch 
weekblad
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De CHU zal het komende jaar onderzoeken 
welke voorstellen kunnen worden gedaan 
om de spaarder in dit opzicht rechtvaardig 
te behandelen.
Mocht er in de loop van dit jaar of het 
komende jaar een kabinetscrisis komen — 
en wij achten als CHU dat bepaald niet uit
gesloten — dan zal dit punt één der belang
rijke punten zijn die de CHU als 
beleidspunt voor een volgend kabinet 
opgenomen wil zien, aldus dr. Kruisinga in 
zijn rede te Sneek.

H. van Spanning

CHJO-conferentie over 

„kernenergie -kerngezond T
Moet en kan worden voldaan aan dé 
stijgende behoefte aan energie, óók 
als dit ten koste zou gaan van onze 
veiligheid?
Kunnen de risico’s die samenhangen 
met het opwekken en het gebruik van 
kernenergie, verantwoord worden ge
nomen (Kalkar)?
Deze ,,kernvragen” staan centraal 
tijdens een conferentie met als titel 
,,Kernenergie - kerngezond?” die de 
Christelijk-Historische Jongerenorga
nisatie op zaterdag 23 en zondag 24 
november houdt. Zowel leden als 
niet-leden van de CHJO zijn welkom 
in het Kontakt der Kontinenten, het 
centrum aan de Amersfoortsestraat 
20 in Soesterberg dat vanwege zijn 
centrale ligging is uitgekozen.
De conferentie begint op zaterdag
middag om 13.30 uur. Het pro
gramma vermeldt inleidingen door 
bekende deskundigen, discussies en 
een filmprogramma waarmee de 
problematiek van kerncentrales en 
kernenergie aanschouwelijk wordt 
gemaakt.
Voor een dank zij subsidie schap
pelijke deelnemersprijs van maxi
maal vijftien gulden krijgen de deel
nemers logies, maaltijden, documen
tatie en een beter inzicht in een 
actueel vraagstuk.
Voor CHJO-leden is er op zaterdag
ochtend, 10.30 uur, een Algemene 
ledenvergadering waarin o.a. het 
nieuwe ontwerp-huishoudelijk regle
ment aan de orde komt.
Opgaven voor deelname aan de con
ferentie en verdere inlichtingen bij 
het CHJO-secretariaat, Govert van 
der Boom, Juweelstraat 77, Alphen 
'aan de Rijn.
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Inflatie bedreigt Europa

Socialisten in 
gehaktmolen

Het probleem van de geldontwaarding heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de oktober- 
zitting van het Europees Parlement in 
Straatsburg.
In de eerste plaats kwam dit thema uitvoe
rig aan de orde bij de bespreking van het 
onderwerp-jaarverslag dat de Europese 
Commissie op 18 september j.1. had uitge
bracht over de ecnomische situatie van de 
Gemeenschap. Dit rapport constateert o.m. 
dat de ernstige verstoringen van hét econo
misch evenwicht in Europa zich voordoen 
met betrekking tot prijzen en betalingsba
lansen. De resultaten bij de inflatiebestrij- 
ding waren in het afgelopen jaar teleurstel
lend. Daarom moet aan de bestrijding van 
de inflatie, aldus de Commissie, nog steeds 
de hoogste priorite it worden toegekpnd. 
Het Europese Parlement heeft zich akkoord 
verklaard met de in dit ontwerp-verslag ge
geven analyse. Het Parlement sprak daarbij 
als zijn oordeel uit, dat de strijd tegen de 
alarmerende prijsstijgingen enerzijds en de 
noodzaak eeii ernstige economische recessie 
te vermijden anderzijds op dit moment de 
twee voornaamste doelstellingen van het 
economisch beleid van de Gemeenschap 
moeten zijn.
Dit ontwerp-verslag moet in de komende 
maanden door de Raad van Ministers wor
den vastgesteld. Het is daarbij een interes
sante vraag welk standpunt de Nederlandse 
regering daarbij zal innemen. Want het

ontvverp-verslag bevat naast een analyse 
van de situatie ook een aantal zeer concrete 
aanbevelingen aan de regeringen van de lid
staten. Voor wat Nederland betreft zijn deze 
aanbevelingen in strijd met het uitgaven
beleid zoals het kabinet Den Uyl dat voor 
1975 in de miljoenennota heeft voorgesteld. 
Eén van de aanbevelingen is dat Nederland 
op het gebied van de openbare financiën 
dient terug te keren tot een relatief neutraal 
beleid. De uitgaven zouden procentueel on
geveer even sterk moeten stijgen als het 
bruto binnenlands produkt. Zoals bekend 
wordt in de begroting 1975 een veel grotere 
uitgavenstijging voorgesteld.
Ook de Nederlandse Tweede Kamer heeft 
zich via de motie Schouten voor een beper
king van de overheidsuitgaven uitgespto- 
ken.
Ik ben benieuwd welke houding het 
Nederlandse kabinet, nu deze motie door 
een meerderheid van de Tweede Kamer is 
aanvaard, thans zal innemen tegenover deze 
voorstellen van de Europese Commissie. 
Ondanks vele fraaie woorden over de nood
zaak van verdergaande Europese samen
werking, verwaeht ik niet dat het kabinet 
Den Uyl op zijn schreden zal terugkeren.

Veel woorden
Het politieke debat dat het Europees Parle
ment heeft gevoerd met de fungerend voor
zitter van de Europese Ministerraad, de

Franse Minister van Buitenlandse Zaken de 
Sauvagnargues, kenmerkte zich door veel 
woorden en weinig nieuwe ideeën. Ook de 
Nederlandse staatsscretaris Brinkhorst, die 
voor dit debat speciaal naar Straatsburg 
was gekomen (hetgeen waardering verdient, 
al was het wat onbegrijpelijk dat hij bij de 
tweede helft van het debat ineens weer ver
dwenen was) kon weinig fundamenteels te 
berde brengen. Vermelding verdient zijn 
uitdrukkelijke bevestiging dat Nederland 
de energiepolitiek van de Gemeensehap 
steunt.
Zijn mededeling dat het Nederlandse kabi
net bereid is het probleem van de regionale 
politiek tot een oplossing te brengen en 
daarvan ook de financiële consequenties te 
aanvaarden, was geen nieuwe in de strikte 
zin van het woord, maar wel een positief 
punt in het debat.
In mijn bijdrage aan het debat heb ik 
beklemtoond dat een succesvolle bestrijding 
van de inflatie slechts door een eeiisgezind 
optreden kan worden gerealiseerd.

Daarin past niet, dat op wereldniveau de 
ministers van financiën van Frankrijk, 
Duitsland en Engeland zich met Japan en 
de U.S.A. afzonderen. Het is van het 
grootste belang, dat de Gemeenschap ook 
op wereldniveau als een eenheid optreedt. 
„Alle elementen voor een grote crisis zijn 
thans verenigd” zei de Sauvagnargues. Alle

U it de historie:

Koning W illem m  wordt in  1691 op het Binnenhof ingchaald.

elementen om die crisis succesvol te bestrij
den zijn helaas nog niet aanwezig. De 
Sauvagnargues bevestigde op een opmer
king mijnerzijds dat de inflatiebestrijding 
één van de hoofd-onderwerpen moet wor
den van de komende topconferentie. Over 
die conferentie kon en wilde hij nog geen 
mededelingen doen, maar uit persberichten 
is inmiddels wel duidelijk geworden, dat de 
voorbereiding van zo’n conferentie nog dit 
jaar in volle gang is.

Gehaktmolen
Het parlement besprak in deze oktoberzit- 
ting ook een interimverslag van de 
Christen-democraat Bertrand (België) over 
de totstandkoming van een Europese Unie.

In dit rapport wordt bevestigd de politieke 
wil — zoals die onder andere op de Parijse 
topconferentie was verwoord —  om de hui
dige Economische Gemeenschap om te zet
ten in een politieke Unie. Daartoe zal het 
Europese Parlement vóór 30 juni 1975 een 
rapport uitbrengen. Van Commissie en 
Raad wordt hetzelfde gevraagd. Reeds nu 
wordt uitgesproken dat deze Europese Unie 
een politiek beslissingscentrum moet heb
ben, bestemd om de Europese regering te 
vormen.

Dit rapport Bertrand was voorbereid in de 
politieke commissie van het parlement. De 
socialisten hadden in die commissie op nor
male wijze aan de voorbereiding meege
werkt, en blijkens het verslag was de resolu
tie Bertrand met algemene stemmen bij één 
onthouding aangenomen. Wie schetst onze 
verbazing toen in de plenaire vergadering 
de socialistische fractie eerst probeerde het 
rapport Bertrand van de agenda af te voe
ren en toen dat door de meerderheid van 
het parlement werd afgewezen zich niet al
leen aan het debat onttrok, maar ook bij 
andere stemmingen het kleurloze „onthou
ding” als stemgedrag aanwendde. Daardoor 
konden liberalen en conservatieven een af
zwakking van de resolutie op het punt van 
de rechtstreekse verkiezing van het 
Europese Parlement - bereiken. De 
Nederlandse socialisten toonden zich wel 
teleurgesteld over de houding van hun frac
tie, maar kwamen niet openlijk in opstand.

Zij legden zich bij het standpunt van hun 
fractie neer en hielpen daardoor niet alleen 
mede aan een afzwakking van de resolutie, 
maar onthielden bij de eindstemming ook 
hun steun aan de uitspraken gedaan in de 
resolutie Bertrand. Hoe dit te rijmen valt 
met alles wat juist van socialistische kant in 
Nederland keer op keer wordt gesteld over 
de noodzaak de macht van het parlement te 
vergroten, is mij een raadsel. Een ding is wel 
duidelijk: de Nederlandse socialisten zijn op 
Europees vlak in een partijpolitieke 
gehaktmolen terecht gekomen, waaruit zij 
zich niet hebben kunnen losmaken. Frac- 
tiedwang (-eenheid) zegevierde over eigen 
inzichten. Ik verwerp geenszins de plicht 
een parlementariër om (ook in het Europese 
Parlement) zoveel als mogelijk binnen één 
fractie naar één standpunt te streven. Maar 
er zijn grenzen en ik vraag mij af o f de 
Nederlandse socialisten met hun stemge
drag tegenover de resolutie Bertrand die 
grenzen niet hebben overschreden.

De vraag moet ook worden gesteld o f de 
socialisten alleen nog geloof hebben in een 
socialistisch Europa en geen belangstelling 
meer kunnen andere niet-socialistische 
politieke stromingen.

Bezoek u it Brabant 
Een C.D.A.-groep uit Brabant —  waar
onder ons Unieraadslid Rok —  bezocht 
deze week het Europees Parlement. Samen 
met de collega’s Notenboom en van der Gun 
mocht ik een erg plezierig gesprek met deze 
groep hebben. Deze belangstelling vanuit 
de basis van onze partijen van het 
Europeeswerk is over en weer een erg nut
tige zaak.
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Helft
Op de foto's hieronder: overzicht van het 
basiskamp in El Fasher en het inladen van 
jerrycans water, hierboven een indruk van 
het kamp na de ernstige moessonregens: een 
Nederlandse militair brengt wat per
soonlijke eigendommen in veiligheid.

f f O peratie Soedan f f

zit e r op

EL FASHER —  De zeventig Nederlandse 
militairen van de Koninklijke Landmacht, 
die op het ogenblik in de middenafrikaanse 
ontwikkelingsstaat Soedan zijn om daar 
voedseltransporten uit te voeren, hebben nu 
zo ongeveer de helft van hun 
tweemaandelijks verblijf erop zitten. Eind 
augustus werden ze in verschillende 
vluchten vanuit Soesterberg en Schiphol 
naar hun basiskamp El Fasher 
overgebracht. Deze nederzetting (circa
50.000 inwoners) ligt in Noord-Darfur en 
behoort tot de minst ontwikkelde delen van 
Soedan, de grootste Afrikaanse staat met 
bijna zeventien miljoen inwoners en zo 
groot als Europa.

De uitzending van de Nederlandse 
militairen —  allen vrijwilligers — werd ge
financierd uit ontwikkelingsgelden en 
Minister Pronk was bereid voor deze 
operatie ongeveer vier miljoen gulden uit te 
trekken. Daarbij kreeg hij de 
(noodzakelijke) steun van zijn collega van 
defensie, die voor manschappen en 
materieel zorgde. Volgens minister Pronk is 
hulp aan de bevolking in de door droogte 
geteisterde landen dringend gewenst en 
Vredeling is van mening dat de krijgsmacht 
een goed voorbeeld geeft als zij wordt 
ingezet voor vreedzame doeleinden.

Met vijftien witgeschilderde drietonners, 
drie jeeps en een ziekenauto probeert het 
detachement zo efficiënt mogelijk te 
opereren in dit gebied, dat slechts „wegen” 
kent in de vorm van diepe en minder diepe 
sporen.
Een extra probleem, waarmee de bevolking 
maar zeker ook het transportdetachement 
te kampen heeft, is de overvloedige 
regenval. In de afgelopen vijf jaar is er in 
het westelijke deel van Soedan —  ook in de
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regenmaanden juli en augustus —  vrijwel 
geen druppel water gevallen. Dit jaar is 
echter sprake van een uitzonderlijk zwaar 
regenseizoen, dat veel vroeger dan 
gewoonlijk is begonnen en ook nu nog niet 
helemaal voorbij schijnt te zijn.
Gedeelten van de toch al gebrekkige 
wegverbindingen zijn in de afgelopen 
maanden regelmatig wegespoeld, waardoor 
nederzettingen geïsoleerd raakten. Ook El 
Fasher en het zuidelijker gelegen Nyala —  
eindpunt van de enige spoorlijn naar 
Khartoem —  raakten verschillende malen 
van de buitenwereld afgesloten. Met welk 
een enorm natuurgeweld de regenval ge
paard ging, moge blijken uit het feit, dat de 
spoorlijn naar Nyala eind augustus op tal 
van plaatsen werd weggeslagen. En nog al
tijd niet is hersteld.
Het betekent opnieuw een tegenvaller, want 
de ruim 4.000 ton dura, die de voedsel- en 
landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties ter beschikking van Soedan heeft 
gesteld, kan nu voorlopig niet haar doel 
bereiken. Wel heeft de regenval ervoor ge
zorgd, dat het landschap er veel groener 
dan normaal uitziet, hetgeen ook voor de 
bevolking een niet- allerdaagse
gewaarwording is. De Soedanese bestuur
ders wijzen er echter op dat de schijn be
driegt. „Nu is het hier groen en we zullen 
een goede oogst hebben. Maar wie weet 
duurt het drie tot vier jaar voordat er 
opnieuw regen valt” .

Onverwacht

De Nederlanders zijn na ruim een maand 
wel gewend aan dit voor hen ongewone 
klimaat, waar de temperatuur overdag tot 
boven de 45 graden oploopt. Acht 
voedseltransporten zijn nu volbracht, waar
bij ruim 2.000 zakken dura (bijna 200 ton) 
afgeleverd en bijna evenveel kilometers 
werden afgelegd. Er werden nederzettingen 
bezocht op een afstand van ruim 150 km 
van El Fasher. De voertuigen moeten on
derweg veelal de zwaarste beproevingen 
doorstaan. Op sommige trajekten vordert 
men soms tien kilometer per uur. Deson
danks vindt sergeant S.A. de Leeuw van de 
onderhoudsgroep, dat de mankementen 
gezien de barre omstandigheden erg 
meevallen.
Toch heeft ieder voedseltransport z’n 
overwachte problemen. Soms blijken droge 
rivierbeddingen binnen een etmaal te zijn

veranderd in metersdiepe stromende 
watermassa’s, die dwars over de „weg” 
lopen. Regelmatig komen de trucs dan ook 
vast te zitten, doch met behulp van de lier 
en het vakmanschap van de chauffeurs 
wordt de zaak steeds weer geklaard. 
Onderweg komt men vrij veel inlanders 
tegen, gekleed in de lokale dracht de 
djilabia (een wit o f blauw gewaad tot op de 
grond). Meestal hebben deze handelaren 
zwaar bepakte kamelen en ezels bij zich.

De nederzettingen, die in nauw overleg met 
de commissionor (te vergelijken met onze 
commissaris van de koningin) worden 
bezocht, zien er allemaal hetzelfde uit: een 
verzameling bouwvallige stenen gebouwtjes 
en vaalbruine lemen twijghutten, omgeven 
door begroeiing. Maar altijd is er een 
bijzonder vriendelijke bevolking, die in 
grote getale uitloopt als een convooi

arriveert. Bedelen is er nooit bij, hoogstens 
is het dringen geblazen als er snoepjes 
worden uitgedeeld.

Over hun basiskamp naast het vliegveld 
tenslotte is men, gezien de omstandigheden 
hier, tevreden. Hun onderkomen in 43 
donkergroene tenten is zoveel mogelijk 
aangepast, hoewel de militairen al tweemaal 
tijdens zware regenval elders (in het vlieg- 
veldgebouwtje) een onderdak moesten zien 
te vinden. Beperkt zijn de 
recreatiemogelijkheden. Ze moesten het 
doen met een geïmproviseerde bar en wel
zijnszorg vertoont iedere avond een film in 
de eetzaal.

PIM HOLTHUIS 

uit; Internationale Samenwerking
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Wereldvoedselconferentie van de Verenigde Naties

van 5-16 november 7 9 7 4  te Rome

Doelstellingen

Gezien het feit dat de mensheid wordt ge
confronteerd met het steeds meer toenemen 
van ondervoeding en honger, is de 
voornaamste taak van de Wereldvoedsel
conferentie te zoeken naar wegen waarlangs 
de volkerengemeenschap kan komen tot 
een doeltreffende aanpak van het wereld- 
voedselvraagstuk in het ruimere verband 
van de internationale ontwikkelingssa
menwerking.
Het doel van de conferentie is de be
werkstelliging van een beter evenwicht tus
sen de vraag naar en het aanbod van 
voedsel, opdat een ieder zich verzekerd weet 
van voldoende voedsel tegen een redelijke 
prijs.
Daar de oplossing van het wereld- 

' voedselvraagstuk in de eerste plaats moet 
worden gezocht bij een vergroting van de 
voedselproduktie zowel in ontwikkelde 
landen als in ontwikkelingsgebieden, zal de 
eonferentie methoden besturen om dit doel 
te bereiken door in ruimere mate of op 
doeltreffender wijze gebruik te maken van 
kunstmeststoffen, wetenschappelijk onder
zoek en ontwikkelingssamenwerking, als
mede door strueturele veranderingen in 
agrarische gebieden tot stand te brengen. 
De conferentie zal in het bijzonder trachten 
vast te stellen op welke wijze;
* Meer voedsel met een hoge 

voedingswaarde kan worden verschaft 
aan mensen die nu niet genoeg o f niet 
goed te eten krijgen

* De kosten van voedingsmiddelen laag en 
binnen het bereik van mensen met een 
gering inkomen gebraeht en gehouden 
kunnen worden

* De internationale ruilvoet voor land- 
bouwprodukten, in het bijzonder die voor 
produkten uit de ontwikkelingslanden, 
kan worden verbeterd.

Op regeringsniveau

De Wereldvoedselconferentie is een inter
gouvernementele, politieke conferentie op 
ministerieel niveau, zodat de resoluties, 
aanbevelingen en beginselverklaringen van 
de eonferentie de standpunten en de 
beleidsmaatregelen van de deelnemende 
regeringen zullen werspiegelen en 
beiVloeden.
Het verschil tussen deze conferentie en de 
voorafgaande wereldvoedselcongressen van 
1963 en 1970 ligt juist in deze inter
gouvernementele, politieke benadering. 
Van alle regeringen van Lid-Staten van de 
Verenigde Naties wordt verwacht, dat zij 
een bijdrage zullen leveren aan het 
bevorderen van de doelstellingen van de 
conferentie.

In itia tie f

Het bijeenroepen van een wereldvoedsel
conferentie is besproken op de conferentie 
van niet-gebonden landen 'gehouden te 
Algiers van 5 tot 9 september 1973. Deze 
eonferentie drong er op aan dat er „gezien 
de ernstige voedselcrisis waarvoor 
uitgestrekte gebieden en talloze volkeren 
van de wereld zieh geplaatst zien, een ge
zamenlijke spoedconferentie van de 
Verenigde Naties (FAO) en van de 
Conferentie van de Verenigde Naties inzake 
Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) op 
ministerieel niveau bijeengeroepen dient te 
worden ten einde een programma voor 
internationale samenwerking op te stellen 
om het toenemend tekort aan voedsel en 
andere basisprodukten te boven te komen 
en de prijzen stabiel te houden.”
Dit denkbeeld werd opnieuw naar voren ge
bracht door de minister van Buitenlandse 
Zaken van de Verenigde Staten van 
Amerika, dr. Henry Kissinger, tijdens de

•

D e secretaris-generaal van de Wereldvoed
selconferentie, de Egyptenaar SayedAhmed 
Marei.

28ste Zitting van de Algemene Vergadering 
in september 1973. Wijzend op „de 
toenemende bedreiging van de voedselvoor
ziening in de wereld” , deed Kissinger 
namens de Verenigde Staten het voorstel 
om „in 1974 een wereldvoedselconferentie 
te organiseren onder auspieiën van de 
Verenigde Naties ten einde na te gaan op 
welke wijze de voedselvoorziening op 
voldoende hoog peil kan worden gehouden 
en de inspanningen van alle naties kunnen 
worden gebundeld om door natuurrampen 
veroorzaakte honger en ondervoeding het 
hoofd te bieden.”

Zo denk ik 
er over
be redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

betekent, dat ook de aan het slot 
uitgesproken bede o f  wens onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid valt,
m.a.w. het betreft hier geen persoon
lijke uitspraak van de Koningin. Een 
belangrijk argument voor handhaving 
van de bede is m.L, dat onze Koningin 
regeert bij de gratie Gods. Dat staat in 
de aanhef van elke wet en nimmer heeft 
een Nederlandse minister die een wet 
ondertekent, daartegen bezwaar ge
maakt, ook niet, als hij een atheïst was. 
Als de Koningin regeert door Gods

genade, is het logisch, dat een 
troonrede eindigt met een bede. Hoe de 
ministers daar persoonlijk over denken, 
doet m.i. niet ter zake; de Koningin 
spreekt niet namens een aantal minis
ters maar namens een regering, die 
aanvaardt, dat zij als staatshoofd haar 
taak verricht bij de gratie Gods. Ik 
hoop, dat u het bij nader inzien 
hiermee eens kunt zijn.

Dr. K. de Vries, 
voorzitter van de redactie van 
,,De Nederlander”.

DE BEDE
Naar aanleiding van het weglaten van de 
bede tot God uit de troonrede, dacht ik het

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

J

volgende. Ik neem aan dat de troonrede in 
zijn geheel een stuk is van onze regering. 
Aangezien deze regering in zijn geheel 
waarschijnlijk niet gelovig is, kan zo’n bede 
ook niet namens de regering worden uit
gesproken. Maar het is de koningin wel vrij 
om haar persoonlijke bede hierover uit te 
spreken. Naar ik meen, eindigt zij dan ook 
ongeveer als volgt: Met de bede dat God etc. 
etc. verklaar ik  hierbij de Staten Generaal 
voor geopend.

Kunt u mij aangeven of dit een goede 
zienswijze is en als zodanig dan ook een 
goed pleidooi voor de handhaving van die 
bede? Namens een aantal niet-gelovigen 
kan de koningin deze bede nooit uitspre
ken, dat is eenvoudig niet overeenkomstig 
de waarheid.
Gaarne uw antwoord hieromtrent ver
nemend,
Geleen, B. J. Rietveld.

Terecht zegt u, dat de troonrede in z ’n 
geheel een stuk van de regering is. Dit

CDA-studiedag voor vrouwen
o p  maandag 18 november 1974 wordt van 10.00-17.00 uur in Vormingscentrum 
Kerk en Wereld te Driebergen een CDA-studiedag voor vrouwen gehouden.
Deze studiedag is bestemd voor forumleden bij de cursussen Politieke Scholing 
voor Vrouwen die wederom deze winter over in den lande zullen worden 
gehouden.
Het is van groot belang dat de forumleden van de politieke partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht en wat hen te wachten kan staan.
Voor deze studiedag kunt u zich thans reeds opgeven.
Wilt u alvast in uw omgeving nagaan wie aan deze cursus wil deelnemen?

BON

Naam:. 

Adres:

Woonplaats;__________________ :____________________________________________
Oeeft zich hierbij op als deeTnemer(ster) aan de CDA-studiedag.

Insturen bij het secretariaat van de Centrale van C.H.-Vrouwen: Meentweg 96 
De Meern.
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de voor al
uw drukwerk in boekdruk

en offset

barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
nieuwstraat 15 - tel 03420-3141 - harneveld

MAKEIMRSKANTOOR
HOOGENRAAD

H A A G W EG  171 - TELEFOON 0 7 0 - 9 9 6 5 6 0  
RIJSWIJK (Z.-H.)

O n ro eren d e goederen - h ypotheken  - Taxatiën

BETONFABRIEK ,VF|IJENBAN’
A.M. MOEKE

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

BETONWAREN

Christelijk-Historische Unie 
Kamerkring Arnhem
Bij deze nodigen wij de leden van de kiesverenigingen in 
de Kamerkring Arnhem uit voor de

OPENBARE VER G A DER IN G
op zaterdag 9 november 1974. Aanvang 10 uur in 
't Dorpshuis te Beekbergen.
De agenda wordt bij de ingang verstrekt.

N am ens het Bestuur:
J. Reezigt, sekretaris,
Brucknerlaan 1, Apeldoorn. Tel. 05760-33650.
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Het bestuur van de C.H.U. te Zevenhoven geeft met leed
wezen kennis van het overlijden van de heer

J .V A N  D E N  BROEK

op 16 oktober 1974.

Als voorzitter heeft hij onze kiesvereniging 24 jaar 
gediend.
Hierbij spreken wij onze grote waardering uit voor de 
liefde en trouw waarmede hij deze taak tot het einde heeft 
gedaan.
God schenke in het bijzonder zijn vrouw en kinderen Zijn 
kracht en bijstand.

Namens het bestuur: 

Secretaris T. de Geus

A A NN EM IN G SBED R IJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
B u rg e rlijke -en  U tillte itsbouvi/
•  N IE U W B O U W  
, •  VERB O UW
•  O N D E R H O U D

Z W IJN D R E C H T
M olenvlie t 9  - Tel. 0 1 8 5 0 -2 6 6 5 1 -2 7 0 3 4 -2 4 3 3 0

1 ” kAM ERBR EED  '
TAPIJT 1

1 1 4000 m2 in  voorraad i
KARPETTEN (

' IN T E R IE U R V E R Z O R G IN C  .? V . BEDDEN 1
GORDIJNSTOFFEN !

1 Asselsestraat 21-23 b a St k s t e l l e n
( Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER-
1 Th. a Kempis- AM EUBLEM ENTEN
' straat 59-61 enz. ^
1 Zwolle, tel. 16157 800 rnj? toonruim te ,

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

TUINAANLEG

BINDER^V. - RHOON
A a n l e g  e n  o n d e r h o u d  v a n  

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN e t c .

* 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

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

VEEfiENDAAL

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

Badhuiss:faat 55 
Vussr.geri 
T g io f , 0 i i8 ^ - 4 4 6 1 Uw vertrouwen waard

L E TZE R  V E N T E V O G E L
M A K E L A A R S  M A  A T  S C H A P

★

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

B.V« D . BRO ERSM A &  Z O N E N
in ternation ale TRANSPORTONDERNEMING

STRO OBO S  
TEL. 05123-441 

. U ! S S  T E LE X  46018
b o d e g r a v e n

TEL. 0 1 7 2 6 -2 6 4 3

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

R egelm atigepagediensten naar én van geheel W est-D u its land , o a . ook Bodensee, 
Allgau, M ünchef

*  G elegenheid vóór opslag in douaneloods aan de grens.
*  Behandeling douane-form alite iten.
*  V erde ling  en  doorzending goederen door geheel N ederland .

CDA-studiedag Volksgezondheid
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1974 VAN PRECIES 10.00-17.00 UUR 
IN HET JAARBEURSCONGRESCENTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
STRUKTUURNOTA VOLKSUtZONDHElD

Onder leiding van een forum van deskundigen zal de regeringsnota 
kritisch worden doorgesproken.
Alle leden van ARP, CHU en KVP en de direkte CDA-leden, alsmede 
alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

BON

Naam: .................................................................................................................

Adres: ............. ,..................................................................... ............................

Woonplaats: ......................................................................................... ..............

Ik geef mij op voor de studiedag Volksgezondheid op 30 november 
1974.
Ik wens wel/geen* stukken te ontvangen.

* Doorstrepen waf niet verlangd wordt.

(Lunchkosten en reiskosten komen voor rekening van de deelnemers).
N.B. U kunt deze bon in OPEN enveloppe ONGEFRANKEERD verzen

den aan: KVP-BUREAU, ANTWOORDNUMMER 322, DEN HAAG.
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij:
Agnes varï der Putten, KVP-bureau, tel. (070) 65 39 34*

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

Venneperweg 873, Nw. Vennep. 

Nieuw Vennep, tel. 02526-2277. 

Abbenes, tel. 02524-226

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERLIJKE- EN UTILITEITSBOUW

HANAB B.V.
VALKENBURG • ZH Telefoon 01718-71941 ♦

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

G A S LE ID IN G E N
KABELW ERKEN

ZIN K E R S
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„Groen licht 1975" 
van landbouwcommissie 
KVP, ARP, en CHU
De Nederlandse land- en tuinbouw bevindt 
zich, evenals elders in Europa, in een moei
lijke situatie. Het is vooral de onzekerheid 
voor de toekomst, welke als een bedreiging 
op de agrariërs afkomt. Als oorzaken kun
nen worden aangemerkt:
—  de veranderingen welke zich in de land

en tuinbouw aandienen, tengevolge van 
de energie- en grondstoffenvoorzie
ningen;

—  de onmacht om via het markt- en prijs
mechanisme, de sterk gestegen kos
tenfactoren goed te maken;

—  het voortwoekerende inflatieproces;
—  het indequate belastingstelsel voor zelf

standigen die hun bedrijf als natuurlijk  
persoon voeren;

—  het onvoldragen stelsel van sociale voor
zieningen voor de zelbtandigen.

Nu kan men op de duur ontwikkelingen in 
een economisch proces niet ongestraft te
genhouden. Wel kan men tijde lijk  een voor
uitgang afremmen o f bevriezen, cjq. pogen 
enigszins om te buigen. Intussen liggen van 
de aangeduide oorzaken er siechts twee 
binnen ons directe (nationale) bereik, n i. bet 
belastingstelsel en de sociale voorzieningen. 
Met betrekking tot de overige oorzaken 
staan w ij,—  zoal niet geheel machteloos — , 
voor een europese, cz). mondiale problema
tiek. Niettemin zal het nederlandse parle
ment zich tijd ig  dienen u it te spreken over 
wat mogelijk (economisch-technische u it
spraak) en wat wenselijk is (politieke u it
spraak), met betrekking to t de Nederlandse 
land- en tuinbouw. Op basis van deze be
slissingen zal een toekomstgericht land
bouwbeleid dienen te worden gevoerd.

Problemen

Onder meer kunnen de volgende problemen 
voor de toekomst worden onderkend:
—  verschuivingen in productiepatronen 

tengevolge van veranderingen in energie- 
en grondstoffenvoorzieningen: in het 
bijzonder valt te denken aan de energie-

verbruikende glastuinbouw en de ver- 
edelingslandbouw;

—  veranderingen in bedrijfsgrootte, veroor
zaakt door de voortgaande technische 
ontwikkelingen en de noodzaak tot ver-, 
dere productiviteitsstijgingen;

—  veranderingen in marktpatronen in 
marktstructuren, tengevolge van ver
wachte verschuivingen in productiepro
cessen, én de behoefte aan spreiding van 
prijsrisico’s (contractproductie en ter- 
mijnmarkten);

—  toenemende kwetsbaarheid van de land
en tuinbouw in, zowel de arbeids- als 
inde kapitaalvoorziening (ondernemer 
en arbeider in één persoon, én de struc
tuur van de onderneming, de 
éénmanszaak).

De problematiek waarvoor w ij staan, is niet 
alleen veelomvattend en ingewikkeld, maar 
tevens omgeven door een aantal onbe
kenden. In  het bijzonder ten aanzien van de 
mogelijke productieverschuivingen, door de 
veranderende energie- en grondstof
fenvoorzieningen, tasten wij in het duister. 
W ij achten het nodig dat hieromtrent een 
fundamentele studie wordt verricht, om op 
basis van een diepgaande analyse, tijd ig  en 
adequaat te kunnen reageren.
In d it verband zou men kunnen denken aan 
een commissie van hooggekwalificeerde 
deskundigen.

Het lijk t niet/wel mogelijk in het parlement 
tot verantwoorde beleidsbeslissingen te ko
men, zonder te beschikken over méér 
inzicht in de gevolgen van de veranderende 
energie- en grond stoffen aanvoer voor de 
toekomst. Overigens dient te worden er
kend, dat de aangeduide problematiek over 
de landsgrenzen re ikt en in feite een euro
pees, c.q. mondiaal karakter heeft. Een en 
ander hoeft echter niet te verhinderen, dat 
in de prim air op de nederlandse situatie ge
richte studie, rekening wordt gehouden met 
deze bredere context.

GIJZELING II
Niemand had verwacht dat het zo gauw 
wéér zou gebeuren!
Maar ziet, 1’appétit vient en mangeant: 
d.w.z. de trek komt met het eten.
Toch was de situatie heel anders; hier waren 
vier veroordeelden die hun vonnis betwisten 
wilden op een wonderlijke manier.
Pater de Bot, die de mis opdroeg en het 
koor van reclasseerders deden hun uiterste 
best: „ut captivi gaudeant” , opdat de ge
vangenen verblijd zijn!
Nu dat waren ze en hoe . . .
Hun wensen werden vervuld.
Broodjes en koffie b ij nacht en b ij dag. 
De heren dachten het gewonnen te hebben. 
Ze gingen toen eisen stellen.
Dom genoeg leken die eisen als twee 
druppels water op het resultaat van de 
onderhandelingen in de Franse Ambassade. 
Dat schoot Minister van Agt in het verkeer
de keelgat.
Bleek van de abortusellende verviel h ij in de 
gijzelingsmisère die zijn nachtrust geen 
goed deed.
Toen hij zei: daar zijn we nog niet aan toe of 
woorden van die strekking dacht ik : geluk
kig, ze zoeken het in andere 'richting.
D it was typisch een mariniersklusje, wat 
uitstekend is afgelopen.
Hoe dat weten we niet, er zullen stellig ver
halen over komen maar ja, dat blijven 
verhalen.
De vier zijn nu weer terug in hun cellen en

het gevangeniswezen heeft een deuk gehad. 
D it had nooit mogen gebeuren.
't Wonderlijke is dat men een goede 
behandeling van gedetineerden blijkbaar 
niet kan losmaken van een te grote vrijheid 
voor hen.
Natuurlijk moeten gevangenen goed 
behandeld worden, maar dat houdt niet in, 
dat zij de wet kunnen gaan stellen in de 
gevangenis.

Als men de kranten mag geloven dan is de 
zojuist uitgekomen bajeskrant één grote 
scheldpartij op de bewaarders.
Is het wonder dat men hier geen mensen 
meer voor krijgt.
Uitgescholden door de gedetineerden; niet 
geruggesteund als ze optreden, zullen velen 
er de bru i aan geven.
We kunnen veel praten over de resocialisa
tie van de gedetineerden, maar als dat door 
grote monden en eisen moet worden uitge
voerd, dan vraag je je toch af wat er wezen
lijk  mis in het gevangeniswezen.
Pater de Bot b lijf t moed houden, daar is h ij 
aalmoezenier voor, maar o f Minister van 
Agt niet gedwongen zal worden strengere 
bepalingen te gaan doorvoeren, daar ben ik 
niet zeker van.
Dat zal hopenlijk blijken b ij de begrotings
behandeling van Justitie!

C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen

Inkomensvorming

De fracties van de KVP, de ARP en de CHU 
stellen zich op het standpunt, dat het inko
men van boeren en tuinders in beginsel 
moet worden gevormd uit de prijzen voor 
land- en tuinbouwproducten. Overigens er
kennen zij, dat het prijsmechanisme in de 
land- en tuinbouw zich niet steeds optimaal 
verhoudt tot een te voeren inkomenspoli
tiek. Daarom dient te worden aange
drongen op de ontwikkeling van een 
aanvullend (markt- en/of sociaal) instru
mentarium, teneinde bepaalde situaties het 
hoofd te kunnen bieden. Zo’n situatie deed 
zich in 1974 voor.
Daartegenover staan andere opvattingen, 
waarin naar voren wordt gebracht, dat het 
markt- en prijsmechanisme in de land- en 
tuinbouw onmachtig is, om een redelijke in
komensvorming te garanderen. Men wil het 
huidige markt- en prijssysteem kennelijk 
vervangen door een op een „gestabiliseerde”, 
wereldmarktprijs afgestemd prijssysteem, 
aangevuld met aflopende ,J3irecte Inko
mens Toeslagen”  (D.l.T.-stelsel van Prof. 
van Riemsdijk). Het is blijkbaar de bedoe
ling een versnelde afvloeiing u it de land- en 
tuinbouw te bewerkstelligen. Zowel ten 
aanzien van het realiteitsgehalte van de 
voorstellen, als de wenselijkheid van het 
,J).I.T.” -stelsel, bestaan b ij de genoemde 
fracties ernstige bedenkingen. Z ij blijven 
vooralsnog van mening, dat het inkomen 
prim air gevqjmd moet kunnen worden uit 
de prijzen der producten. Wie overigens 
meent dat de economische prikkel in het 
landbouwbedrijfsleven wel kan worden ge
mist, o f de opvatting is toegedaan dat het 
grootbedrijf in land- en tuinbouw de enige 
mogelijkheid is, geeft naar onze mening 
b lijk  van weinig inzicht in, en onvoldoende 
kennis van de gevarieerde en ingewikkelde 
structuur van deze sector.

Intussen b lijk t het wel nodig, dat de 
„markt-zwakke”  sector van land- en 
tuinbouw wordt beschermd tegenover de 
andere „marktsterke”  sectoren in ons eco
nomisch leven. Boeren en tuinders kunnen, 
op eigen kracht, onvoldoende „compense
rende”  macht stellen tegenover andere sec
toren, die lonen en prijzen hebben weten te 
„indexeren” . De overheid dient daarbij de 
helpende hand te bieden. Daartoe is p ri
mair nodig, dat de nederlandse overheid er
op aandringt, dat op europees niveau de

De gezamenlijke landbouwcommis
sie van de Tweede-Kamerfracties 
van KVP, ARP en CHU heeft vorige 
week, aan de vooravond van het 
landbouwdebat in de Tweede Kamer 
een notitie gepubliceerd met als titel 
„Groen licht 1975” .
Deze notitie wordt op deze pagina 
van het christelijk-historisch week
blad „de Nederlander”  afgedrukt.

inflatie-factor „structureel”  in het m arkt
en prijsbeleid wordt ingebouwd.

Kostenfactoren

Aan de kostenzijde worden land- en 
tuinbouwers geconfronteerd met een aantal 
kostenstijgingen, die ze niet kunnen 
beïnvloeden. Daarvoor is hun machtspositie 
tegenover anderen immers te zwaJc. Te 
denken valt onder meer aan de arbeidslo
nen, de energiekosten en de grondstof- 
fenprijzen. Bovendien kunnen zij, gezien de 
zwakke marktpositie, —  het marktmecha
nisme werkt min o f meer perfect — , de ver
hoging van de kostenfactoren niet afwente
len in de prijzen, zoals dat andere „sterke”  
groepen wel kunnen (vakbonden, 
monopolistische ondernemingen en sommi
ge zelfstandigen, o.a. doktoren en specialis
ten). Deze groepen hebben dan ook een 
geïndexeerd inkomen weten a f te dwingen. 
Niettemin kan de nederlandse overheid 
door haar beleid de kostenfactoren in land
en tuinbouw wel beïnvloeden. Ten denken 
valt onder andere aan:
—  het wetenschappelijk onderzoek;
—  verhoging van de bijdrage in de water

schapslasten;
—  verhoging van de bijdrage aan ruilverka

velingen, c.q. vrijw illige kavelruil;
—  verbetering van de werking van de 

grondbank;
—  verruiming van de werking van de 

Stichting Beheer Landbouwgronden;
—  verbetering van het ontwikkelings- en 

saneringsfonds;
—  verhoging van'' de rentesubsidies, enz.

Vervolg pag. 6

CHU via radio
Op vrijdag'15 november verzorgt de 
CHU de politieke zendtijd via de 
radio. De uitzending is om 18.20 uur 
via Hilversum 1.
De radiozendtijd van de CHU is 
steeds op vrijdag om de veertien 
dagen.

CDA t̂udiedag voor vrouwen
Op maandag 18 november 1974 wordt van 10.00-17.00 uur in Vormingscentrum 
Kerk en Wereld te Driebergen een CDA-studiedag voor vrouwen gehouden.
Deze studiedag is bestemd voor forumleden bij de cursussen Politieke Scholing 
voor Vrouwen die wederom deze winter over in den lande zullen worden 
gehouden.
Het is van groot belang dat de forumleden van de politieke partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht en wat hen te wachten kan staan.
Voor deze studiedag kunt u zich thans reeds opgeven.
W ilt u alvast in uw omgeving nagaan wie aan deze cursus w il deelnemen?

BON 

Naam:. 

Adres:

W oonplaats:_________________________________________________________

Geeft zich hierbij op als deelnemeffster) aan de CDA-studiedag.

Insturen b ij het secretariaat van de Centrale van C.H.-Vrouwen: Meentweg %  
De Meern.
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Tweede Kam er maant minister 
De Gaay Fortman tot spoed
Bij de behandeling van de begroting van 
binnelandse zaken in de Tweede Kamer 
hebben vorige week diverse sprekers 
minister de Gaay Fortman aangespoord tot 
grotere spoed met de voorbereiding van de 
gewestvorming.
Bovendien bleek een meerderheid in de 
Kamer het uitgangspunt van 44 gewesten te 
groot te vinden. Gedacht wordt in de volks
vertegenwoordiging aan een aantal var 
omstreeks 20 to t 25 gewesten.

In zijn antwoord zei de bewindsman dat dt 
structuurschets, het ontwerp van een gewes
telijke indeling, volgende maand zal ver
schijnen.
Hij stelde voorts dat het aantal van 44 
gewesten als studiemodel moet worden ge
zien. Aan de hand hiervan kan zowel een 
indeling in 20 o f meer grote gewesten of een 
aantal kleinere gewesten worden gevormd.

Mager

CHU-afgevaardigde H. Wisselink betoogde 
in zijn rede bij dit debat dat de wetgevende 
arbeid op Binnenlandse Zaken tot nu toe, 
onder deze bewindsman, mager is geweest. 
Er liggen verschillende ontwerpen die maar 
niet afgerond worden. Hij noemde in dit 
verband naast de Gewestwet; de kieswet en 
het decoratiestelsel. Hij betreurde het uit
blijven van het advies van de Raad voor 
Territoriale Decentralisatie en de daarmee

samenhangende opschorting van de 
herziening der Gemeentewet. Hij vroeg de 
minister de organisatie van het 
departement onder de loupe te nemen. Is de 
personeelsbezetting voldoende om de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur 
aan te kunnen? Er zal zijns inziens op dit 
departement een stuk modern 
management-bestuur moeten worden 
gecreeërd.

Spreker achtte het uitblijven van het advies 
van de Raad voor Territoriale 
Decentralisatie eveneens ernstig voor de 
gevolgen ten aanzien van de Gewestwet. Het 
ziet er naar uit dat de Struktuurschets eer
der zal verschijnen dan het advies van de 
Raad terwijl in dit advies juist over de her
verkaveling en afbakening van taken van 
Rijk, provincie en gemeente gesproken 
wordt.
Wisselink vroeg hoe de minister dacht over 
een suggestie van mr. Rijpstra, commissaris 
der Koningin in Friesland, om een breed 
samengestelde staatscommissie aan de 
hand van de rapporten van de Raad voor 
Territoriale Decentralisatie en het Instituut 
voor Bestuurswetenschappen een advies te 
laten uitbrengen over de taakverdeling 
tussen rijk, provincie en gemeenten.

Uitgangspunt van de CHU ten aanzien van 
de gewestvorming is, aldus spreker, dat 
gestreefd moet worden naar een nieuwe

werkbare vorm van decentralisatie, die past 
b ij de Nederlandse samenleving. Daarbij is 
het volgens ons noodzakelijk dat de toe
komstige regionale bestuursorganen een 
territo ir bestrijken, waarvan de bevolking 
zoveel mogelijk een eigen sociale en 
culturele identiteit heeft. W ij zijn ons ervan 
bewust dat hieraan niet overal voldaan kan 
worden maar hiernaar moet wel worden ge
streefd. W ij kunnen ons namelijk niet aan 
de indruk onttrekken dat de ideeën over de 
gewestvorming thans nog zwaar beinvloed 
worden door situaties zoals die zich voor 
deden in  die delen van ons land waarvoor 
b ij afzonderlijke wetten gewestelijke 
strukturen zijn o f zullen worden ingesteld.

CoUegevorming

Over de benoeming van André van der 
Louw tot burgemeester van Rotterdam 
merkte Wisselink op;
De burgemeesterszetel van Rotterdam is 
maandenlang het schouwspel geweest 
van een niet fraaie politieke machts
strijd. Omdat de Heer van der Louw 
bekend staat als anti-monarchaal is het 
uiteraard nog de vraag o f hij zich een 
benoeming door de Kroon zal later 
welgevallen.
Mijn fractie wil geen oordeel uitspreken 
over de persoon Van der Louw en vond 
dat de PvdA deze zetel toekwam.
Door de gang van zaken rond de

collegevorming en de gevolgde 
procedure is het wel een benoeming, die 
de politieke verhoudingen geen goed 
doet.

De voorzitter van de CHU heeft 
zaterdag in de Unieraad gezegd, dat 
Van der Louw nu als de bruggenbouwer, 
mag proberen bruggen te slaan over de 
kloven, die hij zelf mede heeft 
ontworpen en gemaakt.
Mijn fractievoorzitter heeft bij de 
algemene politieke beschouwingen over 
de collegevorming het nodige gezegd, 
zodat ik er nu om des tijds wille slechts 
een paar opmerkingen over wil maken.
De gang van zaken in vele gemeentes is 
een slechte geweest voor het politieke 
klimaat en betekent een duidelijke ver
scherping en verharding.
De negatieve gevolgen voor de 
bestuurskracht van bestrokken 
gemeentes zullen zeker niet uitblijven.

Personeelsbeleid

Over het personeelsbeleid merkte Wisselink 
op dat hij erkentelijk was voor de uitspraak 
dat het trendbeleid van grote waarde wordt 
geacht. Gelet op de uitspraken van de 
minister-persident in een rede voor werkge
vers vroeg hij zich af of het kabinet de 
kwestie van de flexibele pensioengereehtig- 
de leeftijd binnenkort in het georganiseerd 
overleg aan de orde wil stellen.

Gezien de werkloosheid in het Oosten des 
lands die momenteel even snel stijgt als in  
het Noorden en Zuiden vroeg h ij de minister 
ernstig te overwegen alsnog het Oosten in 
het spreidingsbeleid te betrekken.

Tenslotte vroeg hij aandacht voor de hoogte 
van de vacatiegelden voor de vertegenwoor
digers van bondsbesturen. Dit staat sedert 
vele jaren niet meer in verhouding tot het 
werk dat hiervoor verricht moet worden, 
aldus de CH-woordvoerder.

H. Van Spanning

Tolman in landbouwdebat:

Landbouw dreigt minder beiangrijk
departement te worden

„In de meerjarenraming b lijk t dat de be
groting voor Landbouw en Visserij to t en 
met 1977 slechts weinig stijgt en voor 1978 
is zelfs sprake van een daling. Ik  Iaat de 
Europese cijfers buiten beschouwing. Ver
gelijken we het departement van landbouw 
met andere departementen- b.v. CRM- dan 
komen er veel vraagtekens. In  de ontwikke
ling die zich nu aftekent is Landbouw hard 
op weg een minder belangrijk departement 
te worden. Als deze cijfers een a&piegeling 
zijn van de krachtsverhoudingen in  het ka
binet dan is Landbouw bepaald niet de 
sterkste gebleken” .

Dit zei het CHU-Tweede Kamerlid T. Tol
man vorige week in de Tweede Kamer tij
dens het debat over de begroting van Land
bouw en Visserij.
Spreker betwijfelde of deze begroting vol
doende perspectief biedt dat er meer ver
trouwen komt bij de boeren en tuinders. Dit 
kabinet heeft duidelijk de image gekregen 
dat haar zwakke punt zit bij het beleid ten 
aanzien van de zelfstandigen in de mid
denstand en de land- en tuinbouw. Maken 
we nu de balans op met betrekking tot de 
getroffen maatregelen dan is er sprake van 
een onvoldoende.
Ten aanzien van de fiscale maatregelen, 
aangekondigd óp Prinsjesdag wees Tolman 
op een artikel in „Boer en Tuinder” , waarin 
werd gezegd dat men ontsteld was over het 
feit dat de regering van plan is zo weinig 
voor de landbouw te doen.

Oppositie

Spreker zei juist dit goed bekend staande 
blad te citeren omdat soms de indruk wordt 
gewekt dat de CHU wat al te gemakkelijk 
een oppositionele rol vervult. PvdA-fraktie- 
voorzitter Van Thijn stelde tijdens de alge
mene beschouwingen dat de CHU de smaak 
van het „rechtvoor zijn raap” te pakken 
heeft gekregen. Zeker wanneer landbouw- 
man Tolman tijdens de operatie het dok- 
tersmes verwisselt met een mestvork, aldus 
Van Thijn. ,
Tolman stelde hier tegenover dat de PvdA- 
fraktievoorzitter een aantal fouten maakt. 
De CHU voert geen oppositie om de opposi
tie. Dat voorbeeld hebben we van de PvdA 
niet overgenomen. „Steun waar mogelijk; 
kritiek waar nodig” is steeds het devies van 
de Unie geweest.
Bovendien schijnt van Thijn de ernst van de 
situatie in de landbouw te onderschatten. 
Bij een zo forse inkomensdaling die deze 
groepen tijdens het optreden van het ka
binet- den Uyl ervaren mag men niet in 
slaap vallen.

Een mestvork of mogelijk een buldozer 
schijnt nodig te zijn om een berg van 
misverstand o f onverschilligheid op te 
ruimen t.a.v. bepaalde sectoren.
Het gaat niet goed in de land- en 
tuinbouw.
De inkomensverschillen tussen verschil
lende bevolkingsgroepen nemen hand o- 
ver hand toe. Daar protesteren wij als 
CHU tegen.
Van Thijn mag dan schertsend spreken 
over oppositioneel talent, maar ik ben 
bereid met hen in of buiten deze Kamer 
waar ook in Nederland te debatteren o- 
ver de harde cijfers, de dalende inko
mens, het verborgen leed, de langdurige 
gezinsarbeid van oud en jong om een 
eerlijk stukje brood te verdienen.
Ik kom niet met verwijten, ik wil een 
eerlijk en open gesprek, maar ik betreur 
wel, dat de bewogenheid juist bij hem zo 
weinig gevoeld wordt aldus Tolman.

Economische fanktie

Spreker wees op de belangrijke econo
mische funktie die de landbouw heeft. Een 
interessant voorbeeld in dit kader noemde 
hij de bietsuikerteelt. Het is stilgeworden 
rond de rietsuikerpropagandisten. 
Schijnbaar kan het geen enkele student 
meer een biet schelen dat er geen rietsuiker 
geïmporteerd wordt. Door de schomme
lingen op de prijsmarkt en de aktiviteit van 
de bietenbouwers in de EEG leven we nu op 
een betrekkelijk goedkoopte-eiland. Als de 
bietenverbouwers verstek hadden laten 
gaan had de Europese consument zijn 10 
miljoen ton suiker nu tegen een extra uitga
ve van 15 miljard op de wereldmarkt moe
ten kopen.

W ij leven mee, aldus Tolman, met de 
Zeeuwse en alle andere Nederlandse boeren 
die momenteel hun produkten zien verrot
ten door de grote watermassa’s die neerval
len. H ij vroeg de minister mee te delen wel
ke maatregelen genomen zijn om te redden 
wat er nog te redden valt. Spreker betreurde 
het dat de bewindsman voor de t.v. niet 
duidelijk had gemaakt welke consequenties 
het mislukken van de oogst ook voor de 
consument heeft. Daarmee zou de betrok
kenheid van de consument duidelijk zijn 
aangetoond.

Prijspolitiek

De landbouwpolitiek zal aldus de CHU- 
woordvoerder fundamenteel aan de orde 
moeten worden gesteld. De regering zal een

krachtige prijspolitiek moeten voeren. Er 
kunnen zich weliswaar situaties voordoen 
dat inkomenstoeslagen gewenst zijn maar 
het voeren van een aktieve prijspolitiek 
achtte hij van meer fundamenteel belang.

Spreker vroeg voorts aandacht voor de wen
sen van de landbouw op fiscaal terrein. Het 
wordt in ons land als zeer onbillijk ervaren 
dat subsidies die de Nederlandse boer ont
vangt fiscaal belast worden terwijl dit in de 
praktijk in andere landen niet of bijna niet 
gebeurd. Hij informeerde of het mogelijk is 
deze subsidies in de toekomst, ook in ons 
land niet meer te belasten. Hierdoor wordt 
een stuk concurrentievervalsing voorkomen.
Tolman zei het te betreuren dat de ruilver
kaveling terugloopt. Dit geeft enkele nade

len. Hij vroeg de minister waar de oorzaken 
van deze vertraging liggen.

Tuinbouw

Sprekend over de tuinbouw noemde 
Tolman de situatie hier onverminderd 
zorgelijk. Het beleid zal gericht moeten zijn 
op een snelle omschakeling van olie op 
aardgas, in gebieden waar dat mogelijk is.

Het is zijns inziens onjuist dat discriminatie 
blijft bestaan tussen de oliestook- en de 
gasstokende tuinbouw. Bij de bepaling van 
de energieprijs zal het inkomenscriterium 
centraal moeten staan.

Tenslotte merkte spreker op weinig geluk
kig te zijn met het niet ianger subsidiëren 
van huishoudelijke voorlichting aan de 
piattelandsvrouwen. M et het oog op het ko
mend jaar van de vrouw is d it geen gelukkig 
moment. Los daarvan is deze voorlichting 
zo belangrijk dat ik  de bewindsman verzoek 
d it voornemen nog eens te heroverwegen, 
aldus de CHU-woordvoerder.

H . van Spanning.

Wisselink vraagt aandacht voor 

onderwijskosten bij de Gemeenten
B ij de behandeling van de 
gemeentefinanciën, tijdens de bespreking 
van de begroting van Binnenlandse Zaken 
heeft CHU-afgevaardigde H . Wisselink 
aandacht gevraagd voor het toenemend 
aantal gemeenten dat de kampen heeft met 
tekorten in  de sector van de 
onderwijsuitgaven.
Volgens de enquete van de gemeentebegro
tingen heeft 67% van de tekorten betrek
king op het onderwijs; een stijging ten op
zichte van vorig jaa r met 25%.

Dit kan aldus spreker niet langer 
voortgaan. Hij suggereerde de volgende 
maatregelen: optrekking van de uitkerings- 
normen o f vergoedingsregelingen tot het 
kostennivo 1974/75; daarna een tijdige en 
voldoende jaarlijkse bijstelling van de 
uitkeringsnormen, op basis van het ver
wachte kostenverloop.

Hij vroeg zich af o f hiermee gewacht kon 
worden tot de commissie-Londo haar rap
port heeft uitgebracht. In ieder geval zal de
ze commissie haar verslag zo tijdig moeten 
voltooien dat de resultaten kunnen door
werken in de begroting voor 1977.
Hij vroeg de minister voorts over de 
onderwijskosten contact op te nemen met 
zijn collega’s van onderwijs en financiën.

Centralisatie

Spreker wees er op dat nog slechts 8% van 
de inkomsten der gemeente uit eigen 
middelen bestaat; 55% wordt gevormd door 
specifieke uitkeringen; 37% uit de algemene 
uitkering. Hoe moet een gemeente, aldus 
spreker, gelet op deze cijfers, een tegenwicht 
bieden tegen de groeiende centralisatie? Het 
is de vraag o f dit nog kan omdat de marge 
van het vrije spel voor de gemeenten wel erg 
klein geworden is. De specifieke uitkeringen 
vertonen nog steeds een achterstand.

Spreker waardeerde het streven van de re
gering om op dit terrein de urgente knel
punten weg te nemen; maar het blijft 
lapwerk omdat de strukturele problemen 
versluierd worden. Wordt het niet hoogtijd 
dat een geheel nieuwe struktuur voor de de 
gemeentefmancien wordt ontworpen?
De CH-woordvoerder zei voorts verbaasd te 
zijn dat in  de paragraaf over de financiën 
van het binnenlands bestuur niets wordt ge
zegd over de financiën van de provincies. 

'D it  is te meer merkwaardig omdat de 
uitkering u it het Provinciefonds voor 1975, 
ten opzichte van het voorgaand jaa r als te
leurstellend wordt ervaren.

H. van Spanning
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Kamercommissie besprak positie 
Midden- en kieinbedrijf
Terwijl op het Binnenhof een grote groep 
middenstanders hun misnoegen over het re
geringsbeleid ten aanzien van midden- en 
kleinbedrijf kenbaar maakte, besprak de 
vaste Kamercommissie vorige week de posi
tie van deze bedrij&tak.

De demonstrerende middenstanders wer
den onder meer toegesproken door CHU- 
fraktievoorzitter Kruisinga. H ij kreeg van 
de middenstandsorganisaties een grote 
taart aangeboden.

Inkomens- en structuurbeleid

In de commissie werd namens de CHU- 
fraktie het woord gevoerd door drs. D.F. van 
der Mei. Over het inkomens- en struktuur- 
beleid merkte hij op; dat van CHU-zijde 
steeds grote waarde aan dit onderdeel van 
het beleid is toegekend.
Hij herinnerde aan de aangenomen motie- 
Kruisinga bij de algemene beschouwingen 
van vorig jaar en de interpellatie-Kruisinga 
j.1. mei.
Hij stelde vervolgens:

Bij die discussie kwamen nogal wat 
meningsverschillen tot uiting over de hard
heid van de gehanteerde cijfers.
Uit het overleg met de centrale organisaties 
uit het midden- en kleinbedrijf is ons in
middels gebleken, dat hoe men in mei jl. 
over de hardheid van de gehanteerde cijfers 
mocht denken, de cijfers met betrekking tot 
de inkomensontwikkeling een bijzonder on
rustbarend beeld te zien geven, Ze zijn reeds 
genoemd: In 1973 een reële daling van 7%, 
ih 1974 een daling van 10% en thans ver
wacht men voor 1975 ook enkele procenten 
reële daling. Daaruit volgt zonder overdrij
ving dat de nood in het midden- en kleinbe
drijf groot is en dat er terecht onrust ont
staat onder degenen, die in'dit belangrijke 
gedeelte van ons economische leven hun 
werk vinden.

Tijdens de onlangs gehouden algemene be
schouwingen heeft mijn fractievoorzitter, de 
heer Kruisinga, aangekondigd, dat hij de 
motie, die hij dit voorjaar liet aanhouden, 
weer aan de orde zal stellen, indien de Re
gering op die nood onvoldoende zal reage
ren. In mei heeft de heer Kruisinga een 
noodprogramma van de zijde van het kabi
net bepleit. In juni jl. hebben de organisa
ties een urgentieprogramma overhandigd 
aan het kabinet, maar voor 1974 is er tot nu 
toe bijzonder weinig uitgekomen. Het jaar 
spoedt zich ten einde. Thans bepleit de 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf —  
dat pleidooi is, mijns inziens terecht, door 
de heer Notenboom overgenomen —  in een 
motie, die aan de Staatssecretaris is gegeven 
een financieringshulp in de vorm van een 
rentesubsidie.

Ik wil het pleidooi van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf, van mijn collega 
Notenboom en van allen, die hierover voor 
mij hebben gesproken, graag ondersteunen. 
Ik wil er bij de Staatssecretaris op 
aandringen, al het mogelijke te doen om 
aan dat verzoek tegemoet te komen.
Wat het structuurbeleid betreft heb ik 
vanmorgen reeds gewezen op een gebrek 
aan vertrouwen bij het midden- en kleinbe
drijf in de visie, die dit kabinet heeft op de 
positie en betekenis van het midden- en 
kleinbedrijf. Er worden diverse studies on
dernomen en in de m.v.t. verder „toegelicht” 
om de vraagstukken van structurele aard te 
bezien. In dit kader wil ik er bij de Staats
secretaris op aandringen, met die studies de 
grootst mogelijke spoed te betrachten.

Van de kant van het midden- en kleinbe
drijf zijn diverse urgentieprogramma’s en 
andere programma’s naar voren gebracht. 
Ik zal de daarin tot uitdrukking gebrachte 
wensen, gebaseerd op de aldaar heersende 
nood, thans niet herhalen. Ik behoef het ook 
niet te doen, omdat de Staatsecretaris die 
programma’s even goed kent als wij.

Ik wil volstaan met te bepleiten, dat het ka
binet deze zaken zeer serieus zal nemen. 
Daaraan kan, gezien zijn integratie- 
opdracht, deze Staatssecretaris een belang
rijke bijdrage leveren. Vandaar dat ik dit 
nog eens naar voren breng.
W ij hebben gelezen dat de volksverzekering 
voor arbeidsongeschiktheid vanwege zgn. 
technische moeilijkheden tot 1 ju l i 1976 
wordt uitgesteld. Nu is vanuit het midden- 
en kleinbedrijf er sterk op aangedrongen, 
deze regeling vroeger in te voeren. Ik  zou d it 
hier willen ondersteunen. - Indien d it niet 
mogelijk is, w il ik  vragen, o f hier niet kan 
worden gedacht aan een interimregeling, 
waarin men op de definitieve vormgeving 
van de volksverzekering vooruit loopt, aldus 
van der Mei.

Economische ontwikkeling

Over de economische ontwikkeling in het 
midden- en kleinbedrijf merkte de CHU- 
woordvoerder onder meer op:

De staatssecretaris heeft, wat de integratie 
betreft opgemerkt dat dit kabinet te 
kampen heeft met het nadeel van de twijfel. 
Wij zijn gewend te spreken over het voor

deel van de twijfel, die wij aan iemand 
gunnen.

Als van de kant van dit kabinet echter 
wordt gesproken over het nadeel van de 
twijfel, proef ik daar een soort van 
hopeloosheid uit. Ik constateer nu dat de 
Staatssecretaris dit niet zo bedoelt, maar — 
ik had dit trouwens ook niet anders ver
wacht —  ik wil dit wel graag nader geargu- 

'menteerd zien.

Ik vraag mij overigens af, o f het kabinet 
voldoende doet om het nadeel van de twijfel 
te verminderen. Er is vanmorgen reeds ge
wezen op de rede, die de Minister-President 
heeft gehouden. Dit zijn dingen, die het on
dernemingsklimaat in Nederland bepaald 
niet ten goede komen. Zolang men dit soort 
dingen doet, moet het kabinet er vast op 
rekenen, dat het met het nadeel van de 
twijfel blijft zitten.

Staatssecretaris Hazekamp stelde in zijn 
antwoord dat zijns inziens de inkomensach
teruitgang in het midden- en kleinbedrijf 
tot staan is gebracht. Het inkomen van deze 
bedrijfstak zal volgend jaar gemiddeld 
boven de nul-lijn komen.

'Van der M ei achtte d it een speculatieve 
redenering. Men kan hier de conclusie u it 
trekken dat de bewindsman meent dat het 
nogal meevalt met de inkomensont
wikkeling in  het midden- en kleinbedrijf, 
met name in 1975. De inkomensontwik
keling in deze sector, met name de afgelo
pen jaren, maakt m ij echter bijzonder
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weekblad

DE NEDERLANDER
REDACTIE;

Dr. K. de Vries, voorzitter; 
mevrouw H. Tegelaar-Boonacker; 
drs. A. M. de Boo; A. Buntsma;
V^m C. de Kruyf; D. Rebel; 
drs. H. van Spanning, 
drs. G. van Leyenhorst

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.

REDACTIEADRES:
Postbus 8822, 's-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIEADRES:
(Abonnerhenten, . 
adresveranderingen voor het 
CH-weekblad „De Nederlander" en 
advertenties): Van Deventerlaan 49, 
Voorburg. Tel. (uitsluitend overdag): 
(070) 851529.
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „De Nederlander" te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

Abonnementsprijs i  17.50 per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

Druk: B.D.U. b.v., Barneveld 
Postbus 67
Telefoon: 03420-3141.

huiverig met betrekking to t d it soort 
redeneringen, aldus de CHU-woordvoerder.

H. van Spanning

Kruisinga in Apeidoorn:

Houding middenstandsorganisaties in overleg over 
centraal akkoord is volkomen reëel
Woensdag zal de Stichting van de Arbeid 
opnieuw bijeenkomen om over een centraal 
akkoord te spreken. De
middenstandsorganisaties hebben gesteld, 
dat zij een loonsverhoging van anderhalf 
procent (reëel) niet kunnen betalen.
Dat is mede aan het beleid terzake van de 
middenstand van d it kabinet te wijten.
Ik  acht de houding van de 
middenstandsorganisaties in deze kwestie 
volkomen reëel.

Dit heeft CHU-fraktievoorzitter Kruisinga 
dinsdag j.1. gezegd in een rede voor de kies
verenigingen van CHU, ARP en K'VP in 
Apeldoorn.
Wanneer het overleg over het sociaal ak
koord inderdaad mislukt mag men dit zijns 
inziens niet aan de middenstandsorganisa
ties verwijten. Hij stemde in met de voorzit
ter van het Overlegorgaan Middenstands
bonden, de heer Pors, die heeft gezegd dat 
de portemonnee leeg is. We willen aldus de 
heer Pors best een sociaal akkoord sluiten 
maar dan moeten we de middelen daarvoor 
•nebben.
Kruisinga zei voorts dat dit kabinet sinds 
zijn optreden de zelfstandigen in landbouw 
en middenstand voortdurend in de kou 
heeft laten staan.

De gestroffen maatregelen, als regel eerst 
genomen na sterke aandrang uit de Kamer, 
zijn geheel onvoldoende geweest.
Ik hoop, dat.^e overlegpartners er alsnog in 
zullen slagen tot een akkoord te komen. 
Mocht dit onverhoopt niet lukken, doordat 
de middenstand onvoldoende tegemoet 
wordt gekomen, ook dan zal de CHU 
opnieuw aandacht voor de positie van de 
middenstand vragen; beloofde Kruisinga. 
Bij de laatste algemene beschouwingen heb 
ik erop gewezen, dat mijn motie, ingediend 
bij de interpellatie over de inkomensont
wikkeling in landbouw en middenstand, zo 
nodig opnieuw aan de orde zal worden 
gesteld.
B ij een eventueel mislukken van het overleg 
over het centraal akkoord als gevolg van het 
feit, dat de middenstandsorganisaties 
onvoldoende soulaas krijgen, zal de CHU

deze motie eventueel b ij de behandeiing van 
de begroting van economische zaken, in 
aangepaste vorm of b ij interpellatie aan de 
orde moeten stellen, Mdus spreker.
Zij hoopt dat op voldoende steun vanuit de 
Kamer.
Een steun, die in mei van dit jaar helaas 
onvoldoende aanwezig was.
Het mislukken van een centraal accoord als 
gevolg van de schrijnende middenstands- 
problematiek komt voor rekening van dit 
kabinet.
Den Uyl moet hierbij dan de hand in eigen 
boezem steken.
Het zou hem sieren als hij dat nu eens 
ruiterlijk zou erkennen. Dat zou op zich al 
een belangrijk gegeven zijn, zei de CHU- 
fraktievoorzitter.

H. van Spanning

Over de perspectieven van de economische ontwikkeling verscheen een brochure 
onder de titel

Gerede twijfel
De nota is een uitgave van de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en 
KVP. Bij het aan de orde stellen van de discussie over de perspectieven van de 
economische ontwikkeling stuitte men op vragen van economische groei, 
schaarste aan grondstoffen, verdeling van de welvaart, inflatie etc.
Het is een omvangrijke en ingewikkelde problematiek, die wij nog niet meester 
zijn, maar die wel aanleiding geeft tot GEREDE TWIJFEL of wij ons wel op de 
goede weg bevinden.
Naar aanleiding van deze gerede twijfel is door de wetenschappelijke instituten 
een discussiestuk ontworpen.

De prijs bedraagt ƒ  3,75 per exemplaar.

Bestelling is mogelijk door storting van het bedrag op giro 604500 t.n.v. 
Lohmanstichting, Den Haag met vermelding van „Gerede Twijfel”.

CDA-studieilag Volksgezondheid
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1974 VAN PRECIES 10.00-17.00 UUR 
IN HET JAARBEURSCONGRESCENTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
STRUKTUURNOTA VOLKSGEZONDHEID

Onder leiding van een forum van deskundigen zal de regeringsnota 
kritisch worden doorgesproken.
Alle leden van ARP, CHU en KVP en de direkte CDA-leden, alsmede 
alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

BON

Naam: ........................ .........................................................................................

Adres: ..................................................................................................

Woonplaats:

Ik geef mij op voor de studiedag Volksgezondheid op 30 november 
1974.
Ik wens wel/geen* stukken te ontvangen.

* Doorstrepen waf niet verlangd wordt.

(Lunchkosten en reiskosten komen voor rekening van de deelnemers). 
N.B. U kunt deze bon in OPEN enveloppe ONGEFRANKEERD verzen

den aan: KVP-BUREAU, ANTWOORDNUMMER 322, DEN HAAG. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij;
Agnes van der Putten, KVP-bureau, tel. (070) 65 39 34*
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Politieke kleur en Godsdienstige gezindheid 
burgemeesters in Nederland

Vorige week heeft minister De Gaay 
Fortman van binnenlandse zaken de 
Tweede Kamer een overzicht ge
geven van de politieke overtuiging en 
de godsdienstige- of levensover
tuiging van de burgemeesters in 
Nederland.
Op deze pagina van „de 
Nederlander” het overzicht per pro
vincie en getotaliseerd.

Politieke overtuiging burgemeesters
( b i j  h u n  b e n o e m in g ,  v o o r  z o v e r  n a d ie n  n ie t  n a d r u k k e l i j k  g e w i jz ig d )  ( p e r  1 - 9 - 1 9 7 4 )

P o l i t ie k e  p a r t i j A a n t a l  g e m e e n te n A a n t a l  in w o n e r s V e r k ie z in g e n  

T w e e d e  K a m e r  

1 9 7 2

In  v e r h o u d in g  

t o t a a l  a a n ta l  

g e m e e n te n

In  v e r h o u d in g  

t o t a a l  a a n ta l  

in w o n e r s

N o o r d - B r a b a n t :

P .v .d .A .

1 9 1 0  5 1 8  i n w o n e r s  —

3

1 3 1  g e m e e n te n

2 2 7  8 2 6 2 0 ,2% 2 .3 % 1 1 ,9 %

K .V .P . 120 1 6 3 0  4 2 6 3 7 ,7 % 9 1 ,6 % 8 5 ,3 %

V . V . D . _ - 1 3 .6 % - -

A .R .P . 6 4 3  9 3 0 4 .4 % 4 .6 % 2 ,3 %

0 '6 6 - - 4 .0 % -  ■ -

C . H . U . 2 8  3 3 6 1 .3 % 1 .5 % 0 ,5 %

D S '7 0 - - 2 .7 % - -

S .G .P . _ - 0 .5 % -

P .P .R . - - 5 ,2 % - -

O n b e k e n d - - - - -

O v e r ig e n - 1 0 , 4 % -

U m b u r g :  1 0 3 8  0 6 2  i n w o n e r s  —  1 0 4  g e m e e n te n

P .v .d .A . 2 0 ,2 %

K .V .P . 100 1 0 1 8  6 0 1 4 3 ,9 % 9 6 ,1 % 9 8 .1 %

V . V . D . 3 1 4  6 2 6 1 2 .3 % 2 ,9 %  . 1 ,4 %

A .R .P . _ - 2 .2 % -

D '6 6 - - 4 .0 % - -

C . H .U . — - 0 .4 % - -

D S '7 0 - - 2 ,3 % - -

S .G .P . — - 0 , 1% - -

P .P .R . 1 4  8 3 5 4 .7 % 1.0 % 0 .5 %

O n b e k e n d - - - - -

O v e r ig e n - - 9 .9 %

G e ld e r la n d :  1 6 0 0  6 4 4  in w o n e r s  —  1 0 4  g e m e e n te n

P .v .d .A .  21  2 9 9  5 6 0 2 6 ,1 % 2 0 ,2% 1 8 ,7 %

K . V . P . 3 7 5 0 1  4 9 3 1 8 ,1 % 3 5 ,6 % 3 1 ,3 %

V . V . D . 8 1 8 8  1 3 3 1 4 ,1 % 7 ,7 % 11 ,8 %

A .R .P , 9 1 7 3  6 7 4 9 ,2 % 8 ,6% 1 0 ,9 %

D '66 - - 3 .3 % - -

C .H .U . 2 5 4 1 6  7 7 8 7 ,4 % 2 4 ,0 % 2 6 ,0 %

D S '7 0 3 3  8 5 6 3 ,7 % 2 ,9 % 0 ,2%

S .G .P . - 3 .9 % - -

P .P .R . 1 1 7  1 5 0 4 ,9 % - 1 ,0% 1 , 1%

O n b e k e n d — - - - -

O v e r ig e n - - 9 .3 % —

Z u i d - H o l l a n d :  3  0 1 8  2 0 9  i n w o n e r s  —  1 5 1  g e m e e n te n

P v . d . A .  2 5  1 1 2 0  8 9 4 3 2 ,2 % 1 6 ,6 % 3 7 ,1 %

K .V .P . 1 8 7 0 2  3 5 3 9 ,8 % 1 1 .9 % 2 3 ,3 %

V . V . D . 1 3 2 8 8  7 8 6 1 5 ,5 % 8 ,6 % 9 ,6 %

A . R . P . 4 8 4 6 8  7 2 3 9 ,8 % 3 1 ,8 % 1 5 ,5 %

D '6 6 _ - 4 ,9 % - -

C .H . U . 4 2 3 3 6  6 2 0 5 .0 % 2 7 ,8 % 11 , 1%

D S '7 0 - - 4 ,8 % - -

S .G .P . 2 1 6  4 9 9 3 .7 % 1 .3 % 0 ,6 %

P .P .R . - - ' 4 .5 % - -

O n b e k e n d 3 8 4  3 3 4 - 2 .0 % 2 .8%

O v e r ig e n - ”
9 ,8 % ■“

N o o r d - H o l la n d :

P .v .d .A .

2  2 8 3  1 5 3  in w o n e r s  —

3 2

9 6  g e m e e n te n

1 2 4 4  3 2 7 2 7 ,7 % 3 3 ,3 % 5 4 ,5 %

K .V .P . 3 4 4 5 3  9 7 7 1 2 ,7 % 3 5 ,4 % 1 9 ,9 %

V . V . D . 10 1 9 0  7 5 3 1 6 ,6 % 1 0 ,4 % 8 .4 %

A . R . P : 9 2 4 9  8 5 2 6 ,5 % 9 ,4 % 1 0 ,9 %

D '66 - - 5 .3 % ' - -

C .H .U . 11 1 4 4  2 4 4 2 ,5 % 1 1 .5 % 6 ,3 %

D S '7 0 - - 5 .6 % - -

S .G .P . - - 0 .5 % ~ -

P .P .R . - - 5 .9 % - -

O n b e k e n d - - - - -

O v e r ig e n - 1 6 ,7 % - -

Z e e la n d :  3 2 2  7 9 6  in w o n e r s  —  3 0  g e m e e n te n

P .v .d .A .  4  6 7  0 1 0 2 7 ,1 % 1 3 ,3 % 2 0 ,8 %

K .V .P . 5 5 3  7 0 7 11 , 1% 1 6 ,7 % 1 6 ,6 %

V . V . D . 5 5 3  3 6 7 1 4 ,2 % 1 6 ,7 % 1 6 ,5 %

A .R .P . 4 3 7  5 9 0 1 1 ,4 % 1 3 ,3 % 11 ,6 %

D '66 _ - 2 .8 % - -

C .H .U . 10 1 0 6  1 0 5 9 ,3 % 3 3 ,3 % 3 2 ,9 %

D S '7 0 - - 2 .7 % - -

S .G .P . 2 5  0 1 7 9 ,2 % 6 .7 % 1,6 %

P .P .R , - - 4 ,2 % - -

O n b e k e n d - - - - -

O v e r ig e n - - 8 ,0% - -

U t r e c h t :  8 4 9  2 3 5  i n w o n e r s  —  4 8  g e m e e n te n

P v . d . A .  3  1 4 7  4 6 7 2 3 ,1 % 6 ,2% 1 7 ,4 %

K .V .P . 12 1 0 8  4 6 4 1 3 ,8 % 2 5 ,0 % 12 ,8 %

V . V . D . 8 3 7 0  6 3 7 1 7 ,6 % 1 6 ,7 % 4 3 ,6 %

A .R .P . 12 9 3  0 2 3 1 0 ,4 % 2 5 ,0 % 1 0 ,9 %

D '6 6 1 1 0  7 5 0 4 ,2 % 2 , 1% 1 .3 %

C .H .U . 12 1 1 8  8 9 4 5 ,7 % 2 5 ,0 % 1 4 ,0 %

D S '7 0 - - 6 ,0% - -

S .G .P . - - 3 ,4 % - -

P .P .R . - - 5 .9 % - -

O n b e k e n d - - - - -

O v e r ig e n - - 9 .9 % - -

F r ie s la n d :  5 4 7  1 1 7  in w o n e r s  —  4 4  g e m e e n te n

P v . d . A .  1 3  2 1 9  7 4 7 3 1 ,9 % 2 9 .5 % 4 0 ,2 %

K .V .P . 2 2 3  7 4 1 4 ,7 % 4 .6 % 4 .3 %

V . V . D . 4 2 9  2 0 8 10 ,0% 9 .1 % 5 ,3 %

A .R .P . 11 1 1 5  4 6 5 2 1 ,0% 2 5 ,0 % 2 1 , 1%

D '6 6 - - 2 ,8% - -

C .H .U . 1 4 1 5 8  9 5 6 1 0 ,9 % 3 1 .8 % 2 9 ,1 %

D S '7 0 - - 3 .4 % - -

S .G .P . - - 1 . 1% - -

P .P .R . - - 3 .2 % - -

O n b e k e n d - - - - -

O v e rv g e n - - 11 .0 %
“

O v e r i js s e l :  9 6 6  6 6 7  in w o n e r s  —  4 7  g e m e e n te n

P . v .d .A  6  2 5 1  2 9 6 2 5 ,1 % 12 .8 % 2 6 ,0 %

K .V .P . 1 3 2 3 6  7 8 3 1 9 ,8 % 2 7 ,6 % 2 4 ,5 %

V . V . D . 7 1 4 5  3 0 0 1 0 ,9 % 1 4 ,9 % 1 5 ,0 %

A .R .P . 10 1 4 2  0 1 6 10 ,0 % 2 1 ,3 % 1 4 ,7 %

D '6 6 - - 3 .0 % - -

C .H . U . 10 1 7 2  2 9 4 8 .7 % 2 1 ,3 % 1 7 ,8 %

D S '7 0 - - 3 ,3 % -

S .G .P . 1 1 8  9 7 8 3 ,1 % 2 , 1% 2 ,0 %

P .P .R . - - 4 ,0 % - -

O n b e k e n d - - -

O v e r ig e n - - 12 , 1% -- -

G r o n in g e n :  5 3 2  5 4 1  in w o n e r s  —  5 1  g e m e e n te n

P .v .d .A .  2 0  3 3 8  7 1 9 3 4 ,9 % 3 9 ,2 % 6 3 ,6 %

K .V .P . 1 1 7 2 8 3 ,5 % 2 ,0% 0 .3 %
V . V . D . 10 8 2  9 6 6 1 1 ,9 % 1 9 ,6 % 1 5 ,6 %
A .R .P . 1 6 68  4 7 7 1 5 ,1 % 3 1 .4 % 1 2 ,9 %

D '66 - - 3 ,1 % -

C .H .U . 4 4 0  6 5 1 5 ,4 % 7 ,8 % 7.6 ''^ ,

D S '7 0 - 3 ,7 % - -

S .G .P . - - 0 ,3 % -

P .P .R . - - 3 .5 % -

O n b e k e n d - _ _

H v e r ig e n - - 1 8 , 6 '^ -

Drenthe: 3 9 3  6 9 9  inwoners —  3 4  gemeenten

P .v .d .A .

K . V . P .

V . V . D .

A .R .P .

D ’66 
C .H .U .

D S '7 0  

S .G .P .

P .P .R .

O n b e k e n d  

O v e r ig e n

P .v .d .A .

K . V . P .

V . V . D .

A .R .P .

D ‘66
C . H .U .

D S '7 0

S .G .P .

P .P .R .

O n b e k e n d

O v e r ig e n

D r o n t e n

1 5 2 3 1  0 2 7

1 7  5 6 5

12 7 8  4 0 2

2 4 3  6 4 7

3 2 4  8 5 7

1 8  201

641 inwoners — 840 gemeenten

1 4 2 4  2 1 1  3 5 3

3 4 3 4  7 3 8  8 3 8

8 0 1 4 4 2  1 7 8

1 2 7 1 4 3 6  3 9 7

1 1 0  7 5 0

1 3 3 1 4 6 4  2 5 5

3 3  8 5 6

5 4 0  4 9 4

2 2 1  9 8 5

4 9 2  5 3 5

1 1 4  3 0 3

3 7 ,2 %

5 .3 %

1 5 ,2 %

1 4 ,5 %

3 ,0 %

7 .1 %

3 ,4 %

0 ,3 %

2 ,9 %

11 , 1%

2 7 ,4 %

1 7 ,7 %

1 4 ,4 %

8 .8%
4 ,2 %

4 ,8 %

4 .1 %

2 .2%

4 ,8 %

11,6%

4 4 ,1 % 5 8 ,7 %

2 ,9 % 1 .9 %

3 5 ,3 % 1 9 ,9 %

5 ,9 % 11 . 1%

8 ,9 % 6 ,3 %

2 ,9 % 2 , 1%

1 6 ,9 % 3 1 ,3 %

4 0 ,8 % 3 5 ,2 %

9 ,5 % 1 0 ,7 %

1 5 ,1 % 1 0 ,7 %

0 . 1% 0.1
1 5 ;8 % 1 0 ,9 %

0 .4 % 0 ,0%

0 .6 % 0 ,3 %

0 ,3 % 0 , 1%

0 ,5 % 0 .7 %

Godsdienstige- of levensovertuiging burgemeesters
I b i j  h u n  b e n o e m in g  v o o r  z o v e r  n a d ie n  n ie t  n a d r u k k e i i j k  g e w i jz ig d )  ( p e r  1 s e p te m b e r  1 9 7 4 )

K e r k e l i j k e A a n t a l  g e m e e n te n  A a n t a l  in w o n e r s A lg .  v o lk s t e l l in g In  v e r h o u d in g In  v e r h o u d in g

g e z in d te v o o r lo p ig e  u i t k o m s t t o t a a l  a a n ta l t o t a a l  a a n ta l

1 9 7 1 g e m e e n te n in w o n e r s

Noord-Brabant: 1 910 518 inwoners — 131 gemeenten

R . K . 121 1 6 5 5  8 2 2 8 4 ,5 % 9 2 ,3 % 8 6 ,7 %
N e d .H e r v . 5 3 5  3 6 7 6 ,0% 3 ,8 % 1 ,9 %
G e r e f . 4 2 7  5 7 6 2 .0% 3 ,1 % 1 .4 %
O v e r ig e n ' 1 1 9 1  7 5 3 3 .5 % 0 ,8 % 10 ,0 %
G e e n ’  . - 4 , 5

Limburg: 1 038 062 inwoners — 104 gemeenten

R . K . 1 0 4 1 0 3 8  0 6 2 9 1 ,5 % 100 ,0 0 % 100 ,0 0 %
N e d .H e r v . - 2 ,5 %

G e r e f . - 0 ,5 %

O v e r ig e n - 2 ,5 %

G e e n - 2 ,5 %

Gelderland: 1 600 644 inwoners — 104 gemeenten

R . K . 3 8 5 1 8  6 4 3 3 8 ,0 % S 6 .5 % . 3 2 ,4 %

N e d .H e r v . 51 6 7 7  0 3 2 3 4 ,5 % 4 9 ,1 % 4 2 ,3 %

G e r é f . 5 1 3 4  7 4 6 6 ,0% 4 .8 % 8 ,4 %

O v e r ig e n 5 7 6  2 5 6 7 ,0 % 4 ,8 % 4 ,8 %

G e e n 5 1 9 3  9 6 7 1 4 ,0 % 4 .8 % 12 , 1%

Zuid-Hoiland: 3 018 209 inwoners — 151 gemeenten

R . K . 1 8 7 0 2  3 5 3 2 4 ,0 % 1 1 ,9 % 2 3 ,3 %
N e d .H e r v . 86 8 7 3  9 8 2 3 0 ,0 % 5 7 .0 % 2 8 ,9 %

G e r e f . 2 9 3 2 8  4 9 0 8 ,0% 1 9 .2 % 1 0 ,9 %

O v e r ig e n 10 3 3 4  1 9 0 9 .0 % 6 .6 % 11 , 1%

G e e n 8 7 7 9  1 9 4 2 8 ,5 % 5 .3 % 2 5 ,8 %

Noord'Holiand: 2 283 153 inwoners — 96 gemeenten

R . K .

N e d .H e r v .

G e re f .

O v e r ig e n  

G e e n

R . K .

N e d .H e r v .

G e r e f .

O v e r ig e n

G e e n

Utrecht: 849 235 inwoners — 48 gemeenten

3 5 5 2 0  4 5 1 3 0 ,0 % 3 6 ,5 % 2 2 ,8%

3 0 4 2 1  1 1 3 • 1 5 ,0 % 3 1 ,2 % 1 8 ,4 %

7 2 3 3  5 7 2 5 .5 % 7 .3 % 10 ,2%

9 88  3 6 8 9 .5 % 9 .4 % 3 .9 %

1 5  11 0 1 9  6 4 9 4 0 ,5 % 1 5 ,6 % 4 4 ,7 %

voners — 30 gemeenten

6 5 6  7 9 0 2 6 ,5 % 2 0 ,0 % 1 7 ,6 %

1 9 2 4 1  4 7 3 3 7 ,5 % 6 3 .3 % 7 4 ,8 %

3 1 9  5 1 6 11 ,0% 10 ,0 % 6 ,0%
2 5 0 1 7 1 2 ,5 % 6 ,7 % 1 ,6 %

R . K .

N e d .H e r v .

G e re f .

O v e r ig e n

G e e n

12
21

7

6
-  2

1 0 8  4 6 4  

2 6 8  0 4 2  

6 7  5 3 2  

5 3  0 9 1  

3 5 2  1 0 6

Friesland: 547 117 inwoners — 44  gemeenten

R . K .  2  2 3  74 1

N e d .H e r v .  2 7  3 8 4  7 2 7

G e r e f .  1 0  1 0 9  1 1 3

O v e r ig e n  2  9  4 8 9

G e e n  3  2 0  0 4 7

Overijssel: 966 667 inwoners — 47  gemeenten

R . K .

N e d .H e r v .

G e r e f .

O v e r ig e n

G e e n

1 3

1 9

8
6
1

2 3 6  7 8 3  

2 7 1  2 0 8  

1 0 9  4 1 6  

2 8 6  4 4 9  

6 2  8 1 1

Groningen: 532 541 inwoners — 51 gemeenten

R . K .

N e d .H e r v .

G e re f .

O v e r ig e n

G e e n

1
2 6

1 6

2
6

1 7 2 8  

3 5 9  0 3 0  

68  4 7 7  

2 2  8 4 3  

8 0  4 6 3

Drenthe: 393 699 inwoners — 34 gemeenten

R . K .  1 7  5 6 5

N e d . H e r v .  2 0  2 6 1  0 7 2

G e r e f .  2  4 3  6 4 7

O v e r ig e n  3  1 0  9 6 0

G e e n  8  7 0  4 5 5

Nederland: 13 462 461 inwoners — 840 gemeenten

R . K .

N e d .H e r v .

G e r e f .

O v e r ig e n

G e e n

3 5 1

3 0 4

91

4 6

4 8

4  8 7 0  4 0 2  

3  7 9 3  0 4 6  

1 1 4 2  0 8 5

1 0 7 8  4 1 6

2  5 7 8  6 9 2

3 0 ,5 %

2 9 ,0 %

7 ,5 %

1 0 ,5 %

2 2 ,5 %

8 ,0%

3 0 ,0 %

22 ,0%

9 ,5 %

3 0 ,5 %

3 1 ,5 %

3 0 ,5 %

8 ,0%

10,0%

20 ,0%

7 ,0 %

2 8 ,0 %

1 5 ,5 %

1 1 ,5 %

3 8 ,5 %

9 ,5 %

4 2 ,0 %

1 3 ,0 %

9 ,0 %

2 7 ,0 %

3 9 ,5 %

2 3 ,0 %

7 .0 %

8 ,0%

2 2 ,5 %

2 5 ,0 %

4 3 ,7 %

1 4 ,6 %

1 2 ,5 %

4 .2 %

4 ,5 %

6 1 ,4 %

2 2 ,7 %

4 .6 %

6 .8%

2 7 ,7 %

4 0 ,4 %

1 7 ,0 %

12,8%

2, 1%

2 ,0 %  

5 1 ,0 %  

3 1 ,4 %  

3 .9 %  

1 1 .7 %

3 .0 %

5 8 ,8 %

5 .9 %

8 .8%
2 3 ,5 %

4 1 ,8 %

3 6 ,2 %

1 0 ,9 %

5 ,4 %

5 ,7 %

12,8%
3 1 ,5 %

7 .9 %

6 ,3 %

4 1 .5 %

4 .3 %  

7 0 ,3 %  

20 ,0% 
1 .7 %  

3 .7 %

2 4 ,5 %  

2 8 ,1 %  

1 1 .3 %  

2 9 ,6 %  

6 ,5 %

0 ,3 %  

6 7 .4 %  • 

1 2 ,9 %  

4 ,3 %  

1 5 ,1 %

6 6 ,3 %

11,1%
2 ,8 %

1 7 ,9 %

3 6 .2 %

2 8 ,2 %

8 .5 %

8 ,0%

1 9 ,1 %

* W .o .  G e r e f .G e m . ,  C h r . G e r e f . ,  

D o o p s g e z in d .  R e m o n s t r a n t ,  P r o t . B o n d .  

^ W .o .  H u m a n is t is c h  V e r b o n d .
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Op verzoek van CHU-kamerleden:

Overzicht van structuurmaatregelen voor midden- en kleinbedrijf
Op verzoek van de christelijk- historisch Tweede-Kamerleden dr. R J Ü . Kruisinga (fractie
voorzitter), mr. W . Scholten en drs. D J .  van der M ei heeft premier drs. JJWI. den Uyl een 
overzicht gepabliceerd van de stmctnormaatregelen genomen ten behoeve van het midden- 
en kleinbedrijf. D at overzicht omvat de periode van 1964 tot en met 1973 en de periode 
1974/1975.

Onlangs tijdens een uitzending van de KRO -tv-rubriek Brandpunt zei de premier, dat b ij 
hem de indruk is ontstaan dat tijdens de bewindsperiode van het kabinet-Den Uyl reeds 
meer structurele maatregelen in behoeve van het midden- en kleinbedrijf zijn genomen dan 
in de tien voorgaande jaren b ij elkaar. De drie kamerleden vroegen drs. Den Uyl schriftelijk 
pp  grond van welke kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die indruk ontstond.
De premier antwoordde dat zijn uitspraak in de uitzending van Brandpunt berustte op 
vergelijking van de begrotingscijfers.

U it deze vergelijking, waarin' de verschillende structuurverbeterende maatregelen voor 
zover deze tot uitgaven van het R ijk leiden afzonderlijk zijn vermeld, b lijk t dat volgens de 
minister-president dat de begrotingscijfers voor 1974 en 1975 te zamen belangrijk uitgaan 
boven de overeenkomstige cijfers over 1964 t/m  1973. In  het overzicht werd wel de 
ontwikkelingshulp verwerkt maar niet de bedrijfsbeëindigingshulp, omdat gebleken is dat 
deze slechts in beperkte mate structuurverbeterend gewerkt heeft.
De structurele positie van het midden- en kle inbedrijf zal voorts verbeterd worden door de 
reeds getroffen en aangekondigde maatregelen op het terrein van de ruimtelijke ordening 
en de krachtige en versnelde aanpak van de stadsvernieuwing waartoe het kabinet besloten 
heeft, aldus de premier.
Ter verbetering van de inkomenspositie van zelfstandige ondernemers op korte termijn 
heeft het kabinet voorts een aantal fiscale en sociale maatregelen getroffen.

In de periode van 1964 to t en met 1973 bedroegen volgens het door premier Den Uyl 
verstrekte overzicht de uitgaven in verband met het structuutbeleid voor het midden- en 
kleinbedrijf in totaal ƒ  43,6 miljoen. In  het jaar 1974 (het eerste jaar van het kabinet-Den 
Uyl) kwam voor dat beleid beschikbaar/ 23 miljoen, terwijl de uitgaven voor 1975 op 36,2 
miljoen geraamd zijn. In totaal dus voor de jaren 1974 en 1975ƒ 59,2 miljoen.
De uitgaven werden besteed aan; Subsidiering van instituten, onderzoekingen, voorlichting 
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, subsidies ten behoeve van de regionale dienst
verlening, de ontwikkelingshulp, de structuurverbetering voor dienstverlenende bedrijven, 
de modernisering van winkelconcentraties, verbetering van de middenklassehotels en 
subsidies ten behoeve van bijzondere bouwkundige voorzieningen.

M a a tra d e n

Premier Den Uyl gaf in zijn antwoord op de vragen van de kamerleden van de CHU het 
volgende overzicht van de fiscale en sociale maatregelen, die zijn kabinet (mede) ten be
hoeve van de zelfstandigen in het midden- en kleinbedrijf nam:

I. Belastingmaatregelen
1. Investeringsaftrek.

Gebouwen:
17/9/73 —  20/3/74; 2 x 5 %
20/3/74 : 2 X 8% ,
Outillage:
20/3/74 : 2 X 4%

2. Fiscale oudedagsreserve
Per 1/1/74;
Oorspronkelijk van 5 jaar naar 7%, max. van ƒ  3.750,—  naar ƒ  3.938,— . Gewijzigd in 
7‘/2% naar 8 3/4% max. van ƒ  3.938,—  in ƒ  4.186. Belastingvrije afneming v a n /  300,—  
tot /  315,—  b ij winsten tot /  15.750,— .
Voorgesteld:
1/1/75 ban 8 3/4% naar 10% en max. v a n / 4.186,—  n a a r/ 6.000,— .
Kostenuitbreiding:
1974:/ 90 miljoen + f  45 miljoen =  /  135 miljoen.
1 9 7 5 )/7 5  miljoen.

3. Verbetering regiem meewerkende echtgenote.
Per 1/1/74:
Verlaging m inimum waardering van /  3.188,—  tot /  1.500,— . Verhoging maximum 
waardering v a n / 15.940,—  t o t /  18.000,—  (volledig meewerkend), c.q. v a n /  9.564,—  tot 
/  10.800,—  (grotendeels meewerkend) c.p. van /  3.188,—  tot ƒ  3.600,—  (belangrijke 
mate meew.).
Aan de verlaging van het minimum is onlangs terugwerkende kracht verleend tó t 1 
januari 1973.

4. Vrijstelling bedrijfsvermogen t o t /  50.000,—voor de vermogensbelasting per 1/1/75.
Plan:
Kosten /  35 miljoen.

5. Wettelijke bepalingen van de forfaitaire regeling per 1/1/74 voor de bepaling fiscale 
huurwaarde bedrijfsgedeelte gemengde panden.

6. Opschorting betaling voorlopige aanslagen IB 1973, die in 1974 uitgaan tot 1/1/75. 
Kosten:

/  20 miljoen.

7. Verhoging franchise (vrijstelling) b ij eindafrekenings (stakings)winst v a n /  10.000,—  tot 
/15 .000 ,—  per 1/1/75.
Kosten;

/  5 miljoen.
Verlaging bijz. ta rie f b ij eindafrekenings winst van 25-50 tot 20-50%.

8. Invoering zelfrtandigenaftrek per 1/1/75 (motie Noteboom)
Kosten c a /  100 miljoen. Een wetsontwerp terzake wordt met spoed voorbereid.

9. Algemeen Inkomstenbelasting: -
Per 1/1/74:
verhoging belastingvrije sommen IB  (inkomstenbelasting) met 5%. Inkorting eerste 
schijf met /  332,— .
Per 1/7/74;
verhoging belastingvrije som met 6,3% (voor ’t  gehele jaar 3,15%)
Per 1/1/75:
(voorgesteld) toepassing inflatiecorrectie voor 80%. Splitsing eerste schijf in /  3.000,—  
met ta rie f van 20% en restant met ta rie f van 25%.

n. Sociale maatregelen.
1. 8 februari 1974;

Aanneming van het besluit „Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening 
bijzondere groepen”  budgettaire lasten op jaarbasis 5 miljoen (inklusief langdurig 
werkloze werknemers).

2. 1 maart 1974;
Verlaging van het m inimum ta rie f vrijw illige ZFW  v a n / 49,50 n a a r/ 43,05 per maand. 
Intrekking van de beperking van de reduktie to t 40%. Extra budgettaire lasten in 1974 

/4 , 5  mln.

3. Juli 1974;
Verlaging van het m inim um tarief vrijw illige ZFW v a n /  43,05 n a a r /  37,—  per maand. 
Extra budgettaire lasten in 1 9 7 4 /5  mln.
Inwerkingtreding van het besluit landelijke normering ABW , waarin wordt voorzien in: 
(algemeen)
a. Een optrekking van de vermogensvrijstelling voor niet in een inrichting verblijvende 

bijstandgenietenden van /  6.000,—  naar /  9.000,— .
b. Optrekking van de bijstandsnorm to t het niveau van het dan geldende miniumloon. 
(zelfstandigen)
c. In samenhang: optrekking van de minim um norm-bedragen eksklusief woonkosten 

van de R.Z. van resp.
kostwinners:/  199,50 w o r d t / 239,90 p.w. 
allenstaanden:/  139, 65 w o r d t / 160,05 p.w.
Thuisinwonenden: 89,80 w o r d t / 99,85 p.w.

5. 1 augustus 1974:
(algemeen)
Stimuleringspremie van /  20,—  per werknemer per week voor ondernemers die bereid 
zijn partieel leerplichtige 15-jarige werknemers in dienst te nemen dan wel te houden. 
Budgettaire laten 1 9 7 4 /8 ,5  miljoen.

1975 /  12 miljoen.

6. Voornemens 1/1/75:
Overhevqjjng/ 520 miljoen premies volksverzekering naar schatkist (verlaging premies 
AOW.
1/7/76:
Invoering VAO.

Aldus de gegevens, die premier Den Uyl verstrekte op het verzoek van de kamerleden 
Kruisinga, Scholten en Van der Mei (alleen CHU).

H.L.

KAMERLEDEN VRAGEN, 

BEWINDSUEDEN ANTWOORDEN
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid drs. G. van Leijenhorst krijgt géén 
gelegenheid om in het weekblad „Uitleg” 
van het departement van onderwijs «n 
wetenschappen zijn gedachten over de 
stichting Leerplan Ontwikkeling nader 
uiteen te etten. Aldus heeft minister Van 
Kemenade van onderwijs geantwoord op 
schriftelijke vragen van het kamerlid en zijn 
fractiegenoot H. Wisselink.

De vragen handelden over een aankon
diging in ,,Uitleg”  van 9 oktober, waarin 
verwezen werd naar een elders in  het blad 
opgenomen verslag van de interpellatie van 
drs. Leijenhorst over de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling. In  een passage in die aan
kondiging stond dat de redactie het 
antwoord niet wist op de vraag, waarom het 
CHU-kamerlid zijn interpellatie hield.
„D ie passage is tendentieus, partijdig en 
voor een voorlichtingsblad van een depar
tement onbehoorlijk,”  aldus de kamerleden 
in hun vragen. Z ij vroegen om, ruimte voor 
drs. Van Leijenhorst om de ,.werkelijke 
reden”  van de interpellatie uiteen te zetten. 
U it het antwoord b lijk t, dat de'bewindsman 
de kwalificaties tendentieus, partijdig en 
onbehoorlijk niet deelt. ,,De passage is 
bedoeld als een journalistieke formulering

en verwees naar het elders in het blad 
opgenomen verslag van de interpellatie,” 
aldus minister Van Kemenade in zijn 
antwoord. H ij meende dan ook, dat de mo
tieven van de interpellant voor zijn 
interpellatie voldoende to t uitdrukking 
komen in het verslag.

VOV

Staatssecretaris Mertens van sociale zaken 
deelt niet de mening van de Consumenten
bond, dat geadviseerd moet worden geen 
verzekering b ij de VOV (Vrijw illige Ouder- 
doms Verzekering) te sluiten en dat, als 
men een VOV-verzekering heeft deze stop 
gezet moet worden. Aldus b lijk t u it het 
antwoord van de bewindsman op schrif
telijke vragen van het Tweede-Kamerlid dr. 
R. I. H. Kruisinga (CHU).
,,De lijfrenteverzekering krachtens de 
Ouderdomswet 1919 (VOV) biedt blijkens 
de bestaande belangstelling een kennelijk 
gewenste voorziening. Stopzetting van een 
VOV-verzekering is voor de verzekerden 
nadelig, omdat de kosten van omzetting in 
een uitgestelde premievrije lijfrente relatief 
hoog genoemd moeten worden,”  aldus de 
bewindsman in zijn antwoord.

H. L.

De agenda
van de Tweede Kamer
De agenda van de Tweede Kamer voor de 
komende weken is als volgt: 
dinsdag 12 november, woensdag 13
november en donderdag 14 november: 
behandeling van de begrotingen-1975 van 
economische zaken, het fonds ontwikkeling 
snelle kweekreactor, onderwijs en
wetenschapsbeleid.

dinsdag 19 november, woensdag 20
november en donderdag 21 november: 
behandeling van de begrotingen-1975 voor 
de betrekkingen met Suriname en de 
Antillen, en van het departement van 
defensie en voorts discussie over het dek- 
kingsplan en de wet aardgasprijzen.

dinsdag 26 november, woensdag 27 no
vember en donderdag 28 november;
behandeling van de begroting van 
buitenlandse zaken,* debat over het beleid 
ten aanzien van de Navo en behandeling 
van de wetsontwerpen over de coming back 
service en gelijke beloning van vrouwen.

dinsdag 3 december, woensdag 4 december 
en donderdag 5 december: behandeling van 
de begrotingen van sociale zaken, het be- 
zitsvormingsfonds en volkshuisvestiging en 
ruim telijke ordening.

dinsdag 10 december, woensdag 11 
december en donderdag 12 december: 
behandeling van de begroting van het

departement' van CRM en van het wets
ontwerp over de motorrijtuigenbelasting 
voor stilstaande auto’s.

dinsdag 17 december, woensdag 18 
december en donderdag 19 december: be
handeling van de begrotingen voor de visse
rij, verkeer en waterstaat het rijkswegen
fonds en het staatsvissershavenbedrijf, de
bat over de civiele verdediging.

De vergaderingen van de Tweede Kamer 
beginnen op dinsdag om 2 uur des middags, 
op woensdag om 1 uur des middags en op 
donderdag om 11 uur des morgens. Op alle 
dagen worden de vergaderingen des avonds 
voortgezet.
(De redactie van „de Nederlander”  pu
bliceert de agenda van de Tweede Kamer 
onder alle voorbehoud. 'Vaak wordt op het 
laatste moment de agenda gewijzigd, in 
verband met afhandeling van spoedeisende 
zaken. Degenen, die belangstelling hebben 
voor het debat over een bepaald onderwerp, 
doen er goed aan voordat zij naar Den Haag 
reizen zich in verbinding te stellen o f met de 
afdeling voorlichting van de Tweede Kamer 
o f met het' secretariaat van de Tweede- 
Kamer-fractie van de CHU (telefoon 070- 
614911) om te informeren naar het juiste 
aanvangsuur van het debat over het 
onderwerp waarvoor belangstelling 
bestaat).

H.L.
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Vervolg van pag. 1
toren. Het inkomen in land- en tuinbouw en 
middenstand heeft een tweeledige functie. 
Enerzijds moet het een verteerbaar gezins
inkomen opleveren, anderzijds dient uit het 
bedrijfsinkomen het bedrijf zodanig in 
stand te worden gehouden, dat het in de 
toekomst een aangepaste inkomensvorming 
kan blijven opleveren.
Tot voorkort erkende de overheid de dub
bele functie van het inkomen in deze secto
ren niet. Ook in het fiscale regime werd 
daarmede nauwelijks rekening gehouden. 
Daaruit zijn onbillijkheden ontstaan. Het is 
derhalve zaak, dat ons belastingstelsel 
wordt aangepast aan de typische situatie 
van land- en tuinbouw, én de middenstand. 
Het meest doelmatige middel zou zijn, een 
eigen ,^chtsvorm ”  te ontwikkelen voor de
ze sector, waar kapitaal en arbeid veelal niet 
te scheiden zijn. Om allerlei kunstgrepen en 
uitzonderingen in ons belastingstelsel te 
voorkomen, zou dan voor deze rechtsvorm 
een geeigend belastingregime kunnen wor
den ontwikkeld.

Bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat van een zelfstandige 
ondernemer is niet vergelijkbaar met het 
verteerbaar arbeidsinkomen in andere sec- 
Evenwel zal het veel studie vergen en zal 
veel tijd verlopen, alvorens zo’n rechtsvorm 
kan worden ingevoerd. Daarom-zou in een 
overgangsfase misschien gebruik kunnen 
worden gemaakt van de B.V.-vorm, mits 
deze vereenvoudigd en gemakkelijk toe
gankelijk wordt gemaakt voor de bedoelde 

- kleine ondernemingen. Vereenvoudigigd 
voorgesteld zou zo'n systeem er als volgt 
kunnen uitzien:
— uit het bedrijfsresultaat van de „land- 

bouw-B.V.” moet jaarlijks ten minste 
een minimum-inkomen plus sociale pre
mies worden afgesplitst; dit „verteerba
re" inkomen valt onder de I.B., terwijl 
daarop tevens een inkomenspolitiek kan 
worden afgestemd;

—  van het overblijvende bedrijfsresultaat 
zou bijv. een bepaald bedrag, om de ge
dachte te bepalen ƒ  25.000,— , kunnen 
vallen onder een verlaagd tarief, en het 
overblijvende onder een hoger tarief.

De voordelen van zo’n systeem lijken ons 
evident. Eenvoudig van opzet, doorzichte- 
lijk en soepel aan te passen aan wisselende 
omstandigheden. Bovendien zou hiermede 
tevens een bijdrage kunnen worden gele
verd aan de problematiek van de „jonge” 
(pas beginnende) agrariër en mid
denstander. Het zou bijv. mogelijk zijn, be
ginnende land- en tuinbouwers een , aantal 
jaren vrij te stellen van belastingen over een 
deel van het bedrijfsresultaat.

Sociale aspecten

De in het voorgaande behandelde aspecten 
waren voornamelijk van economische aard.

' Het sluitstuk van een verantwoord te voeren 
land- en tuinbouwbeleid, namelijk de socia
le maatregelen, bleven nog onbesproken. In 
de eerste plaats wordt hier gedacht aan de 
bijzondere kwetsbaarheid van de arbeids
voorziening van het boeren- en tuindersbe- 
drijf. Ziekte of ongeval van de onderne- 
mer/arbeider legt de onderneming stil en 
kan ze geheel ruineren, indien geen ver- 
V and end e voorzieningen zijn of kunnen 
worden getroffen. Te denken valt hier bijv. 
aan verzekering én bedrijfshulp, danwel be
paalde vormen van samenwerking. Stimule
ring van bedrijfshulp en nadere bestudering 
van bepaalde samenwerkingsvormen, zal 
naar onze mening noodzakelijk zijn. Hier 
lijkt ons een taak voor de overheid te liggen. 
Indien onder de voorwaarden, zoals in het 
voorgaande besproken, de boer o f tuinder 
geen adequaat inkomen kan verwerven, zal 
een goede en verantwoorde afvloeiingsrege
ling voorhanden moeten zijn. Met name 
voor jongere ondernemers zal tijdig een om- 
scholings- en werkgelegenheidsprogramma 
moeten worden ontwikkeld. Voor oudere 
agrariërs, bijv. boven 50 jaar, zou de 
Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL), 
mogelijk een oplossing kunnen bieden. In
dien men aan de SBL de gronden zou willen 
verkopen, terwijl men tot 65 jaar de grond 
terug kan pachten, zou dit mogelijk voor 
zowel de agrariër als de gemeenschap van 
betekenis kunnen zijn. Betrokkene blijft in 
de landbouw werkzaam, zodat geen ver
vangende arbeid nodig is, terwijl de 
gronden ter zijner tijd beschikbaar komen 
voor bedrijfsvergroting o f anderszins. Daar
voor zullen de mogelijkheden van SBL tij
dig dienen te worden verruimd.

SLOTBESCHOUWING EN CONCLU
SIES

In het voorgaande werd een poging gedaan, 
mee te denken omtrent het ontwikkelen van 
een landbouwbeleid voor de toekomst. 
Daarbij stuiten wij op vele nog onbekende 
factoren, welke door studie en analyse zul
len moeten worden opgevuld. Zonder vol
doende zicht op de toekomst, is het niet/wel 
mogelijk een toekomstgericht landbouwbe
leid te voeren. De ernst van de inflatie voor 
land- en tuinbouw wordt veelal onderschat. 
Ons belastingstelsel belast dikwijls 
schijnwinsten. Men houdt onvoldoende re
kening met de „marktzwakke” situatie van

land- en tuinbouw. De financieringsproble
men van jonge agrariërs zijn ernstig.
Wat moet nu het beleid zijn op langere ter
mijn en wat kan op kortere termijn in dat 
perspectief worden gedaan? Wij stellen 
voorop, dat het inkomen van land- en 
tuinbouwers via de prijzen tot stand moet 
blijven komen. Wel zal de overheid een 
aanvullend instrumentarium moeten ont
wikkelen, om bepaalde ontwikkelingen het 
hoofd te kunnen bieden. Zij rrioet derhalve 
besturende elementen aan het marktme
chanisme toevoegen. In dat perspectief 
moet worden getracht de inflatie-compo- 
nent structureel in het europese marktme
chanisme in te bouwen. Vervolgens zal het 
belastingregime voor de kleine zelfstandige 
onderneming, fundamenteel moeten wor
den gewijzigd. Er wordt nu immers belas
ting geheven over „schijnwinsten” . De 
macro-economische cijfers uit de land
bouwbegroting tonen duidelijk aan, dat het 
negatieve inkomen in land- en tuinbouw in 
de miljarden loopt. Niettemin wordt jaar
lijks voor honderden miljoenen aan in
komstenbelasting betaald. Als sluitstuk van 
een te voeren landbouwbeleid, dient de af
vloeiingsregeling te worden verbeterd, zodat 
een werkelijke keuze kan worden gemaakt. 
In het perspectief van de langere termijn, 
zouden op kortere termijn reeds een aantal 
maatregelen kunnen worden genomen, zo
wel in de belasting- en premiesfeer, als in de 
kostensfeer. De verbetering van de oude- 
dags- reserve en de invoering van een zelf
standigenaftrek werden reeds verwezenlijkt. 
In de kostensfeer valt te denken aan een 
grotere bijdrage in de waterschapslasten, 
verruiming van de verkavelingsbijdrage, 
verbetering van de werking van SBL en 
grondbank, alsmede van de afvloeiingsrege
ling. In de sociale sfeer zou de overheid een 
grotere bijdrage dienen te geven aan de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat 
de premiedruk voor de zelfstandigen wordt 
verlicht.

Samenvattend zouden de volgende aanbe
velingen kunnen worden gedaan:
—  instelling van een commissie van hoog

gekwalificeerde deskundigen, teneinde 
de gevolgen van de energie- en grond
stoffenvoorzieningen voor land- en 
tuinbouw te analyseren;

—  het inkomen in  land- en tuinbouw moet 
in beginsel via het prijsmechanisme tot 
stand blijven komen. Een aanvullend 
instrumentarium dient te worden ont
wikkeld, om bepaalde situaties het hoofd 
te kunnen bieden;

—  het fiscale regime dient te worden 
aangepast aan de specifieke omstandig
heden van land- en tuinbouw;

—  de inflatie-component dient structureel 
in  het markt- en prijsmechanisme te 
worden ingebouwd;

—  op kortere term ijn dienen een aantal 
maatregelen te worden genomen, zowel 
in de belasting-, de kosten- en de sociale 
sfeer.

Benauwend probleem
„De stijgende werkloosheid in  Nederland 
dreigt to t een benauwend probleem u it te 
groeien. M et name in 'de bouwsector is het 
regeringsbeleid beslist onvoldoende.”  D it 
heeft de christelijk-historische firactievoor- 
zitter dr. R. J. H . Kruisinga vorige week 
gezegd tijdens een rede voor de christelijk- 
historische kiesvereniging te Rhoon.

Volgens dr. Kruisinga is de regering bezig 
het aantal werklozen naar een vooroorlogs- 
dieptepunt te laten groeien. ,,Er wordt 
beslist te weinig gedaan aan de structurele 
werkloosheid. Met name in het oosten, 
noorden en zuiden des lands is er veel 
verbittering onder de bevolking over de 
slechte werkgelegenheidsaspecten en de on
voldoende bevordering van de werkgele
genheid.”

H. L.

CHU in Ermelo wees CDA af

De beide, christelijk-historische kiesvereni
gingen te Ermelo hebben op afzonderlijke 
ledenvergaderingen besloten de oprichting 
van het CDA af te wijzen. Op het ontwerp 
van de statuten voor het CDA zijn vele 
amendementen ingediend.
De twee kiesverenigingen (Ermelo en Horst 
en Telgt) hebben samen meer dan 200 le
den. Zij handhaven hun voorstel, twee jaar 
geleden gedaan op de afgemene le
denvergadering van de CHU: trachten te 
komen tot een samenwerking van KVP, 
ARP en CHU in federatief verband. De 
laatste kabinetsformatie heeft geleerd dat 
bij samenwerking elk der partners de 
vrijheid behoudt als het moet een andere 
weg op te gaan dan een o f de andere 
partners. In een toekomstig CDE zal die 
vrijheid er niet meer zijn, zo menen de twee 
kiesverenigingen.

A. Magré, voorzitter CH-kies
vereniging te Horst en Telgt

CHJO-conferentie op 
23 en 24 november

De CHJO gaat op conferentie. Over 
luttele weken komen de leden van de 
CH-jongerenorganisatie bijeen op 
Kontakt voor Kontinenten, Amers- 
foortsestraat 20 in Soesterberg om 
het eens uitgebreid en grondig te 
hebben over de energievoorziening. 
Kernenergie is een magisch begrip. 
O f het ook een gezonde zaak is, 
kernenergie als opvolger van het 
aardgas aan te wijzen?...... Een po
litieke kwestie, misschien een econo
mische of een ethische, maar in elk 
geval een vraag die binnen afzien
bare tijd dient te worden beant
woord.
De energienota van minister Lubbers 
(onderdeel van het CHJO-conferentie- 
documentatiepakket) gaat erop in, 
velen praten erover, maar de politici 
zijn het die knopen moeten door
hakken. Hoe zien zij het, wat vinden 
zij van de standpunten van anderen.

laten ze zich beïnvloeden? Hoe dan 
ook, politici zijn op de conferentie 
aanwezig, dr. Kruisinga o.a., en 
natuurlijk zijn ook de CHJO’ers zelf 
erbij om te trachten het antwoord te 
vinden op de vraag:

„Kernenergie - Kerngezond?”

Alle CHJO’ers en zij die overwegen 
lid te worden, moeten onderstaande 
bon snel opsturen naar het secreta
riaat van de CHJO, Juweelstraat 77, 
Alphen aan den Rijn. De deel- 
nemersprijs is, inclusief logies en ' 
maaltijden, zeker niet hoger dan 
fl5,-.
De conferentie begint op 23 
november, 13.30 uur. Om 10.30 uur 
diezelfde dag houdt de CHJO eerst 
haar algemene ledenvergadering over 
o.a. he,t Huishoudelijk reglement. 
Stukken hiervoor eveneens bij het 
secretariaat verkrijgbaar.

Ik kom wel/niet* naar de conferentie 
Ik kom wel/niet* naar de Algemene ledenvergadering 
Ik wens te ontvangen: * documentatieset conferentie 

* stukken Algemene vergadering

O
PQ

Naam:................

Adres:............... :

Woonplaats: ....

Geboortedatum:

(handtekening)

* aangeven wat wordt bedoeld.

Herstructurering gezondsheidszorg 
duurt tien jaar
,,Het zal nog wel een jaar of tien duren, 
voordat de herstructurering van de gezond
heidszorg volledig een feit is.” Dit heeft het 
CHU-Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. 
Tilanus vorige week gezegd op de te Utrecht 
gehouden ledenvergadering van de Vereni
ging van hoofden van economische en admi
nistratieve diensten in ziekeninrichtingen. 
Ter bespreking kwam de structuurnota 
gezondheidszorg van staatssecretaris Hen
driks van volksgezondheid. De Tweede- 
Kamercommissie voor volksgezondheid zal 
deze nota nog voor het einde van het jaar in 
een commissievergadering met de bewinds
man bespreken. Waarschijnlijk in februari 
volgend jaar behandelt de Tweede Kamer in 
een plenaire vergadering de nota.

De in de nota ten tonele gevoerde regionale 
budgetfinanciering vindt drs. Tilanus aan
trekkelijk. „Er zal dan per regio een 
bewuste keuze gemaakt moeten worden. 
Wil men het verzekerde basispakket aan
vullen met bepaalde voorzieningen, dat 
zouden deze gefinancierd kunnen worden 
uit de gemeentelijke middelen o f via hef
fingen (omslagstelsel).”
Het kamerlid voelt er niet veel voor om aan 
regionale besturen samenwerking af te 
dwingen. Want, zo zei hij, met onwillige 
honden is het slecht hazen vangen. Het is 
beter de betrokkenen zelf tot samenwerking 
te laten komen.

H. L.

JO N G E  CHRISTEN-DEM O CRATEN  
EN EU R O PA
De Europese unie van jonge christen
democraten zal een werkgroep in het leven 
roepen, die onder het motto de grensregio 
binnen Europa, wil bijdragen aan een 
oplossing van de problemen in de grens
streek Aken-Luik-Eupen en Belgisch en 
Nederlands Limburg. Woordvoerder drs. R. 
van der Linde van de Europese unie van 
jonge chirsten-democraten heeft dit meege
deeld naar aanleiding van het op 9 en 10 
november a.s. te houden congres van de

unie in Maastricht. Dit congres, het eerste 
congres van de unie, zal in het teken staan 
van de Europese politieke unie en de Euro
pese eenwording. Het is de eerste keer vol
gens drs. Van der Linde dat Europese jonge 
christen-democraten massaal bij elkaar ko
men om zich te oriënteren over de Europese 
ontwikkelingen om een politieke uitspraak 
te doen over de doelstellingen van de EEG 
en de middelen om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

Spreekbeurten

kamerieden
Donderdag 7 november Bakkeveen: forum 
T. Tolman
Vrijdag 8 november Arnhem: Gelderse 
CBTB: T. Tolman
Zaterdag 16 november Groningen: forum 
JOVD over Noorden des lands: Dr. R.J.H. 
Kruisinga
Maandag 18 november Kampen: CHU T. 
Tolman
Donderdag 21 november Werkendam: 
Landbouworganisaties T. Tolman

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Teiefoon 05130-22652
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er over
De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

De brie f u it Zeist aan het Uniebestuur

De CHU Kiesvereniging te Zeist gaat er in 
haar —  in ons blad op 25 oktober j.1. ge
publiceerde —  brief aan het Uniebestuur 
vanuit, dat juist het niet tot stand komen 
van een CDA de PvdA de sterkste groepe
ring zal zijn en dat het toekomstig kabi
netsbeleid na de volgende verkiezingen des 
te linkser kan zijn, naarmate het CDA 
zwakker is.
Ik verschil met deze opvatting bepaaldelijk 
van mening. Een ieder in de CHU weet, dat 
bij een andere samenstelling van onze 2e 
Kamerfractie —  te denken valt b.v. aan een 
samenstelling, zoals indertijd geadviseerd 
werd door het Hoofdbestuur en Unieraad 
—  de CHU niet buiten de regering-Den Uyl 
zou zijn gebleven zonder dat aan het beleid 
van deze regering, waarin de KVP en ARP 
slechts, voor zoveel nodig, geduld worden, 
iets wezenlijks zou zijn veranderd. Ik ben 
daarnaast van mening, dat de overgrote 
meerderheid van de CHU kiezers het beleid 
van deze regering —  denk b.v. aan de 
polarisatie bij de collegevorming, de benoe
ming van de burgemeester van Rotterdam, 
de kwestie van de „bede” en het abortus
vraagstuk —  niet ondersteunen. In een 
CDA zou een CHU evenwel zijn meege
sleurd, omdat een CDA met de KVP en de 
huidige fractie van de ARP zich nu eenmaal 
links van het midden wensen op te stellen. 
En daaraan hebben vele CHU leden geen 
behoefte. Zij wensen ook in dit verband hun 
eigen identiteit te handhaven! De voorge
stelde CDA statuten gaan in wezen niet uit 
van een federatie, zoals de kiesvereniging 
van Zeist dénkt —  in haar denken aan 
noodzakelijke overgangsfase —  doch reeds 
thans van een opsmelting van de drie par
tijen in één nieuw verband, waarin de zelf
standige inbreng van de CHU na korte tijd  
niet meer zal zijn te herkennen. En daarte
gen zal ik —  en ik dacht niet ik alleen — 
grote bezwaren houden; te weten een niet 
meer herkenbare CHU, staande links van 
het midden, alle mogelijke mooie woorden 
ten spijt.

Amsterdam, Mr. W.F. Reus.

KEN UW INDUSTRIE
Alom bekend is de kreet: Ken Uw land” , en 
dan denken wij direct aan al het moois en 
interessants, dat Nederland te bieden heeft. 
Buitenlanders stromen van verre hierheen 
om ervan te genieten; wij gaan er vaak ach
teloos aan voorbij in onze drang toch maar 
vooral buitenlandse reizen te kunnen ma
ken, waarover men veel interessantere ver
halen kan vertellen, dan over een verblijf in 
eigen land.

Maar tot de kennis van ons land, behoort 
ook de kennis van wat dit land weet voort te 
brengen. Want de producten van onze in
dustrie —  om maar een voorbeeld te noe
men —  genieten terecht een goede reputa
tie, niet alleen in ons eigen land, maar ook 
daarbuiten. Jammer alleen, dat velen, zelfs 
Kamerleden, weinig weet hebben van dat
gene, waartoe onze industrie in staat is. 
Dit vond ik treffend aangetoond in het 
artikel in „de Nederlander” van 4 oktober 
van het CHU-Eerste-Kamerlid dr. K. de 
Vries over zijn reis —  tesamen met twee 
Tweede-Kamerleden —  naar Canada.

Indrukwekkend is hetgeen hij daarin 
opsomt aan mogelijkheden van de 
Canadese industrie, prestaties waar de 
Canadezen met recht trots op mogen zijn.

Maar toen ik aan het gedeelte „militair” 
kwam, werden mijn hooggespannen ver
wachtingen bitter teleurgesteld. Ik lees daar 
namelijk: „We bezichtigden twee van de 
modernste Canadese oorlogschepen, de 
„Restigouche” (op de Marinebasis Esqui- 
malt in Brits Columbia, aan de Grote 
Oceaan) en de „Algonguin” (op de Marine
basis Halifax in Nova Scotia, aan de Atlan
tische Oceaan).”
Waarom zijn nu deze twee schepen zo 
modern? Dit verzuimt dr. de Vries ons te 
vertellen.
Daarom zal ik dat voor hem doen. Deze 
schepen- iedereen kan dit lezen in Jane’s 
Fighting ships —  zijn uitgerust m?t de be
kende geleide projectielen tegen vliegtuigen 
genaamd Seasparrow. Voor deze 
Seasparrow-projectielen ontwierp Cana- 
dian Vickers een zeer moderne lanceerin- 
stallatie. Maar het acquireren en vervolgen 
der doelen alsmede het geleiden dezer 
projectielen naar die doelen geschiedt door

Nederlandse vuurleiding installatie ver
vaardigd door Hollandse Signaalapparaten
B.V. te Hengelo, herkenbaar aan de bol
vormige antennesystemen aan S.B. en B.B. 
naast de brug.
Duidelijk zichtbaar op de foto is ook de 
antenne van de rondzoekradar voor lucht
en zeedoelwaarschuwing van dezelfde firma 
afkomstig.

Voorts zijn deze schepen voorzien van een 
zeer modern onderzeebootbestrijdings- 
systeem waarvan de sonar installatie door 
Canadian Westinghouse vervaardigd zijn, 
maar het vuurleidingssysteem door dezelfde 
Nederlandse fabriek.

Voorts had dr. De Vries ook nog kunnen 
vermelden, dat in Hallifax, waar hij de 
Algonquin aantrof, een 
programmeercentrum voor de Marine staat 
eveneens ingericht door de bovengenoemde 
Nederlandse fabriek.

Van dit laatste zal hij wellicht onkundig 
zijn gebleven, omdat een programmeercen
trum weinig spectaculair is, en vermoedelijk 
ook niet werd bezocht. Maar de uitrusting 
deze zeer moderne Canadese oorlogschepen 
met Nederlandse vuurleidinginstallaties 
had in zijn verslag niet onvermeld mogen 
blijven.
Hengelo, A. Koldewijn

Commentaar dr. K . de Vries

Het verwondert mij, dat de heer Koldewijn 
„bitter teleurgesteld” is vanwege het feit, 
dat ik de door hem verstrekte gegevens on
vermeld heb gelaten. Het artikel, waarop 
zijn ingezonden stuk betrekking heeft, was 
een summier verslag van mijn bezoek aan 
Canada; ik heb mij onthouden van het mee
delen van détails, met als enige uitzonde
ring het Duitse oefenterrein in Shilo, omdat 
het hierbij gaat om een actuele kwestie (dit 
laatste is bevestigd door een persoonlijke 
brief van Minister Vredeling d.d. 10 oktober 
naar aanleiding van mijn artikel.
Zo heb ik er bijv. van afgezien te vermelden, 
dat de „Great Canadian Oil Sands Limited” 
werkt met Duitse graafmachines (Diesel). Ik 
hoop, dat de heer Koldewijn hiervoor begrip 
heeft.
Tenslotte:, Jane’s Fighting Ships” behoorde 
niet tot mijn reisbagage, maar bij ons be
zoek aan de „Restigouche” en de ,Algon
quin” heeft de marine-officier, die ons 
rondleidde, ons ingelicht omtrent het door 
de heer Koldewijn bedoelde vuurleidingssy
steem met uitdrukkelijke vermelding van 
het land èn de fabriek van herkomst.

VAN DER LOUW
Nu de benoeming van de heer Van der 
Louw tot burgemeester van de metropool 
Rotterdam een feit is, is een kleine nabe
schouwing wel op zijn plaats.
De heer Aantjes, heeft „als mosterd na de 
maaltijd” een aantal vragen gesteld aan de 
verantwoordelijke minister.
De klok zal er zeker niet door terug ge
draaid worden.
Vergeleken met zijn voorgangers, Thomas
sen, Van Walsum, Oud en anderen is de be
noeming van de heer Van der Louw een af
gang.
Zijn voorgangers waren tenslotte magistra
ten van formaat met bestuurscapaciteiten 
en een bestuurservaring om „U” tegen te 
zeggen.
Bij de heer Van der Louw ontbreekt dat 
volledig.
Als hij voor burgemeester getest zou zijn 
zou hij vlot afgetest zijn. Deze benoeming 
komt dan ook bij mij over als een de
monstratie van progressieve vriendjespoli
tiek waarmee in feite de klok 200 jaar wordt 
terug gezet.
Ik kan mij goed voorstellen dat de heer 
Biesheuvel er geen brood in ziet om uit han
den van een minister c.q. ministers met zulk 
een benoemingsbeleid, een benoeming tot 
commissaris van de koningin te aanvaar
den.
De heer Aantjes stelde vragen maar in feite 
vraagt hij naar de bekende weg want van 
meetaf heeft hij geweten en had hij moeten 
weten waar hij met dit kabinet aan toe was. 
En het meest in het oog springend is dan 
nog dat voor deze hele vertoning in het bij
zonder verantwoordelijk is een A.R. 
Minister van Binnenlandse Zaken.
Zwolle, H.J. Kruisselbrink

(Van redactiewege bekort)

Na vergadering Unieraad:

een ervaring rijker
Dat was het slot van m ijn persoonlijke over
weging na afloop van de Unieraadsvergade- 
ring van 26 oktober. Een vergadering die 
geheel in het teken stond van de bespreking 
van de derde nota Ruimtelijke Ordening. 
Een Unieraadsvergadering waaraan wel
lich t velen met m ij een goede herinnering 
zullen bewaren.

, jSen ervaring rijke r”  kan worden genoemd, 
dat u it de discussies is gebleken dat het 
politiek gezien minder ju is t of misschien 
zelfs helemaal niet ju is t is, dat het ordenen 
van de ruimte in hoofdzaak en alleen maar 
plaats vindt in  en vanuit Den Haag; alleen 
maar door de centrale overheid.

Het is misschien wel juist dat vanuit en door 
de centrale overheid een paar algemene 
richtlijnen worden gegeven, doch dat bij de 
verfijning daarvan de andere instrumenten, 
de provincies en de gemeenten een 
bijzondere grote taak moeten vervullen.

Met name deze gedachten kunnen niet 
direkt in de derde nota worden gevonden 
daar hier in hoofdzaak de klemtoon wordt 
gelegd op het centraal regelen en dan nog in 
hoofdzaak vanuit de situatie van de 
randstad.

Het behoeft géén nader betoog dat in 
andere provincies een geheel andere situatie 
wordt aangetroffen als die van de randstad. 
Zelfs in elke provincie kan van de situatie 
van regio tot regio geheel verschillend zijn, 
en om een geheel verschillende benadering 
en behandeling vragen.

Op het gevaar af dat mij toch weer een min 
of meer emotionele benadering zal worden 
verweten meen ik, dat voor de kleine 
woonkernen een zelfde aandacht mag wor
den gevraagd als voor de grote steden en 
voor de plaatsen die als groeikernen zijn 
aangewezen.

Wanneer —  de middengroep en de jongere 
generatie —  de grote stad en/of de kleine 
woonkern ontvlucht, mogelijk om geheel 
verschillende redenen, en samen worden ge
bracht in onze aangewezen groeikernen, 
dan bestaat het gevaar dat èn van de grote 
stad èn van de kleine woonkern „open 
bejaarden” plaatsen worden gemaakt.

De mens

In alle gevallen waarin maatregelen worden 
getroffen met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening wordt men geconfronteerd met de 
mens. Daarin vindt men de bevestiging van 
de woorden» van de burgemeester van 
Amstelveen op een onlangs te Amsterdam 
gehouden CDA-congres: „Om een
probleem kan men heen, echter nimmer om 
de mens.”

Die mens kan men ten enen male niet op 
een hoop harken als dorre bladeren.
Bij het ordenen van de ruimte is dacht ik 
iedereen ten nauwste betrokken.
En juist omdat iedereen er ten nauwste mee 
en bij betrokken is, is de zaak des te moei- 
lijker en komen inderdaad veelvuldig de 
emotionele kanten op de voorgrond. Een 
eerste „winstpunt” zou derhalve kunnen 
zijn om in voorkomende gevallen het geheel 
van de emotionele beschouwingen te ont
doen en daarvoor in de plaats te stellen een 
gezamenlijk overleg, bij voorkeur op basis 
van vrijwilligheid en van beide zijden —  van 
bestuurders en degenen die worden be
stuurd een bereidheid om naast het potlood 
ook het potloodgum te willen gebruiken.
Aan de ordening van de ruimte zijn naar 
mijn mening onherroepelijk verbonden 
werkgelegenheid, woon- en werkverkeer, 
huisvesting, cultuur, recreatie, en vult U zelf 
maar verder in.

Daarom meen ik, dat juist bij het politieke 
werk in en bij de ruimtelijke ordening op de 
voogrond komt het welzijnsbeleid in de 
meest ruime zin van het woord.

Mede in de gedachten van een 
welzijnsbeleid is de rijker geworden zijnde 
ervaring tevens deze, dat door het 
instrumentarium bijzonder veel aandacht 
en zorg zal moeten worden besteed aan de 
voorlichting over het hoe en over het 
waarom. Het „waarom” van de stop op de 
groei van de kleine kernen, het „waarom” 
het stichten van groeikernen, het „waarom” ’ 
van verwijderen van gedeeltelijke o f gehele 
wijken in de grote stad en over het „hoe” ’ 
waarop men de vele problemen die daaraan 
zijn verbonden met elkaar het hoofd denkt 
te bieden.
De vraag „Is het wèl met U?” zal in het 
kader van het maatschappelijk welzijn niet 
alleen maar bevestigd te beantwoorden zijn 
omdat men een goede prijs heeft ontvangen 
voor woning en /of erf als vergoeding of een 
mooie flat in de groeikern inplaats van de 
woning in de stadswijk.

Het „zich wel bevinden” in onze 
samenlevingsverbanden is niet alleen af te 
wegen en af te meten met een wijzen naar” 
hoe mooi en schoon de straten zijn en hoe 
keurig de treinen op tijd rijden.”

Bij het ih zekere mate aantasten van de 
bestaande en vertrouwde zekerheden 
binnen de samenlevingsverbanden zal het 
zeker in het kader van de ruimtelijke 
ordening tot de politieke mede verantwoor
delijkheid gerekend kunnen worden dat in 
een nieuwe, in een andere vorm van die ver
banden nieuwe zekerheden zullen zijn 
ingebouwd.

Heiloo P. Meinema

CHU TREFT GEEN VERWIJT OVER VERTRAGING ROND 

ABORTUSWETGEVING
De CHU-fraktievoorzitter, dr. R J J l. K ru i- 
singa, heeft deze week in een rede te Apel
doorn verwijten, waarin werd gesteld dat de 
vertraging van de abortuswetgeving aan de 
CHU te wijten zou zijn, van de hand gewe
zen.

In een ARP-vergadering te Haarlem en in 
een radio-uitzending is gezegd dat KVP en 
ARP bij de voorbereiding van het initiatief
voorstel inzake abortus veel tijd verloren 
hadden door de CHU.
Hierover is gesteld dat Tilanus reeds tijdens 
de formatie heeft gezegd dat de gekozen 
oplossing, waarbij twee initiatiefontwerpen 
zouden komen —  van christen-democra
tische zijde en het reeds ingediende voorstel 
van de socialisten Lamberts-Roethof — 
principieel moet worden afgewezen. Zoals 
bekend zou bij het verschijnen van het 
initiatiefvoorstel van ARP en KVP het 
wetsontwerp-Stuijt-van Agt worden inge
trokken.

Tilanus heeft bij het debat over de rege
ringsverklaring- duidelijk gesteld dat de 
CHU deze oplossing onaanvaardbaar acht. 
Het kabinet mag een beslissing over een 
dergelijke principiële kwestie niet overlaten 
aan de Kamer, heeft Tilanus toen gezegd. 
De overheid heeft in dergelijke belangrijke 
zaken een eigen verantwoordelijkheid. Aan 
die verantwoordelijkheid mag een kabinet 
zich niet onttrekken.

Bij de instelling van de commissie van ARP 
en KVP, die het initiatiefvoorstel moet 
voorbereiden, heeft Tilanus in De 
Nederlander opnieuw de visie van de CHU 
op deze kwestie uitvoerig weergegeven.

Kruisinga wees er op dat toen nadrukkelijk 
is gesteld dat de CHU aan de voorbereiding 
van dit initiatiefvoorstel niet kon meewer
ken maar bereid was —  gelet op dezelfde 
principiële achtergrond van waaruit dit 
vraagstuk wordt benaderd —  KVP en ARP 
materieel een bijdrage te verlenen, bij voor
beeld door advies te geven over het door de
ze partijen ontworpen initiatiefvoorstel.

Er kon en kan geen twijfel over bestaan dat 
KVP en ARP van begin af aan met de op
vatting van de CHU op de hoogte waren. 
Het is daarom onjuist, aldus spreker, om te 
stellen dat de CHU de voorbereiding van dit 
initiatiefvoorstel vertraagd heeft. De CHU 
heeft uiteraard, overigens voorkeur voor een 
voorstel van KVP en ARP, boven het initia
tief- Lamberts- Roethof.
In het Ledencontactblad van volgende week 
zullen we uitvoerig aandacht aan deze rede 
besteden.

H. van Spanning

Rectificatie
Mr. Crommelin
In het nummer van 25 oktober is bij het 
artikel Democratie- Gemeenteraad- 
vertrouwen waarin delen van een rede van 
mr. F.R. Crommelin burgemeester van 
Hellendoorn een verkeerde foto geplaatst. 
De foto stelt van zijn naamgenoot mr. 
W.J.E. Crommeling, gedeputeerde van 
Overijssel.
De redactie biedt verontschuldiging aan 
voor de gemaakte vergissing.
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Europese verkiezingen onontbeerlijk
(van een cortespondent)

Rechtstreekse algemene verkiezingen voor 
het Europese Parlement zijn ontontbeerlijk 
om het Europese eenmakingsproces in  de 
erbij betrokken voikeren te verankeren. 
Uitgaande van die stelling heeft de Neder- 
iandse socialist dr. S. Patijn in opdracht van 
de politieke commissie van het Europese 
Parlement een ontwerp-verdragtekst
gemaakt voor zulke verkiezingen. Zijn 
verslagen is gegoten in de vorm van een 
resolutie die door het Europees Parlement 
kan worden aangenomen. Deze dagen heeft 
Patijn op een persconferentie in  Brussel zijn 
verslag openbaar gemaakt.

Volgens dr. Patijn zouden op de eerste 
zondag in mei van het jaar 1980 in alle 9 
EG-lidstaten de eerste rechtstreekse ver
kiezingen voor het Europese Parlement 
moeten plaatsvinden. Het aantal 
afgevaardigen dat in elke lidstaat gekozen 
moet worden heeft hij als volgt vastgesteld; 
België 23, Denemarken 17, de Duitse 
Bondsrepubliek 71, Frankrijk 65, Ierland 
13, Italië .66, Luxemburg 6, Nederland 27, 
het Verenigd Koninkrijk 67. Alles bijeen 
zijn dat 355 leden. Patijn meent het totaal 
aantal afgevaardigen tussen de 350 en 400 
moet liggen om nog een „"werkbaar” 
parlement te kunnen hebben.

De afgevaardigen moeten voor vijf jaar 
worden gekozen. De verkiezingen moeten 
algemeen, vrij, op gelijkheid berustend en 
geheim zijn. De verkiezingsprocedure, zou 
in alle lidstaten gelijk moeten zijn maar 
voorlopig, zo stelt Patijn, kan men zich 
beter houden aan de per lidstaat geldende 
voorschriften over stemplicht,
kiesgerechtigde leeftijd enzovoort. Patijn 
acht het nog te vroeg om zich definitief uit 
te spreken over de betrekkingen tussen de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement. Zijn conclusie is dat de uit
oefening van een nationaal mandaat, naast 
het Europese, mogelijk maar niet verplicht 
dient te zijn.

Gemakkelijk
Patijn zegt in zijn verslag wel dat nationale 
parlementen, in hun eigen belang zowel als 
in het Europees belang, maatregelen 
moeten nemen om afgevaardigen die een 
nationaal mandaat willen behouden het 
„thuis” zo gemakkelijk mogelijk te maken, 
opdat ze hun Europees mandaat optimaal 
kunnen vervullen. De Nederlander denkt 
daarbij aan een aantal mogelijke varianten: 
leden van het Europees Parlement zijn ook 
lid van hun nationale parlement, met of 
zonder stemrecht; de leden van het europees 
Parlement zijn vrijgesteld van actieve 
medeweking aan het werk van hun

nationale parlement; leden van het 
Europees Parlement kunnen hun stemrecht 
„thuis” overdragen aan een andere 
afgevaardigde.

Het verslag van de heer Patijn stoelt op een 
al in 1960 uitgebracht verslag van de toen in 
het Parlement zitting hebbende Belg 
Dehousse. In juni 1973 besloot het 
Europese Parlement dat er een nieuw 
verslag moest komen (de Gemeenschap was 
intussen uitgebreid). In september vorig 
jaar werd Partij door de politieke commissie 
van het Parlement tot rapporteur benoemd.

Evenredig

De verdeling van de zetels over de lidstaten 
moet een zo hoog mogelijke evenredigheid 
brengen tussen het aantal inwoners van die 
staat en zijn afgevaardigen in het Europese 
Parlement. Alle politieke groeperingen van 
betekenis dienen in het Europees Parlement 
te zijn vertegenwoordigd en een nieuwe 
verdeling van de zetels mag in geen der 
lidstaten leiden tot vermindering van het 
huidige aantal zetels van die staat in het 
Europees Parlement.
Patijn heeft een schema ontworpen dat zegt 
dat staten met minder dan 1 miljoen 
inwoners 6 zetels krijgen. Bij een inwonertal 
tussen de 1 en 2,5 miljoen krijgt een lidstaat 
12 zetels. Elke lidstaat met 5 miljoen
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inwoners krijgt er voor elke 500.000 
Inwoners boven de 2,5 miljoen 1 zetel bij. 
Elke staat met tussen de 5 en 10 miljoen 
inwoners krijgt er voor elke 750.000 
inwoners boven de 5 miljoen 1 zetel bij. 
Iedere staat met tussen de 10 en 50 miljoen 
inwoners krijgt er voor elke miljoen 
inwoners boven de 10 miljoen p f  een deel 
ervan) Lzetel bij en elke staat met meer dan 
50 miljoen inwoners krijgt voor elke 1,5 
miljoen inwoners (of een deel daarvan) 
boven de 50 miljoen er 1 zetel bij.
In de middag, nadat Patijn ’s ochtends zijn 
denkbeelden voor de Europese pers uiteen
gezet had, vergaderde de politieke commis
sie van het Europese Parlement erover. In 
die vergadering bereikte de Commissie nog 
geen overeenstemming, maar wel aanvaard
de ze vier grondslagen voor de bepaling van 
het aantal leden van het Europese 
Parlement.

De grondslagen zijn de volgende: het aantal 
leden van het Europees Parlement zal voor 
alle lidstaten worden vastgesteld zoveel 
mogelijk proportioneel naar het aantal 
inwoners; het minimum aantal zetels voor 
een lidstaat zal 6 zijn; het Parlement moet 
zelf de Raad het totaal-aantal leden voor
stellen en dat niet óverlaten aan andere 
instellingen en het totaal aantal leden mag 
niet zo groot worden dat het Parlement met 
zijn huidige functies „onwerkbaar” wordt.

Voor het concrete aantal leden zullen de 
fracties nog nadere voorstellen indienen.
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CHU-fraktie achter Van A gt in zijn beieid  

tegenover de Bioemenhovenkiiniek
Mijn fractie steunt het beleid van het kabi
net, voorzover dat is gericht op een afdam
ming van werkzaamheden, zoals deze in de 
Bloemenhovenkliniek te Heemstede worden 
verricht.
Mijn fractie acht zich niet gebonden aan de 
kabinetsafspraken ten aanzien van wetge
vende procedures, vervolgingsbeleid en toe
zicht, zoals deze in de laatste drie alinea^ 
van de brief zijn vervat.

Dit zei de CHU-woordvoerder, mr. W . 
Scholten vorige week in de Tweede Kamer 
tijdens het debat over het vervolgingsbeleid 
van minister Van Agt tegen de Bloemenho
venkliniek in Heemstede.

M ijn  fraktie hecht er aan aldus Scholten, 
vast te leggen dat haar standpunt t.a.v, dit 
vervolgingsbeleid niet kan en mag worden 
gezien als een standpunt ten aanzien van de 
toekomstige wetgeving. In het bijzonder 
mag uit het feit, dat wij het vervolgingsbe
leid van de Minister van Jnsitie —  en dus 
van het gehele kabinet-Den Uyl —  ten aan
zien van het verbreken van zwangerschap
pen van langere duur dan 12 weken onder
steunen, niet worden afgeleid, dat w ij ons 
akkoord verklaren met de bestaande prak
tijk  ten aanzien van de beëindiging van 
zwangerschappen van kortere duur.

f
Taak van de rechter

Over de taak van de rechter in deze kwestie 
merkte Scholten op dat deze voor een b ij
zonder moeilijk oordeel wordt geplaatst. 
Op 5 april 1973 heeft Minister Van Agt op 
vragen van collega Jongeling o.m. geant
woord, dat de regelen der geneeskunst niet 
de grenzen der aanvaardbaarheid van abor
tus aangeven. Deze regelen toestaan waar 
mogelijk de wijze van indicatiestelling aan 
de eisen van zorgvuldigheid voor de afwe
ging van relevante factoren.

Over die grenzen van aanvaardbaarheid 
heeft de wetgever rechterlijk nog geen oor
deel kunnen geven. Gelet hierop kan en 
mag naar het oordeel van mijn fractie aan 
de rechterlijke uitspraak, welke thans wordt 
uitgelokt, geen andere betekenis worden 
toegekend dan te zijn een bindende be
slissing op basis van de huidige wetgeving in 
een concrete situatie.
Andere gezegd: de rechterlijke beslissing, 
die nu zal komen, is niet bepalend voor het 
toekomstig wettelijk regiem. Daarover 
beslist de wetgever als politiek orgaan en 
niemand anders.

Vragen

Spreker kwam vervolgens to t een aantal 
vragen over het vervolgingsbeleid.

Van de zijde van de leiding van de 
Bloemenhovenkliniek is reeds verklaard, 
dat b ij een gerechtelijk ingrijpen de werk
zaamheden naar elders zullen worden 
verplaatst. W il de Minister van Justitie be
vestigen, dat b ij het eventueel ontstaan van 
alternatieve Bloemenhovenklinieken op 
gelijke wijze als thans voorzien door de 
overheid tot actie zal worden overgegaan.

Ik  zou graag van de minister willen verne
men o f zijn interpretatie van de woorden 
„by dringende noodzakeiykheid”, te weten 
dat b ij uitstel van ingrijpen de in beslag te 
nemen goederen buiten het bereik van de 
justitie zouden worden gebracht, is geba
seerd op de geschiedenis van de totstandko
ming van deze bepaling, o f op jurispruden
tie o f op het oordeel van gezaghebbende 
schrijvers.

Zal het O.M. voor het geval de rechtbank 
een verlof ex art. 111(1) zou afwijzen, tegen 
deze beslissing van de rechtbank appel aan
tekenen?

Waarom wordt gesproken van abor
tuspoliklinieken en niet van abortuskli
nieken. Maakt het kabinet onderscheid tus
sen deze beide vormen? Waarom, dat is 
mijn tweede vraag, wordt gezegd, dat het 
vervolgingsbeleid niet zal worden „^er- 
scherpt?’
Betekent dit, dat het vervolgingsbeleid wel 
kan worden gewijzigd, b.v. in deze zin, dat 
het verder zal worden afgezwakt? Mijn 
fractie zou het niet ondenkbaar hebben ge
vonden, wanneer het vervolgingsbeleid wel 
zou worden verscherpt, o.a. om te voorko
men, dat er een te grote dbtantie gaat ont
staan tussen hetgeen nu wordt getolereerd 
en straks door de wetgever als grens van 
aanvaardbaarheid wordt aangeduid.

Betekent de mededeling, dat de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne be
paalde voorzieningen in algemene zieken
huizen gaat bezien, dat z ij op d it punt een 
deel van de taakopdracht aan haar staats
secretaris heeft teruggenomen. Zo ja, op 
welke grond is dat gebeurd?

Toezicht

De CH-woordvoerder ging voorts in op de 
positie van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid en de Maatschappij tot bevor
dering van de geneeskunst. H ij zei hierover 
het volgende:

Wat is de positie van het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid in de nieuwe situatie? 
Heeft de Maatschappij geheel o f ten dele de 
plaats van het Staatstoezicht overgenomen? 
is hetgeen nu wordt voorgesteld in overeen
stemming met de taak, die aan het Staats
toezicht is opgedragen in de Gezondheids
wet 1956?
Zijn er waarborgen, dat in deze algemene 
ziekenhuizen voor de vraag al o f niet abor
tus- naast de technische voorzieningen, 
waarop de Minister van Volksgezondheid 
zal toezien —  op voldoende wijze een afwe
ging van factoren plaats vindt?
Hoe is het toezicht op deze afweging gere
geld; heeft de Minister van Justitie hier ook 
een taak?
Wie bepaalt met welke instanties via de 
Maatschappij tot Bevordering van de Ge
neeskunst overleg zal worden gevoerd? 
Heeft de Maatschappij hierin een advise
rende o f zelfs een beslissende stem? , 
Zyllen tot die instituties ook verpleegsters 
behoren?
Welke instituties heeft de Ministers op het 
oog?
M(jet u it het feit, dat het overleg via de 
Maatschappij wordt gevoerd, worden ge
constateerd, dat het oordeel van die Maat
schappij per saldo het zwaarste gewicht zal 
hebben?

Proi:ednre wetgeving

Scholten besteedde voorts aandacht aan de 
procedure rond de abortuswetgeving. H ij 
was met de minister van oordeel dat een 
spoedige totstandkoming van nieuwe wet
geving geboden b lijft.

Zoals bekend, aldus spreker heeft de CHU- 
fraktie zich b ij de kabinetsformatie niet 
kunnen verenigen met de daarvoor gekozen 
procedure. Naar ons oordeel had het kabi
net-Den Uyl zelf een standpunt over het 
vraagstuk van de abortus moeten bepalen.

Het ontbreken van kabinetsbeleid op d it 
punt is naar ons oordeel ook de voornaam
ste oorzaak ervan, dat het vervolgingsbeleid 
op basis van de bestaande wetgeving een zo 
ernstig politiek meningsverschil binnen het 
kabinet heeft veroorzaakt.
Ten aanzien van de toekomstige wetgeven
de procedure gaat het kabinet ervan uit, dat 
omstreeks de komende jaarwisseling de weg 
vrij zal zijn voor de parlementaire behande
ling van één o f meer initiatiefontwerpen 
terzake. Ik  teken hierbij twee dingen aan. 
In de eerste plaats dat het kabinet door een 
afzonderlijk behandeling van de in itiatief- 
wetsontwerpen politiek mogelijk te achten, 
zich —  en ik dacht voor de eerste maal —  
losmaakt van één van de punten van het 
zgn. préconstituerend beraad. Zie ik  d it 
juist?
Het zal overigens duidelijk zijn, dat de posi
tie van mijn fractie daardoor niet wordt ge
wijzigd.

Principiële visie CHU

Spreker was zijn rede begonnen met de 
weergave van de visie van de CHU-fraktie 
op de abortusproblematiek.
H ij deed d it aan de hand van een citaat u it 
de memorie van toelichting van het wets
ontwerp dat tijdens het kabinet-Biesheuvel 
door de ministers Stuijt en Van Agt was in 
gediend.

,41ct gaat ten enenmale niet aan tot afbre
king van een ongewenste zwangerschap 
over te gaan zonder dat terdege is overwo
gen of het uitdragen van de zwangerschap 
een zo ernstige aantasting van het welzijn 
van de vrouw ten gevolge zou hebben, dat 
opoffering van de vrucht —  als uiterste 
middel —  in het gegeven geval als aan
vaardbaar valt te beschouwen. Daarbij 
moet men er zich rekenschap van geven, dat 
menselijk leven tot de gewichtigste rechts
goederen behoort. Het moet als zodanig 
diMr het recht beschermd worden, ook wan
neer er nog slechts sprake is van menselijk 
leven in ontwikkeling”.

Dit citaat‘verwoordt op Juiste wijzen de in
valshoek van waaruit de CHU-fractie het 
probleem van de abortus in het algemeen en 
de thans in discussie zijnde brief van de 
Minister wil benaderen.

Ik wil daaraan nog toevoegen, dat abortus 
een noodoplossing is voor een noodsituatie, 
aldus mr. W . Scholten.

Stemmingen

Het debat over het vervolgingsbeleid ten 
opzichte van de Bloemenhovenkliniek 
vormde in feite slechts een voorpostenge
vecht tussen de Kamerfrakties op de nog te 
verwachten discussie over de in itia tie font
werpen inzake de wettelijke regeling van 
abortus. Momenteel ligt er het in itia tie f
voorstel van de socialisten Lamberts en 
Roethof. Het initiatiefontwerp van KVP en 
ARP moet nog komen; terwijl ook de V VD  
een initiatiefvoorstel heeft aangekondigd.

Onverdeelde steun in d it debat over het 
beleid ten aanzien van de abortuskliniek 
Bloemenhoven kreeg minister Van Agt van 
KVP. ARP en CHU.
Alle overige frakties hadden —  op verschil
lende gronden —  kritiek.
Op d it moment wenste echter geen enkele 
partij —  met name de regeringspartners 
van de „linkse drie " —  daar politieke kon- 
sekwenties aan te verbinden.
Mevrouw Goudsmit.die het debat had aan
gevraagd, zag a f van het indienen van een

motie. Ook PvdA en PPR dienden geen 
motie in. Opvallend was ook het gewicht dat 
de KVP aan d it debat toekende. Als enige 
fraktie werd van haar kant het woord ge
voerd door de fraktievoorzitter.

De vier ingediende moties werden door 
minister Van Agt sterk ontraden.
Een motie van de communist de Leeuw, die 
het beleid ten aanzien van de Bloemenho’- 
venkliniek veroordeelde als het „regionaal 
hanteren van bijzondere normen werd al
leen gesteund door CPN en PSP.
Een tweede motie-De Leeuw, waarin de ge
hanteerde termijn van 12 weken zwanger
schap ondeugdelijk werd genoemd werd be
halve door CPN en PSP gesteund door een 
aantal leden van de PvdA- en D ’66-fraktie. 
De heer Keuning (DS’70) vroeg intrekking 
van het verzoek aan het openbaar ministe
rie in Haarlem tot huiszoeking en inbeslag
neming van de apparatuur van de Bloe
menhovenkliniek. Deze motie werd ge
steund door DS’70, V V D  en een aant.tl Ie 
den van de PvdA.
Tenslotte vroeg mevrouw Veder-Smit 
(VVD) af te zien van strafvervolging van 
artsen, die zonder bezwaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid in abortus
klinieken werken. Deze motie werd ge
steund door VVD , DS’70, CPN, PSP en een 
aantal leden van PvdA en D ’66.
Alle moties werden verworpen.

H. van Spanning

CHU-Tweede Kamerfractie 
achtte beslissing van kabinet

over Oosterschelde niet juist
De CHU Tweede Kamerfraktie beoordeelt
de gekozen oplossing voor de Ooster Schel
de niet positief.

1. Het kabinet heeft een buitengewoon 
dure oplossing gekozen. De meerkosten 
zijn naar schatting van de CHU veel 
meer dan de 1,8 m iljard die het kabinet 
begroot.
Dat legt een extra last op de toch al hoge 
overheidslasten. D it had door keuze voor 
andere varianten van een oplossing kun
nen worden voorkomen.

2. Het kabinet heeft een oplossing gekozen 
die ook aan het geheel van de milieube
langen geen recht doet.

j  Nu noodzakelijke dijkverhogingen zul
len landschappelijk aan fraaie delen van 
het Zeeuwse landschap ernstige schade 
toebrengen.
Ook landbouwbelangen worden hiermee 
geschaad.

3. Het kabinet heeft een oplossing gekozen 
die technisch erg onzeker is.
Het kleppenstelsel in de 
stormcaissondam is technisch ingewik
keld en onvolmaakt. Die keuze zal zeer 
hoge onderhoudskosten met zich mee
brengen. Niet duidelijk is op wie de 
onderhoudskosten worden afgewenteld. 
Ook de onderhoudskosten moeten wor
den meegerekend bij de totale kosten.

4. Het kabinet heeft een oplossing gekozen 
die ook voor de veiligheid onvoldoende 
is.
Tot 1985 b lijf t de veiligheid zelfs geheel 
in de lucht hangen. De veiligheid moet 
naar de visie van de CHU in de zeventi
ger jaren bereikt zijn.
Herziening van deze beslissing en nader 
overleg met Zeeland is wenselijk.
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PA R LEM EN TA R IA
Scholfen in Tweede Kamer:

M IN ISTER  V A N  A G T LIJKT VER W O R PEN  
C H U -M O TIE  O V ER  POLITIE U IT  TE VO ER EN

,Jk heb de indruk dat mijn vorig jaar ver
worpen motie over de versterking van het 
politie-apparaat, in afwachting van nadere 
studies, in wezen grondslag van beleid is ge
worden. Het kabinet schijnt zich de in deze 
motie neergelegde opdracht meer bewust te 
zijn geworden en dit ook te tonen in haar 
beleid. Dat beleid zullen wij steunen”.
Dit zei mr. W . Schotten, vorige week in de 
Tweede Kamer bij de behandeling van het 
onderdeel politie, uit de begrotingen van 
Binnenlandse Zaken en Justitie.
Gezien een aantal recente uitspraken van 
de ministers Van Agt en De Gaay Fortman 
over de politie constateert de CHU-ftaktie 
een meer realistische benadering van deze 
problematiek.

Cijfers zeggen aldus spreker natuurlijk niet 
alles maar toch schijnen sommigen ander
zijds nauwelijks enige waarde aan derge
lijke gegevens toe te kennen. H ij wees er op 
dat het aantal ter kennis van de politie ge
komen misdrijven in de eerste helft van d it 
jaar met 15% ten opzichte van vorig jaar. 
Het aantal ontdekte steeg van 184.00 tot 
212.00. Het percentage mishandelingen 
daalde met 4%, maar de misdrijven tegen 
het leven stegen met 16% eh het aantal ont

dekte vernielingen met 25%. Opiumwet: 
20%; vuurwapenwet: 36%.
Wie op basis van deze cijfers b lijft vol
houden, dat het allemaal niet zo erg is, 
maakt zich schuldig aan het op politieke 
gronden verdoezelen van de werkelijkheid, 
aldus Scholten.

Spreker vroeg voorts aandacht voor de stij
ging van de crim inaliteit onder jeugdigen 
van 18 tot 21 jaar. Ook de toeneming van de 
georganiseerde misdaad vormt zijns inziens 
in ons land een groeiend probleem. Daar
naast achtte hij het toenemen van het ille
gale wapenbezit en de handel in harddrugs 
zorgwekkend.
Voor bestrijding van de harde crim inaliteit, 
die veelal in het verlengde lig t van de 
georganiseerde crim inaliteit achtte h ij 
centralisering van bepaalde politie-eenhe
den noodzakelijk; geweld soms onvermijde
lijk  en op zich onsympathieke maatregelen 
als het aftappen van de telefoon, geboden.

M ijn  fraktie, aldus de CHU-woordvoerder, 
ondersteunt een beleid dat door het vormen 
van grotere en gespecialiseerde eenheden 
zich richt op bestrijding van de harde 
criminaliteit. Ook los hiervan zal binnen de

politie een steeds grote samenwerking ge
boden zijn.

Midden- en kleinbedrijf

Voorts beklemtoonde spreker de problemen 
van het midden- en kleinbedrijf ten op
zichte van de toenemende criminaliteit. 
Volgens sommigen zullen d it „maar”  ver
mogensdelicten zijn.

Maar het gaat hier niet alleen om aantas
ting van het eigendomsrecht, maar het 
economisch bestaan van deze mensen is 
hierbij mede in het geding. Hier vindt 
„broodroof’ in de meest directe zin plaats, 
Mijn fractie vraagt voor deze problematiek 
zeer grote aandacht van de bewindslieden. 
In dit verband zet ik een streep onder deze 
passage in de M.v.T.: „Tegengaan van de 
onveiligheid op straat kan het bestaan wor
den bevorderd door een zo goed mogeiyk 
algemeen toezicht ook des nachts en wel 
speciaal daar, waar gelet op de ervaring, 
noodzakelijk is gebleken”.

Spreker drong er voorts op aan de sterkte 
van de politiecorpsen verder omhoog te 
brengen. De uitrusting zal verbeterd moe

ten worden temeer omdat de misdadigers 
ook over steeds betere apparatuur beschik
ken.
De opleiding van de politie zal zijns inziens 
meer maatschappelijk gericht moeten zijn. 
H ij vroeg zich af o f de tijd  voor her- en 
bijscholing voldoende is. Meer aandacht is 
zijns inziens nodig voor het feit dat de poli
tie —  met name in Amsterdam- overbelast 
is en veel overuren maakt.

Verder drong Scholten er op aan het we
tenschappelijk onderzoek ook te richten op 
de fiscale crim inaliteit.

H ij wees er op dat het feit dat het openbaar 
ministerie nadat met veel moeite opsporing 
door de politie is verricht, vaak niet tot ver
volging over gaat. Die beslissing hoeft niet 
onjuist te zijn maar het wekt veel frustra
ties. Spreker pleitte voor een zo goed en zo 
open mogelijk contact tussen politie en het 
openbaar ministerie.
Tenslotte zei Scholten het volgende:

,J)e gemiddelde politieman staat voor een 
uitzonderlijk moeilijke opgaaf. Ik durf te 
stellen —  en dat geldt voor Rijks- en Ge
meentepolitie beide —  dat hij en zij in het 
algemeen hun taak met grote inzet en 
plichtsbetrachting vervullen. Ik wens beide 
bewindslieden bij hun taak t.a.v. het politie
apparaat in Nederland wijsheid en sterkte 
toe.
De politieman beschermt de burger en 
staat. Hij kan er aanspraak op maken, dat 
zij, die door hen beschermd worden, zich 
met hem solidair tonen.”

H. van Spanning

Vertraging van abortuswetgeving ligt 

niet aan de CHU
De CHU-firaktievoorzitter dr. RJJl. 
Kruisinga heeft onlangs in een rede te 
Apeldoorn verwijten dat de vertraging van 
de abortuswetgeving door de CHU veroor
zaakt zou zijn, van de hand gewezen. 
Ziowel op een vergadering in Haarlem als 
voor de AVRO-radio is buiten aanwe
zigheid van de CHU beweerd dat het veel 
tijd zou hebben gekost de CHU voor een 
initiatiefvoorstel mee te krijgen. Het stand
punt van de CHU was echter van begin af 
aan volstrekt duidelijk. Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat na mededelingen van de 
CHU tijdens de formatie; na de rede van Ti- 
lanus bij de regeringsverklaring en na het 
artikel van Tiianus in De Nederlander, van 
22 februari jJ. nu weer dit type uitspraken 
wordt gedaan, aldus spreker.

Formatiedebat

H ij herinnerde vervolgens aan wat Tiianus 
tijdens het debat over de regeringsverkla
ring in mei 1973 over de abortuskwestie 
heeft gezegd. Tiianus heeft toen gesteld dat 
de CHU de oplossing die b ij de kabinetsfor
matie voor de abortuskwestie is getroffen, 
principieel geheel onjuist acht.
Daarom zijn wij ook niet verbaasd over de 
moeilijkheden, die nu rijzen. Z ij zijn daar
door veroorzaakt.

Tiianus zei: „een zo principiële kwestie als 
bescherming van het leven en integriteit van 
de persoonlijkheid,-die b ij de abortus aan 
de orde komen, moest o i. door het kabinet 
geregeld worden en niet via twee initiatie- 
vontwerpen aan de Kamer worden overge
laten. Het kabinet moet bij de wetgeving op 
een zo essentieel punt leiding geven en zich 
niet aan de verantwoordelijkheid onttrek
ken door in een passief beleid d it over te la
ten aan de Kamer” .

CHU via tv en radio
De CHU verzorgt de volgende 
politieke zendtijd via radio en tv.

televisie:
de eerstvolgende uitzending is op 
woensdag 11 december om 20.20 uur 
via Nederland 1.

radio:
de eerstvolgende uitzending is op 
vrijdag 15 november om 18.20 uur 
via Hilversum 1 en vervolgens 
vrijdagavond om de veertien dagen.

„W ij achten het onjuist, dat het kabinet het 
wetsontwerp Stuyt/Van Agt prijs geeft, ten 
eerste'omdat wij menen, dat de overheid die 
verantwoordelijkheid niet mag ptiys geven, 
maar ook om ^t wij het niet in overeen
stemming met een juist pariomentair optre
den achten bij een vorige kabinetsformatie 
met de W D en DS’70 een bindende af
spraak te maken en dat nu ten opzichte van 
de linkse drie niet te doen. De CHU meent, 
dat het kabinet leiding moet geven bij de 
wetgeving op een zo essentieel terrein van o- 
verheidsverantwoordelijkheid”, aldus Ti- 
lanus.

Ardkel van Tiianus

Spreker noemde de opmerkingen, die over 
de CHU in deze kwestie gemaakt zijn des te 
verwonderlijker omdat Tiianus in de Ne
derlander van 22 februari de visie van de 
Unie nogmaals uitvoerig heeft uiteengezet.

In d it artikel stelde Tiianus", dat h ij tijdens 
de formatie aan Aantjes en Andriessen had 
meegedeeld, dat de CHU niet akkoord kon 
gaan met de regeling, die in het werkdocu
ment Van Agt-Albada was opgenomen, en 
dat de CHU aan de opstelling van een in i- 
tiatiefontwerp niet zou kunnen meedoen. 
Tiianus tekende in d it artikel hierbij aan, 
dat de fraktie het niet ju ist vond, dat b ij de 
formatie-Steenkamp-Biesheuvel V V D  en 
DS’70 gebonden waren aan het ontwerp 
Stuyt-Van Agt, terwijl met de „linkse drie” 
op d it punt geen afspraak werd gemaakt.

Bovendien achtte de C HU-fraktie het 
principieel ethisch onjuist, dat Minister 
Van Agt gedwongen werd zijn eigen wets
ontwerp in te trekken en eventueel het 
initiatief-Lamberts-Roethof —  als het 
wordt aangenomen —  te contrasigneren. 
Een praktisch politiek bezwaar was aldus 
Tiianus in De Nederlander voorts, dat b ij de 
regeling tijdens de formatie in feite het 
christen-democratisch standpunt is prijsge
geven. VVD  en DS’70 zijn nu volkomen vrij 
om beide initiatiefvoorstellen te beoordelen. 
Men heeft daarbij van VVD  en DS’70 ook 
iets verlangd, wat men van PvdA, PPR en 
D ’66 niet verlangde.

’ Voorts schreef Tiianus

Wij konden de oplossing, die b ij de formatie 
voor de abortuskwestie is getroffen, 
principieel niet delen. De oplossing van d it 
vraagstuk wordt echter door KVP, ARP en 
CHU vanuit eenzelfde achtergrond bena
der.
Daar hebben we nimmer tw ijfel over laten 
bestaan.
Op 31 oktober heeft de CHU-fractie ten o- 
vervloed nogmaals toen per b rie f aan KVP 
en ARP meegedeeld, dat w ij onze bezwaren

tegen de b ij de formatie overeengekomen 
procedure handhaven. Daar zijn de moei
lijkheden ontstaan. Daar komen huidige 
moeilijkheden met name u it voort. U iter
aard zijn w ij waar nodig en mogelijk bereid 
adviezen te geven.-
Tiianus zei naar aanleiding hiervan in zijn 
genoemde artikel: „Mogelijk kan dat door 
advies u it te brengen over een concept, dat 
door de werkgroep van KVP en ARP is op
gesteld.

Conclusie

Samenvattend stelde spreker het volgende:

Concluderend is de CHU-fractie van oor
deel, dat onze visie reeds tijdens de formatie 
voor KVP en ARP volkomen duidelijk is 
geweest en ook steeds duidelijk is gebleven. 
Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. 
Het is dan ook onbegrijpelijk, dat na de me

dedeling tijdens de formatie, na de rede van 
Tiianus bij de regeringsverklaring en na het 
artikel van Tiianus in De Nederlander van 
22 februari j  J. nu weer dit type uitspraken 
wordt gedaan.
Partijen betrokken bg de kabinetsformatie 
zijn voor de destijds genomen beslissing 
verantwoordelijk. Die beslissing leidt nu tot 
moeilijkheden.
Dat kon ook worden verwacht.
In een zo belangrijke zaak van vraagstuk
ken van leven en dood hoort de regering zelf 
een standpunt te hebben, dat vindt de CHU. 
Dat is een heel belangrijk punt. Tiianus 
heeft dat een en andermaal onderstreept. 
De CHU blijft desondanks bereid om, zoals 
Tiianus het stelde, adviezen bij de voorbe
reiding van enig ontwerp te geven, aldus 
Kruisinga in Apeldoorn.

H. van Spanning.

Tiianus suggereert:

C o n tro le e r  u itg a v e n  

z ie k e n fo n d s e n  v a n  b u ite n  a f
Tijdens het debat over de begroting van 
volksgezondheid heeft CHU-woordvoerder 
drs. AJ).W . Tiianus de suggestie gedaan de 
uitgaven van de ziekenfondsen van buiten 
af te laten controleren.
Hij kwam tot deze opmerkingen naar aan
leiding van de kritiek die de heer Beekmans 
(D’66) maakte op de te hoge declaraties, die 
een aantal me^ci zijn inziens indient. 
Zowel staatssecretaris Hendriks als de heer 
Beekmans (in ,J)en Haag Vandaag”) 
stelden'dat zij dit een belangryke en nuttige 
gedachte vinden.

Naar aanleiding van de bezwaren maakte 
die Beekmans had geuit merkte Tiianus in 
zijn repliek het volgende op:

,A ls gegevens die de heer Beekmans 
heeft verstrekt ju ist te zijn —  h ij k rijg t 
nog wel gelegenheid ze te bevoegder 
plaatse met man en paard te adstrueren 
—  zijn er meer fouten gemaakt. In  de 
eerste plaats hebben artsen dan niet goed 
voorgeschreven. In  de tweede plaats 
hebben de apothekers dan niet goed ge
signaleerd, waartoe zij zich wel verplicht 
hebben.
In de derde plaats hebben de 
ziekenhuizen en de ziekeninrichtingen 
een fout opnamebeleid gevolgd. Tot slot 
is er. de controlerend geneeskundige van 
de ziekenfondsen, die teweinig intensief 
heeft gecontroleerd. D it alles versterkt 
m ij in de gedachte, dat w ij naar een 
hoogwaardig apparaat voor kwaliteits
controle moeten komen, buiten de pro- 
duktie lijn  van de geneeskunde, zoals

ieder normaal bedrijf buiten de pro- 
duktie lijn van buitenaf komende 
controleapparaten heeft. Zou de Staats
secretaris over die gedachte eens willen 
nadenken?”

Hartziekten

De CH-woordvoerder vroeg in zijn bijdrage 
aan d it debat onder meer aandacht voor het 
onderzoek naar de bestrijding van hart
ziekten.

De Centrale Raad van de Volksgezondheid 
heeft geadviseerd de afbraak van het net
werk van consultatiebureaux te stoppen. 
W il de staatssecretaris d it advies volgen? Er 
moet een einde komen aan de onzekerheid 
en de onvoldoende rechtspositie van het 
personeel.
Het experiment met het preventieve onder
zoek van hartziekten li jk t gunstig te 
verlopen. Nederland is na Finland het twee
de land met het hoogste aantal hartinfarc
ten. De procentuele stijging van de sterfte 
aan deze ziekte is in Nederland het grootst.

H ij bepleitte verdere uitbreiding van d it 
experiment.
Voorts vroeg h ij een positief antwoord op 
het eerder gedane verzoek van de Ne
derlandse Vereniging van Gerontologie, om 
medewerking aan de oprichting van een 
gerontologisch instituut, voor onderzoek 
betreffende de ouder wordende mens.

H. van Spanning.
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Com m entaar Dr, R, J. H. Kruisinga t  fractievoorzitter CHU 2 e  kam er — 

in AVRO-radiojournaal 10 novem ber op de econom ische noodsituatie

Méér begrip en samenwerking nodig
Het ondernemingsklimaat in ons land is 
ronduit slecht. Het is sinds de oorlog nog 
niet zo slecht geweest.
De werkloosheid onder de jongeren en in de 
bouw was nog nooit zo hoog.
De woningbouw ligt erg laag. 
Middenstanders, tuinders en boeren onder
vinden een ongekende inkomensachteruit
gang.
Het kabinet mag 'niet ontkennen ongeacht 
de buitenlandse situatie, dat het hiervoor 
mede-verantwoordelijk is.
Het heeft de ernst van de toestand veel te 
laat onderkend. En geen aangepaste maat
regelen zijn genomen.
En sommige maatregelen —  op zich goed 
— in een tempo dat funest was.
De eenzijdige voorstellen nu tot vergroting 
van de overheidsuitgaven alleen kunnen 
ook geen oplossing bieden.
Er zal ook belastingverlaging moeten ko
men.
Onder deze omstandigheden als premier 
den Uyl nu zelf schetst is het nodig dat er 
meer onderling begrip en samenwerking 
komt. Bereidheid ook tot gesprek tussen 
werkgevers en werknemers ook met de mid
denstand en de landbouw.
Ook politiek heeft de toestand gevolgen. 
Wij hebben als CHU premier den Uyl bij de 
oliecrisis gezegd: „Een kabinet met een 
ander program is nu noodzakelijk” Dat 
herhaal ik nu.
De kabinetsgrondslag deugt niet.
Onder deze omstandigheden deugt ze hele
maal niet. Vandaag geldt het gestelde in 
versterkte mate.
Nu is aller inspanning gezamenlijk nodig. 
De tekenen zijn duidelijk:

1. topniveau van werkloosheid
2. de ongekende snelheid van de geldont
waarding
3. de noodsituatie in de middenstand, in de 
landbouw en in de tuinbouw.

Daarom ook politiek gezien is een kabinet 
met een duidelijk ander program noodza
kelijk.
Een meer nationaal kabinet dan dit kabinet 
is nu nodig om de moeilijke situatie het 
hoofd te bieden.
Premier den Uyl zou dit ook zelf in moeten 
zien.

Dat mag men nu van hem verwachten. 
Hij zou de aangewezene zijn om daartoe een 
iniatief te nemen.

Nader commentaar

Kruisinga heeft voorts maandagmiddag in 
het NOS-Radiojournaal de volgende reaktie 
gegeven:

„Nationale ramp” is natuurlijk een betrek
kelijk begrip.
W at w ij ^ s  CHU geconstateerd hebben zijn 
zes heel belangrijke moeilijkheden:
Ie. ongekend tempo van geldontwaarding 
van inflatie;
2e. ongekend hoge werkeloosheid met name 
bij de jongeren en in de bouw 
3e. ongekend grote moeilijkheid oudere 
werknemers te herplaatsen.
4e. noodsituatie bij de middenstand.
5e. noodsituatie bij de tuinbouw;
6e. zeer grote moeilijkheden in de land
bouw.

Nu, dat zijn zes punten die tonen dunkt ons 
dat er een toestand is waar meer samenwer
king en méér overleg nodig is dan nu ge
schiedt. Wij vinden dat als CHU heel erg 
nodig. Zeker nu.

Wij zullen dat beroep op bereidheid tot sa
menwerking blijven doen. Een meer na
tionaal kabinet is nu naar onze visie nodig. 
Ik weet, dat ik hier ook de mening van de 
Eerste Kamerfractie van de CHU weergeef. 
Ook die is van oordeel, dat we de proble
men, die nu dringend om een oplossing vra
gen, beter met een andere regerings- 
constructie te lijf kunnen.

Naar ik aanneem zal ook CHU-fractievoor
zitter van de Eerste Kamer, prof. van Hulst 
daar bij de komende algemene be
schouwingen in de Eerste Kamer op wijzen. 
Ik heb trouwens niet alleen gezegd, dat er 
meer samenwerking in de politiek nu nood
zaak is.

Ik heb ook gezegd —  en dat is ook in de lijn 
van de visie van de CHU: afwijzen van pola
risatie, afwijzen van aanscherpen van te
genstellingen. Maar juist nu proberen door 
overleg tot oplossingen te komen. Niet al
leen in de politiek is meer samenwerking 
gewenst. Ook in het bedrijfsleven is dat no
dig:
ook tussen werknemers en werkgevers is die 
meerdere samenwerking noodzaak, ook 
tussen werknemers, werkgevers, mid
denstand en land- en tuinbouw is dat over
leg erg wenselijk.
Wij zijn als CHU trouwens ervan overtuigd, 
dat zonder die samenwerking, zonder dat o-
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verleg, we niet tot een goede oplossing van 
de huidige vraagstukken kunnen komen.

C H U -fra k tie :  K a b in e t-D e n  U y l w a s  v e e l t e  o p tim is tis c h
,^ e t  kabinet-Den Uyl is veel te optimistisch 
geweest over de ontwikkeling van de inter
nationale economische situatie” . D it com
mentaar heeft de christelijk-historische 
fractie in de Tweede Kamer einde vorige 
week gegeven, nadat van de kant van het 
kabinet bekend was gemaakt dat op korte 
termijn een samenstel van maatregelen ge
troffen moeten worden om het hoofd te 
kunnen bieden aan de slechter-wordende 
economische situatie.
De bekendmaking geschiedde nadat een 
delegatie van het kabinet overleg had ge
pleegd met de Stichting van de Arbeid (het 
georganiseerde bedrijfsleven) over de to t
standkoming van centrale afspraken voor 
volgend jaar. In  verband met de te nemen 
maatregelen werd het overleg afgebroken. 
„Het kabinet” , aldus minister Boersma van 
sociale zaken, „kwam tot het besluit om de 
maatregelen te treffen op grond van cijfers 
die een beeld geven van de economische 
situatie. Daaruit blijkt dat er een duidelijke 
verslechtering is van de verwachtingen die 
in september jongstleden in de macro- 
economische verkenning van het Centraal 
Planbureau” .

Nadat de maatregelen bekend zijn gewor
den, zal het overleg tussen het kabinet en de 
Stichting van de Arbeid over het centraal 
akkoord voor voor het volgend jaar worden 
voortgezet. De CHU-fractie heeft al laten 
weten, dat er geen centraal akkoord kan 
zijn, als geen maatregelen getroffen worden 
voor middenstand, landbouw en tuinbouw.

Slap vooruit

De christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie heeft het in haar commentaar 
,,gelukkig” genoemd, dat het kabinet nu 
zelfheeft toegegeven dat het te optimistisch 
was. ,,Geconstateerd dient te worden, dat 
dit een stap vooruit is. Het optimisme van 
het kabinet-Den Uyl maakt deel uit van een 
breder optimisme dat de regering reeds ge
ruime tijd hanteert” .
In haar commentaar wees de fractie op de 
zorgelijke ontwikkeling in de verschillende 
factoren van het bedrijfsleven, in het bij
zonder op de inkomenspositie van land
bouw en middenstand. ,TIet investerings
klimaat is erg slecht geworden. De werk
loosheid onder jongeren en in de bouwsec
tor is mede daardoor op een ongekend hoog 
niveau gekomen” .
„De CHU hoopt” , aldus de fractie, „dat het 
kabinet niet alleen inziet, dat het voortdu
rend een te optimistische verwachting heeft 
gekoesterd, maar ook dat het maatregelen 
neemt die in overeenstemming zijn met een 
meer op de werkelijkheid aangepaste visie” . 
Als de maatregelen bekend geworden zijn.

zal de Tweede-Kamerfractie van de CHU ze 
toetsen:
—  op hun effect voor het investeringskli

maat,
—  op hun effect op de werkloosheid en de 

geldontwaarding.

Moties uitvoeren

„Dit is met name van belang voor het mid
den- en kleinbedrijf. Juist in die sectoren 
dienen fiscale maatregelen genomen te wor
den ter verbetering van de investeringen in 
het belang van de werkgelegenheid. Zonder 
zulke maatregelen kan geen centraal ak
koord tot stand komen” . De factie van de 
CHU vindt het te recht, dat dit van uit mid
denstand en land- en tuinbouw gesteld is en 
zij drong dan ook aan op uitvoering vdn de 
moties over het rechtvaardig inkomensbe
leid voor middenstand en land- en tuin
bouw en over een pakket van maatregelen 
ter opheffing van de noodsituatie in die sec
toren.

Uitgesteld

De verwachting is, dat einde van deze week 
of uiterlijk begin volgende week de regering 
bijzonderheden zal verschaffen over de 
maatregelen waaraan zij denkt. Als gevolg 
hiervan heeft de Tweede Kamer deze week 
de begroting-1975 van het departement van 
economische zaken niet behandeld, hetgeen 
aanvankelijk wel de bedoeling was.

De christelijk-historische fractievoorzitter 
dr. R.J.H. Kruisinga kwam vorige week, na

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabiiek
Telefoon 05130-22652

de aankondiging van de regering over haar 
plannen, met de gedachte naar voren dat 
het, zo lang de onzekerheid duurt over de 
inhoud van de concrete maatregelen, wel
licht beter was de behandeling van de be

groting van economische zaken uit te stel
len. De Tweede Kamer bleek voor deze ge
dachte te voelen.

H.L.

—

CHJO-conferentie op 
23 éii 24 november

De CHJO gaat op conferentie. Over 
luttele weken komen de leden van de 
CH-jongerenorganisatie bijeen op 
Kontakt voor Kontinenten, Amers- 
foortsestraat 20 in Soesterberg om 
het eens uitgebreid en grondig te 
hebben over de energievoorziening. 
Kernenergie is een magisch begrip. 
Of het ook een gezonde zaak is, 
kernenergie als opvolger van het 
aardgas aan te wijzen?...... Een po
litieke kwestie, misschien een econo
mische of een ethische, maar in elk 
geval een vraag die binnen afzien
bare tijd dient te worden beant
woord.
De energienota van minister Lubbers 
(onderdeel van het CHJO-conferentie- 
documentatiepakket) gaat erop in, 
velen praten erover, maar de politici 
zijn het die knopen moeten door
hakken. Hoe zien zij het, wat vinden 
zij van de standpunten van anderen.

laten ze zich beïnvloeden? Hoe dan 
ook, politici zijn op de conferentie 
aanwezig, dr. Kruisinga o.a., en 
natuurlijk zijn ook de CHJO'ers zelf 
erbij om te trachten het antwoord te 
vinden op de vraag:

„Kernenergie - Kerngezond?”

Alle CHJO'ers en zij die overwegen 
lid te worden, moeten onderstaande 
bon snel opsturen naar het secreta
riaat van de CHJO, Juweelstraat 77, 
Alphen aan den Rijn. De deel- 
nemersprijs is, inclusief logies en 
maaltijden, zeker niet hoger dan 
fl5,-.
De conferentie begint op 23 
november, 13.30 uur. Om 10.30 uur 
diezelfde dag houdt de CHJO eerst 
haar algemene ledenvergadering over 
o.a. het Huishoudelijk reglement. 
Stukken hiervoor eveneens bij het 
secretariaat verkrijgbaar.

Ik kom wel/niet* naar de conferentie 
Ik kom wel/niet* naar de Algemene ledenvergadering 
Ik wens te ontvangen: * documentatieset conferentie 

* stukken Algemene vergadering

O
n

Naam:.................

Adres:.................

Woonplaats: ......

Geboortedatum: .

(handtekening)

aangeven wat wordt bedoeld.
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„Zoals geschreven staat over de vrouw"
In 1971 hield de World YWCA een 
^nsnltation” over de vraag: er een
nieuwe rol voor de vrouw”. Op deze 
vergadering werd besloten om de rol van de 
vrouw in de huidige geschriften van de 
voornaamste godsdiensten te bestuderen. 
Een groep vrouwen verspreid over de wereld 
heeft er aan medegewerkt om deze gegevens 
te verzamelen en te verwerken.
Nede Nederlandse YWCA heeft die 
artikelenreeks in het Nederlands vertaald.

W ij citeren hierbij enkele delen u it de 
inleiding geschreven door Dr. Stanley J. 
Samartha:

„Deze brochure over het beeld van de vrouw 
zoals dat gezien wordt in de geschriften van 
de voornaamste godsdiensten (wereldgods
diensten) is bedoeld om discussie te 
stimuleren' en verdere studie aan te 
moedigen over een onderwerp, dat ju is t nu 
zeer belangrijk is.

De opzet en het doel van de W orld QWCA 
zijn van dien aard, dat ze door middel van 
het programma voortdurend vrouwen van 
verschillende nationaliteit en van verschil
lende godsdienstige overtuigingen samen
brengen. Daarom is een dergelijke studie 
alleen de moeite waard wanneer deze ook 
de samenwerking en het begrip tussen 
mensen in samenlevingen met verschillende 
godsdiensten versterkt.”

,Jn de derde plaats is het onderwerp op 
zichzelf belangrijk en aktueel, niet alleen 
vanwege de discussie die gaande is over „de 
bevrijding van de vrouw”  maar meer nog 
omdat de geestelijke gezondheid en de 
kwaliteit van het leven in  welke 
gemeenschap ook voor een groot gedeelte 
afhangen van de plaats, die aan de vrouw

gegeven wordt in het leven van die 
gemeenschap.”

In korte hoofdstukken wordt vervolgens de 
positie van de vrouw in de diverse gods
diensten beschreven.

„De emancipatie van de vrouw is één van de 
meest in het oog springende maatschappe
lijke hervormingen, die to t stand gebracht 
zijn door de leer van Boeddha.

In de hindoe-maatschappij van het pte- 
boeddhistisch tijdperk was er geen plaats 
voor de vrouw. Ze mocht al van geluk 
spreken als ze haar man een zoon schonk en 
als dat niet het geval was, werd ze door haar 
man veracht. Die verachting ging zelft zo 
ver, dat h ij zich een andere vrouw zocht, die 
wel in staat was tot het baren van zonen. 
Want naar hindoegewoonte kon alleen een 
zoon de ogen van een overleden vader 
sluiten en rust en vrede schenken aan de 
uittredende „ziel” .

Zolang haar man leefde was de vrouw een 
huishoudelijke hulp en na zijn dood kon ze 
haar dagen slijten als sloof.”

„Maar net zdals Boeddha preekte tegen het 
toen heersende kaste-stelsel, dat de hoogste 
plaats toekende aan intelectuelen en 
vromen, zo wilde H ij ook niet weten van 
onderscheid tussen de sexen.”

Het artikel vervolgt met een aantal gedrags
regels te noemen, die een leidraad moesten 
zijn voor de betrekkingen tussen man en 
vrouw.

„De vrouw moest haar liefde en respect te

genover haar man tonen op de volgende 
wijze:
—  haar plichten goed vervullen
—  eerbied tonen aan en gastvrij zijn 

tegenover zijn vrienden en familieleden.
—  hem haar leven lang toegewijd zijn
—  zijn rijkdommen bewaken
—  met bekwaamheid en ijver al haar 

plichten vervullen.
Deze Boeddhistische regels klinken ons 
welbekend in de oren.

Hoe geheel anders was (en is?) de positie van 
de vrouw in het hindoeisme.
Wie het artikel leest kom t onder de indruk 
van de zeer slechte positie, die de vrouw in 
deze godsdienst had. Er is wel het een en 
ander ten gunste van de vrouw veranderd in 
de laatste jaren.
Volgens de wet heeft zij nu gelijke rechten 
als de man, maar de sociale verhoudingen, 
bepaald door het gewoonterecht, die 
ongelijkheden met zich meebrengen, blijven 
nog steeds bestaan.

De schrijfster van het artikel is een van de 
eerste vrouwen, die rabbi hoopt te worden 
als zij volgend jaar haar examen haalt. Z ij 
geeft een historisch overzicht van de positie 
van de vrouwen in het verleden en komt to t 
de conclusie, dat de algemene sociale en 
religieuze beknotting van de ■vrouw 
kenmerkend is in  een joodse traditie: zij 
hoopt dat in de toekomst volledig mag mee
werken in het religieuze en sociale ar
beidsveld.
De wetten van de Islam betreffende de 
vrouw zijn gebaseerd op twee overwegingen: 
ten eerste: dat de vrouw een menselijk 
wezen is met aanspraak op alle rechten, die 
de mens gegeven zijn;

ten tweede: dat algehele gelijkstelling nooit 
te rechtvaardigen is, wanneer deze eist, dat

Eeriijker verdeling 

verantwoordelijkheden 

tussen mannen en vrouwen
Dit najaar is in de Canadese hoofdstad 
Ottawa een studiebijeenkomst van de 
Verenigde Natie’s plaats over de opzet van 
nationale organisaties om de integratie van 
vrouwen in de nationale ontwikkeling te 
versnellen en discriminatie op grond van de 
sexe uit te bannen. Drie en dertig landen, 
waaronder Nederland, namen aan deze 
interregionale bijeenkomst deel.

Het oud-Tweede-Kamerlid van de CHU, 
mevrouw ir. N.C. de Ruiter, voorzitter van 
het Nationale Comité Internationaal Jaar 
van de Vrouw 1975, en mevrouw drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh, lid  van de 
Nederlandse afvaardiging naar de algemene 
vergadering van de VN vertegenwoordigers 
Nederland te Ottawa.
Op de conferentie bleek, dat in de 33 landen 
de positie van de vrouw zeer uiteen loopt, 
maar nergens volkomen gelijk is aan die 
van de man.

In een land als Zweden is reeds jaren sprake 
van een overheidsbeleid, dat erop gericht is 
vrouwen op gelijke voet met mannen in de 
samenleving in te schakelen. Toch is ook 
hier in 1972 een adviescommissie voor ge
lijkheid tussen mannen en vrouwen inge
steld.

Andere landen zoals b.v. Canada, hebben 
sinds enkele jaren nationale organisaties of 
nationale programma’s om de gehele maat
schappelijke positie van de vrouw door te 
lichten en beleidsadviezen ter verbetering te 
geven, weer andere landen zijn slechts op 
deelgebieden bezig, b.v. het onderwijs, o f de 
arbeidsmarkt. In  sommige landen zoals Ne
derland worden sinds kort enige activiteiten 
in deze richting ontwikkeld, terwijl in een 
aantal uitgenodigde landen op d it gebied 
nog weinig o f niets bleek te gebeuren.

Fonds

Aldra bleken de aanwezige ontwikkelings
landen de mogelijkheid van een extra fonds 
te ruiken, waardoor reeds de derde dag dit

een steeds weerkerend thema werd. Het 
fonds door de VN voorgesteld, is echter be
doeld als een eenmalige geldinzameling om 
concrete projekten u it te fïnanciëren, die 
een activering in bredere zin kunnen be
werkstelligen.

Drie onderdelen

Nadat in een gezamenlijke zitting de reeds 
bestaande, op integratie van de vrouw ge
richte activiteiten kort waren geïnventa
riseerd, werd het thema in drie onderdelen 
behandeld:
—  Algemeen overzicht van de verschillende 

typen van reeds bestaande nationale 
apparaten

—  Wenselijke essentiële taken die een der
gelijk apparaat zou kunnen vervullen

■—  Verschillende overwegingen omtrent de 
wenselijkheid een nationaal apparaat in 
het leven te roepen.

Voor de behandeling hiervan werden drie 
werkgroepen ingesteld, een vierde werk
groep hield zich bezig met het ontwerpen 
van „modellen”  dat w il zeggen het ontwer
pen van organisatieschema’s voor dergelijke 
nationale apparaten.
Ondanks de instelling van deze werkgroè- 
pen vonden ook steeds plenaire zittingen 
plaats, zodat men van ’s ochtends vroeg tot 
v ijf uur in de middag aan het vergaderen 
was, met andere woorden er werd ontzet
tend hard gewerkt, want om 5 uur begon
nen de vergaderingen van de werkgroepen. 
Met name de werkgroep modellen, waarvan 
mevrouw De Ruiter deel uitmaakte, verga
derde zeer frequent.

De rapporten van de vier werkgroepen wer
den tot één werkdocument samengevoegd, 
dat verder in plenaire zitting werd 
behandeld en aangevuld.
De deelnemers waren het eens over de 
wenselijkheid in alle aangesloten landen 
een nationaal apparaat in te stellen, om de 
volledige integratie van de vrouw in  de sa
menleving te bewerkstelligen en dis
criminatie uit te bannen.

Men was het er tevens over eens, dat er geen 
éénvormig model kan worden aanbevolen, 
dat bruikbaar is in  alle VN-landen, doordat 
de integratie moet plaats vinden binnen de 
specifieke sociaal-economische, historische 
en culturele structuur van de betreffende 
samenlevingen.

Wel kon in het algemeen worden gesteld 
dat een dergelijk apparaat ruime bevoegd
heden moet hebben, b.v. to t het houden van 
,Jiearings” . Het moet onafhankelijk zijn van 
de betrokken regering, maar liefst door de
ze regering worden gesubsidieerd. Het zal 
gelegenheid moeten krijgen zo nodig 
aanvullend onderzoek te doen en moeten 
kunnen beschikken over voldoende ad
m inistratief personeel.

Taken

Als belangrijkste taken werden genoemd:
*  Wetenschappelijk onderzoek naar de 

werkelijke positie van-de vrouw op alle 
gebied.

*  Het doen van aanbevelingen voor een 
wetgeving, een beleid en programma’s, 
waardoor vrouwen verzekerd raken van! 
gelijke rechten en mogelijkheden. ]

*  Coördinatie van alle hierop gerichte ac
tiviteiten met speciale nadruk op het be
reiken van een werkelijk deelhebben van 
de vrouw aan besluitvorming op alle ge
bied.

*  Het benutten van alle beschikbare midde
len van onderwijs, informatieverschaffing 
en communicatie om de positie van de 
vrouw te verbeteren.

De deelnemers aan het seminar hopen dat 
d it soort activiteiten vooroordelen en sexe- 
stereotypen zullen laten verdwijnen, zodat 
een nieuw en beter beeld van de rollen van 
mannen en vrouwen zal ontstaan. Trad i
tionele opvattingen en gedragspatronen' 
zullen veranderen, waardoor een eerlijker' 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
mannen en vrouwen in  een rechtvaardiger 
en harmonieuzer samenleving tot stand kan 
komen.

mensen gelijk gesteld worden in hun 
rechten, terwijl zij verschillen van aard, 
eigenschappen, taken en plichten. De 
rechten van de vrouw werden derhalve over
wogen op basis van het gelijk maken van 
haar rechten en plichten en niet op basis 
van de absolute gelijkheid met de man.

E r bestaan volgens de vier moslimse 
vrouwen, die d it artikel schreven, in da 
Westerse wereld veel misvattingen over de 
positie van de moslimse vrouw.
De moslimse vrouw van deze tijd  wordt niet 
veroordeeld tot haar huis, to t het huis
houden en het verzorgen van de kinderen 
alleen, ofschoon zij toch b lijf t geloven in  de 
heiligheid van haar eerste en voornaamse 
plicht, echtgenote en moeder te zijn.
Z ij is vrij om een hoge graad in het onder
wijs te behalen en het beroep u it te kiezen, 
dat z ij w il uitoefenen. De vrouw heeft zich 
bijna op ieder pad des levens gewaagd. De 
achterlijkheid van sommige moslimse vrou
wen is niet te wijten aan de Islam. Die is veel 
meer het gevolg van algemene oorzaken, zo
als onwetendheid, armoede, ongeletterdheid 
etc.. . .

Wie meer w il lezen over de historie en de 
werkelijkheid van de positie van de vrouw in 
de verschillende godsdiensten kan zich 
wenden to t YW CA, F.C. Dondersstraat 23 
te Utrecht.
De YW CA heeft er goed aan gedaan deze 
publikatie in het Nederlands te vertalen en 
zo voor velen leesbaar te maken.
Juist nu ,3 e t  jaar voor de Vrouw”  nadert is 
het goed ons te realiseren, dat de positie die 
de vrouw in Onze Westerse wereld heeft, 
nog niet zo vanzelfsprekend is.

L.G. Baud

Waar blijft zij nou. 
die vrouw......
De politieke scholingscursussen die de laat
ste jaren op veel plaatsen in ons land 
gehouden worden, behoren eigenlijk een 
vast punt op onze agenda te zijn. Maar er is 
meer. De kans is er om ook onze kennis op 
het gebied van de staatsinrichting door 
middel van de cursus ,Meedoen” op te fris
sen. Het verkrijgen van beter inzicht op in
ternationaal gebied door de cursus „Ver 
Enig De Naties” willen ■wij, mannen zowel 
als vrouwen, toch zeker ook niet voorbjj 
laten gaan.
Helaas maken in verhouding, nog veel te 
weinig vrouwen gebruik van deze unieke 
gelegenheid om iets meer van de politiek te 
begrijpen en er over mee te praten.
W ij hebben alle vrouwen nodig, zowel 
degenen die voorgelicht willen worden, als 
diegenen die bereid zijn het politieke stand
punt van hun partij toe te lichten en gestel
de vragen op politiek gebied moeten beant
woorden.

Ongetwijfeld zuilen er vrouwen zijn die best 
eens achter de tafel o f in een groep het 
politieke standpunt van hun partij zouden 
willen verdedigen, maar gewoon de ervaring 
daarvoor missen. Toch zou d it allemaal best 
eens kunnen meevallen b ij een goede voor
bereiding.
In CDA — verband wordt daarom op 
maandag 18 november a.s. in „Kerk en 
Wereld”  te Driebergen een vormingsdag 
georganiseerd voor vrouwen die bereid zijn 
om op diverse bijeenkomsten vragen te be
spreken en te beantwoorden die opgesteld 
worden door politieke partijen met verschil
lende achtergronden. In  de praktijk  gebeurt 
het nl. wel eens dat de verschillende 
politieke standpunten op een bijeenkomst 
te weinig u it de verf komen waardoor de be
langstellende vrouwen in de zaal onvol
doende voorgelicht worden. Gelukkig be
staat er meestal wel voldoende sportiviteit 
om elkaar te helpen, net als in de „grote” 
politiek, maar het is beter om te proberen 
d it te voorkomen.
Het b lijf t nodig, hard nodig, dat er aan poli
tieke scholing gewerkt wordt, waarvoor U 
hu de gelegenheid ruimschoots geboden 
word tl
Hier volgen enkele adressen:
1. CDA Vormingsdag, voor vrouwen die 

bereid zijn een kader te vormen, te 
houden op 18 november a.s. in „Kerk en 
Wereld”  te Driebergen.
Opgave b ij Mevrouw J. v.d. Mei- 
Zilvertant, Meentweg 96, De Meern, tel. 
03406-2130.

2. Politieke Scholingscurssen. Informaties 
over de plaatsen waar de cursussen 
gehouden worden bij:
Politieke Scholingscursus, p/a 
Vrouwenbelangen, van Breestraat 126, 
Amsterdam.

3. JHeedoen” en „Ver Enig De Naties”.
Inlichtingen over deze cursussen 
eveneens Van Breestraat 126, 
Amsterdam.

Laten wij vrouwen meedenken, meedoen en 
meehelpen. W ij allen dragen medeverant
woordelijkheid voor de wereld van morgen!

C.H. Evenhuis-van Essen 
lid Unieraad.
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Richtingaanwijzers voor welzijnsbeleid
door: L. C. van Dalen, lid van de Unieraad en lid commissie econom ische zaken van de Lohmanstichting

Lezers van ,J)e Nederlander” hebben des
tijds kennis kannen nemen van een sa
menvatting van de zgn. knelpuntennota. 
Een beraadsgroep heeft met dit rapport 
„Knelpunten harmonisatie weizijnswetge- 
ving en welzijnsbeleid” de basb gelegd voor 
discussie en besluitvorming binnen en 
buiten het parlement over de richting, 
waarin het welzijnsbeleid van overheid en 
particulier initiatief zich dient te ontwikke
len.
Naast een commentaar van de Nationale 
Raad voor Maatschappelijke Welzijn is 
kortgeleden door het overlegorgaan van de 
drie vakcentrales N W , N I^  en CNV e«i 
uitvoerige reaktie gepubliceerd.
In die reaktie van de vakbewe^i^, worden 
enkele richtingaanwijzers voor het welzijns
beleid gegeven. Aan een aantal van die 
aanwijzers willen we hier enige aandacht 
schenken omdat die punten elders in de 
discussie ook hun rol spelen en hun sociaal- 
politieke betekenis hebben.

Funktionele decentralisatie
De beraadsgroep heeft duidelijk gekozen 
voor decentralisering van het beleid naar de 
gemeente van de zijde der vakbeweging 
wordt er mijns inziens terecht opgewezen 
dat evenals op andere gebieden moet wor
den gekozen voor landelijke hoofdlijnen van 
beleid. Deze centrale aanpak op hoofdlijnen 
biedt inderdaad de mogelijkheid om de be
leidsterreinen een zekere mate van rechts
gelijkheid kan ontstaan. Het Overlegorgaan 
is van mening dat alleen dan decentralisatie 
mogelijk is, indien deze ftinktioneel is.

De centrale overheid zal dienen aan te ge
ven onder welke voorwaarden bepaalde 
facetten van het beleid kunnen worden ge
decentraliseerd. Dat garandeert een ge
lijkwaardige voorzieningenniveau overal 
waar wat ontstaat o f reeds iets bestaat. 
Bovendien moeten allerlei initiatieven ^ -  
financierd kunnen worden, wat garanties 
vraagt.
Als aan de lagere overheid beslissingsbe
voegdheid wordt toegekend, moet er een 
wettelijk beroepsrecht zijn opdat burgers in 
beroep kunnen gaan wanneer gemeenten 
geen initiatieven nemen of initiatieven 
blokkeren.
Dit zijn naar mijn mening goede uitgangs
punten, waarvoor de vakbeweging heeft ge
kozen bij de beoordeling van de stand
punten uit de nota van de beraadsgroep.

Financieriiig via rykssnbsidie

Het overlegorgaan pleit voor een beleid ten 
aanzien van de financiering dat gericht 
blijft op rijkssubsidiewetgeving. De be
raadsgroep is voorstander van rijksbijdra
geregelingen waarbij de hoogte van het 
budget voor welzijn is geregeld.
Volgens de vakbeweging garanderen de 
rijkssubsidies echter veel beter de spreiding 
van voorzieningen en het voldoende 
aandacht geven aan maatschappelijk 
kwetsbare groepen en de minder bedeelden. 
De begrotingstekorten van gemeenten ne
men toe. Welzijnswerk wordt zo gemakke
lijk tot een sluitpost gemaakt. Dat moet 
worden voorkomen. Zeer juist!

Overheid en particulier initiatief

De overheid moet zo nodig sturend kunnen 
ingrijpen in het funktioneren van het uit
voerend welzijnswerk, is de mening van het 
Overlegorgaan. Dat ingrijpen door de over
heid dient dan te geschieden op grond van 
toetsingcriteria. Bijv. het effect van bepaal
de voorzieningen op democratisering van de 
situatie der gebruikers. D.w.z. de mate 
waarin gebruikers mogelijkheden hebben 
om het beleid van de uitstelling en de 
inhoud van het werk te beïnvloeden.
De keuze van de beraadsgroep voor een 
totale horizontale integratie van activiteiten 
op verschillende gebieden mag naar de op
vatting van het overlegorgaan geen schade 
toebrengen aan de bereikbaarheid voor de 
burgers. Overigens dient de overheid wel 
mogelijkheden te hebben om een goede ho
rizontale integratie tot stand te brengen b.v. 
via subsidievoorwaarden. Deze voorwaar
den mogen echter een verantwoord behoud 
van de verscheidenheid en onafhanke
lijkheid van welzijnswerk niet in de weg 
staan. Behoud van praktische bereikbaar
heid van mensen en van het werkelijk die
nen van maatschappelijke doeleinden is van 
groot belang. Allemaal zinvolle welzijnsge- 
dachten luidt mijn commentaar.

Democratisering van uitvoering en 
planning.

Bij decentralisatie naar de gemeenten be
staat het gevaar, klinkt de waarschuwing 
van de vakbeweging, dat minder mensen bij

het beleid worden betrokken. Meer zaken 
worden dan „uitgevochten” tussen rijks
ambtenaren en gemeenteambtenaren, 
waarbij belangengroeperingen en het parle
ment buiten spel komen te staan.
Het overlegorgaan is m.i. terecht voor
stander van het recht tot meebeslissen van 
gebruikers.
Voor groepen georganiseerde gebruikers, 
die dat wensen, moeten fhogelijkheden wor
den geopend om van besturen deel te kun
nen uitmaken.

De voorgestelde juridische vormgeving van 
de planning in de commissie en artikel 61 
van de Gemeentewet wordt door de vakbe
weging afgewezen omdat er maar een be
perkt aantal burgers deel van uitmaakt. 
Deze burgers hoeven geen verantwoording 
af te leggen aan hun achterban.
Een alternatief is gewenst.
Samenstelling van het door de beraads
groep aanbevolen College van Advies en 
Bijstand Welzijn uit alleen „deskundigen” 
is onvoldoende.
Ruil ze hoofdzakelijk in voor vertegenwoor
digers van gebruikers en van organisaties 
van welzijnswerkers, luidt de aanbeveling 
kort gezegd.
U ziet wel dat de steunpunten van de be
raadsgroep hier en daar nog knellen. Het 
vakbewegingscommentaar heeft er de 
vinger op gelegd. In de discussie, kan dat 
betekenen betere wegen te kunnen vinden 
in de richting van een beter welzijnsbeleid.

Van Dalen.

Trek naar de stad in Europa
In de afgelopen tien jaar heeft de trek naar 
de stad in de landen van de Europese Ge
meenschap een omvang aangenomen die in 
het algemeen de verwachtingen heeft over 
schreden. Het ziet er naar uit dat dit in het
zelfde tempo zal voorgaan.

Tienduizenden mensen in de Benelux-lan- 
den en miljoenen in Duitsland, Frankryk en 
Italië hebben de landbouw verlaten. Van 
1950 tot 1970 heeft in alle landen van de 
Gemeenschap tezamen ongeveer de helft 
van de werknemers de landbouw moeten 
verlaten. Dit blijkt onder meer uit een sa
menvattend rapport dat de Europese Com
missie heeft opgesteld over de omschakeling 
van werknemers die de landbouw verlaten 
in de zes oorspronkelijke lidstaten van de 
Europese Gemeenschap.

De redenen van de trek naar de stad

— In de Benelux leiden de aanwezigheid 
van werkgelegenheid in de onmiddellijke 
omgeving, het vooruitzicht van een hoger 
loon, vaak tezamen met de mogelijkheid 
een deel van zijn tijd in de landbouw te 
werken, tot het besluit van de landbou
wer een nieuw beroep te kiezen.

— In Frankrijk is de economische factor 
nog gevoeliger. Men vertrekt niet zonder 
meer van het platteland, maar men voelt 
zich daar min of meer uitgesloten: het 
boerenwerk verschaft te weinig in
komsten. De beschikbaarheid van een 
arbeidsplaats en een woning doen de 
werknemer besluiten de landbouw te 
verlaten.

— In Italië hebben de werknemers in de 
landbouw zich tussen 1951 en 1%8 
w'erkelijk geschokt gevoeld door het stij
gende inkomensverschil bij vergelijking 
van hun situatie met de vooruitgang van 
de andere sociale categorieën. Dit heeft 
de tendens versneld.

— In Duitsland hebben tot dusverre 4 pro
cent van de werknemers jaarlijks de 
landbouw verlaten, hoofdzakelijk om 
economische en financiële redenen. 
Slechts een deel daarvan heeft elke acti
viteit gestaakt in verband met leeftijd, 
het grootste deel is naar andere econo
mische sectoren overgegaan.

Wat gebeurt er met de werknemers die de 
landbouw verlaten?

In het algemeen kan in alle zes oorspron
kelijke lidstaten van de Gemeenschap wor
den geconstateerd dat een werknemer die 
zijn beroep in de landbouw verlaat meestal 
ongeschoolde arbeider wordt.

— In België is 60 procent ongeschoold ar
beider geworden.

— In Nederland zijn 60 tot 70 procent van 
de oudere landbouwers ongeschoold ar

beider geworden, 10 procent van de 
zonen van landbouwers leren een vak in 
verband met de landbouw, 30 procent 
krijgt een kantoorbaan en 60 procent 
wordt ongeschoold arbeider: 40 procent 
van de meisjes wordt verkoopster, maat
schappelijk werkster o f onderwijzeres; 30 
tot 35 procent wordt huishoudelijke 
hulp.

—  In Duitsland oefent het merendeel van 
de „vertrekkers” het beroep uit waarvoor 
zij zijn opgeleid. Een groot aantal werk
nemers dat de landbouw zonder her
scholing verlaat profiteert van de kans 
die hun wordt geboden een opleiding te 
volgen in het k ^ e r  van de wet betreffen
de de arbeidsbevordering.

—  In Frankrijk zijn meer dan 70 procent 
van de vroegere landbouwers gespeciali
seerde o f ongeschoolde arbeiders gewor
den; 77 procent van de vrouwen gespe
cialiseerde arbeidstersnuishoudelijk per
soneel o f werksters. Een onderkwalifica- 
tie en lage lonen kenmerkt deze cate
gorie die voor 19 procent terechtkomt bij 
metselwerk en bouwvak, 30 procent bij 
de ongeschoolde arbeiders terwijl 14 
procent als conducteur van vervoermid
delen werk vindt.

—  In Italië komen de werknemers uit de 
landbouw eveneens terecht in beroepen 
die een geringe opleiding vereisen. 
Voorts zijn de Italiaanse landarbeiders 
de laatste jaren in grote getalen binnen 
de Gemeenschap geëmigreerd en in het 
bijzonder naar de industrie in Noord- 
Duitsland.

Bevordering van omscfaakding en 
wederaanpassing van de landbouwers

De landbouwers en hun gezinnen die hun 
boerderij hebben verlaten hebben dit in ze
kere zin „op eigen risico”  gedaan, dat wil 
zeggen dat zij de nadelen ondervinden van 
de breuk met hun milieu en hun familie, 
van het gewijzigde arbeidsritme en arbeids
omstandigheden, vaak werkloosheid, ten
slotte de situatie van arbeider in loondienst 
die sterk verschilt van die van „boer” in 
West-Europa.

Het onderwerp van de onderzoekingen die 
sedert verschillende jaren worden onderno
men door de OESO, de lidstaten en de Ge
meenschap zelf hebben het volgende ten 
doel: ervoor zorgen dat deze uittocht, die 
momenteel als een normaal verschijnsel 
wordt beschouwd die alle moderne bescha
vingen kenmerkt, toch voor de economie 
van alle landen en voor de betrokken per
sonen een aanvullende troef vormt en de 
gelegenheid tot verbetering van hun situa
tie.

Ondanks de ondernomen inspanningen 
blijken de uitgetrokken middelen alleszins 
onvoldoende om de boeren nieuw werk te 
verschaffen in hun omgeving o f voor het re
gionaal ontwikkelingsbeleid.

De mobiliteit van de landbouwers zal onder 
veel betere omstandigheden plaatsvinden 
indien faciliteiten worden geboden voor alle 
fasen van Hun mutatie. Er moet dus worden 
ingegrepen op alle stadia die problemen op
leveren, op samenhangende wijze, en, in het 
algemeen, door gecoördineerde acties die 
geïntegreerd zijn in een algemeen plan en 
zowel gericht zijn op opleidingsvraagstuk- 
ken als op werkgelegenheid en het zoeken 
naar een woning. Hieraan wordt bijgedra
gen door het Europees Soeiaal Fonds.

Bij de toekenning van de kredieten van het 
Europees Sociaal Fonds wordt namelijk 
rekening gehouden met bijzondere situa
ties. Het gebruik van de kredieten is zeer 
soepel en geschiedt voor de financiering van 
nauwkeurig omschreven projecten. Zo moet 
in bepaalde gevallen de herscholing van het 
individu worden bevorderd; in andere ge
vallen de bouw van woningen; in weer an
dere de installatie van landbouwers in am
bachtelijke ondernemingen, enzovoort.

H.L.

OPROEP Vermist OPROEP
Door de Christelijk HISTORISCHE Unie, 
Wassenaarseweg 7, ’s Gravenhage worden 
diverse:
, - statuten

- programma’s
- propagandafolders
- boeken, reglementen enz.

vermist. Daardoor zijn archief en bi
bliotheek van de C.H.U. (de enige o f een der 
weinige politieke groeperingen waarbij het 
woord „historische” in de naam voorkomt) 
in hoge mate incompleet.
De oorzaken daarvan zijn diverse met als 
voornaamste dat het gehele archief in de 
oorlog in verkeerde handen is geraakt 
waarvan later slechts een klein gedeelte 
teruggevonden is.
Doch ook van de naoorlogse periode ont
breekt op allerlei wijze heel veel. Zo zijn 
bijv. geen complete serie van de statuten, en 
geen exemplaren van de propagandafolders 
van alle gehouden Tweede Kamer ver
kiezingen aanwezig.
Dat is heel jammer, doch misschien zijn er 
nog leden van de Unie die ons kunnen hel
pen onze bibliotheek althans zoveel 
mogelijk te completeren. Sommige mensen

OPROEP

zijn geneigd veel te bewaren, zoveel dat het 
verzamelde op een gegeven moment eerder 
een last dan een lust geworden is.
Zo kunnen er grotere o f kleinere ver
zamelingen zijn die in feite in de weg liggen, 
die mogelijk t.z.t. opgeruimd worden. 
Mocht dat ergens het geval zijn dan houden 
wij ons hiervoor aanbevolen. Het gaat niet 
over verzamelingen die voor de eigenaar 
nog een bepaalde gevoelswaarde hebben of 
waaraan allerlei herinneringen verbonden j 
zijn. Wel om bijvoorbeeld collecties die door 
een secretaris van een Kiesvereniging van 1 
een voorganger zijn overgenomen. 1
Dit alles is hartelijk welkom op het Unie- 
bureau. Komaan kijk eens voor ons in ver
borgen hoekjes? Hetgeen wat thans reeds 
aanwezig is, is de laatste weken grondig uit
gezócht en zoveel mogelijk geordend en ge
catalogiseerd. Binnen afzienbare tijd hopen I 
we hiervan een gestencilde catalogus te ver- i 
vaardigen, die wij dan aan leden met 
belangstelling voor de historie van de Unie ; 
gaarne — op verzoek —  zullen toezenden. 
De verzameling is er voor de Unie en ; 
belangstellenden kunnen er te allen tijde ■ 
gebruik van maken.

OPROEP

Wees doorlopend goed en tijdig 
geinformeerd
Deze week ontvangt u het Ledencontactblad, dat u zo goed mogelijk informeert 
over alles wat er in de CHU gebeurt. '
Hoe krijgt u volgende week uw inlichtingen? Uit de krant, de radio o f t.v.? Dan 
krijgt u over de CHU beslist te weinig.
Er is een betere weg. Abonneert u op uw eigen weekblad 

' „DE NEDERLANDER”
waardoor u elke week geïnformeerd wordt over alles wat er in en rond de Unie is 
of wordt gedaan.
Dan krij^ u uitvoerige informatie over standpunten van de Ie o f 2e Kamer
fracties bij belangrijke zaken van nationaal belang, maar evenzeer van de nieuwe 
hoofdredacteur Dr. K. de Vries.
Zorg dat u op de hoogte blijft, vooral nu.
Zendt de bon in die u op pagina 7 vindt.
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Veryvikkelingen rond ontyvikkelingshulp 
aan Egypte
De begroting-1975 voor ontwikkelings
samenwerking komt niet meer dit jaar in de 
Tweede Kamer aan de orde. Het voornemen 
bestaat om eerst na afloop van de kerst
vakantie van de kamerleden deze begroting 
in openbare behandeling te nemen.
Bij dat debat over ontwikkelings
samenwerking komt ook aan de orde een 
motie, welke het Tweede-Kamerlid dr. 
Drees (voorzitter van de fractie van DS70) 
indiende tijdens het algemeen politiek de
bat, halverwege de maand oktober. In die 
motie vroeg hij de kamer uit te spreken, dat 
Nederland geen Hnanciële hulp mag geven 
een landen die oorlogen tegen andere leden 
van de Verenigde Naties voeren met het 
doel hun bestaan te vernietigen. Hét kabi
net zou, aldus de motie, als de kamer de 
motie aanneemt, met zijn beleid inzake 
ontwikkelingshuip rekening moeten 
houden met de kameruitspraak.
De motie was ingegeven door de 
mededeling in de begrotingsstukken dat de

Spreekbeurten
kamerleden
Zaterdag 16 november Zuidlaren forum 
JOVD Noorden des lands. Spreker o.a. 
Dr.RJ.H. Kruisinga.
Dinsdag ,19 november Wassenaar: 
CBTB/Landbouworganisaties T. Tolman. 
Zaterdag 23 november Soesterberg: confe
rentie CHJO spreker Dr. RJ.H. Kruisinga. 
Maandag 25 november Kampen CHU: T. 
Tolman.
Woensdag 27 november Bunschoten-Spa
kenburg CHU: Dr. Kruisinga.
Maandag 9 december Werkendam CBTB: 
T. Tolman.

Bezoek parl-delegatie 2e deel wereldvoed- 
selconferentie Rome

Van deze delegatie maakt o.a. deel uit de 
heer T. Tolman, lid van de CHU Tweede 
Kamerfractie.

Unievooizitter spreekt 
te Groningen
De voorzitter van de CHU, mr. O.W.A. van 
Verschuer, spreekt op donderdag 28 
november in ,TIet Tehuis” te Groningen, op 
de algemene ledenvergadering van de 
kamerkring Groningen. Zijn onderwerp is 
„de CDA-gedachte” .
De vergadering vangt om half acht des 
avonds aan met afhandeling van 
huishoudelijke zaken. Voor de aftredende 
voorzitter P.J.H. Huizing is W. Dorenbos uit 
Appingendam kandidaat gesteld.

regering voornemens is in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking financiële 
steun te verlenen aan Egypte. ,3g3T>f®”> 
aldus dr. Drees, „geeft voortdurend mil
jarden uit een agressie-oorlogen. Wij menen 
dat Nederland geen landen mag financieren 
die andere staten willen vernietigen” . 
Tijdens het algemene politieke debat in de 
Tweede Kamer kwam de motie niet in de 
stemming. Besloten werd de motie nader te 
bespreken en af te handelen bij het nog ko
mende debat over de begroting-1975 voor 
ontwikkelingssamenwerking.

Open brieven

Onlangs zonden 71 kerkleden een open 
brief aan de Raad van Kerken in 
Nederland. De briefschrijvers verzochten 
deze raad er bij de Tweede Kamer op aan te 
dringen bij de behandeling van de begro
ting voor ontwikkelingssamenwerking de 
post voor hulp aan Egypte te schrappen. 
Minister Pronk voor ontwikkelings- 

‘ samenwerking kreeg een afschrift van die 
open brief. Hij reageerde er op met een 
volgende open brief.
„De hulp aan Egypte zal overeenkomstig 
het ontwikkelingsbeleid van de regering, 
uitsluitend bestemd worden voor concrete 
projecten, die gericht zijn op sociaal-econo
mische vooruitgang” , aldus de bewindsman. 
Hij herinnerde aan hetgeen premier Den 
Uyl tijdens het algemeen politiek debat in 
de Tweede Kamer opmerkte over de motie- 
Drees: ,£gypte heeft het bestaansrecht van 
Israël erkend. Het land aanvaardde de reso
lutie van de Veiligheidsraad, die de 
souvereiniteit, de territoriale integriteit en 
de politieke onafhankelijkheid van elke 
staat in het Midden-Oosten duidelijk be
vestigt. Daargelaten de vraag of Egypte 
volkenrechtelijk in staat van oorlog met 
Israël verkeert, het is een feit dat Egypte de 
weg naar de definitieve vredesregeling 
insloeg toen een andere resolutie van de 
Veiligheidsraad aanvaardde, die oproep tot 
integrale uitvoering van de eerder ge
noemde resolutie, die nog steeds de basis is 
van het Nederlandse Midden- 
Oostenbeleid”.
Minister Pronk schreef in zijn open brief 
dat dit antwoord van de premier „door de 
overgrote meerderheid van de Tweede 
Kamer juist werd geacht, hetgeen bleek uit 
de verwerping van de motie-Drees door die 
overgrote meerderheid” .
De bewindsman maakte met deze uitspraak 
een grote fout. De motie werd aangehouden. 
Er vond geen stemming plaats en er kan 
derhalve niet gezegd worden, dat de 
overgrote meerderheid van de Tweede 
Kamer de motie verwierp. „Dit is een 
enorme stommiteit van de Minister” , aldus
dr. Drees in een reactie op de open brief van 
drs. Pronk.

De 71 kerkeleden, die de open brief naar de 
Raad van Kerken zonden, zijn:
ds. P.F.Th. Aalders, Amsterdam; ds. HJ. 
van Achterberg, Leiden; ds. J.G.F. Anker- 
smit, Nijkerk (OD); ds. H.J. Bavinck, Baarn;

CDA-studiedag Volksgezondheid
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1974 VAN PRECIES 10.00-17.00 UUR 
IN HET JAARBEURSCONGRESCENTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
STRUKTUURNOTA VOLKSGEZONDHEID

Onder leiding van een forum van deskundigen zal de regeringsnota 
kritisch voorden doorgesproken.
Alle leden van ARP, CHU en KVP en de direkte CDA-leden, alsmede 
alle andere belangstellenden zijn van harte v^elkom!

BON

Naam: ....................................................................................................................

Adres: ............................  .......................................................

Woonplaats: ..........................................................................................................

Ik geef mij op voor de studiedag Volksgezondheid op 30 november 
1974.
Ik wens wel/geen* stukken te ontvangen.

* Doorstrepen wat niet verlangd wordt.

(Lunchkosten en reiskosten komen voor rekening van de deelnemers). 
N.B. U kunt deze bon in OPEN enveloppe ONGEFRANKEERD verzen

den aan: KVP-BUREAU, ANTWOORDNUMMER 322, DEN HAAG. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij:
Agnes van der Putten, KVP-bureau, tel. (070) 65 39 34*

dr. C. Bezemer, Scheveningen; ds. W. Boer, 
Meerkerk;ds. L.S. den Boer, Rijswijk; ds. G. 
Boogaard, Enkhuizen; ds. T. Ausma, 
Monster; ds. R. Bakker, Rotterdam; J. van 
Barneveld, Alphen a.d. Rijn; ds. G. 
luckema, Scheveningen; dr. H.W. de Knijff, 
Utrecht; ds. S. Kooistra, Rotterdam; ds. 
A.H. Lentz, Den Haag; ds. C. Nieboer, 
Wommels;ds. A.G. Bosma, Muiden; ds. I.J. 
Buskes, Amsterdam; ds. G.H. Cassuto, Die
ren; ds. M. Cohen, Den Haag; ds. J.T.W. 
Cohen Stuart, Den Haag; ds. W.C. van 
Dam, Vlaardingen; ds. W.L. Dekker, 
Rilland-Bath; ds. H.A. Denkers, Metsla- 
wier-Niawier;ds. M. Drayer, Hilversum; ds. 
H.J. van Duinen, Utrecht; ds. FJ. 
Brinkman, Surhuizum; ds. FJ. Dun, 
Hummelo; ds. W.s. Duvekot, Brielle; ds. E. 
Emmen, Den Haag; ds. A. van Es, Zwolle;
dr. Th. C. Frederikse, Wassenaar; ds. W.G. 
Gerritsen, Nes (OD) Wierum; ds. S. Gers- 
sen. Utrecht; ds. A.J. van der Ham, Rijswijk;
ds. HJ. Heerden, Scheveningen; ds. Joh. 
Heule, Den Haag; J. van der Hoeven, 
Utrecht; ds. H. Hogenhuis, Zwolle; ds. P. de

Hoop, Dokkum; ds. J. Hulzebosch, 
Woubrugge; ds. J.P. Jacobszoon, Haarlem; 
ds. W.A. Jelsma, Helmond; ds. JJ. de Jonge, 
Kampen; ds. M.W. Nieuwenhuyze, 
Mijdrecht; dr. K.E.H. Oppenheimer, 
Leiden; ds. A. Otten, Almelo; ds. E.M. 
Pannekoek, Leiden; ds. G. Pettinga, 
Utrecht; ds. J.A. van der Meiden, 
Dordrecht; prof. dr. PJ. Roscam Abbing, 
Groningen; dr. G. de Ru, Den Haag; ds. L. 
de Ru, Amsterdam; dr. A.E. Schouten, Den 
Haag; ds. HJ.C.M. Schouten, Ee-Oostrum; 
ds. B.D. Smeenk, Amsterdam; ds. A.A. 
Spijkerboer, Amsterdam; ds. J. ter Steege, 
Aalsum-Wetzens; drs. GJ. Stavenga, 
Engwierum; ds. H.G. Stavenga-van der 
Waals, Engwierum; ds. H.R. Stroes, Wijk 
bij Duurstede; ds. J.J. van Thiel, Vlaar
dingen; ds. AJ. den Tonkelaar; Warmond; 
ds. A. Veldstra; Winsum; ds. C. Verhage, 
Den Haag; ds. W.W. Verhoef, Vlaardingen; 
ds. A.W. Vlieger, Jonverd; ds. Jac. de Vries.
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MifllIIfWttMslIt
L id  v a n  een 

p o lit ie k e  p a rtij

L id  v a n  v e re n ig in g e n  

o rg a n is a tie s , e tc . 

(P o lit ie k  a k tie v e  g ro e p e n )

K ra n te n le z e r

T e le v is ie k ijk e r

— I—
P a rti jb e s tu u r B e s t u r e n

i
Vertegenwcxjrdigers 

1 G e m e e n te ra a d  

2  P rov . s ta te n  — i 

3  a T w e e d e  K a m e r 

b  E e rs te  K a m e r 4^

K a n d id a te n li js t

K a b in e ts fo rm a te u r

Regering

B e s ta a n d e  w e tte n  en 
v e rd ra g e n  

A d v ie s ra d e n , e tc . 

R e c h te lijk e  u its p ra k e n  

In te rn a t, g e b e u rte n is s e n  

e tc .

C o m m u n ic a t ie
m e d ia

O v e rh e id s b e le id

De vorm ing van het overheidsbeleid

I n  bijstaand schem a is aangegeven, wel
ke personen en groepen een rol spelen hij 
de vorm ing van hel regeringsbeleid. U 
kunt het beste rechtsonder m et lezen be
ginnen, bij hel vakje 'overheidsbeleid'. U  
ziet dan dat dit beleid afkom stig is v«rt 
de regering. D e regering staat daarbij 
onder invloed van allerlei instanties, per
sonen en groepen. Van links naar 
rechts: de volksvertegenwoordiging, de 
kabinetsform ateur (die dikwijls een be
langrijke rol heeft gespeeld  bij de op.stel- 
ling van het regeringsprogram m a), aller
lei organisaties in de m aatschappij o f  de 
besturen daarvan (vakbeweging, werkge
vers. boeren, middenstand, ondernem in

gen, organisaties als de A .N . W .B .. 
Stichting W eg, N atuurm onum enten  
enz.), de com m unicatiem edia (pers, 
radio, televisie) en niet te vergeten de 
ambtenaren op  de departem enten.

Verder kan een rol worden gespeeld  d oor  
allerlei officiële advie.sraden. zoalsbij- 
voorbeeld  de SE R  o f  de V oorlopige W e
tenschappelijke Raad voor het R ege
ringsbeleid, terwijl de regering voorts is 
gebonden aan de inhoud van beslaande 
wetten, aan verdragen met andere lan
den. .soms oo k  aan uitspraken van de 
rechter, en aan de m acht van gro te  m o
gendheden, die de speelruim te van kleine

landen als het onze aanzienlijk kunnen 
beperken. .

B ovenaan in het .schema staat U. U  
kunt op  verschillende manieren een rol 
proberen  te  spelen in het politieke krach
tenspel: als kiezer, als lid van een politie
ke partij, als lid van verenigingen en or
ganisaties die het o  vcrheidsbeleid p robe
ren (e  beïnvloeden (politiek actieve g roe 
pen o f  pressiegroepen) en als krantenle
zer. om  enkele belangrijke politieke rol
len te  noem en. Zoals U  ziet is de afstand  
lus.sen de burgers (bovenaan) en  het uil
eindelijke overheidsbeleid (onderaan) 
n oga lgroot.

CDA^udiedag voor vrouwen
Op maandag 18 november 1974 wordt van 10.00-17.00 uur in Vormingscentrum 
Kerk en Wereld te Driebergen een CDA-studiedag voor vrouwen gehouden.
Deze studiedag is bestemd voor forumleden bij de cursussen Politieke Scholing 
voor Vrouwen die wederom deze winter over in den lande zullen worden 
gehouden.
Het is van groot belang dat de forumleden van de politieke partijen weten wat er 
van hen wordt verwacht en wat hen te wachten kan staan.
Voor deze studiedag kunt u zich thans reeds opgeven.
Wilt u alvast in uw omgeving nagaan wie aan deze cursus wil deelnemen?

BON

Naam:. 

Adres: .

Woonplaats:______________________________________________________________
Geeft zich hierbij op als deelnemer(ster) aan de CDA-studiedag.

Insturen bij het secretariaat van de Centrale van C.H.-Vrouwen: Meentweg 96 
De Meern.
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Scheveningen;ds.J.de Wit, Leiden;ds. H.D! 
Woelinga, Amstelveen en ds. J.D. Wuister, 
Scheveningen.

Enkele passages uit de open brief van de 
kerkleden aan de Raad van Kerken.

„Wij hebben met ontzetting kennis 
genomen van het voornemen van onze rege
ring om in het kader van de ontwikkelings
samenwerking hulp te gaan verlenen aan 
Egypte. Egypte is immers een land, dat een 
groot deel van zijn nationaal inkomen uit
geeft voor de opbouw van een militair 
apparaat, waarmee het de staat Israël naar 
het leven staat. De door minister Pronk 
gemaakte vergelijking tussen hulp aan 
Egypte en hulp aan India, dat immers ook 
enorme sommen aan zijn defensie besteedt, 
gaat niet op, omdat ,,defensie” nooit losge
maakt kan worden van de politiek die een 
land voert. Zou Egypte in 1948 de Joodse 
staat hebben erkend, dan had het in vrede 
met Israël kunnen leven, en dan zou het veel 
verder geweest zijn op weg naar de over
winning op de armoede, dan het op het 
ogenblik is. Maar vrede met Israël heeft 
Egypte nooit willen sluiten, en men kan dan

Kamerkring Haariem 
CHU
In verband met zijn benoeming tot burge
meester van Hedel heeft de heer J. de Priëlle 
het secretariaat van de kamerkringenver- 
eniging Haarlem van de CHU neergelegd.

Het bestuur heeft in zijn plaats benoemd de 
heer C. Van der Roest, Graan voor Visch 
17018 te Hoofddorp.

De heer G. Petersen, Johannes Poststraat 76 
te Heemskerk zal het voorzitterschap van 
de heer K.C. van der Mije Pzn. te Zandvoort 
overnemen, die wegens comulatie van diver
se functies verzocht had van het voorzitter
schap te worden ontheven. •

ook alleen onder voorbijgaan aan alle 
feiten, zoals minister Pronk doet, spreken 
over het geld, dat Egypte aaî  zijn „defen
sie” , dat wil zeggen verdediging besteedt. 
Het plan van de regering om in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking hulp te 
gaan verlenen aan Egypte, betekent dan 
ook, dat geld, dat bedoeld is om de armoede 
te bestrijden, aan zijn bestemming ont
trokken wordt, en gebruikt voor steun aan 
een land, dat zelfs de staat van oorlog met 
Israël nog niet heeft willen beëindigen en 
dat dus geholpen wordt eventuele oorlogs
handelingen tegen Israël te hervatten.

Daarom verzoeken wij u er bij de Tweede 
Kamer op aan te dringen om bij behande
ling van de begroting voor ontwikkelings
samenwerking de post voor hulp aan 
Egypte te schrappen, en het op die manier 
vrijgekomen geld te gebruiken voor steun 
aan een land, dat door de verhoging van de 
olieprijzen, en dat mee gepaard gaande 
verhoging van de kunstmestprijzen, op de 
rand van de hongersnood wordt gebracht.”

Aldus de kerkleden

Op m ijn begroting-1975

Uit de open brief van minister Pronk 
(antwoord op de open brief van de 71 
kerkleden);

' ,2oals in de toelichting op mijn begroting 
I met betrekking tot het ontwikkelingsbeleid 
is gesteld, liggen aan het concentratiebeleid 
drie kriteria ten grondslag, namelijk: de 
mate van armoede, de specifieke ongedekte 
behoefte aan hulp en de mate van 
aanwezigheid van een sociaal-politieke 
structuur die een beleid mogelijk maakt dat 
de gehele samenleving ten goede komt en 
speciaal de armste groepen.
Egypte, dat nog een laag inkomen per hoofd 
van de bevolking heeft, voert een intern be
leid dat gericht is op spreiding van de wel
vaart over brede lagen van de bevolking. 
Aangezien dit land echter van andere lan
den reeds in tamelijk ruime mate financiële 
hulp ontvangt, zal onze bijstand uit projek- 
tenhulp bestaan.

Deze overwegingen van ontwikkelings
politieke aard zijn doorslaggevend voor de 
keuze geweest. Een, naar de mening van de 
regering, belangrijk bijkomend elfekt van 
die keuze zal echter kunnen zijn dat door 
verhoging van de welvaart in het Midden
oosten en door versterking van de samen
werking tussen Aziatische- en West- 
europese landen wordt bijgedragen aan de 
stabiliteit in het Midden-Oosten.
De keuze van Soedan en van Noord-Yemen 
als nieuwe concentratielanden zal, naar ik 
hoop, datzelfde effekt hebben.

Terugkomend op uw brief stel ik vast dat 
uw voornaamste bezwaar zich richt tegen 
het voornemen, dat Egypte zou hebben om 
Israël naar het leven te staan en dat u 
vreest, dat ontwikkelingsgelden gebruikt 
zullen worden om eventuele oorlogshande
lingen tegen Israël te hervatten.

Ik wil allereerst herinneren aan hetgeen 
minister-president Den Uyl op een soortge
lijke opvatting van het lid van de Tweede 
Kamer, de heer Drees, heeft geantwoord 
tijdens de algemene politieke be
schouwingen in de Tweede Kamer. Ik 
citeer:
„De heer Dres heeft een motie aan de 
Kamer voorgesteld, waarin de wens tot uit
drukking wordt gebracht, dat de regering 
afziet van haar voornemen, aan Egypte 
financiële hulp te verlenen. Het komt mij 
voor, dat de heer Drees, als hij motiveert dat

dit land Israël naar het leven staat en ermee 
op voet van oorlog zou verkeren, opnieuw 
geen verantwoorde formuleringen gebruikt. 
Egypte heeft —  en gelukkig —  wel degelijk 
het bestaansrecht van Israël erkend.

De befaamde resolutie 242 van de Veilig
heidsraad, die de soevereiniteit, de 
territoriale integriteit en de politieke onaf
hankelijkheid van elke staat in de regio 
duidelijk bevestigt, is ook door Egypte 
aanvaard. Daargelaten de vraag of Egypte 
volkenrechtelijk in staat van oorlog met 
Israël verkeert, het is een feit dat Egypte de 
weg naar een definitieve vredesregeling 
insloeg, toen het resolutie 338 van de 
Veiligheidsraad aanvaardde, die opriep tot 
de integrale uitvoering van resolutie 242, die 
nog steeds de basis is van het Nederlandse 
Midden-Oosten-beleid.”
Dit antwoord van de minister-president, 
dat, blijkens de verwerping van de motie 
Drees door de overgrote meerderheid van 
de Kamer juist werd geacht, zou eigenlijk 
afdoende moeten zijn. Ik wil er echter nog 
aan toevoegen, dat de hulp aan Egypte 
overeenkomstig het ontwikkelingsbeleid 
van de regering, uiteraard uitsluitend be
stemd zal worden voor concrete projekten, 
die gericht zijn op sociaal-economische 
vooruitgang.”
Aldus minister Pronk. En het was deze 
laatste alinea, die het nadere commentaar 
van dr. Drees opriep.

H.L.

-----------------1
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Zenden aan: I
de Nederlander j
Van Deventerlaan 49 - Voorburg. |

I

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemidaeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs.J. A. Uding& Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants. 

v. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
03490-16853-32068

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

VEEN'ÊNDAAL

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw ■ Nieuwbouw door geheel Nederland

K O C H
Telef.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 - BERGAMBACHT

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

DE STORMVOGEL II

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER B.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TEL. 05100-20841

TE KOOP GEVR.;
door Fries meisje,

mooie zilveren  
beugeltas

Br. onder nr. 334 a. h. bur. v. 
d. blad.

BOUWBEDRIJF

Fa. C Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

ORGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

HANAB B.V. eASLEIDINGEN
VALKENBURG - ZH Telefoon 01 71 8 -7 1 94 1 ^  

VEENDAM - Telefoon 05987-7800
KABELW ERKEN

ZIN K E R S
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Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder

* EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE WOON- OF WERKSITUATIE TEGEN 
MINIMALE KOSTEN

*GEEN HAK-, BREEK- EN METSELWERK AAN UW GEVEL 
'ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS
* GEEN ONDERHOUD
'  LEVERBAAR IN LENGTEN VAN 3.70 t/m  15 mtr 
*ZEER EENVOUDIGE MONTAGE
' HET METALEN KASTJE IS GERING VAN AFMETINGEN EN HARMONIEERT MET 

IEDER DECOR.

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele biandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AMIGO SAFETY NEDERLAND
JAVASTRAAT 47A - TEL. 070-656597 en 463388 - ’s-GRAVENHAGE

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, spciaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde
40 schriftelijke lessen voor 2 5 .-

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

PO LITIEK  BEKEKEN, een oriënteringskursus
12 schriftelijke lessen voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolbnialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W E R ELD  OP H A N D EN ,
een kursus over ontw ikkelingssam enw erking
10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10.-

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE G E M EEN TER A A D , een kursus gem eentepo litiek
24 schriftelijke lessen voor 25.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE O N D E R N E M IN G S R A A D ,
een kursus voor ondernem ingsraadsleden
34 schriftelijke lessen voor 45.-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefoon |)1710) 93403.

Stelt u prijs öp 

VAKWERK 

KWALITEITS-
a r t ik ^l e n ;

dan

VAN
ZEBEN'S

.Woninginrichting- N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

0 ^

VAN DE BUNT-
RIJNSBURGER
N.V.

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders
Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2342 - Nijkerk

Voor' uw
★  D ieselo lie , Benzine, Petroleum ,
★  Kolen, Huisbrantloliie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Cam pingflessen vullen
★  Container-vujiafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-V AR K EN O O R D $EW EG  4 7 0  
ROTTERDAM -24 • T e le fo o n  1 9 0 2 0 0  
T e le fo o n  3 2 5 0 1 1  a fd e l in g  c o n t a in e r s

/ftaasAcuit
.J v S ^ fN M B L C A L F R U  K fp S C R Ó J B N  

-  T B L . / S a S S ’ A P E L Ö O O R N

poooooooooooooooooooooo<
BO U W - EN A A NN EM ER SBED R IJF

M. DE RAAD & ZN.
P ickéstraat64  - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeew eg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDW IJK

loooooooooooooooooooooooi

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in uw toonbaak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

O

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

v'. V \ '
G '  V. ■•a * .'
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Tweede-kamerfractie CHU in commentaar:

Aangekondigde regeringsbesluiten komen te laat
Aan het begin van deze week heeft de Tweede Kamerfractie van de CHU het volgende
commentaar gegeven op de regeringsbesluiten over de noodzakelijke maatregelen, welke
besluiten deze woensdag en donderdag in de Tweede Kamer besproken zijn:
1. Als totaliteit komen de aangekondigde maatregelen te laat;
2. Voor de komende maanden wordt nog een belangrijke stijging van de werkloos

heid verwacht;
3. De vraag kan gesteld worden of de aangekondigde maatregel wel voldoende zal zijn;
4. Te betreuren valt, dat de aftrekbaarheid van het eigen huis niet hersteld is;
5. De werkgelegenheidsgelden moeten met name gericht worden op midden- en kleinbe

drijf en land- en tuinbouw;
6. De aangekondigde belastingverlaging is onvoldoende om de problemen voldoende te 

kunnen bestrijden

‘De regering heeft besloten tot bijstelling 
van het economisch beleid’ . Dit was het 
nieuws van vorige week zaterdag. In de 
loop van deze dag bood de regering, nadat 
het kabinet er de dagen tevoren uitvoerig’  
over had beraadslaagd, de Tweede Kamer 
een pakket van nieuwe maatregelen aan. 
In dat pakket, waarover reeds een 
uitvoerige gedachtenwisseling aan het Bin
nenhof plaats vond, waren twee elementen 
opgenomen, namelijk een lastenverlichting 
en een gerichte stimulering van bestedin
gen, voornamelijk in de overheidssfeer.
De lastenverlichting hield volgens het 
regeringsvoorstel in: tijdelijke rijksbijdrage 
aan het kinderbijslagfonds, tijdelijke rijks
bijdrage aan het werkloosheidsfonds, tij
delijke verlaging van loon- en inkomsten
belasting, wijziging vervroegde afschrijving

op gebouwen en verruiming investeringsfa- 
ciliteiten voor gebouwen.
Wat de stimuleringsmaatregelen betreft 
:Stelde de regering maatregelen voor mil
joenenbedragen uit te trekken voor bouw- 
objecten, verhogingen van de uitkeringen 
uit het gemeentefonds en gerichte steun 
aan industrie en midden- en kleinbedrijf 
ten behoeve van de regionale ont 
wikkeling.
De voorgestelde maatregelen betekenen 
een impuls van ƒ  3,5 miljard, waarvan 
ongeveer de helft rechtstreeks betrekking 
heeft op uitgaven ter vergroting van de 
werkgelegenheid en de andere helft op 
deels globale, deels meer gerichte verlich
ting van lasten. ‘Het economisch beeld 
ondergaat door dit pakket een beduidende 
verbetering', aldus de regering.

Het letterlijke commentaar van de CHU- 
Tweede Kamerfractie luidde:

1. Als totaliteit komen de aangekondigde 
besluiten te laat. De CHU heeft reeds 
vorig jaar bij de aangehouden motie- 
Tolman om extra gelden voor de werkge
legenheidsprogramma’s met name in de 
bouw gevraagd. Wanneer die motie toen 
voldoende was gesteund, had veel narig
heid kunnen worden voorkomen.
2. De CHU-fractie verwacht voor de 
komende maanden nog een belangrijke 
stijging van de werkloosheid, ook gezien 
het onder punt 1 gestelde. In zeer belang
rijke delen van ons land, o.a. langs de 
Nederlandse oostgrens moeten werkloos
heidspercentages van 10 procent en hoger 
worden verwacht. De CHU acht dit zeer 
verontrustend.
3. De CHU-fractie vraagt zich af of de 
aangekondigde maatregelen van het kabi
net Den Uyl wel voldoende gericht zijn. 
De maatregelen zullen wat de CHU 
betreft dienen te worden getoetst met 
name aan gerichtheid op de volgende 
specifieke problemen:
a. de jeugdwserkloosheid;
b. de moeilijke herplaatsbaarheid van 
oudere werknemers;
c. de zeer zwakke streken in ons land.
4. De CHU betreurt, dat het kabinet niet

de aftrekbaarheid van onderhoudskosten 
van het eigen huis heeft hersteld. Dat zou 
erg goed zijn voor de bestrijding van de 
werkloosheid.

5. De werkgelegenheidsgelden zullen met 
name wat betreft de economische sector 
moeten worden gericht op het klein- en 
middenbedrijf en de tuinbouw en de 
landbouw. Die groepen zitten in de moei- 
lijkste omstandigheden.Daar is de meeste 
hulp nodig bij de bestrijding van de werk
loosheid en daarheen dient voorkeur uit te 
gaan boven gemakkelijker objecten als 
overheidsgebouwen en openbare werken.
6. De CHU is voorshands van oordeel, 
dat de aangekondigde belastingverlaging 
onvoldoende is om de problemen voldoen
de te kunnen bestrijden.

De Tweede Kamer maakte in de afgelopen 
week haast met de bespreking van de 
aangekondigde maatregelen. Dat was no
dig onder meer met het oog op het feit, 
dat het dekkingsplan voor 1975 reeds 
geruime tijd geleden op de kameragenda 
van deze week geplaatst was. Aangezien 
dit plan voor het einde van het jaar ook 
nog door de Eerste Kamer behandeld 
moet worden, viel het besluit de beide on
derwerpen (maatregelen en dekkingsplan) 
tegelijk aan de orde te stellen.

H.L.

Suggestie voor CH-vrouwen:

Werkgroep nodig voor analysering 
positie onvolledig gezin

„Kan de vrouwenorganisatie van de CHU 
geen werkgroep instellen, die de positie van 
het onvolledige gezin, de positie van het ge
broken gezin nader analyseert en voorstel
len aandraagt, om aan de nood in die 
gezinnen iets te doen?” Deze suggestie heeft 
de christelijk-historische fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer, dr. R JÜ . Kruisinga 
vorige week gedaan tijdens zijn toespraak 
tot een honderdtal christelijk-historische 
vrouwen, op bezoek op het Haagse 
Binnenhof.

De Centrale van Christelijk-Historische 
Vrouwen had een excursie naar Den Haag 
georganiseerd om de belangstellende leden 
gelegenheid te geven iets te proeven van het 
parlementaire leven; bezoeken aan de 
gebouwen van de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer en aan het Vredespaleis. 
Voor velen werd het slot van het daagje Den 
Haag een hoogtepunt: de enthousiaste 
begroeting van koningin Juliana en prins 
Bernhard.

Laat in de middag kwam de groep dames 
op het Binnenhof terug van het bezoek aan 
het Vredespaleis. Dat was precies op tijd om 
de aankomst van koningin en prins bij de 
Ridderzaal te zien, waar het koninklijk 
echtpaar aanwezig zou zijn bij de officiële 
herdenking van het 150-jarig bestaan van 
de beide reddingsmaatschappijen in Neder
land, de Koninklijke Noord- en Zuidhol- 
landse maatschappij tot redding van 
drenkelingen en de Koninklijke Zuidhol- 
landse maatschappij tot redding van schip
breukelingen. Het ,Jeve de Koningin” was 
bij deze aankomst niet uit de lucht. De 
vorstin was kennelijk verrast door de 
begroeting en meermalen dankte zij

lachend, voordat zij met haar echtgenoot de 
Ridderzaal binnenging.

,£en goede vrouw”

Voordat de groep christelijk-historische 
vrouwen de parlementsgebouwen bezocht, 
was er een ontvangst namens de christelijk- 
historische fracties. Dr. Kruisinga sprake de 
dames toe.
In zijn toespraak riep dr. Kruisinga de 
Spreukendichter in herinnering, in het 
bijzonder de teksten; Een goede vrouw, wie 
zal haar vinden, haar waarde gaat koralen 
ver te boven. Op haar vertrouwt het hart 
van haar man, het zal hem niet aan voordeel 
ontbreken. Haar hand breidt zij uit naar de 
lellendige, haar handen strekt ze uit naar de 
nooddruftige.
„Deze teksten haal ik aan, omdat ik aan
dacht wil vragen voor het huisgezin”, aldus 
dr. Kruisinga. ,Tlet huisgezin staat in deze 
tijd in de branding en wordt, zoals alle 
kleine samenlevingsverbanden, sterk 
bedreigd”.

In nood

De christelijk-historische fractievoorzitter 
weer er op, dat de mens in kleine 
samenlevingsverbanden leeft: de vereniging, 
de kleine kerkelijke gemeente en het huis
gezin. „De aantasting van de kleine ver
banden is waarschijnlijk vanuit een oog
punt van geestelijke volksgezondheid een 
van de belangrijkste vraagstukken van deze 
tijd. Er zijn vele huisgezinnen in nood. Veel 
blijft daarvan onopgemerkt. Er zou veel 
meer aan de oppervlakte moeten treden”. 
Dr. Kruisinga vond dat zijn suggestie over 
het instellen van een werkgroep past in het

jaar van de vroiiw, zeker nu het oud-lid van 
de Tweede Kamer voor de CHU, mevrouw 
ir. N.C. de Ruiter, voorzitter is van het 
landelijk comité voor het jaar van de vrouw. 
Twee onderwerpen kregen in de toespraak 
van dr.‘Kruisinga bijzondere aandacht; de 
situatie van de weduwnaars en wezen, de 
werkloosheid.

„Er zijn in ons land vele weduwnaars, er zijn 
zeer vele weduwen. Eén op de 20 
Nederlanders wordt getaxeerd. En er zijn 
veel weduwnaars met jonge kinderen. 
Getallen zijn niet precies bekend. Maar het 
zijn vele duizenden”, aldus dr. Kruisinga. 
Het aantal weeskinderen door ongevallen, 
waar beide ouders bij betrokken zijn, neemt t 
de laatste paar jaar sterk toe. De voorzitter 
van de Stichting Welzijnsbevordering 
Weduwen en Weduwnaars noemde onlangs 
percentagestijgingen van toename van 
wezen en enkele jaren jan boven de 100. 
Hoe zeer in de sector van sommige 
gebroken gezinnen grote nood is kan wordt 
geïllustreerd de hartekreet in het twee 
maandelijks periodiek van de Stichting 
Welzijnsbevordering Weduwen en 
Weduwnaars:

.A4aar in de rijksbegroting geen woord over 
het jonge moederloze gezin, dat in een veel 
ernstiger situatie verkeert! Zelfs geen kant
tekening dat men het probleem bestudeert, 
geen woord over het overlegwerk van de af
gelopen jaren!”
De fractievoorzitter van de CHU vatte de 
problemen van de weduwnaar als volgt 
samen:
—  geen landelijke garantie dat het 

moederloze gezin permanent geholpen 
wordt.

—  geen aangepaste werktijden voor hulp in 
moederloze gezinnen, waarvan de vader 
een ambulante funktie heeft, in 
continuedienst is, e.d.,

—  geen hulpverlening als een inwonende 
hulp noodzakelijk is,

—  nauwelijks fiscale tegemoetkomingen; de 
weduwnaar die een gezinsverzorgster 
van ca. ƒ  500,—  per maand of een 
huishoudster van ca. ƒ  1.400,—  per 
maand niet van zijn besteedbaar 
inkomen kan betalen, moet naar de 
bijstand.

Dreiging

Dr. Kruisinga zei de werkloosheid ook als 
een dreiging voor het gezin te zien. ,Jiet is 
voor een gezin een schrijnend leed, als de 
vader geen werk meer heeft”.
De christelijk-historische fractie in de 
Tweede Kamer is van oordeel, dat het 
kabinet- Den Uyl veel te lang de werkge- 
legenheidsproblematiek op haar beloop 
heeft gelaten. „Voortdurend heeft de CHU 
hier tegen gewaarschuwd. Het kabinet is 
met name ten opzichte van de buitenlandse 
economische ontwikkeling steeds veel te 
optimistisch geweest”.

De groep van christelijk-historische 
vrouwen bracht na de ontvangst door de 
fractie een bezoek aan de vergaderzaal van 
de Tweede Kamer, op het moment dat daar 
het driedaagse debat over de 
onderwijsbegroting-1975 aan de gang was. 
Er kon ondermeer geluisterd worden naar 
hetgeen het CHU-kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst in tweede termijn opmerkte.

H X.
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PARLEMENTARIA
Van Leijenhorsf:

Onderwijsnota's mogen niet leiden 
tot overhaaste beslissingen
,^ e  haast die de minister met zijn onder
wijsnota’s wil maken is niet direct bevorder
lijk voor het juiste klimaat. Minister van 
Kemenade verdient waardering voor zijn 
structurele denken over het onderwijs maar 
we moeten oppassen dat de strukturen niet 
zo ingewikkeld worden dat men door de bo
men het bos niet meer zien.”
Aldus drs. G. van Leijenhorst, die namens 
de CHU het woord voerde bij de behande
ling van de Onderwijs-begroting, vorige 
week in de Tweede Kamer.
Welgeteld zijn op korte termijn ongeveer 20 
nota's aangekondigd.
Het beleid dat we moeten beoordelen gaat 
voor een deel achter deze nota’s schuil. De 
volgorde van verschijning achtte spreker 
minder gelukkig.

Aangekondigd zijn onder meer het onder- 
wijscontourenplan en de nota over struk- 
turele vernieuwing van het primair en se
cundair onderwijs.

Verschenen is de nota Stichting Leerplan 
Ontwikkeling. Van Leijenhorst had liever 
een omgekeerde volgorde gezien, waarbij 
eerst de contourennota en daarna de nota 
inzake vernieuwing van het primair en se
cundair onderwijs was verschenen. We 
moeten nu gissen hoe de SLO-nota zal pas
sen in de structuurnota.

Integratie

Hij drong aan op snelle bekendmaking van 
de integratievoorwaarden en overgangs-

voorwaarden. Hier is een organische ont
wikkeling nodig en geen wildgroei. In dit 
kader zullen ook de opleidingsscholen voor 
kleuterleidsters en de paedagogische aka-' 
demies tot samenwerking of integratie moe
ten komen.

Het voorbereidend onderwijs mag niet te
rechtkomen in een soort interimperiode 
tussen nu en later, gezien de experimenten 
met de middenschool, waardoor het v.o. niet 
zichzelf kan zijn.

Spreker had de indruk dat de minister ten 
aanzien van de middenschoolexperimenten 
iets voorzichtiger was geworden.

Ten aanzien van de lerarenopleiding herin

nerde de spreker, in afwachting van de nota 
betreffende spreiding van lerarenopleidin
gen, aan de wens van de CHU om de tot
standkoming van een tweede protestants 
christelijke lerarenopleiding te komen. Hij 
betreurde het dat de MO-opleidingen nog 
weinig bij de experimenten zijn betrokken.

Sprekend over de vorming van werkende 
jongeren —  waarover eveneens een nota zal 
verschijnen — stelde Van Leijenhorst de 
vraag o f gelet op de huidige moeilijkheden 
die zich thans voordoen het faseringsplan 
tot en met twee dagen partiële leerplicht 
voor 17-jarigen niet aan een herbezinning 
moet worden onderworpen.

H. van Spanning

oev OVER GRONDWETSHERZIENING

Reserve groeit tegen districtenstelsel
De uiteenzetting van het kabinet in de nota 
Grondwetsherziening heeft bij de christen
democratische partijen een sterke reserve 
doen groeien tegen invoering van een 
districtenstelsel. Voor een gekozen forma
teur is geen meerderheid in de Kamer. 
Dit bleek vorige week tijdens een openbare 
commissievergadering, waar de nota 
Grondwetsherziening van het kabinet-Den 
Uyi werd besproken.
Deze nota dient tervoorbereiding van de 
procedure en vaststelling van de wetsont
werpen, die bij een algehele grondwetsher
ziening zullen worden betrokken.

KVP-woordvoerder Van der Sanden 
kondigde een motie aan tegen het voorstel 
van de gekozen formateur. Tot nu toe is de 
gekozen formateur door PvdA, D ’66 en 
PPR als een onverbrekelijke eenheid met de 
invoering van een districtenstelsel be
schouwd.

wordt via dit systeem veel meer de macht 
van de partijorganen vergroot.

■ Verscherping

Ernstig bezwaar had Scholten tegen een 
passage in de nota grondwetsherziening, 
waarin werd gesteld dat een doelstelling van 
een nieuw kiesstelsel is het verscherpen van 
de politieke verhoudingen. Dat is nooit een 
doelstelling van de CHU geweest. De Unie 
heeft juist tegenstellingen willen overbrug
gen.

Hoogst merkwaardig vond spreker een pas
sage in de nota waar wordt gezegd dat sa
menstelling van een kabinet, overeen
komstig de verkiezingsuitslag bevorderd 
moet worden. Dit is onbegrijpelijk omdat de 
minister-president, ondertekenaar van deze 
nota, bij de jongste formatie, alles heeft ge
daan om te voorkomen dat samenstelling en 
programma van dit kabinet in overeen
stemming zou zijn met de positie van de 
christen-democraten.

CHU-afgevaardigde W. Scholten betoogde 
dat de CHU zich van begin af aan mordicus 
tegen een gekozen formateur heeft 
verklaard. De argumenten hiertegen zijn 
voldoende bekend. Hij vroeg minister de 
Gaay Fortman nauwkeurig de verschillen 
tussen de gekozen formateur en de gekozen 
minister-president aan te geven.

Districtenstelsel

Sprekend over het kiesstelsel stelde spreker 
voorop dat het kiesstelsel niet dient om een 
meer overzichtelijke partijstruktUur te 
bevorderen.
Het kiesstelsel dient om de geestelijke en 
politieke stromingen in ons land zo goed 
mogelijk in het parlement te weerspiegelen. 
Hergroepering der partijen dient uit vrije 
wil, van binnen uit, te komen, zoals thans 
gebeurt met het CDA.
Bovendien is de grondslag der evenredige 
vertegenwoordiging aldus Scholten de beste 
waarborg voor een goede afspiegeling van 
de politieke stromingen. Niet een uitgeholde 
evenredige vertegenwoordiging met een 
kiesdrempel die de facto in de buurt van 10 
% komt te liggen.

Bovendien biedt het huidige kiesstelsel al
dus de CH-woord voerde op zichzelf ook 
mogelijkheden tot meerderheidsvorming. 
De Nederlandse kiezer heeft echter in zijn 
politieke voorkeur een pluriforme samen
stelling en kiest geen meerderheidspartij. 
Ook is het zijns inziens een misverstand te 
menen dat afspraken voor de verkiezingen 
de invloed van de kiezer vergroten. In feite

Spreker wees voorts op een uitspraak van 
PvdA-fraktieleider Van Thijn bij de pre
sentatie van de nota-Grondwetsherziening.

Van Thijn had hier onder meer gesproken 
over de vorming van een twee blokkenstelsel 
in de politiek. Gelet op die bedoelingen van 
de PvdA, ten aanzien van het districtenstel
sel, is ons enthousiasme voor invoering van 
dit kiesstelsel beduidend minder geworden.

Onverbloemd heeft de heer Van Thijn ge
steld dat het zijn bedoeling is de christen
democraten van het politieke toneel weg te 
spelen. De pvdA wenst geen rekening te 
houden met de eigen plaats van de christen
democratie in ons land. De christen
democraten laten zich niet indelen in een 
tweedeling „vooruitstrevend en conserva
tief’, aldus Scholten.

Algehele grondwetsherziening?

Tilanus maakte tijdens deze commissiever
gadering een aantal kritische kanttekenin
gen bij de vraag in hoeverre men spreken 
kan van een algemene grondwetsherziening.

Spreker miste een behandeling van een 
aantal fundamentele vragen rond een alge
hele herziening van de grondwet.
Hij wees in dit verband op het ontbreken

van een beschouwing over de funktie van de 
grondwet in een moderne democratische 
samenleving.
Ook ontbreekt een beschouwing over funk
tie en karakter van de overheid en het 
overheidsgezag; daarnaast noemde hij een 
aanduiding van de struktuur van de staat 
—  met daarbij de kwestie van centralisatie 
en decentralisatie — ; een visie op de ver
houding tussen burger en overheid en een 
gedachte omtrent de plaats van de grond
wet naast een toekomstige Europese grond
wet.

Tilanus meende voorts dat het zeer de vraag 
is of de schuld van de langdurige kabinets
formaties aan de grondwettelijke regels ligt. 
Veel meer hangt dit naar zijn mening af van 
het gedrag en de opstelling van sommige bij 
de kabinetsformatie betrokken partijen.

Hij vroeg zich voorts af om bij de uiteinde
lijke wijzigingsvoorstellen alsnog met wets
ontwerpen te komen, waarvan bij het voor
bereidend overleg is komen vast te staan dat 
dë nodige twee/derde meerderheid ont
breekt.

H. van Spanning

Nieuwe gemeente 

voor burgemeesters
Burgemeester G. Hokken van Bfuinisse is 
met ingang van 1 december aanstaande be
noemd tot burgemeester van de gemeenten 
Lexmond, Schoonrewoerd en Hei- en Boei- 
cop. De heer Hokken, die 47 jaar oud is en 
hervormd, is secretaris van de Vereniging 
van christelijk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen.
In 1970 werd hij burgemeester van 
'Bruinisse.
Burgemeester H. van der Gronde, 
burgemeester van Kockengen, is met 
ingang van 1 december benoemd tot 
burgemeester van de gemeenten Ever- 
dingen en Hagestein. Hij is 56 jaar oud, her
vormd en lid van de CHU. Sinds 1969 is hij 
burgemeester van Kockengen.

H.L.

Van le ijenho rs t vraagt 

gelijke behandeling voor 

Sociale Academie te  Ede

CHU-afgevaardigde drs. G. van Leijenhorst 
heeft vorige week tijdens het debat over de 
begroting van Onderwijs in de Tweede Ka
mer een motie ingediend, waarin wordt ge
vraagd bij subsidiëring van nieuwe scholen 
de verschillende schooltypen bij het voort
gezet onderwijs gelijk te behandelen.

Aanleiding hiertoe was zijn verzoek de 
Sociale Akademie in Ede alsnog in 1976 
subsidie te verlenen. Dit verzoek is door 
staatssecretaris Veerman afgewezen. Subsi
diëring kan krachtens de wet in dit geval 
niet voor 1978 plaatshebben.

De bewindsman stelde dat het bestuur van 
de Gereformeerde Sociale Akademie sub
sidiëring bemoeilijkt heeft door de school te 
beginnen zonder overleg met het departe
ment. Krachtens de wet moet een school 
voor voortgezet onderwijs eerst drie jaar 
draaien, alvorens voor subsidie in aan
merking te komen. De moeilijkheid is 
voorts dat een sociale akademie niet als 
school voor beroepsonderwijs in de wét 
wordt genoemd. Veerman adviseerde de 
akademie in Ede, zo snel mogelijk in beroep 
te gaan.

Van Leijenhorst stelde dat de akademie per 
1 januari j.1. is geopend. Men meende recht 
te hebben op subsidie wanneer gebleken is 
dat de school levensvatbaarheid heeft. Dat 
is inmiddels overduidelijk gebleken. Voorts 
constateerde hij dat er kennelijk over 
artikel 69 van de wet op het Voortgezet 
Onderwijs een verschillende interpretatie 
bestaat. Het afwijzen van subsidie heeft ook 
buiten de kring van deze akademie grote 
onrust gewekt. Gelet op de door de wet ge
garandeerde verdelende rechtvaardigheid 
mag de onzekere situatie zijns inziens be
slist niet langer dan tot 1 januari 1976 
voortduren, aldus de CH-woordvoerder.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabiiek
Telefoon 05130-22652
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TUSSEN 

STRAATSBURG 
EN DEN HAAG
door M r. W. Schotten

lid Europees Parlement

Europees parlement 
hanteert nieuwe 
begrotingsbevoegdheden
Met ingang van de begroting voor het jaar 
1975 van de Europese Gemeenschappen 
beschikt het Europees Parlement over 
nieuwe, verdergaande, bevoegdheden. Dit 
hangt samen met de omstandigheid dat in 
1975 deze begroting uit zogenaamde „eigen 
middelen" wordt gefinancierd. Deze midde
len bestaan uit de z.g. landbouwheffingen 
en uit de invoerrechten welke bij invoer uit 
derde-landen in de Gemeenschap worden 
geheven. Voorts zou per 1 januari 1975 een 
deel van de B.T.W.-ontvangsten in de negen 
lidstaten als .eigen inkomsten gaan 
fungeren. Helaas kon dit laatste niet wor
den verwezenlijkt, omdat de grondslag van 
de B.T.W. in de negen lidstaten nog niet 
voldoende is harmoniseerd. De zesde 
richtlijn welke deze harmonisatie voor
schrift is namelijk wel door het Europese 
Parlement behandeld, maar nog niet door 
de Ministerraad van de Europese 
Gemeenschap aanvaard. In de plaats van 
deze afdracht van een deel van de B.T.W. 
opbrengst (te weten een bepaald percentage 
van de grondslag van deze belasting) komt 
nu voorlopig een bijdrage van elke lidstaat 
op grond van het aandeel van zijn bruto na
tionaal produkt ten opzichte van het totale 
bruto nationaal produkt van de gezamen
lijke lid-staten.

Parlementaire controle

Het behoeft geen betoog dat het wenselijk 
— ja noodzakelijk—  is dat naarmate de ei
gen middelen van de Europese 
Gemeenschap toenemen, de controle 
daarop door het Europees Parlement ook 
toeneemt. Het zou immers een heel slechte 
zaak zijn wanneer alleen de financiële be
voegdheden van de Ministerraad van de 
Europese Gemeenschappen zouden worden 
uitgebreid, maar het Europees Parlement 
geen correcties zou kunnen aanbrengen.

Tot en met het jaar 1974 was de Raad in 
feite de enige begrotingsautoriteit. Met 
ingang van 1975 is daar het Europees 
Parlement naast gekomen. Ik gebruik met 
opzet de woorden „naast gekomen", want 
de situatie is nog niet zo dat het parlement 
het laatste woord over het totaal van uitga
ven heeft (een situatie die uiteindelijk zal 
moeten worden bereikt). Het geheel van de 
huidige rechten van het parlement in relatie 
tot de Raad is een technisch zeer gecompli
ceerde zaak, waarover ik u niet zal ver
moeien. De procedure speelt zich ook in 
twee étappes af.

Eerst heeft het parlement het recht van 
amendement op z.g. niet-verplichte
uitgaven en kan het wijzigingen op de z.g. 
verplichte uitgaven voorstellen. De Raad

heeft het laatste woord t.a.v. de wijzigings
voorstellen. In de amendementen kan de 
Raad wijzigingen aanbrengen, maar het 
laatste woord daarover heeft (in tweede le
zing) het parlement, waarbij dan een 
voorstel pas is aangenomen wanneer 
tenminste de helft plus één van alle leden, 
alsmede drievijfden van de stemmende 
leden voor hebben gestemd.

Kritiek en disciplinair

De november-zitting van het Europees 
Parlement was voor een belangrijk deel aan 
deze nieuwe begrotingsprocedure gewijd. 
Voorafgaande aan deze behandeling in de 
plenaire vergadering had de be
grotingscommissie van hef parlement — 
met als rapporteur de Duitse Christen
democraat Aigner ’- vele dagen (en halve 
nachten) aan het voorbereidend rapport 
gewerkt. Naar mijn oordeel heeft deze com
missie met dit rapport een goed stuk werk 
verricht. De kritiek van de commissie op de 
ontwerp-begroting was niet mals. „Een 
krachtige aanpak is ver te zoeken” . Op het 
gebied van o.m. regionaal beleid, sociaal 
beleid en energiebeleid signaleerde de 
begrotingscommissie ,,het ontbreken van 
enigerlei politieke beslissing van de Raad”. 
Voorts had de begrotingscommissie grote 
bezwaren tegen het „op zien komen spelen” 
van de Raad door voor belangrijke beleids
terreinen geen bedragen op te nemen, maar 
wel aanvullende begrotingen aan te 
kondigen.

Gelet op deze kritiek was het niet 
verwonderlijk dat méér dan tachtig 
amendementen en wijzigingsvoorstellen 
werden ingediend. In een zeer gedisci
plineerde ochtendvergadering aan het einde 
van de week, heeft het parlement over al de
ze voorstellen beslist. Twee van de 
belangrijkste wil ik noemen: het
beschikbaar stellen van 300 miljoen 
rekeneenheden voor het regionaal fonds, 
waaruit in eerste aanleg achtergebleven 
gebieden (als Ierland en Zuid-Italië zullen 
worden geholpen en een vergroting van de 
landbouwuitgaven met 200 miljoen 
rekeneenheden om tot uitdrukking te 
brengen dat in 1975 de landbouwprijzen 
verder zullen moeten worden verhoogd.

Naar mijn oordeel heeft het Europese 
Parlement met deze begrotingsbehandeling 
bewezen dat het de vergrote bevoegdheden 
als parlementair instituut aankan. Dat is 
voor een verdergaande uitbreiding van de 
bevoegdheden van het parlement — waar
over misschien op de komende top
conferentie zal worden beslist — van 
wezenlijke betekenis.

Betdiirig ëibonnertieotsgeici 1975 

CH-weekblad „De Nederlander"ef*

Door de enorme stijging van papier- 
druk-, portokosten enz. zijn onze 
exploitatiekosten in vergelijking met 
b.v. 1969 zeker verdubbeld. Wij 
zijn dan ook genoodzaakt de abon
nementsprijs met ingang van 1 ja
nuari 1975 op ƒ 2 0 ,- per jaar te 
stellen (in 1969 bedroeg die ƒ 1 0 ,-). 
Begin januari a.s. hopen wij de 
acceptgirokaarten voor betaling van 
het abonnement 1975 te verzenden. 
Hebt u het bedrag ad ƒ 2 0 ,-  op 10

december a.s. nog niet betaald, 
wacht u dan s.v.p. de acceptgiro
kaart af, opdat er geen verwarring 
plaatsvindt.
Ongetwijfeld wensen de abonnees 
‘De Nederlander' als o p i n i e 
b l a d  niet te missen. Wij rekenen 
voor 1975 dan ook weer op uw mo
rele steun als abonnee op het eenige
C.H.Weekblad ‘De Nederlander’ .

Stichting Uniepers.

Inflatie, suiker en sigaren

Met het oog op die komende topconferentie 
nam het parlement nog een resolutie aan 
over de economische en monetaire toestand.

Daarin wordt grote zorg uitgesproken over 
de huidige stand en de toekomstige ont
wikkeling van de E.G. Het parlement sprak 
voorts al zijn oordeel uit, dat de nationale 
regeringen in de eerste plaats moeten 
trachten de inflatietendensen te beteugelen.

Daarbij wordt een beroep gedaan op het 
verantwoordelijkheidsbesef van alle sociale 
groeperingen om de inflatie in het belang 
van een volledige werkgelegenheid en een 
gezonde economie te bestrijden.

Het parlement sprak voorts uitvoerig over 
het suikerprobleem. Zoals bekend is er op 
dit moment een duidelijk tekort in de 
wereld aan suiker, terwijl dientengevolge de 
wereldprijzen zijn gestegen tot een veelvoud 
van het peil dat in de E.G. geldt. Bij dit 
suikerprobleem zijn verschillende belangen 
in het geding, o.m. die van de 
ontwikkelingslanden die suiker produceren 
(zoals het eiland Mauritius), van de suiker
producerende Europese boeren en van de 
Europese consumenten. Het parlement ver
klaarde zich accoord met een produktiever- 
hoging in de Gemeenschap, maar stelde 
anderzijds dat de invoer uit ont
wikkelingslanden dient de geschieden tegen 
prijzen, die de landen redelijke inkomsten 
uit de invoer van suiker waarborgt. Deze 
prijzen moeten jaarlijks worden aangepast, 
aan de ontwikkeling van de 
produktiekosten in de ontwikkelingslanden, 
één en ander bezien in het licht van de 
prijzen die worden betaald aan de Ueropese 
producenten.

Tenslotte heeft het parlement aan de hand 
van een amendement van de Nederlandse 
christen-democraat Noteboom (K.V.P.) uit
gesproken, dat het in de toekomst mogelijk 
zou blijven voor met de hand gemaakte 
sigaren een lagere tabaksaccijnzen te 
vragen. Voor de werkgelegenheid in deze 
tak van industrie een goede zaak.

Christelijk Historisch 
weekblad
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Onlangs protesteerden de christelijk-histo- 
rische Tweede Kamerleden drs. G. van 
Leijenhorst en H. Wisselink in schriftelij
ke vragen aan minister Van Kemenade 
van onderwijs en wetenschappen tegen de 
wijze, waarop de redactie van ‘Uitleg’ , het 
weekblad van het departement van onder
wijs en wetenschappen, een artikel over de 
interpellatie van drs. Van Leijenhorst in 
de Tweede Kamer over de Stichting Leer
plan Ontwikkeling redactioneel bege
leidde.
De kamerleden vielen er over, dat in het 
begeleidend stuk de redactie van ‘Uitleg' 
min of meer tot uitdrukking ‘niet te 
weten, waarom Van Leijenhorst zijn inter
pellatie hield’ ., Gevraagd werd om een 
weerwoord in ‘Uitleg’ .
Minister Van Kemenade gaf drs. Van 
Leijenhorst niet, rfiaar beloofde in een 
eerstkomend nummer, van ‘Uitleg' te 
verwijzen naar Handelingen (het stenogra
fisch verslag) van de Tweede Kamer van 
de interpellatie.
In het vorige week verschenen nummer 
van ‘Uitleg’ stonden, ter uitvoering van de 
mededeling van bewindsman, de volgende 
twee berichten:

K am ervragen  over 'U itle g  deze  
w e e k '
De ko lom  'U itle g  deze w eek ' leverde enkele w e 
ken geleden sto f vo o r kam ervragen van de 
Tweede Kam erleden Van Le ijenhorst en W isse
link (beiden C.H.U.). Voor de vragen en de a n t
w o o rd e n  daarop , zie pag. 19. Het g in g  o m  onze 
aanloop naar het verslag o«er de in te rpe lla tie  
van dé heer Van Le ijenhorst ove r de S tich ting  
Le erp lan ontw ikke ling . In z ijn  a n tw o o rd  op de 
derde vraag zegt m in is te r Van Kem enade geen 
reden te zien om  de in te rp e lla n t de ge legenhe id  
te  geven in U itleg  z ijn  gedachten nader uiteen te 
zetten (...) 'B e ter w are het m ijns  inziens dan ook 
te verw ijzen naar de H andelingen m et betrek
king to t de in te rpe lla tie . Een de rge lijke  v e rw ij
zing zal in het eerstvo lgende n u m m e r van U itleg 
w ord en  opgenom en.
De lezer die van het vo lle d ig e  verslag van het 
besprokene kennis w il nem en, m oet h ie rvo o r de 
H andelingen van de T w eede Kamer raadplegen, 
van de ve rgade ring  op 19 sep tem ber 1974, 
pag ina 's  57-75.
De m otieven  van de in te rp e lla n t zijn te ru g  te  v in 
den in de eerste a linea 's  van zijn  rede in  eerste 
te rm ijn , a fgedruk op pagina 6, lin ke rko lom  van 
d e ze 'U itle g '.

M o tieven  van de heer 
V an  Leijenhorst

De heer Van Le ijenhorst (C.H.U.): M ijnhee r de 
V oorz itte r! De M in is te r w il nu spoedig overgaan 
to t de ins te llin g  van de S tich ting  Le erp lan on tw ik
keling. Eind vo rig  jaar hebben w ij al kunnen 
kennis maken m et dezogenaam de SLO-nota, een 
stuk dat b ij ons op zware kritiek s tu itte , w aarvan 
enkele w ezenlijke punten zijn verto l k t in de tijdens 
de be gro tin gsbeh and e lin g  ingediende en door 
de Kam er aanvaarde m otie -H erm esc.s. Eind jun i 
zond de M in is te r ons de on tw erp-s ta tu ten  van de 
s tich tin g  toe, die w ij in een m onde ling  overleg 

' m et de M in is te rv o rig e  week w oensdag hebben 
besproken. Nadat de sta tu ten zijn vastgesteld, 
zullen deze ter kenn isnem ing  aan de vaste 
kam ercom m iss ie  van O nd erw ijs  w ord en  to e g e 
zonden, zo deelde de M in is te r op deze ve rgade
ring mede. Het leek ons daarom  goed om  voorda t 
deze vastste lling  van de statuten gaat p laa tsv in 
den, de Kam er ve rlo f te  vragen om  deze zaak in 
een openbaar debat aan de orde te ste llen. 
M ijnhee r de V oorz itte r! Het gaat h ier im m ers  om 
een hoogst be langrijke  zaak. M et het on tw ikke len 
van leerplannen kom en w ij in aanraking m et de 
in ho ude lijke  aspecten van het onderw ijs . Bij de 
co n fro n ta tie  van de ove rhe id  met d it gevoelige ^ 
te rre in  zal zij een zeer gro te  m ate van z o rg v u ld ig 
heid m oeten betrachten, de R egering d ien t steeds 
te beseffen dat het Nederlandse on d e rw ijs  in ve r
sch illende opzichten niet een hom ogeen geheel 
is. Er bestaat een verscheidenheid  van wensen en 
verlangen s te r zake van de inho udsbe pa ling  van 
opvoed ing  en on derw ijs . E riso p e n b a a re n  
b ijzonder on derw ijs , w a arond er versch il lende 
schakeringen. De re la tie van  de M in is te rte n  aan
zien van het b ijzonder on d e rw ijs  is een andere 
dan de re la tie van  de M in is te rte n  opzichte van 
het op enbaar on derw ijs . Dit is een aangelegen
heid die de regering steeds te r dege in het bele id 
zal m oeten betrekken.

Aldus de twee berichten in ‘Uitleg’ van 
vorige week. Zoals uit een van deze be
richten blijkt, nam het blad ook op de 
letterlijke tekst van de vragen van de ka
merleden Van Leijenhorst en Wisselink en 
het antwoord van minister van Kemenade.

(Zie de verwijzing naar pagina 19 in dat 
bericht).

H.L.
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Vrouwen en mannen zullen moeten leren

hun plaats in samenleving en gezin een 
andere vorm en inhoud te geven
door: m evrouw  ir. N. C. de Ruiter, voorzitster Nationaal Com ité Internationaal Jaar van de Vrouw  1975

Op het Catshuis te Den Haag, de 
ambtswoning van de minister-pre
sident. is vorige week het Nationaal 
Coniite Internationaal ]aar van de 
Vrouw geïnstalleerd. Premier Den 
L'yl sprak de installatie-rede uit.
De voorzitter van het Nationaal 
Comité, het oud-christelijk-histo- 
rische Tweede-Kamerlid mevrouw ir. 
Nellien C. de Ruiter, beantwoordde 
de rede. Op deze pagina wordt de 
toespraak van mevrouw De Ruiter 
afgedrukt.

Aan het nut van VN-jaren wordt weleens 
getwijfeld. Ik neem aan dat dat ook de re
den is geweest dat mevrouw Helvi Sipila — 
secretaris-generaal van het Internationaal 
Jaar van de Vrouw —  dit aan de orde stelde 
op een conferentie van Europese vrouwen
organisaties. Zij stelde in feite dat het wel 
degelijk nut heeft. Zij haalde als voorbeeld 
aan het VN-jaar ten aanzien van de 
rassendiscriminatie. Het jaar 1971 was 
uitgekozen om de bewustwording ten 
aanzien van dit probleem te bevorderen en 
nu is hier een heel decade aan gewijd.
In het'Handvest van de Verenigde Naties 
worden ras en sex beide als voorbeeld ge
noemd op grond waarvan een zodanig 
onderscheid tussen menselijke wezens 
wordt gemaakt, dat gelijke rechten voor hen 
zeker moeten worden gesteld. Nu behoort 
iedereen tot een ras maar niet iedereen 
wordt gediscrimineerd.
Vrouwen vormen de helft van de mensheid. 
En hoewel er duidelijke verschillen zijn in 
hun positie all over the world kan worden 
vastgesteld dat in geen enkel land ter wereld 
vrouwen eenzelfde, een gelijke positie be
zetten als mannen op alle terreinen die ge
noemd worden in de „Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens” en in de 
„Verklaring inzake de uitbanning van 
discriminatie van de vrouw”.
Mevrouw Sipila illustreerde haar uitspraak 
met voorbeelden van de vier belangrijkste 
terreinen waarop ongelijkheid bestaat en 
die vier terreinen zijn:
— het opleidings- en ontwikkelingsniveau;

—  de inschakeling in het arbeidsproees;
— de rechtspositie;

de politieke besluitvorming.
En het is uitermate treurig dat in een zo 
vaak aan de kop lopend en ver ontwikkeld 
Nederland ook op deze vier terreinen 
pendanten zijn te vinden. Ik zou deze vier in 
het kort even de revue willen laten passeren.

O nbvi kkelingsni veau

Beginnend bij het opleidings- en ontwikke
lingsniveau moet gesteld worden dat van de 
800 miljoen analfabeten ter wereld 60% 
vrouwen zijn. Dat betreft 500 miljoen 
vrouwen,
■N'u staat in Nederland het analfabetisme 
wel niet als nummer één in de politieke par
tijprogramma's. aan het opleidingsniveau 
van de Nederlandse vrouw schort wel het 
een en ander en helaas staat dat ook niet 
vooraan in de politieke partijprogramma’s. 
In de onderwijsdeelname van meisjes weer
spiegelt zich ook nu nog een traditionele 
oriëntatie op het huwelijk. Er is wel sprake 
van een relatief grote afname van de deel
name aan het voortgezet onderwijs bij meis
jes dan bij jongens, maar in absolute 
aantallen blijven de meisjes ver achter. Het 
aantal jaren dat aan het onderwijs wordt 
deelgenomen neemt ook voor beide groepen 
toe en bij de jongens verloopt de stijging 
sneller, waardoor je kunt zeggen dat de 
kloof nog steeds groter wordt.
In 1971 volgde van de 16-jarigen 11 % van 
de jongens geen onderwijs (vervolgonder
wijs), tegen 35 % van de meisjes. En van de 
18-jarigen was dat 38 % van de jongens 
tegen 75 % van de meisjes. Daarbij komt 
nog, dat hoe hoger het niveau van onderwijs 
is, desne geringer de deelname van meisjes 
wordt. En bovendien is er nog sprake van 
een veel geringere spreiding van keuze uit 
het aanbod van voortgezet onderwijs. U ziet 
dus in deze summiere opsomming een 
duidelijk achterblijven van de meisjes bij de 
jongens.

Inschakeling in
arbeidsproces

Ten aanzien van de onvoldoende inschake
ling in het arbeidsproces zou ik het vol
gende naar voren willen brengen. Het per
centage vrouwen dat betaalde arbeid ver
richt, dat zijn dus de vrouwen uit het 
economisch actieve deel van de bevolking, 
ligt gewoonlijk onder de 20 % en haalt in 
het algemeen niet de 30 % in de werelddelen 
buiten Europa. Nu zijn er tussen de Euro
pese landen onderling grote verschillen. In 
Nederland is het aandeel van de vrouw in de 
beroepsbevolking toegenomen tot 25 %, 
maar dat is nog altijd lager dan de ons om
ringende landen. De werkende vrouwen in 
ons land zijn voor bijna de helft jonge, 
meestal ongehuwde vrouwen.
Dat betekent —  en dat realiseren wij ons te 
weinig — dat ongeveer tweederde van de 
werkende jongeren vrouwen zijn. Er zijn 
meer gehuwde vrouwen buitenshuis gaan 
werken, maar zij vormen nog slechts 16 % 
van het totaal aantal gehuwde vrouwen. 
Bovendien is weer ruim 60 % daarvan 
slechts part-time werkend. Het overgrote 
deel van de vrouwenarbeid speelt zich 
bovendien af in de lagere regionen op het 
uitvoerend niveau en in de laagste inko
mensklassen en dat geldt in het bijzonder 
voor de part-timers.
Bij de toenemende werkloosheid van de 
laatste tijd, blijkt de vrouwelijke beroepsbe^ 
volking ook relatief erger te worden getrof
fen. De cijfers van de vrouwelijke arbeidsre
serve, zoals We dan werklozen met een net 
woord uitdrukken, zijn bovendien nog ge
flatteerd doordat werkloze part-timers 
überhaupt niet worden meegeteld. Veel 
werkloze gehuwde vrouwen trekken zich 
bovendien na een half jaar, wanneer hun 
uitkering stopt, terug uit de arbeidsreserve. 
Dat betekent dat zij op dat moment bok 
niet als werkzoekend te boek staan. Van de 
gehuwde vrouwen die weer willen gaan wer
ken laat slechts een klein deel zich als werk
zoekend inschrijven. Er is dus sprake van 
een forse verborgen werkloosheid bij 
vrouwen. Bij de grote waarde die in het be
lang van de emancipatie gehecht moet wor
den aan de mogelijkheid voor de vrouw zich 
ook economisch onafhankelijk te maken, is 
dit een weinig hoopgevend beeld.

Rechtspositie

De rechtspositie van de vrouw komt er in 
Nederland wat beter af dan haar positie in 
de voorgaande twee paragrafen. Haar posi
tie is, zoals die van iedere burger, geregeld 
in het burgerlijk recht. En Nederland slaat 
wat de persoons- en familierechten aangaat 
geen al te slecht figuur. Er zijn echter nog 
wel enkele bepalingen die hun ontstaan 
schijnen te danken te hebben aan de opvat
ting dat de positie van de vrouw onderge
schikt is aan die van de man.
Op het gebied van fiscaal recht, van ar
beidsrecht, pensioenwetgeving, sociale ver- 
zekeringswetgeving en sociale voorzie
ningen wordt met name de gehuwde vrouw 
in ons land veelal niet beschouwd als een 
zelfstandig individu, maar als deel van een 
gezin waar bovendien dan nog een hele be
paalde rolverdeling verondersteld wordt.

Politieke besluitvorming

Ten slotte de deelname van de vrouw aan 
politieke besluitvorming. De deelname van 
de vrouw in Nederland aan beleidsvorming 
op lokaal, nationaal en internationaal 
niveau is ver benéden wat mogelijk zou zijn. 
In 1973 zat in 42 % van de Nederlandse ge
meenteraden geen enkele vrouw. Bij de 
laatste verkiezingen is het percentage 
vrouwelijke gemeenteraadsleden weliswaar 
gestegen, maar het ligt nog steeds onder de 
tien procent. Er zijn minder dan 1 % 
vrouwelijke burgemeesters in Nederland ‘— 
daar kunt u weleens wat aan doen, want het 
zijn benoemingen die u voordraagt, dacht 
ik.

Eén daarvan hebben wij in ieder geval kun
nen strikken voor ons dagelijks bestuur en 
wel als vicc-voorzitster. In 1974 kwamen de 
vrouwen in de Provinciale Staten ook maar 
net boven de tien procent uit en in de Twee

de Kamer kwam het percentage op 14. 
Sinds oktober verheugen wij ons in één 
vrouwelijke Commissaris van de Koningin 
in Nederland en in die zin zijn we vrijwel 
gelijk met de United States, die omstreeks 
hetzelfde moment ook een vrouwelijke gou
verneur baarden. Ik zou er overigens liever 
niet zozeer op wijzen dat wij Amerika moe
ten gaan volgen, beter is het vermoedelijk te 
wijzen op het schaalverschil. De provincié 
en het terrein van een gouverneur zijn 
nauwelijks vergelijkbaar.
In de Regering, de Eerste Kamer, de Raad 
van State, belangrijke adviesorganen als de 
SER, in adviesorganen, departementale 
commissies en dergelijke, zijn de vrouwen 
dun gezaaid. De Nederlandse vrouw heeft 
zich in vertegenwoordigende, besturende of 
adviserende lichamen, noch op bestuurlijk 
noveau binnen de politieke partijen o f vak
bonden een plaats van betekenis kunnen 
verwerven.
Nu stelt mevrouw Sipila —  dat de onge
lijkheid en discriminatie van vrouwen 
steeds meer onderkend wordt in verschil
lende context. Het betekent niet alleen een 
ernstig afwijken van de gelijkheid van alle 
mensen, zoals vastgelegd in de „Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens” , 
het betekent ook een ernstig obstakel voor 
de economische en sociale ontwikkeling van 
een land.
Ik geloof dat ik heb aangetoond dat dit alles 
bok voor Nederland geldt. Ook hier is er 
sprake van ongelijkheid, ook hier is de 
vrouw onvoldoende geïntegreerd en wordt 
zij gediscrimineerd.

Ook hier blijft een groot reservoir van gaven 
van hoofd, hand en hart onvoldoende benut 
en is de participatie kwalitatief en 
kwantitatief onder de mogelijke maat. En 
dan heb ik in deze context alleen over de 
Nederlandse vrouwen gesproken en niet 
over de allochtone vrouwen in Nederland 
die viervoudig wórden gediscrimineerd. De 
instelling van dit jaar en dit Comité zijn dus 
zeker niét overbodig, maar ook hier begint 
men steeds meer oog te krijgen voor de pro
blematiek rond dè vrouwenemancipatie.

Tweede emancipatiegolf

Rond 1968 is de tweede emancipatiegolf de 
Nederlandse samenleving binnengespoeld' 
en wij moeten vaststellen dat wij gelukkig 
met een stijgend tij té doen hebben. Er is 
een groeiend gevoel van onvrede bij vele Ne
derlandse vrouwen, nu ze zich meer bewust 
worden van haar mogelijke positie in de 
maatschappij. Zij wil gelijke rechten en ge
lijke kansen en er wordt hierover —  en dat 
merken wij dagelijks op ons secretariaat — 
veel gepraat, veel geschreven, veel ge
dachten ontwikkeld. Men krijgt ook oog 
voor het remmend effect van de traditionele 
sexe-rollen op de samenleving en op de 
individuele ontwikkelingskansen van de 
vrouwen en van de mannen, en van de 
kinderen mag ik daar wel aan toevoegen. 
Men begint naar mogelijkheden te zoeken 
de maatschappij zodanig te herstructureren 
dat reële mogelijkheden voor ieder individu 
ontstaan om onafhankelijk van zijn sexe 
een keuze te maken hoe men zijn leven wil 
inrichten naar eigen aard en aanleg. Toch 
zijn er nog weinigen die beseffen welke ge
weldige gevolgen een volledige integratie 
van de vrouw als onafhankelijk individu 
voor de samenleving zal gaan hebben. Zeer 
zeker wanneer zij dit op haar eigen termen 
zal willen doen. Enorm ingrijpende culture
le en structurele veranderingen zullen hier
voor nodig zijn. Het is dan ook een wijs be
sluit van de regering een Nationale Advies
commissie Emancipatie in te stellen, om 
haar op deskundige wijze blijvend van ad
vies te dienen bij het ontwikkelen van een 
emancipatiebeleid.
Ik zou overigens in dit verband nog de aan
dacht willen vragen voor het pleidooi van de 
Raad voor de Arbeidsmarkt om te komen 
tot de oprichting van een gespecialiseerd 
zelfstandig, onafhankelijk onderzoekinsti
tuut voor deze materie, waardoor de be
leidsadviezen ook wetenschappelijk kunnen 
worden onderbouwd. Dit voorstel sluit ove
rigens aan op de aanbevelingen van de 
Verenigde Naties omtrent onderzoek te

doen naar alle^aspecten van de positie van 
de vrouw, de jure en de facto en over de ver
anderende rol van de man en de vrouw in de 
samenleving en in het gezin.

De veranderende rol van man en vrouw in 
de samenleving en het gezin zal moeten be
tekenen dat maatschappelijke vrijheden en 
gebondenheden op alle terreinen anders en 
eerlijker verdeeld moeten worden. Vrouwen 
en mannen zullen moeten leren hun plaats 
in de samenleving en het gezin een andere 
vorm en inhoud te geven. Gevestigde be
langen zullen daarvoor moeten worden 
aangetast. Wij allen zullen moeten Ieren 
onze samenleving kritisch te bezien vanuit 
een heel andere optiek dan tot nu toe het 
geval is geweest. Niet alleen zal de rolverde
ling tussen mannen en vrouwen die nu toch 
in hoge mate als kunstmatig en willekeurig 
wordt ervaren aan de kaak moeten worden 
gesteld, er zal ook een bezinning moeten 
plaatsvinden op het feit dat onze maat
schappij een mannenmaatschappij is. 
Onze cultuur is er een van typich tradi
tionele mannelijke waarden en normen het
geen op vrouwen vaak een vervreemdend 
effect heeft wat veel droefenis en ook teleur
stelling veroorzaakt.

Wij zullen gezamenlijk moeten zoeken naar 
een nieuwe maatschappijstructuur voor 
mensen, waarin noch vrouwen, noch man
nen, noch kinderen belemmerd worden in 
hun ontplooiing en waarin allen zich thuis 
zullen kunnen yoelen. Dit zal een proces 
zijn wat veel tijd vergt. Er zullen misschien 
zelfs wel enige generaties mee gemoeid zijn. 
Het is bovendien een proces wat beslist niet 
pijnloos zal verlopen. „Het in zichzelf be
staan, het vol mens zijn, is een bijzonder 
hoge eis die de mens zichzelf stelt. Naast 
meer en dieper geluk zal het ook meer en 
dieper leed moeten brengen” .

Ik citeer dit uit „De Vrouwenbeweging en 
het Vrouwenvraagstuk” en het is alleszins 
urgent.

Geen vrouwenprobleem

De maatschappij is de laatste decennia 
sterk in beweging. Hierdoor worden tradi
tionele cultuurhistorische elementen in be
roering gebracht. Het is juist door die bewe
ging dat het significant wordt dat er nog 
steeds een zogenaamd vrouwenprobleem is.

De drijfveer van de maatschappelijke bewe
ging en ontwikkeling plaatst echter het pro
bleem in de situatie dat het slechts een, zij 
het belangrijk, onderdeel is van een dieper 
liggende en meer ontvattende keten van 
oorzaak en gevolg. In die zin ben ik het ook 
niet eens met wat premier Den Uyl stelde, 
dat dat probleem dan ook expliciet door 
vrouwen zal moeten worden opgelost. Want 
het is geen vrouwenprobleem. Het is een 
probleem wat de maatschappij op zal moe
ten lossen. We willen het overigens met ge
noegen wel aansleutelen. Wanneer we dit 
onderkennen, onderkennen wij het 
vrouwenprobleem tot een werkelijk maat- 
schapplijk probleem. Het gaat om de par
ticipatie van allen. Als we onderkennen dat 
het proces van democratisering en politise
ring daarin centraal staat, wordt eindelijk 
duidelijk dat het vrouwenprobleem geen 
probleem van probleemvrouwen is. Ik 
eindig met een citaat uit 1898 omdat het 
ook nog volledig toepasbaar is en wel van de 
presidente van het Vrouwenkiesrecht. Zij 
zegt: ..Om op snelle en afdoende wijze te 
komen tot een oplossing van de sociale 
vraagstukken, moet er worden gebruik ge
maakt van alle krachten waarover de mens
heid kan beschikken en van alle krachten is 
de kracht der vrouw het langst en het meest 
volkomen” , en ik voeg eraan toe „en het 
meest halstarrig verwaarloosd”.
Vanuit deze attitude zal het Nationaal 
Comité trachten de Nederlandse samenle
ving in alle gelederen bij dit jaar te betrek
ken. dus niet alleen de vrouwen, opdat de 
tweede emancipatiegolf dusdanig in een 
stroomversnelling wordt gebracht dat het 
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
ons land.
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Superman of Supermarkt
of melkprijsverschillen tussen melkman 
en supermarkt

De huisvrouw betaalt voor een liter volle 
melk in karton in de supermarkt 83 cent. 
Voor dezelfde volle melk betaalt zij bij de 
melkman 94 a 95 cent.
Een veel gehoorde reactie op dit prijsver
schil is dan ook:
,^k gun die man (melkman) best z’n be
staan, maar als de melk in de supermarkt 
zoveel goedkoper is, dan haal ik het liever 
daarr
Deze op zich logische reactie op de bestaan
de melkprijsverschillen betekent in veel 
gevallen dat het de melkman bijzonder 
moeilijk wordt gemaakt een goed inkomen 
te verdienen, omdat het voor hem niet een
voudig is de concurrentie van de 
supermarkt het hoofd te bieden.

Hoe komt het nu dat de melk van de 
melkman zoveel duurder moet zijn, dan die 
in de supermarkt. Uit een voorgaand artikel 
van de heer Westra over de melkprijsver
schillen in dit blad, kan worden afgeleid dat 
de vergoeding voor de bezorging van een 
liter flessemelk momenteel circa 16 cent is. 
Deze bezorgvergoeding voor de melkman 
kan de supermarkt geheel uitschakelen. 
Wel staan daar uiteraard kosten van opslag, 
koeling, bediening, en dergelijke tegenover. 
De huisvrouw neemt in feite een stukje werk 
van de melkman over, hetgeen natuurlijk de 
prijs per liter doet dalen.

Een tweede faktor bij de prijsverschillen 
van melk wordt gevormd door de samen
stelling. De normale gestandaardiseerde 
melk bevat 3,2% vet. Er is echter ook half
volle melk met 1,5 tot 1,8% vet, terwijl er 
tenslotte nog magere melk met 0 ,1 % vet in 
de handel is. Het is duidelijk dat deze ver
schillen in samenstelling van invloed zijn op 
de prijs die de consument voor een liter 
melk moet betalen.

Er is nog een derde faktor waardoor prijs
verschillen op kunnen treden bij de aanbie
ding van melk. Dat is natuurlijk de verpak
king.
De prijs van de flessemelk die de consument 
aan de deur betaalt is nu 90 cent per liter. 
Voor dezelfde volle melk in kartonnen ver
pakking betaalt de consument vanwege de 
hogere verpakkingskosten 4 a 5 cent meer, 
zodat de consumentenprijs van een liter 
volle melk in karton op 94 a 95 cent komt.

Deze prijs is de zgn. maximumprijs voor 
verpakte volle melk en wordt in onderling 
overleg tussen de consumptiemelkindustrie 
en het Ministerie van Economische Zaken 
vastgesteld. Tussen dit Ministerie en de 
consumptiemelkindustrie is een afspraak 
gemaakt over de methode om de prijs van 
consumptiemelk te berekenen.
Aangezien iedereen — dus ook de 
consumptiemelkindustrie —  te maken heeft 
met stijgende kosten, is naast de afge
sproken berekeningsmethode ook met het 
Ministerie van Economische Zaken de 
afspraak gemaakt dat de consumptiemelk
industrie eens per halQaar een aanvraag tot 
een verhoging van de maximumprijs voor 
verpakte volle melk kan indienen. Uit het 
overleg wat vervolgens over deze aanvraag 
plaatsvindt, resulteert dan een door de 
Minister van Economische Zaken goedge
keurde prijsverhoging welke over het 
algemeen wat lager uitkomt dan is aange
vraagd door de consumptiemelkindustrie.

Rapport „R ol van de Vrouw”  

aangeboden

Tijdens de installatie van het Nationaal 
Comité Internationaal Jaar van de Vrouw 
1975 in het Catshuis is van Regeringswege 
aan ieder van de leden van het comité een 
exemplaar aangeboden van het onder
zoeksrapport inzake „De rol van de vrouw 
in Nederland anno 1974”.
Het onderzoek is gedaan door mevrouw 
Hedy d'Ancona in samenwerking met het 
Nederlands Centrum voor Marketing 
Analyses.
Het rapport bevat een beschrijvend over
zicht van rol. rolopvatting, rolgedrag, as
piratieniveau en toekomstvisie van de 
Nederlandse vrouw anno 1974. Het wijst de 
verschillen aan tussen rol en rolopvatting en 
tussen rolopvatting en gedrag. Het tracht 
deze verschillen te verklaren in het licht van 
aspiratieniveau en toekomstvisie.
Dit project is mede tot stand gekomen met 
subsidie van het ministerie van CRM.

De laatste jaren wordt consumptiemelk in 
toenemende mate door het grootwinkelbe
drijf —  zoals de supermarkten —  gebruikt 
als „lokartikel” . Het komt regelmatig voor 
dat deze bedrijven bij de leverende 
consumptiemelkinrichtingen kortingen 
weten te krijgen op grond van bijvoorbeeld 
de afname van een grote hoeveelheid ineens, 
waardoor de transportkasten van de 
consumptiemelkinrichting lager worden; 
aflevering op voor de consumptiemelk
inrichting gunstige tijden en op grond van 
contante betaling.
Naast het feit van de reeds met korting ge
kregen melk, komt het dan ook nog voor 
dat deze supermarkten op deze goedkoop 
gekochte melk een marge zetten, die niet of 
nauwelijks kostendekkend is. De groot
winkelbedrijven proberen nu door een 
artikel dat vrijwel dagelijks gekocht moet 
worden, zoals melk is, zo goedkoop moge
lijk aan te bieden, de klanten binnen hun 
zaak te lokken, in de hoop dat deze klanten 
dan ook nog andere artikel zullen kopen. 
Dit gebeurt dan ook, maar op deze andere 
artikelen wordt dan wèl de normale of 
hogere marge betaald.
Doordat de grootwinkelbedrijven melk als 
lokartikel, als reclameartikel zijn gaan ge
bruiken, is er natuurlijk een groot prijsver
schil ontstaan tussen de melk die de consu

ment van de melkman aan de deur koopt en 
de melk die de consument zelf bij een su
permarkt haalt.

Het zal duidelijk zijn dat bij grote prijsver
schillen, welke voor gestandaardiseerde 
melk ongeveer 11 a 12  cent bedraagt, de 
consument deze goedkopere melk bij de 
supermarkt zal gaan halen. Hierdoor zal de 
financieel zwakkere, zoals de melkman is, 
gedoemd zijn deze concurrentieslag van het 
grootwinkelbedrijf te verliezen.
Natuurlijk is de melkman zich tegen deze 
onhoudbare situatie gaan verzetten en dit 
heeft ertoe geleid dat de zgn. minimumprijs 
voor verpakte volle melk is ingesteld, waar 
beneden het grootwinkelbedrijf niet mag 
verkopen. Momenteel bedraagt deze 
minimumprijs voor volle melk in kartonnen 
verpakking 83 cent per liter.

De instelling van deze minimumprijs heeft 
plaatsgevonden om de oneerlijke concur
rentie die plaatsvond tegen te gaan. O f met 
de minimumprijs kan worden bereikt dat 
de afzet van consumptiemelk via het 
straatkanaal.dus via de melkman, kan blij
ven bestaan, is allerminst zeker. Al 
jarenlang zien wij een verschuiving van de 
afzet van consumptiemelk van de melkman 
naar de supermarkt, iets wat de 
onderstaande tabel goed laat zien.

Afzet van melk en melkprodukten in Nederland

1968 1969 1970 1971 1972 1973
Zuivelhandel aan de deur
(melkman) 85 .82 78 65 54 41
Rijdende winkel — — — 14 17 18
Zuivelhandel in de winkel 4 4 4 3 2 3
Levensmiddelenbedrijven
Grootwinkelbedrijven/

6 6 7 9 14 16

Warenhuizen 1 2 3 3 7 1 2
Cash en Carrybedrijven — — — 1 2 6
Overige distributiekanalen 1 2 5 0 1 1
Veehouders 3 2 4 3 3 5

Afzet van melk en melkprodukten in 
Nederland

Uit deze tabel blijkt heel duidelijk dat de 
consument steeds prijsbewuster is geworden 
en de melk daar is gaan kopen, waar deze 
het goedkoopste is. dus in de supermarkt. 
Hierdoor is de afzet van consumptiemelk —  
met name in de laatste 4 jaren sterk terug
gelopen.
ÏDe kans is erg groot dat als dit patroon zich 
voortzet, dit uiteindelijk de nekslag voor de 
zgn. straathandel zal betekenen! Hierbij 
mogen wij als consument, behalve het ver
schil in samenstelling en verpakking, een 
drietal dingen niet vergeten.
Allereerst zal wanneer de straathandel 
grotendeels is „uitgemoord” de rekening 
worden gepresenteerd. Dok de supermarkt 
kan niet altijd met te kleine marges werken, 
en zal dus zodra de concurrentie is ver
dwenen, de minimumprijs loslaten en de 
marge op consumptiemelk snel opvoeren. 
Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat 
de huidige éénmalige verpakking zal ver
dwijnen en weer plaats zal maken voor de 
fles. Ditdoor de zeer sterke prijsstijging van 
de grondstoffen voor de eenmalige verpak
king en door de milieuvervuilende gevolgen 
van deze verpakkingsvorm. De consument 
zal dan weer moeten gaan sjouwen met fles
semelk, omdat deze niet meer aan de deur 
zal worden geleverd.

-Tenslotte is er nog het punt dat de consu
ment in een aantal gevallen de thuisbezor
ging heel erg zal missen, denk maar aan ge
zinnen met kleine kinderen, aan ouden van 
dagen, aan degenen die slecht ter been of 
die ziek zijn. In die gevallen zullen deze 
consumenten niet of minder goed in staat 
zijn de melk zelf te halen.

Het zal duidelijk zijn dat wij de melkman 
slecht zullen kunnen missen. De hogere 
prijs die de consument moet betalen bij 
thuisbezorging, is nodig om de melkman in 
staat te stellen een redelijk inkomen uit zijn 
beroep te halen. Niet iedereen kan voor een 
dubbeltje op de eerste rang zitten en we 
kunnen van de melkman niet een soort 
superman maken, die dezelfde prijs rekent 
als de supermarkt en die dan ook nog de 
concurrentie van die supermarkt het hoofd 
kan bieden.

N.M. Hogeland

Naschrift:
De heer N.M. Hogeland is assistent 
secretaris van de melkveehouderij van het 
Landbouwschap. In De Nederlander van 25 
oktober publiceerden wij een artikel van de 
heer P. Westra over de prijsvorming van 
melkprodukten.

De agenda van de Tweede Kamer

De agenda van de openbare vergaderingen 
van de Tweede Kamer voor de komende 
weken luidt —̂ onder alle voorbehoud — 
als volgt:
dinsdagmiddag 26 november: voortzetting 
debat over dekkingsplan 1975, begin met 
debat over begroting 1975 van het 
departement van buitenlandse zaken; 
woensdagmorgen, -middag en -avond 27 
november:
voortzetting debat begroting buitenlandse 
zaken, tweede termijn begrotingsdebat 
landbouw en visserij;
donderdagmorgen, -middag en -avond 28 
november 1975:
debat over begroting 1975 van de betrek
kingen met Suriname en de Nederlandse 
Antillen, wetsontwerp opheffing staatsbe
drijf Artillerie-inrichtingen, wetsontwerp 
‘Verdeling over opvolgende jaren van be
drijfslasten die verband houden met toe
komstige wijzigingen in lonen en prijzen’ 
(het wetsontwerp over de coming-back 
service);
dinsdagmiddag en -avond 3 december, 
woensdagmiddag en -avond 4 december en 
donderdagmorgen en -middag 5 decem
ber: voortzetting debat coming-back ser
vice, voorstel inzake heffing motorrijtui
genbelasting op stilstaande auto’s, het nog 
in te dienen voorstel over de zelfstan
digenaftrek, het voorstel over de gelijke 
beloning voor vrouwen, voortzetting debat 
betrekkingen met Suriname en de Antil
len, begin van debat over begroting 1975

van het departement van economische' za
ken;
in de week van dinsdag 10  tot en met 
donderdag 12  december: voortzetting de
bat begroting economische zaken, debat 
begroting 1975 van het departement van 
sociale zaken;
in de week van dinsdag 17 tot en met 
donderdag 19 december: behandeling
begroting visserij, debat over de regerings
nota inzake het huur- en subsidiebeleid, 
debat over de civiele verdediging.

Degenen die belangstelling hebben voor 
een bepaald debat in de Tweede Kamer 
doen er goed aan. zich tevoren te verge
wissen of. het onderwerp inderdaad op het 
aangekondigde tijdstip wordt behandeld. 
Vaak wordt de kameragenda nog gewij
zigd, in verband met spoedeisende zaken 
of de lange duur van beraadslaging over 
voorgaande onderwerpen.

Inlichtingen over het tijdstip van behan
deling worden verstrekt zowel door de af
deling voorlichting van de Tweede Kamer, 
als door het secretariaat van de christelijk 
historische Tweede Kamerfractier (tele
foon 070-614911).

De agenda van de Eerste Kamer luidt: 
dinsdag 26 november en woensdag 27 
november: algemeen politiek debat: 
dinsdag 17 december: algemeen financieel 
debat.

H.L.
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Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
Het christelyk-historische Tweede Kamer
lid drs. D.F. van der Mei signaleerde on
langs twee ministeriële uitspraken over de 
Nederlandse hulpverlening aan Suriname, 
die verschillend van toonzetting waren. 
Minister De Gaay Fortman voor Suri
naamse en Antilliaanse betrekkingen was 

' van mening, dat ten aanzien van die hulp
verlening een genuanceerd oordeel past. 
Minister Pronk voor ontwikkelingssamen
werking vond, dat de Nederlandse ont
wikkelingshulp niet anders heeft gedaan 
dan het flnancieren van Amerikaanse en 
Nederlandse ondernemingen in Suriname.

Op desbetreffende door drs. van der Mei 
gestelde schriftelijke vragen heeft premier 
Den Uyl geantwoord, dat het in het ver
leden door Nederland gevoerde hulpver- 
leningsbeleid met betrekking tot Suriname 
afgeleid is uit het door Suriname zelf aan
gegeven béleid ten aanzien van de ontwik
keling van eigen land en eigen bevolking. 
Daarbij is in sterke mate — echter niet 
uitsluitend — nadruk gelegd op infra
structurele werken als noodzakelijk instru
ment voor de eigen economische groei en 
ter bevordering mede van buitenlandse 
particuliere investeringen, eveneens ter sti
mulering van die groei.
Zowel elders in de wereld als in Suriname 
en hier te lande hebben vervolgens de 
inzichten omtrent een evenwichtige ont
wikkeling van de minder ontwikkelde 
landen wijziging ondergaan, in die zin dat 
nu meer accent is komen te liggen bij de 
bevordering van permanente werkgelegen
heid, van sociale ontwikkeling en van een 
gelijke inkomens- en welvaartsverdeling 
over alle bevolkingsgroepen, aldus de 
kieswet.

Door de minister voor ontwikkelingssa
menwerking is vastgesteld dat de mede 
door de Nederlandse ontwikkelingshulp 
mogelijk gemaakte vestigingen van Ameri
kaanse en Nederlandse ondernemingen in 
Suriname onder meer hebben geleid tot 
het ontstaan van een per saldo Suriname 
uitgaande stroom van kapitaal.
Tevens heeft hij volgens minister Den Uyl 
geconstateerd dat, af gezien van micro- en 
macro-economische effecten van deze 
hulp, de omvang ervan over een reeks van 
jaren geringer is geweest dan de parti
culiere kapitaalexport vanuit Suriname, 
terwijl de lopende rekening van de beta
lingsbalans zal gew'ijzigd moeten worden 
wil men ook voor Suriname van een 
redelijke mate van self-reliance kunnen 
spreken.

BEPERKT

De waterschappen hebben nog slechts op 
beperkte schaal gebruik gemaakt van de 
dit vooijaar geschapen mogelijkheid om 
bij wijze van proef gebiuik te maken van 
versnelde betaling van rijksbijdragén in 
door waterschappen uitgevoerde werken. 
Aldus antwoordde minister Westerterp 
van verkeer en waterstaat op schriftelijke 
vragen van Tw'eede Kamerleden van SGP, 
PvdA, ARP en CHU (T. Tolman).

Naar de mening van staatssecretaris Van 
Hulten van verkeer en waterstaat is het 
niet ondenkbaar, dat Nederlandse schepen 
ondder Antilliaanse vlag in allerlei havens 
het risico lopen geboycot te worden. Dit 
blijkt uit het antwoord op schriftelijke 
vragen van Tweede Kamerleden van CHU 
(T. Tolman), ARP en KVP. De vragen 
waren gesteld naar aanleiding van een 
bericht 'over het voornemen van een 
vakbond, die bezig zou zijn met een

boycotactie tegen schepen onder Antil
liaanse vlag. De bewindsman antwoordde 
dat voor zover hem bekend was van de 
zijde van de Nederlandse vakbonden niet 
wordt deelgenomen aan een boycotactie, 
waarvoor medewerking zou zijn ingeroe
pen van het Internationale Verbond van 
Vakverenigingen in het vervoer.

NIET TERUGKOMEN

De regering komt niet terug op haar be
slissing de minst-draagkrachtijge bejaarden 
tegemoet te komen, wat hun ziektekosten
verzekering betreft. Dit blijkt uit het ant
woord van staatssecretaris Hendriks van 
volksgezondheid op schriftelijke vragen 
van het CHU-Tweede Kamerlid drs. 
A.D.W. Tilanus.

Het kamerlid had gevraagd waarom bij 
het inkomensbeleid de gebruikelijke weg 
van lonen en inkomensuitkeringen en de 
belastingen was verlaten bij het treffen, 
begin oktober jongstleden, van een maat
regel in het kader van de bejaardenzie
kenfondsverzekering.
Er dreigde, aldus de bewindsman, tussen 
het netto-minimumloon en het netto- 
AO'W-pensioen voor degenen, die uitslui
tend of vrijwel uitsluitend op dit pensioen 
zijn aangewezen, een . discrepantie te 
ontstaan. Het doel van de maatregel was 
om de minder draagkrachtige bejaarden 
een netto inkomen te garanderen gelijk 
aan dat van het netto minimumloon.

GEEN GEGEVENS

Staatssecretaris Hendriks van volksge 
zondheid beschikt niet over gegevens over 
ongelukken welke het gevolg zouden zijn 
van het verstrekken aan het publiek van 
geneesmiddelen met ais enige instructie 
‘gebruik bekend’ . Aldus blijkt uit het 
antwoord van de bewindsman op schrifte
lijke vragen van het Tweede Kamerlid drs. 
A.D.W. Tilanus (CHU). Zowel de staats
secretaris als het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid ontvingen geen meldin
gen van zulke ongelukken. /O p  de vraag 
van het kamerlid of een verbod overwogen 
kan worden tot het afleveren van genees
middelen zonder duidelijke aanduiding 
van naam of samenstelling en gebruiks
wijze antwoordde de bewindsman, dat de 
apothekers de hand houden aan de in 
1972 gegeven dviezen van artsen- en apo- 
thekersorganisaties om bij aflevering van 
geneesmiddelen op het etiket hetzij de 
naam van het middel, hetzij de samen
stelling daarvan te vermelden. De vermel
ding van de wijze van gebruik is wettelijk 
voorgeschreven.

VRAGEN

In schriftelijke vragen aan minister Wes
terterp van verkeer en waterstaat heeft het 
christelijk historische Eerste Kamerlid D. 
Rijnders aaangedrongen op het instellen 
van een gedetailleerd onderzoek wat be
treft het wegvak Alkmaar-Den Helder van 
rijksweg 9. Dat onderzoek zal moeten be
treffen de wenselijkheid en mogelijkheid 
het wegvak om te bouwen tot een enkel- 
baans autoweg met ongelijkvloerse krui
singen.
Dr. JR.J.H. Kruisinga, voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie van de CHU heeft 
minister Boersma van sociale zaken schrif

telijk gevraagd hoe hij denkt over het 
verhogen van de overheidspremie voor de 
Zilvervlootspaarregeling, een spaarregeling 
voor jonge mensen. Deze overheidspremie 
wordt verstrekt naast de gebruikelijke 
rente.
In de ‘Consumentengids’ was onlangs te 
lezen, dat jeugdige spaarders meer op
brengst aan rente kunrten hebben, als zij 
niet via de Zilvervlootregeling sparen, 
maar bijvoorbeeld via de direkt opvraag
bare klimspaarboekjes van de Nederlandse 
Credietbank, Volgens het kamerlid kan de 
Zilvervlootspaarregeling in de huidige tijd 
meer aan het oorspronkelijke doel beant
woorden als de overheidspremie wordt op
getrokken.
De christelijk historische Tweede Kamer
leden T. Tolman en H. Wisseling hebben 
de ministers Van der Stee van landbouw 
en Boersma van sociale zaken nadere in
formaties gevraagd over de verhoging van 
de tarieven voor de taxaties van de Grond
kamer. De eerste indruk van de kamer
leden is, dat de tarieven bij verkoop ver
tienvoudigd zijn. Gevraagd wordt niet 
alleen, hoe de prijsverhogingen passen in

het door de regering gevoerde prijsbeleid, 
maar ook of bij de tarieven bij verkoop 
nog een redelijke verhouding met de 
geleverde prestaties aanwezig is. •

H.L.

Spreekbeurten

Kamerleden
Zaterdag/Zondag 23 en 24 november 
Conferentie CHJO Soesterberg: spreker Dr. 
R.J.H. Kruisinga over kernenergie. 
Maandag 25 november KAMPEN 
CHU/ARP: T. Tolman.
Dinsdag 26 november BUNSCHOTEN 
CHU: Dr. R.J.H. Kruisinga.
Donderdag 28 november UTRECHT 
kamerkring CHU; mevr. mr. E.A. Haars en 
Dr. R.J.H. Kruisinga.
Maandag 9 december WERKENDAM 
CBTB: T. Tolman.

Voortbestaan 

Trouw/Kwartet 

voorlopig zeker
Dezer dagen werden de plannen bekend 
van het, naar alle waarschünlykheid 
binnenkort, toetreden van Trouw§Kwartet 
tot de Perscombinatie, het bedryf dat o.a. 
Het Parool en de 'Volkskrant uitgeeft.
De redactiesecretaris van het ARP-week- 
blad ‘Nederlandse Gedachten’ , drs. C. 
Bremmer, had naar aanleiding van deze 
ontwikkeling een gesprek met de heer 
W .A. Fibbe, voorzitter van het dageiyks 
bestuur van de stichting De Christelyke 
Pers. Aan het in ‘Nederlandse Gedachten’ 
afgedrukte vraaggesprek is het volgende 
ontleend:

BEHOUD IDENTITEIT
Vraag: Meneer Fibbe, welke oorzaken 
hebben tot dit besluit geleid en waarom 
juist toetreding tot de Perscombinatie?

Antwoord;
‘De bedrijfsresultaten waren de laatste ja 
ren t.g.v. de kostenstijgingen zo slecht dat 
een zelfstandig voortbestaan onmogelijk 
was geworden. Dit betekende voor ons een 
omzien naar een bedrijf waarin ons blad 
zou kunnen worden opgenomen. Voorop 
bij dit alles stond: het behoud van onze 
eigen identiteit. De Perscombinatie kon 
die garantie volledig geven. Het offer wat 
we daarmee brachten is: het opgeven van 
onze economische zelfstandigheid. Het be-

CHU via tv en radio

De CHU verzorgt de volgende 
politieke zendtijd via radio en tv.

televisie:
de eerstvolgende uitzending is op 
'woensdag 11  december om 20.20 uur 
via Nederland 1.

radio:
de eerstvolgende uitzending is op 
vrijdag 29 november om 18.20 uur 
via Hilversum 1 en vervolgens 
vrijdagavond om de veertien dagen.

houd van onze identiteit blijkt ook hieruit 
dat het hoofdbestuur van de Chr. Pers de 
hoofdredacteur zal blijven aanwijzen. De 
hoofdredacteur is weer de persoon die de 
overige medewerkers en journalisten aan-, 
trekt en daarmee de kleur van de krant 
bepaalt’ .
Voor de genoemde toetreding was over
heidshulp onmisbaar, die we dan ook 
gekregen hebben. Daardoor werd verwe
zenlijking van het door ons uitgewerkte 
plan mogelijk. We zijn toegetreden juist 
tot de Perscombinatie omdat:
Dit concern al enkele jaren onze druk
opdracht had;
De opzet van dit bedrijf overeen komt met 
de onze; het doel is niet om winst uit te 
keren’ .

Vraag:
Is er nu inderdaad reden voor optimisme? 

Antwoord;
‘Persoonlijk ben ik dankbaar dat de Chr. 
Pers er nog steeds is. Voor de eerstko
mende drie jaren is het bestaan van 
Trouw/Kwartet verzekerd. Overigens is de 
Perscombinatie een groot en gezond 
concern. Wat dat betreft lag het enige 
jaren geleden iets anders toen Trouw en 
Kwartet samengingen: die basis was te 
smal om op eigen benen te kunnen staan. 
Een zware schaduw bij dit alles is dat 
ongeveer 150 man zullen moeten afvloei
en. Op dit punt is volledige overeen
stemming bereikt met de vakbonden: aan 
alle sociale verplichtingen en afvloeiingsre
gelingen is hierbij voldaan’ .

Vraag:
Wat zijn op korte termijn nu dé 
belangrijkste opgaven?

Antwoord:
‘Ten eerste handhaving van ons aantal 
abonnees en vervolgens uitbreiding van dit 
bestand. Aan onze kant zullen we 
proberen een zo goed mogelijk produkt te 
maken. In de komende jaren zal zowel 
van de zijde van de redactie als van het 
bestuur een dringend appèl gedaan wor
den op een ieder waarvan we vinden dat 
hij of zij Trouw/Kwartet zal moeten 
lezen’ .
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SCHAARSE HULPBRONNEN DWINGEN EUROPA TOT GEMEENSCHAPPELIJK 

RESEARCH-, TECHNOLOGIE- EN INDUSTRIEBELEID
door dr, Hanna Wofz, lid van de christen-dem ocrafische fractie van h et Europese parlem ent

Men kan er niet meer mee volstaan af en toe
—  zoals de Bondsregering dat pleegt te 
doen —  met klem te onderstrepen dat het 
nodig is „ op het gebied van de wetenschap 
en de technologie doelstellingen te formu
leren en het op gang brengen van een ge
meenschappelijk beleid op dat vlak te 
waarborgen”, en anderzijds te verklaren dat 
een europees beleid inzake onderzoek, 
technologie en industrie in de toekomst ver
der in hoofdzaak een nationale 
aangelegenheid moet blijven. Want, de 
Bnanciële en materiële hulpbronnen waar
over Europa kan beschikken dringen het 
steeds meer in de richting van een 
gemeenschappelijk concept op we- 
tenschappelijk-technologisch vlak. Waar
aan wij behoefte hebben en wat wij dus ook 
tot ontwikkeling moeten brengen is een 
ruim concept voor een algeheel europees 
beleid inzake onderzoek, technologie en 
industrie, waar de diverse vormen van se- 
ctorieel beleid kunnen worden ingepast. 
Kortom, een concept dat een uitdaging be
tekent voor de creatieve mogelijkheden van 
de enropese wetenschap en dat van de 
steeds schaarser wordende financiële 
middelen een optimaal gebruik weet te ma
ken met het oog op de verwezenlijking van 
gemeenschappelijk doelstellingen en op 
grond van een goed bedachte arbeidsverde
ling.
De concrete doelstellingen van zo’n ge
meenschappelijk technologiebeleid zouden 
nu eenmaal als innovaties moeten afge
stemd zijn op de vereisten van de 
maatschappij zoals bijvoorbeeld op het ge
bied van het milieubehoud, de volksge
zondheid, het onderwijs, de ontwikkeling 
van onze steden, het buurt- en het 
intercommunaal verkeer, m.a.w. volledig op 
de verbetering van de kwaliteit van het le
ven. Zulke innovaties zouden in een ge
meenschappelijk europees industriebeleid 
moeten gericht zijn op het veiligstellen en 
het opvoeren van de produktieviteit en het 
technologisch peil van onze industrie. Men 
kan ten slotte slechts verdelen wat men 
voortgebracht heeft.

Tenslotte moet de aandacht prioritair gaan 
naar de samenhang die tussen de pro
blemen bestaat: de demografische ont
wikkeling en de daaruit voortvloeiende 
schaarstetoestand, de energiebevoorrading, 
de grondstoffenplanning voor enkeling en 
industrie, de recycling en de problemen in 
verband met de menselijke gedraging. Het 
vinden van een oplossing voor deze proble
men zal bepalend zijn voor onze toekomst.

Niet veroorloven

Wij kunnen het ons niet meer veroorloven 
technologische coöperatie in bepaalde sec
toren te verwarren met een ge
meenschappelijke strategie inzake onder
zoek, technologie en industrie. Niet alleen 
het beperkte aantal hoog gekwalificeerde en 
creatieve wetenschapsmensen en technici of 
de enorm toenemende uitgaven voor re
search op de begrotingen van de lid-staten
—  uitgaven die bovendien nog door de 
galopperende inflatie worden aangepast — 
dwingen er ons toe zo rationeel mogelijk op 
te treden en nationale prestigeprojecten af 
te schrijven; onze toekomst als economische 
macht, en vandaar ook onze materiële en 
geestelijk welvaart komen in gevaar zo wij 
niet spoedig een gemeenschappelijk 
technologisch en industrieel beleid tot stand 
brengen.

In de landen van de Gemeenschap heerst in 
de verschillende sectoren van de technologie 
een grote activiteit op het stuk van proef
neming, onderzoek en ontwikkeling, hetzij 
door de overheid zelf, door de 
universiteiten, door overheids- o f semi- 
overheidscentra voor research, door 
particuliere ondernemingen, hetzij door tal
loze overheids- en /of tot het particuliere 
bedrijfsleven behorende organisaties. Deze 
veelvuldigheid van initiatieven kan welis
waar gunstige resultaten opleveren zoals 
bijvoorbeeld bevordering van de creativiteit 
o f  de concurrentiecapaciteit van de re
search- en de produktiecentra. Toch zijn 
aan deze veelvuldigheid van inspanningen 
tamelijk veel nadelen verbonden. Men komt 
tot een onvruchtbare concurrentie in 
dezelfde sectoren en tot een dure 
versnippering der krachten. Bovendien is de 
dimensie van de projecten te klein, niet al
leen vergeleken bij het nagestreefde doel, 
maar ook bij de initiatieven van andere 
landen. Tenslotte zijn de kansen op succes 
van het in een nationaal kader gevoerde 
research- en ontwikkelingswerk erg onzeker 
omdat .men niet op voldoende en 
evenwichtige wijze rekening houdt met de 
europese en internationale

afzetmogelijkheden die voor het succes van 
zulke activiteiten nu eenmaal onontbeerlijk 
zijn.
Wij hebben derhalve behoefte aan concrete 
en op de toekomst gerichte ontwikkelings
projecten in die sectoren van het 
researchbeleid die op middellange en lange 
termijn het belangrijkst zijn. Als men 
dergelijke concrete projecten opstelt dat 
moet men ook precies de daartoe vereiste 
financiële middelen, evenals hun omvang en 
hun verdeling aangeven.

Een gemeenschappelijk europees research-, 
technologie- en industriebeleid moet stap 
voor stap tot stand gebracht worden, eerst 
door coördinatie van het nationaal beleid, 
daarna door een gemeenschappelijke 
planning en uitvoering van de geschikt 
geachte grote projecten. Dit veronderstelt 
de oprichting van een doeltreffend 
informatie- en documentatiesysteem, dat 
voor de verspreiding van de kennis zorgt 
waardoor deze sneller produktief gemaakt 
kan worden. De Europese Hemeenschap 
heeft een informatie-infrastructuut nodig

zoals dat bij een moderne 
geïndustrialiseerde maatschappij hoort.

Eens worden

Als het er ons om te doen in de sociale 
welvaart van al de burgers van de 
Gemeenschap te beteren en te waarborgen.

dan moeten wij het spoedig eens worden 
over een europees technologiebeleid. Zoniet 
zullen wij onze positie als belangrijke 
handelsmacht kwijtraken en de plaats 
moeten ruimen voor de supermogendheden. 
Niet partnership in wederzijdse 
afhankelijkheid zou hiervan het gevolg zyn, 
maar afhankelijkheid zonder meer.

CDA-studiedag Vulksgezondheid
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1974 VAN PRECIES 10.00-17.00 UUR 
IN HET JAARBEURSCONGRESCENTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
STRUKTUURNOTA VOLKSGEZONDHEID

Onder leiding van een forum van deskundigen zal de regeringsnota 
kritisch worden doorgesproken.
Alle leden van ARP, CHU en KVP en de direkte CDA-leden, alsmede 
alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

GEREDE TWIJFEL
bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze economische ontwikkeling

met medewerking van prof. dr. B . Goudzwaard, m r. R..J.Nelissen en drs. B.J.Cdink

gezamenlijke publikatie van de politiek-wetenschaiïpelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU

O N G E T W I J F E L D  I N S P I R E R E N D E  L E C T U U R  V O O R  P O L I T I C I
Niet alleen Aantjes, Andriessen en Kruisinga, maar ookVan Thijn en Wiegel citeerden tijdens de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer gretig uit ' G e r e d e  t w i j f e l ’ . Prem ier Den Uyl was hun daarin voor
gegaan in zijn opzienbarende rede voor het congres van het Nederlands Clunstelijk Werkgeversverbond op 
2 oktober in Nijmegen. Hij excuseerde zich zelfs omdat hij ' G e r e d e  t w i j e l ’ zo vaak aanhaalde:

D e n  U y l  

A a n t j e s

A n d r i e s s e n

K r u i s i n g a  

V a n  T h i j n  

W i e g e l

'Ik hoop dat u mij ten goede houdt dat. ik zo overvloedig citeer uit een cliristen- 
democratisch gesclu'ift, maar je moet je soms wel wapenen als je in een bepaald 
gezelschap spreekt.’

'W at ik in het beleid te zeer mis, is een geest zoals die spreekt uit het CDA-rap- 
port G e r e d e  T w i j f e l ,  dat een keus verwerpt tussen het afremmen of stimu
leren van economische groei, maar kiest voor het normeren van de economische 
groei.’

'V oor ons blijft de ondernemin^gewijzeproduktie de harde kern van de economi
sche bedrijvigheid, al erkennen wij dat verdergaande reglementering onvermijde
lijk is. Ook daarover worden in het boekje G e r e d e  t w i j f e l  aanbevelenswaar
dige opmerkingen gemaakt, maar een centrale leicUngvande economie (-) wijzen 
wij af.’

’ ln het beleid op langere termijn dient rekening te worden gehouden met een ge
ringere economische groei in de oude zin van dat woord. In het rapport G e r e d e  
t w i j f e l  wordt deze zaak nog eens fundamenteel uit de doeken gedaan.’

' G e r e d e  t w i j f e l  komt tot de conclusie dat’ een beleid, gericht op een genor
meerde economische ontwikkeling, die de structuur van onze samenleving niet 
onaangetast laat’ , nodig is . Dit is niet gering.’

’ ln het rapport G e r e d e  t w i j f e l  staat heel duidelijk dat het accent niet moet' 
worden gelegd op centralisatie van de besluitvorming bij de overheid.’

Z O O O R D E E L D E N  A N D E R E N  O V E R  ' G E R E D E  T W I J F E L ' ;
L a u r e n s  J e n  C a t e  

L . d e  G r a a f
(vice-voorzitter CNV)

P r o f . d r . W . d e  R o o s

D a g b l a d  v o o r  
N o o r d - L i m b u r g

’ Dit rajaport laat helder zien wat er aan de hand is. De mensen kunnen er ook in 
lezen wat hun eigen verantwoordelijkheid is ( -) . ’
(in een gesprek met Rob Vermaas, in De Tijd, 6 september 1974)

’ G e r e d e  t w i j f e l  biedt, zoals de ondertitel stelt, een 'bijdrage tot de discussie 
over de perspectieven van onze economische ontwikkeling’ . Meer dan een bijdrage 
wordt inderdaad niet geboden. Daarmee kan men uiteraard niet volstaan. (-) Ove
rigens heeft de sfeer en de strekking van de brochure wel mijn instemming. Zij 
ademt, dacht ik, een goede geest.’
(in Nederlandse Gedachten, 24 augustus 1974)

'M eer bezonnen dan het rapport van de (comm issie-Mansholt van de) progressie- 
ven (-) acht ik het discussiestuk van het CDA, al zal ik me niet geheel van com
mentaar onthouden.’
(in De Tijd, 20 augustus 1974)

'Een politiek moedig stulc. De sam enstellers solu'ikken er niet voor terug, na te 
gaan wat voor de praktijk van alledag de gevolgen kunnen zijn van de gestelde op
gaven.’
(7 september 1974)

OVER ÉÉN DING HOEFT U DUS NIET MEER TE 
TWIJFELEN:
Het is kennelijk de moeite waard „Gerede tw ijfe l”  te  lezen. U kunt deze veelbesproken brochure (30 biz.) 
bestellen door f 3.75 over te maken op giro 604500 t.n.v. Lohmanstichting te Den Haag. Graag met de 
vermelding: „Gerede twijfel” . Het boekje wordt u dan onmiddellijk toegezonden.

*Dat wil zeggen, zolang de tweede druk niet is uitverkocht. 
Maar de derde druk zal niet lang uitbUjven.
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Congres van jonge Christen-Democraten

Oproep voor verdere 

éénwording Europa
(van een correspondent)

De Europese Gemeenschap (EG) kan de 
komende vijf of zes Jaar de verdere groei 
van zijn rijkdom wel vergeten. Het wordt 
een buitengewoon moeilijke tijd, een ver
schrikkelijke tijd zelfs voor mensen, die de 
laatste twintig jaar de mentaliteit hebben 
gekregen dat alles kon. Met polarisatie valt 
niets op te lossen.
Aldus het Nederlandse lid van de Europese 
Commissie, de heer PJ. Lardinois, vorige 
week op een congres van de Unie van jonge 
christen-democraten in Maastricht, waar
aan 350 jongeren uit negen landen deel
namen. De heer Lardinois schetste hoe de 
nationale inkomens van de EG-landen zijn 
gegroeid. Nu leven zij boven hun middelen. 
En dat in een wereld, die veel meer vraagt. 
Europa zal een grotere bijdrage moeten 
leveren om de arme landen te helpen. De 
situatie is somberder dan zij sinds de twee
de wereldoorlog geweest is. De honger is een 
grotere realiteit dan in die periode het geval 
is geweest. Het risico bestaat dat de wereld- 
verhoudingen zo worden verscherpt, dat be
dreigingen ontstaan, die niet meer kunnen 
worden gepareerd. "
De heer Lardinois zei, dat „wij ons uit el
kaar kunnen laten slaan, zoals in de 
dertiger jaren” met alle gevolgen van dien of 
integendeel sneller gaan op de weg naar de 
eenwording. In groot-Brittanië is er al een 
fundamenteel verschil met een jaar geleden. 
Door de economische toestand gaan meer 
Britten beseffen dat het buiten de Ge
meenschap nog veel kouder is dan er
binnen.

Solidariteit

In Italië is het eigenlijk vijf voor twaalf. 
Nederland, met zijn aardgas, en Duitsland, 
met zijn sterke machine-industrie, moeten 
niet denken dat zij blijvend aan de moei
lijkheden kunnen ontkomen als het elders 
in Europa slecht gaat. Alleen een vergaande 
solidariteit kan de oplossing bieden.

Als Europa niet verder gaat met zijn 
ecenomische eenwording, met een sociaal 
beleid, een regionaal beleid en zo meer dan 
zal in een tijd van recessie afgebroken wor
den wat al werd bereikt. De heer Lardinois 
zei: dan worden we teruggeworpen op de 
harde rotsen op een wijze, die ik mijn kin
deren niet toewens. Dat ziet het er somber 
voor ons uit en vooral voor de mensen, die 
het nog moeilijker hebben in de wereld.

Dr. G. Geens, staatssecretaris begroting en 
wetenschapsbeleid uit België, zei dat Vol
gens de Belgische regering de top
conferentie zou moeten bevestigen dat er 
een visie op de inhoud van een politieke 
Unie dient te komen van de Europese Com
missie, de Raad van Ministers en van het 
Europees Parlement. Tot nu toe heeft alleen 
het Hof van Justitie zijn standpunt laten 
kennen. Die visies zouden tegen 30 juni 
1975 moeten worden voorgelegd.

Intussen zou de topconferentie een werk
groep of een groep van wijzen moeten 
benoemen, die ongeveer werkt zoals de 
groep-Werner, die de. economische en 
monetaire unie heeft voorbereid. De groep 
zou ervoor moeten zorgen dat de Europese 
instellingen inderdaad binnen de gewenste 
termijn de gevraagde rapporten indienen. 
De groep zou in de landen van de 
Gemeenschap de goed ingelichte mensen 
moeten horen, zoals gewezen Europese pro
minenten, sociale organisaties,
internationales, politieke partijen,
wetenschappelijke en universitaire milieus.

Tussen 30 juni 1975 en 31 december 1975 
zou de groep een synthese van de 
geformuleerde voorstellen moeten
voorbereiden, die dan zou moeten worden 
voorgelegd aan een nieuwe topconferentie 
te houden tegen het einde van 1975 of het 
beging van 1976. Die voorstellen zouden 
betrekking moeten hebben zowel op de in
houd als op dé procedure van de constitu

ante met het oog op het realiseren van de 
politieke unie.

Brief;

Het congres van jonge christen-democraten, 
besloot een brief te schrijven naar de; 
christen-democratische regerings- en par-| 
tijleiders om vóór de topconferentie samen' 
te komen en een gemeenschappelijk;

standpunt in te nemen. Het congres besloot | 
ook de nationele regeringen te benaderen! 
met het verzoek voldoende financiële' 
middelen vrij te maken om Europese 
contacten te laten leggen en bewust
makingsprojecten op te zetten. Er werd een 
stuurgroep opgericht om binnen de regio 

. Aken-Luik-Maastricht een permanent 
overleg tussen de jonge christen
democraten te organiseren.

Zo denk ik
er over

De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

PARKEREN
Men ziet ze prutsen met kwartjes, soms nog 
met dubbeltjes. Parkeermeters zijn ge
plaatst en dan mag je alleen nog maar kort- 
parkeren en voor veel kleingeld. Dat hebben 
veel mensen niet bij zich; een enkele gulden 
zou nog gaan.

Stiekem zie je trouwens ook wel eens ie
mand zo’n meter bijvullen, maar dat mag 
niet. 'Waarom eigenlijk niet? De autobo- 
bilist moet dan eerst weer een eindje rijden 
om kort daarop, misschien op een ander 
plaatsje, hetzelfde liedje te herhalen. Zoiets 
is onnodig rijden en hiermee onnodig 
overlast bezorgen. Als je lang wilt parkeren 
en je mag bijvullen, dan krijg je d ’r tóch wel 
gauw genoeg van en zoek je een plaatsje 
waar dat voertuig zonder heen en weer 
geloop langer mag blijven staan.
Nu is op heel veel plaatsen het parkeren nog 
gratis, dat wil zeggen de kosten daarvan 
worden door iedereen betaald, dus ook door 
mensen die alleen maar op de fiets rijden en 
hun leven misschien bedreigd zien door zo
veel autoverkeer. Zoiets is een ongewenste 
stimulans voor ’t autoverkeer. Een stad als 
Den Haag spant hiermee wellicht de trieste 
kroon; het is meteen de stad met naar ver
houding zeer veel ongelukken en wellicht 
naar verhouding het hoogste dodencijfer.

Parkeergarages zijn hier en daar verrezen

en pas dan moet er flink wat betaald wor
den. Het tarief hierbij is ongeveer/ 1,— per 
uur o f ƒ  20,—  per etmaal. Veelal worden 
dan kort daarop de tarieven voor kortpar- 
keren bij parkeermeters in de buurt op een
zelfde niveau gebraeht. Da’s dan wel een 
héél groot verschil met gratis.

Zelfs de kaartjes bij de politie (k ƒ  15,— ) 
voor foutparkeren zijn dan nog goedkoper, 
vooral als men de kans op zo’n bekeuring 
meetelt. Hele straten vol met fout geplaatste 
voertuigen kan men dan zien, zoals in de 
stad Utrecht de Oudegracht. De politie is 
hierbij gedégradeerd tot verkoper van (de 
goedkoopste) kaartjes.

Het zal tijd worden de zaak eens wat serieu
zer aan te pakken. De huurprijs van een 
dergelijk stuk grond zal ongeveer ƒ  1 ,— k 
ƒ  2 ,— per dag zijn.
Hiervoor zijn eenvoudige parkeermeters o f - 
automaten te maken met een tarief van 
ƒ 1 ,—  per 5 uur (b.v. 9 tot 19 uur) en een 
minimum bedrag van ƒ  1,— . De gratis 
plaatsen moeten vrijwel verdwijnen. Het zal 
eerlijker zijn tegenover niet-automobilisten. 
Het zal bovendien een beter inzicht kunnen 
geven omtrent de vraag naar parkeerruimte 
en het kan de veiligheid behoorlijk ten goe
de komen.
Utrecht, ing. Hendrik Venema.

Zeeuwse CDA-fractie eist veiligheid rond Oosterschelde

In een bijzondere zitting van de Provincia
le Staten van Zeeland, vorige week 
vrijdag, heeft de CDA-fractie éénstemmig 
van de regering geëist, dat zjj onverwijld 
overgaat tot afsluiting van de Oosterschel
de volgens het oorspronkelijke Deltaplan.

Dit klemmende beroep op een geestver
wante minister van waterstaat kwam tot 
uiting in een CDA-motie-Balkenende, 
waarin voorts tot uiting kwam dat het re
geringsvoorstel teveel technische onzeker
heden bevat en vastgehouden zal worden 
aan de eerder aan Zeeland gedane toe
zegging dat vóór het eind van de 
ẑeventiger jaren veiligheid rondom het 
Oosterscheldegebied zal kunnen worden 
gegarandeerd.

In vrijwel dezelfde bewoordingen werd dit 
standpunt via moties de volgende dag 
overgenomen door een groot aantal ge
meenten en waterschappen gelegen aan de 
Oosterschelde.

De statenmotie, welke met twee-derde 
meerderheid werd aanvaard, gaf uiting 
aan een sterk levend onbehagen bij een 
groot deel van de Zeeuwse bevolking dat 
zich met name richt op de besluiteloosheid 
van het regeringsbeleid.
Steeds weer nieuwe studies omtrent een 
combinatie van afsluiten en ophouden te
gelijkertijd zijn of worden gehouden waar
door de in de Deltawet 1958 gewaarborgde 
veiligheid steeds verder wantrouwen. 
Inmiddels reeds van 1976 naar 1985!
Het is dit wantrouwen, en niet zoals van 
oppositionele zijde veelal beweerd wordt, 
gebrek aan waardering voor een optimaal 
milieubehoud in het nieuwe Oosterschel- 
de-bekken, dat velen de overtuiging heeft 
gegeven dat ook nu weer geen echte 
beslissing werd genomen, maar een poli
tiek compromis werd gemaakt terwille van 
de éénheid van dit kabinet.
Nog op 17 mei j.1. spraken de Staten van 
Zeeland zich — zij het schoorvoetend — 
uit voor de oplossing van de commissie-

Klaassesz, welke veiligheid, een goed 
milieu en behoud van visserij in één plan 
combineerde. Toen reeds was het de derde 
keer dat een uitspraak gevraagd werd. 
Menigeen voelde aan dat dit een compro
mis was wat voor alle partijen dan de 
oplossing kan betekenen.
Het kabinet Den Uyl kwam echter met 
weer een ander voorstel dat opnieuw stu
die en dus latere veiligheid veroorzaakt. 
Het moet jaren geleden zijn dat er zo’n 
onrust en deining ontstond in de door
gaans zo rustige Zeeuwse bevolking. De 
Zeeuwse CDA-afgevaardigden in de Staten 
hebben die onrust begrepen en ernaar 
gehandeld.
Zeeland verwacht dat haar vertegenwoor
digers in de Kamer het ook begrepen 
zullen hebben. Wij wachten af of zij er 
allen ook naar zullen handelen.
'Vlissingen, 18 november 1974. 4

J.B. Ventevogel, lid van d «  
Provinciale Statem 

Van Zeeland.
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De wereldvoedselkonferentie in Rome

door T, Tolman, lid Tweede Kamer voor CHU

De poorten van Palazzo del Congresso te 
Rome zijn weer gesloten. Het doek is geval
len, nadat veertien dagen lang delegaties uit 
123 landen hun bijdragen hebben geleverd 
aan de discussies op de wereldvoedselconfe- 
rentie. We mogen spreken van een histo
risch gebeuren. Amerikanen, Russen, 
Chinezen en niet te vergeten de verte
genwoordigers van de Arabische landen 
waren bijeen om zich met het wereldvoed- 
selvraagstuk bezig te houden.
Even bont als de huidskleur en de daarbij 
passende kleding, behorende bIJ de ver
schillende werelddelen, was ook de variatie 
in de discussies. Duidelijk waren ook de te
genstellingen.
Wanneer we de balans opmaken van deze 
eerste politieke bijeenkomst over het we- 
reldvoedseivraagstuk, sluit deze echter door 
informatieve richting.

Waarom?

Waarom was deze conferentie nodig? Het 
antwoord kan kort zijn. De snel groeiende 
wereldbevolking wordt steeds meer ge
confronteerd met toenemende ondervoe
ding en honger.
Er moet gestreefd worden naar een beter 
evenwicht tussen vraag en aanbod. 
Tekorten zullen moeten worden opge
vangen. We zullen de .Jozefpolitiek” uit het 
tijdperk van de Farao’s moeten actualise
ren. We vinden het gewoon en noodzakelijk 
in ons land, in de EEG om olievoorraden 
van drie maanden te zien als een uiterst 
minimum. Als er echter een vleesvoorraad is 
van dertien dagen, heeft dat reeds 
desastreuze gevolgen voor de prijs en 
spreekt men van een vleesberg.
We zullen buffervoorraden moeten vormen. 
En deee zullen voor gemeenschappelijke re
kening beheerd moeten worden.
Dat is ook de enige garantie voor een sta
biele prijsvorming.
Vergroting van de voedselproduktie in ont
wikkelde- en ontwikkelingslanden zal het 
parool moeten zijn.
In ruimere mate en op doeltreffender wijze 
moet er gebruik gemaakt worden van 
kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Initiatief

Reeds in 1973 kwam de gedachte van een 
wereldvoedselconferentie naar voren op een 
bijeenkomst van de niet-gebonden landen

in Algiers. Aanleiding hiervoor was de 
voedselcrisis in uitgestrekte gebieden. De 
minister van buitenlandse zaken van de 
Verenigde Staten, dr. Kissinger, deed in de 
28e zitting van de Verenigde Naties het 
voorstel om „in 1974 een wereldvoedsel
conferentie te organiseren onder auspiciën 
van de V.N., teneinde na te gaan op welke 
wijze de voedselvoorziening op voldoende 
hoog peil kan worden gehouden en de 
inspanningen van alle naties kunnen wor
den gebundeld om door natuurrampen ver
oorzaakte honger en ondervoeding het 
hoofd te bieden” .

Complicaties en taxaties

De problemen zijn de laatste tijd niet ge
ringer geworden. De algehele voedselsitua
tie en de aan grote inflatie onderhevige we
reldmarktprijzen voor granen en kunst
meststoffen spelen hierbij een rol. De gevol
gen van de energiecrisis- de forse prijsver
hogingen werken door in alle onderdelen 
van het maatschappelijk leven en de laatste 
oogst valt bijzonder tegen. Dat zijn punten 
om bijzonder somber gestemd over te zijn. 
We ervaren momenteel in eigen land aan 
den lijve hoe moeilijk het kan zijn om de 
oogst binnen te halen door de slechte weers
omstandigheden. Grote droogten o f andere 
rampen zullen zich blijven voltrekken, 
waardoor de wereldmarkt steeds een wisse
lend karakter zal vertonen.
De Chinezen —  zowel mannen als vrouwen 
zeer sober in uniform gekleed hielden zich 
in belangrijke mate afwijzig op deze confe
rentie. Maar erkend moet worden, dat deze 
machtige natie met 800 miljoen inwoners de 
problemen van hongersnoden niet kent. 
omdat hun systeem van voorraadvorming in 
lokaal o f gezinsverband goed functioneert. 
In tegenstelling met Rusland waar dankzij 
de staatssystemen de produktie ver achter 
blijft bij de mogelijkheden, die toch ook in 
dit land aanwezig zijn. En het is met name 
Rusland geweest, dat in de laatste jaren 
grote hoeveelheden voedsel heeft geïmpor
teerd.
Globaal gesproken mogen we stellen, dat 
ieder land tot taak heeft zijn voedselpro
duktie zo hoog mogelijk op te voeren. Zware 
accenten zullen in de toekomst moeten val
len bij voorlichting e.d. in niet ontwikkelde 
landen, waar gezien klimatologische 
omstandigheden, bodenjvruchtbaarheid
e.d. men de eigen produktie kan opvoeren

en de eigen bevolking wel van voedsel kan 
voorzien.
Bij dit alles blijft het belangrijkste pro
bleem om in acute noodsituaties directe en 
goede hulp te bieden.

Landbouwfonds

Eén van de concrete resultaten van de 
conferentie is, dat er een landbouwfonds zal 
komen. Deze ontwikkeling moet, alhoewel 
er nog veel vraagtekens zijn, positief worden 
beoordeeld. In de gewijzigde machtsver
houdingen (vooral financiële) moeten met 
name de Arabische landen in de toekomst 
de toon zullen aangeven. Is het goed, dat 
ook de olielanden bereid zijn om dit fonds 
te steunen.
Het zou in onze ogen een groot schandaal 
zijn, als die bereidheid er niet zou zijn ge
weest nu juist de olielanden zich in de laats
te tijd door hun politiek zeer gaan verrijken, 
terwijl met name de ontwilékelingslanden 
daarvan de dupe worden. Maar onze Ne
derlandse normen zijn nu eenmaal de Ara
bische niet. Vandaar dat we dit als een per
sistente ontwikkeling mogen signaleren. 
Ondanks het feit, dat er nog veel vraagte
kens zijn.

Suriname

Ook de plannen om met name in Suriname 
te komen tot een ontwikkelingsprojekt voor 
rijstbouw verdient onze aandacht.
Voor Suriname zou dit, afgezien van de 
bijdrage in de voedselproduktie ook een be
langrijke bijdrage aan de economische ont
wikkeling met zich mee kunnen brengen.

En wij . . .

Welke les moeten wij trekken uit de 
gebeurtenissen op deze conferentie? We 
zullen het in Nederland er vrij snel over eens 
zijn, dat wij gezien de behoefte aan voedsel 
in de komende tijd de produktie moeten 
opvoeren. Dit betekent ook met name — 
want bij goede woorden en beloften mag het 
niet blijven —  dat onze nieuwe polders op
timaal benut worden en dat het graan waar 
zo’n behoefte aan is, daar verbouwd wordt. 
Dat betekent, dat mede in dat licht de 
inpoldering van de Markerwaard moet wor
den bezien. Dat hebben we tot nu toe in het 
geheel niet gedaan.
Het betekent niet, dat we in een handom

draai de veredelingssector de nek moeten 
omdraaien, totdat de varkens en het rund
vee teveel eiwit consumeren, wat nodig is 
voor de hongerende bevolking.
De zgn. progressieve mogen erg dapper 
doen en spreken over verspilling van . . . ,  
maar zo simpel liggen de problemen niet 
We zullen ons wel op deze problemen moe
ten beraden. Maar niemand is er mee ge
diend onze ontredderde economie nog meer 
te ontwrichten dan nu het geval is.
Een drastische wijziging van de landbouw
politiek m.b.t. de verdeling brengt niet te 
overziene gevolgen met zich mee.
Niet alleen voor de landbouw. Onze han
delsbalans; de exportpositie- Rotterdam als 
havenstad, de werkgelegenheid zijn in het 
geding als we maar klakkeloos dergelijke 
uitspraken doen. Dat neemt niet weg, dat 
we hier wel over moeten nadenken. Maar 
dat is ook duidelijk in Groen Licht 1975 van 
KVP. ARP, CHU gesteld.

Tenslotte

Er zijn in Rome geen wonderen gebeurd. 
Een congres met een duizendkoppige 
menigte met veel, vooral ook politieke te
genstellingen is daar ook niet de meest ge
schikte gelegenheid voor. We zijn in Rome 
met de problemen bezig geweest. Dat was 
een momentopname. Toch gaan we stap 
voor stap in de goede richting, om in ge
meenschappelijk beraad de honger uit te 
bannen en de ontwikkeling ook in die 
landen waar dat nodig is te vorderen.

Teun Tolman.

Nu ook suggestie van CH-jongeren:

Aktiegroep nodig om iets te doen aan positie van bejaarden
„Een actiegroep, die zich met de sociale, 
met de economische, met de culturele 
situatie van de bejaarde bezighoudt”.
Het was de christeiijk-historische fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, dr. RJJI. 
Kruisinga, die op de najaarsconferentie van 
de CHJO de christeiijk-historische Jongeren 
voorsteide een dergelijke actiegroep op te 
richten.
Ruim één week te voren had dr. Kruisinga 
christeiijk-historische vrouwen, tijdens een 
excursie naar het Binnenhof te Den Haag, 
opgeroepen eens na te denken over het op
richten van een actiegroep voor het 
analyseren van de positie van het onvolle
dige gezin.

Al meermalen heeft dr. Kruisinga aandacht 
gevraagd voor de positie van de zwakke in

de samenleving. Op de te Soesterberg 
gehouden conferentie van de CHJO belicht
te hij in het bijzonder de positie van één 
zwakke groep: de boven 65-jarigen. ,JDeze 
groep wordt sterk gediscrimineerd.”

Er ontbreekt iets

Volgens dr. Kruisinga ontbreekt er veel aan 
de positie van de oudere in de Nederlandse 
samenleving. „Aan die positie ontbreekt 
juist in de huidige moderne maatschappij 
veel. De bejaarde wordt in tal van opzichten 
gediscrimineerd".

Het leek de christeiijk-historische frac
tievoorzitter juist iets voor een jonge
renorganisatie, om een en ander te willen 
doen aan de positie van de bejaarde, en

vandaar zijn suggestie voor het instellen van 
een actiegroep door de CHJO. ,JIet zal een 
groep moeten zijn, die acties tracht aan te 
vatten om aan de velerlei discriminatie in de 
maatschappij welke er ten aanzien van de 
bejaarde bestaat, waar mogelijk een einde 
te maken” .

Werkelijk plaats

Dr. Kruisinga zei. dat het Nederlandse volk 
bereid geweest is. iets te doen aan de 
materiele positie van de oudere. „Maar” , zo 
zei hij. „even belangrijk is o f we bereid zijn 
de bejaarde werkelijk in ons midden te 
laten blijven functioneren? Nu is het 
bijvoorbeeld zo. dat de oudere uit ai de 
besturen wordt gestoten. Maar in de

ehristen-democratische visie is elke 
levensfase even belangrijk, 
in al die levensfasen moet de mens de 
verantwoordelijkheid jegens God.de naaste 
in zichzelf realiseren. Dat betekent ook. dat 
de oudere er recht op heeft in elke leven
sfase zijn inbreng in onze leefgemeenschap 
te geven. Het betekent, dat we de bejaarde 
in ons midden niet enkel moeten willen 
tolereren, maar ook moeten willen 
respecteren. Vele bejaarden hebben op hoge 
leeftijd nog een geweldige bijdrage aan onze 
maatschappij geleverd. Ook daarvoor 
mogen we niet blind zijn."
Vcxir de komende jaren zal de opgave 
evenwel belangrijker zijn, te weten het her
geven aan de bejaarde van een functionele 
positie in de moderne maatschappij, aldus 
dr. Kruisinga.
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Van der Mei: REGELING AARDGA5PRUZEN
HINKT OP TWEE GEDACHTEN

De Wet regeling aardgasprijzen hinkt 
volgens drs. DJ. van der Mei op twee 
gedachten. Enerzijds worden ener- 
giepolitieke overwegingen vermengd met 
budgettaire motieven; anderzijds wordt in 
dit voorstel de mogelijkheid tot diep 
ingrijpen van de minister in de vaststelling 
van de aardgasprijzen geregeld, hoewel men 
duidelijk stelt voorkeur te hehben voor goed 
overleg met de gasleverantiebedrijven.

Van der Wei tekende hierbij aan dat men 
de wens de schatkist zo veel mogelijk te la
ten profiteren van de aardgasopbrengst niet 
als een zelfstandige grootheid moet zien. De 
bevolking kan namelijk op een heel andere 
wijze van de bodemschatten willen 
profiteren, namelijk door een zo laag nioge- 
lijke gasprijs. Niet alleen de staat maar ook 
de bevolking moet van de bodemschatten 
profiteren. Dat de energiepolitiek noopt tot 
verhoging van de aardgasprijzen kunnen 
wij billijken. Maar de hogere opbrengst 
voor de schatkist behoort gevolg en geen 
oorzaak te zijn van de prijsstijging van het 
gas.

Energiepolitieke overwegingen én schat- 
kistoverwegingen staan beide in de con
siderans van het wetsontwerp. Spreker 
bepleitte de budgettaire overwegingen hier 
te schrappen.

Tijdelijkheid
Spreker wees er op dat de tarieven voor het 
grootverbruik volledig aan de prijs van 
zware stookolie zijn gekoppeld en de vast
stelling van de exportprijzen zonder aan
wezigheid van d it wetsontwerp is 
gerealiseerd. In feite is aldus Van der Mei 
dit wetsontwerp met verstrekkende 
bevoegdheden aan de minister alleen nodig 
omdat de onderhandelingen met de VEGIN 
over de tarieven voor de kleinverbruikers 
zijn vastgelopen. Daarom bepleitte de CH- 
woordvoerder d it wetsontwerp een tijdelijk 
karakter van één jaar te geven. H ij diende 
hiertoe een amendement in.

export
Ten aanzien van de aardgasleveranties aan 
het buitenland signaleerde spreker een 
staaltje van machtspolitiek denken van de 
Nederlandse overheid in d it voorstel.
In artikel zeven wordt de aansprakelijkheid 
voor schade door de Nederlandse staat u it
gesloten.
H ij vond d it niet bepaald een geschikt u it
gangspunt om in goede sfeer te on
derhandelen. Bovendien vroeg spreker zich 
af of andere landen de Nederlandse staat 
niet volkenrechtelijk aansprakelijk kunnen 
stellen en b ij eventuele schade een klacht 
kunnen indienen bij het Internationale Hof 
van Justitie.

Grote bezwaren had de CH-woordvoerder 
tegen artikel v ijf van het wetsontwerp. 
Krachtens d it artikel krijg t de minister van 
economische zaken de bevoegdheid om de 
aardgasprijs in beginsel dwingend voor te 
schrijven aan de gemeenten.

Los daarvan betwijfelde h ij ernstig o f thans 
nog zodanig snel de uitvoering van d it wets
ontwerp —  na aanvaarding —  gerealiseerd 
kan worden dat de bevoegdheden een rol 
kunnen spelen b ij de vaststelling van de 
kleinverbruikerstarieven per I januari 1975.

Compensatie

Onvoldoende duidelijk achtte spreker 
voorts in hoeverre bij de vaststelling van een 
minimumprijs van overheidswege en 
verhoogde tarieven aan bepaalde groepen 
van verbruikers prijscompensaties zullen 
worden verstrekt. Zijn betoog samenvattend 
kwam Van-der Mei tot de volgende con
clusies:
—  Indien de wet voor de noodzakelijke 

prijsstijging van aardgas per 1 januari 
1975 nodig is, dan zijn w ij van mening, 
dat ze in elk geval tot één jaar moet 
worden beperkt.

—  Wat de bevoegdheden van de Minister 
aangaat m.b.t. het ingrijpen in de tarief

structuur (art. 5) zijn w ij van mening, dat 
niet aangetoond is, dat de Minister over 
die bevoegdheden zou moeten beschik
ken. W ij vinden die bevoegdheid boven
dien een te sterke en onvoldoend 
gemotiveerde ingreep in het verantwoor- 
delijkheidsgebied van de lagere publiek
rechtelijke organen. W ij achten hier een 
onnodig grote centralisatie aanwezig. 
Om deze redenen handhaven wij onze 
grote bezwaren tegen art. 5 van het wets
ontwerp.

—  In art. 7 wordt de aansprakelijkheid van 
de staat uitgesloten. De M. v. A. heeft 
ons niet overtuigd van de juistheid van 
deze bepaling. Ook op d it punt handha
ven wij onze grote bezwaren.

—  W ij zijn tenslotte van mening, dat om elk 
misverstand over de bedoeling van het 
wetsontwerp u it te sluiten het nodig is, 
dat elke verwijzing naar de opbrengst 
voor de Staat u it de considerans zou 
moeten verdwijnen. Daarmee komt 
zuiverder tot uitdrukking, dat de doel
stelling van de wet en haar toepassing 
zijn grondslag in de energiepolitiek vindt 
en dat schatkistoverwegingen bij de toe
passing van de wet geen bepalende rol 
zullen spelen.

Minister Lubbers kwam aan de kritiek uit 
de Kamer op artikel vijf van dit wetsont
werp tegemoet door toe te zeggen dat hij af
ziet van rechtstreekse vaststelling van de 
prijs voor kleinverbruikers. Wel wil hij zo 
nodig regelend kunnen ingrijpen. De be
windsman bestreed het amendement-Van 
der Mei. Hij acht de bevoegdheid van de 
overheid langer dan een jaar wel nodig 
omdat de onderhandelingen over con
tracten van nieuwe leveranties aan het 
buitenland in het najaar van 1975 beginnen.

H. van Spanning

Mr. W. Schotten:

Maatregelen voor ekonomie te laat en 
onvoldoende
Het onderhavige pakket maatregelen zal de 
werkloosheid niet terugdringen, Joch 
slechts een afvlakking van de groei van de 
werkloosheid bewerkstelligen.
De geest van ,JKeerpunt” verzet zich tegen 
hogere winsten en daarmede tegen een 
beter rendement voor het bedrijfsleven. 
Bestrijding van de werkloosheid door 
hogere investeringen vraagt echter om een 
beter perspectief voor het rendement op 
investeringen.
Het kabinet moet kiezen tussen „Keerpunt” 
en werkloosheid.
Ik ben bevreesd, dat het onderhavige pak
ket maatregelen geen duidelijke keuze 
inhoudt.
En dat het mede daardoor geen goede 
voedingsbodem zal blijken te zijn voor een 
Centraal Akkoord voor het jaar 1975.

Dit zei de CHU-afgevaardigde mr. W. 
Schollen in de Tweede Kamer, bij de 
behandeling van de b rie f van. het kabinet 
over de economische situatie en de 
belastingvoorstellen voor 1975, . het 
zogenaamde dekkingsplan.
Het kabinet kan zich zijns inziens niet 
verschuilen achter de internationale 
economische ontwikkeling. Het heeft be
paalde ontwikkelingen gewoon te opti
mistisch gezien.
Hij vroeg voorts wanneer het Centraal 
Planburo voor het eerst de aandacht van het 
kabinet op de verslechterde situatie heeft 
gevestigd. Bij de eerste besprekingen over 
het sociaal akkoord is hiervan geen melding
gemaakt-., , ■ ....................... ■ ....  '
De miljoenennota is veel te optimistisch ge
weest in haar verw'achtingen ten aanzien 
van de wereldhandel en de aktiviteit in de 
bouw.Toch zijn onder andere door,de CHU 
herhaaldelijk waarschuwingen geuit over de 
zorgelijke situatie in de bouwwereld. 
Scholten vreesde dat de voorgestelde 
maatregelen struktureel geen oplossing 
voor de problemen in de bouwwereld 
brengen.
Zowel over de rendementsontwikkeling als 
over het prijsbeleid vermeldt de brie f vrijwel 
niets. Voor een herstel van .vertrouwen in 
onze economie is meer nodig dan een 
tijdelijke financiële injectie en tijdelijke las
tenverlichting. De Nederlandse economie 
.Staat: Voor de dwingende eis van een 
herofiëhtjtië. Die heroriëntatie komt niet 
tot stand op basis van een eenmalige 
adempauze van één jaar in de stijgende 
kosten en lasten. Daarvoor ,is een 
struktureel andere aanpak nodig, ,

Conjuncturééi ŝtruktureel

Spreker .wees er op dat internationaal.ge
zien de verdeeldheid onder dé ,lubden, die

aan de Europese socialistische topconferen
tie hebben deelgenomen een teken aan de 
wand is. Verwacht men dat de Bond
srepubliek tot een expansieve economische 
politiek zal overgaan? Gelet op de in 
ternationale verhoudingen wokmt het pak
ket maatregelen zeker geen keerpunt; maar 
op zijn hoogst een afremming van een 
ongunstige ontwikkeling.

Niet duidelijk wordt ook welke maatregelen 
gericht zijn op de conjuncturele werk
loosheid en welke op de strukturele 
werkloosheid. Scholten stelde dat nu de ver- 
volgnota inzake de werkloosheidsbestrij
ding nog moet verschijnen het parlement 
dit vraagstuk wel erf verbrokkeld moet be
handelen.

Doordat de voorgestelde maatregelen een 
tijdelijk karakter hebben zal het effect op 
de investeringen uiterst gering zijn. Welke 
ondernemer wil op grond van tijdelijke en 
eenmalige inzinking van de loonkosten, die 
volgend jaar rrioet worden ingehaald in
vesteringen voor een langere term ijn doen? 
Onvoldoende duidelijk achtte de CH- 
woordvoerder gemotiveerd, waarom de 
wiebeltax niet is toegepast. En waarom 
heeft men de wiebeltax niet kiezende de 
vennootschapsbelasting als zodanig buiten 
beschouwing gelaten?
Onbegrijpelijk achtte spreker voorts dat 
wederom niets extra’s is gedaan voor het 
midden- en kleinbedrijf.

Dekkingsplan

Sprekend over het dekkingsplan merkte 
Scholten op dat de CHU-fraktie 
teleurgesteld is dat geen voorstellen worden 
gedaan ten aanzien van het niet wederom 
aftrekbaar maken van onderhoudskosten 
van de eigen woning en een tegemoet
koming aan genieters van rente-inkomsten, 
in verband met de inflatie. Voorts merkte 
hij op dat het parlement regelmatig zoveel 
wijzigingsvoorstellen bereiken dat het er op 
lijkt dat het kabinet werkt met kwartaals- 
begrotingen. Hij drong sterk aan op ver
snelling van de lopende studie over het 
fiscaal winstbegrip.

Scholten kondigde aan, b ij het tariefsvoor-
toen zijn amende- 
opnieuw te zullen

schijven met 1.5% te verlengen. Het juiste 
inzicht is kennelijk ten lange leste toch 
doorgebroken.

De CHU-fraktie is akkoord met de verdere 
doorvoering van de fiscale oudedagsreserve, 
al is men teleurgesteld over het 
deelnemingscijfer van 50%. Eveneens steunt 
de fraktie de invoering van de zelfstandi
genaftrek maar men beraadt zich nog over 
de vraag o f de grens van ƒ  40.000,^—  niet 
wat naar boven moet.

Ten aanzien van de vermogensbelasting 
betoogde Scholten de voorgestelde 
verlenging met één jaar van de verhoging 
tot acht pro-mille, gekoppeld aan de 
weigering van het kabinet de belastingvrije 
sommen aan te passen aan de geldont
waarding, voor veel mensen uiterst onbillijk 
werkt. De CHU zal trachten het wet
sontwerp te amenderen zodat de 
vrijgestelde bedragen zullen worden 
aangepast aan de geldontwaarding.
De fraktie steunt het voorstel inzake de 
omzetbelasting. Enkele leden beraden zich 
nog op hun standpunt inzake om
zetbelasting op sierteeltprodukten.

Noodvoorziening AOW

Ernstige kritiek uitte Scholten op de voor
gestelde verlening van de noodvoorziening 
AOW/AWW. Hier is zijns inziens duidelijk 
sprake van beleidsonmacht van het kabinet. 
Doordat geen keuM in deze materie wordt 
igëmaakt blijft de uit een oogpunt van 
gelijkheid van behandeling van alle 
belastingplichtigen verwerpelijke situatie 
bestaan dat bij een aantal mensen de AOW 
volledig wordt vrijgelaten en bij een grote 
groep anderen met soms bescheiden 
inkomsten volledig wordt belast. Ook hier 
wordt de bejaarde die vroeger zuinig heeft 
geleefd fiscaal afgestraft. De gelijkheid van

behandeling in fiscale zaken verdraagt geen 
verder op de lange baan schuiven van een 
beslissing. De CHU zal aan dit wetsontwerp 
haar stem niet kunnen geven, aldus 
Scholten.

H. van Spanning

r

stel evenals vorig jaar - 
ment werd verworpen 
proberen teen grotere tegemoetkoming van 
de middengroepen te bereiken. J 
Het kabinet heeft nog steeds geen sluitende 
redenering óp tafel kunnen 'brengen, 
waarom de inflatiecorrectie niet voör 100% 
is doorgevoerd. Overigens gaat'men aldus 
spreker, alsnog deze correctie in feite voor 
100% doorvoeren door alle voeten en

Van Leijenhorst trok 
motie over Akademie 
Ede in
Bij de stemmingen in de tweede Kamer over 
de begroting van onderwijs heeft drs. G. van 
Leijenhorst zijn motie, waarin werd ge
vraagd om een gelijkwaardige behandeling, 
bij aanvrage van subsidies voor scholen bij 
het voortgezet onderwijs, voor de Gerefor
meerde Sociale Akademie te Ede, ingetrok
ken.

Tn zijn stemverklaring zei Van Leijenhorst 
het volgende:

„Wij blijven van mening, dat hetgeen in de 
door mij ingediende motie wordt gevraagd, 
volkomen relevant is. wij vragen een gelijke 
rechtsbedeling tussen de onderscheidene 
schooltypen die in de Wet op het voortgezet 

-onderwijs voorkomen. =
W ij betreuren dat is gebleken, dat deze 
motie niet die steun zal krijgen, die w ij had
den verwacht. D it gevoegd bij het feit, dat 
het bestuur van de Sociale Academie te Ede 
het voornemen heeft, in beroep te gaan bij 
de Kroon, heeft ons doen besluiten onze 
motie, in te trekken” .

H. van Spanning

CDA-studiedai| Jfslksgezondheid
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1074 VAN PRECIES 10.00-17.00 UUR 
IN HET JAARBEURSCONGRESCÈNTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
STRUKTUURNOTA VOLKSGEZONDHEID

Onder leiding van een forum van deskundigen zal de regeringsnota 
kritisch worden doorgësproken.
Alle leden van ARP, CHU en KVP en de direkte CDA-leden, alsmede 
alle andere belangstellehdèn zijn van harte welkom!
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OOSTERSCHELDE DEBAT
Motie-Schakel verworpen
Aan het eind van het debat over de Ooster- 
Schelde heeft de Tweede Kamer vorige 
week met 75 tegen 67 stemmen de motie- 
Schakel, waarin op volledige afsluiting van 
de Ooster-Schelde werd aangedrongen ver
worpen. Tegen deze motie stemden PvdA, 
PPR, D ’6 6 , CPN, PSP, Boerenpartij, RKPN; 
de anti revolutionairen 3 Schollen en Van 
Houwelingen en zes KVP-leden. Hierdoor 
heeft het kabinet een meerderheid van de 
Kamer achter zich gekregen voor de bouw 
van een afsluitbare caissondam in de 
Ooster-Schelde.

In zijn stemverklaring over de motie-Scha- 
kel zei CHU-woordvoerder T. Tolman het 
volgende;

Bij de beslissing betreffende de afsluiting 
van de Oosterschelde óf met de storm- 
caissonstuwdam of met een gesloten dam, 
heeft de afweging van de milieu-, de 
veiligheids- en andere aspecten voor onze 
fractie een belangrijke rol gespeeld. Wij 
hebben gesteld dat, nu het hier gaat om 
een uniek natuurgebied, dat bij volledige 
afsluiting niet in de zelfde staat kan

SiryATIE- 5TöRM 3TUW CAlSiöNDAM

terugbrengen, hiertegenover grotere be
langen moeten staan, die deze volledige 
afsluiting rechtvaardigen.

Mijn fractie is na ampele overwegingen, 
overigens niet zonder moeite, tot de 
conclusie gekomen, dat in het overwe- 
gingsproces grotere belangen —  waar
onder de veiligheid en de goede water
huishouding — een groter gewicht dienen 
te hebben. Daarom zal zij deze motie 
'steunen.

Veiligheid en milieu

In deze discussie moest een afweging 
plaatshebben tussen behoud van het bij
zondere en vrij unieke milieu in het Ooster- 
scheldebekken en de belangen van de 
veiligheid van de Zeeuwse bevolking. 
Vooral bij de KVO-fraktie bestonden 
ernstige bedenkingen tegen de gekozen op
lossing van een caissondam.
Minister Westerterp kwam aan de gerezen 
kritiek op een aantal punten tegemoet. De 
geraamde kosten voor de afsluitbare dam 
mogen niet meer dan twintig procent. Ook 
zal uit nadere studies over de technische 
aspecten van de caissondam duidelijk 
moeten vaststaan dat de werkzaamheden in 
1985 zijn voltooid.

Onzekerheid

In zijn rede zei Tolman vooral de onzeker
heid, waarin de Zeeuwse bevolking reeds 
geruime tijd verkeerde te betreuren. Op een 
viertal punten had hij bedenkingen tegen de 
gekozen oplossing.

Er is aldus spreker een dure oplossing 
gekozen. Aanleg van een stormstuwcaisson- 
dam wordt geraamd op 1,8 miljard. Maar 
hoe hoog zullen de onderhoudskosten en de 
kosten voor de dijkverbetering niet 
oplopen?
Ook aan de milieubelangen wordt volgens 
de CHU-woordvoerder niet in alle op-

Deze tekeningen, verstrekt door de afdeling 
voorlichting van het departement van 
verkeer en waterstaat, verklaren de situatie 
van de stornistuwcaissondam en de werking 
van de caissons.
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zichten recht gedaan. De noodzakelijke 
dijkverhogingen zullen ernstige schade aan 
het Zeeuwse landschap aanbrengen. 
Daarnaast wees hij op het verziltingsgevaar 
van het Noordelijk Deltabekken; dit is met 
name voor de tuinbouw in het Westland een 
belangrijk punt. Ook is naar zijn mening 
weinig aandacht besteed aan de schelp- 
dieren-cultupes.

De CHU-fraktie is overtuigd dat het in het 
Oosterschelde-gebfed gaat om het behoud 
van een uniek stuk natuur. Voor het 
opofferen hiervan zullen grote belangen in 
het geding moeten zijn.

Als derde punt wees spreker op de nog be
staande onzekerheden rond de voorge
nomen bouw van de stormstuw-caisson- 
dam. Wanneer zou blijken dat deze dam 
niet tijdig gereed komt —  namelijk in 1985 
—  dan wel niet op de gew'enste wijze 
funktioneert, kan dit voor de bevolking 
rond de Ooster-Schelde fatale gevolgen 
hebben.

Daarmee kwam de CH-woordvoeder op zijn 
vierde punt: de veiligheid.
Vorig jaar trad bij Bruinisse en omgeving 
een zware stormvloed op.

De stormwaarschuwingsdienst faalde 
volkomen. Er mag op dit terrein geen 
enkele risico meer worden genomen, dan 
strikt noodzakelijk is. Aanvaarding van het 
voorstel om een stormcaissondam te 
bouwen betekent dat de noodzakelijke 
optimale veiligheid zeven jaar later wordt 
bereikt dan eerst was gepland.

Tolman onderstreepte dat bij de afweging 
van,.belangen het oordeel van de Zeeuwse 
Staten zijns inziens zwaar moet meetellen.

Voor al wanneer men aan het beginsel van 
de inspraak werkelijk recht wil doen.
Het zou een veeg teken zijn voor de 
democratie ais de regering na kennisname 
van de uitspraak van de Zeeuwse bevolking, 
waarin zij zich onomwonden uitspreken 
voor afsluiting van de Oosterschelde met 
hame om veiligheidsoverweging, de regering 
een beslissing zou handhaven, die daar 
regelrecht tegen indruist.

Het zou nog triester zijn ais op zakelijke 
gronden het parlement meent het met de 
regering oneens te zijn, dat de regering dan 
blijft vasthouden aan haar standpunt. Wij 
menen M.d.V. tenzij de regering met geheel 
nieuwe feiten komt, ons achter de Zeeuwse 
uitspraak te moeten scharen om te pleiten 
voor onverwijlde afsluiting op basis van het 
Deltadamprincipe: aidus Tolman.

Vervolg pag. 4
Deze kaart geeft de situatie weer na de 
voltooiing van de Deltawerken, zoals zij 
worden uitgevoerd als de studie inzake de 
stonnstuwcaissondam uitwijst dat deze dam 
kan worden aangelegd.
Op de kaart is ondermeer ook te zien. hoe de 
compartimering is gedacht, met de Oester- 
dam. de Philipsdam en het Waardekanaal.
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Vervolg van pag. 3
Repliek

In zijn repliek handhaafde de CH-woord- 
voerder zijn bezwaren tegen de grote 
bijkomende kosten voor aanleg van een 
stormcaissondam. De aangekondigde 
maatregelen; partiële dijkverbetering; be
tere stormvloedwaarschuwingen en be- 
schikbaarhouden van materialen zijn geen 
wezenlijke bijdragen omdat los van de pro
blematiek van de Ooster-Schelde de laatste 
twee toch genomen moeten worden, gelet op 
de toezeggingen tijdens de discussie naar 
aanleiding van de stormschade vorig jaar in 
Bruinisse. Afsluiting van de Ooster-Schelde 
kan een geheel nieuw milieugebied doen 

' ontstaan. Dat mag niet vergeten worden. En 
bovendien moet ons inziens uiteindelijk de 
veiligheid van de Zeeuwse bevolking 
doorslaggevend zijn, aldus de CH- 
woordvoerder.
De Kamer verwierp in dezelfde stemver
houding als de motie-Schakel een motie- 
Van Rossum (sgp) waarin aandacht werd 
gevraagd voor de problematiek van de ver- 
zilting van, het Noordelijk Deltabekken. Een 
motie van de Boerenpartij, waarin werd 
gevraagd de Ooster-Schelde volledig open 
te houden werd slechts gesteund door PSP 
en RKPN. H. van Spanning

CAISSON VOOR. STORM..STÜWCAISSOK/OAM
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CHJO’VOorzitter Chris van Gulyk:

Strijdvaardigheid laat bij 
christen-democratische partijen 
soms verstek gaan
Chris van Gulyk, de voorzitter van de |
Christelijk-Historisehe Jongeren Organisa- 9
tie, heeft afgelopen zaterdag op de alge
mene vergadering van de CHJO gezegd dat 
zowel VVD als PvdA de Christen-democra
ten het liefst als zelfstandige politieke rich
ting zouden zien verdwijnen. ,Jk hoop en 
geloof dat deze situatie ons alleen maar zal 
inspireren, dat deze ons zal aansporen tot 
eenheid en strijdvaardigheid,” aldus Van 
Gulyk. Hij constateerde dat die eenheid be
zig is te groeien, zowel organisatorisch als 
politiek, „maar ik heb weleens de indruk 
dat de strijdvaardigheid zou nu en dan ver
stek laat gaan, en dat we ons teveel hebben 
vastgebeten in de idee van samenwerking 
met andere partijen.” Hij wil samenwerking 
zeker niet afwijzen, maar beklemtoonde dat 
dit er niet toe mag leiden dat wordt vergeten 
dat een politieke organisatie ook een 
STRHDORGANISATIE is.
De eigen politieke visie van de Christen-de
mocraten moet voorop staan; niet de sa
menwerking. ,JBepalend voor de samenwer
king met anderen zal moeten zijn de vraag, 
hoeveel wij van ons program zullen kunnen 
verwezenlijken, wat onze inbreng zal 
kunnen zijn.”
Van Gulyk knoopte aan deze prioriteitsstel
ling drie consequenties vast:

— we moeten voor onze idealen durven 
staan, en de confrontatie niet mogen 
schuwen;

— bij verkiezingen dienen ons eigen pro
gram en onze eigen kandidaten de inzet 
te zijn van die verkiezingen;

— we moeten een duidelijk omlijnd 
Christen-democratische visie aan de kie-

. zers presenteren,niet star eh dogmatisch 
maar open en toekomstgericht. Volgens 
Chris van Gulyk is dit een goed alterna
tief voor centralisme en individualisme.

Toenemende samenwerking

Sprekend over het kabinet-Den Uyl consta
teerde de CHJO-voorzitter met kennelijke 
tevredenheid dat ook bij de kamerfracties 
van de confessionele drie een toenemende 
samenwerking is te ontdekken. Hij noemde 
met name het eensgezinde optreden bij het 
debat over de Defensienota, het abortusde
bat, de eensgezindheid bij de algemene be
schouwingen in oktober en het rapport dat, 
van de gezamenlijke landbouwcommissie is! 
verschenen. Dat geeft moed voor de toe
komst, meende hij.
Over het beleid van de huidige regering 
merkte de CHJO-voorzitter nogal zuur op, 
dat men het „grote voortvarendheid niet 
kan verwijten” . Hij doelde op sociale en fis
cale maatregelen voor de land- en tuin
bouw', die tot nog toe zijn uitgebleven on
danks de ernstige problemen, het uitstel van 
de volksverzekering arbeidsongeschiktheid 
en het uitblijven van een inkomensbeleid en 
noemde het milieubeleid „ronduit teleur
stellend." We wachten nog steeds op een 
wet op de geluidshinder en op een wet op de 
bodemverontreiniging, herinnerde Chris 
van Gulyk zijn gehoor.
Over de economische situatie merkte hij o.a. 
op;

fjongeren zijn nergens in hët 

CDA-gebeuren "
„Waar staan de jongerenorganisaties 
ARJOS, CHJO en KVPJG in het hele CDA- 
gebeuren? Als we kijken naar de ontwerp
statuten, dan is het antwoord duidelijk: die 
jongerenorganisaties staan helemaal ner
gens! Dat in tegensteliing tot de andere 
aanverwante organisaties en groeperingen 
zoals bijv. de vrouwen.”

Bittere woorden van de voorzitter van de 
CH-jongerenorganisatie, Chris van Gulyk, 
tijdens zijn rede voor de algemene 
vergadering van de CHJO vorige week 
zaterdag. Zelf noemde hij het ongeregeld 
laten van de positie van de jongeren binnen 
het CDA" droevig en teleurstellend.” Het 
CDA laat zo een goede kans liggen om 
jongeren wezenlijk bij het CDA te betrek
ken en hen voor christen-democratische 
politiek te interesseren.” Hij vermocht niet 
in te zien waarom de jongerenorganisaties 
niet op dezelfde wijze ih het CDA ver

tegenwoordigd kunnen zijn als thans bij de| 
afzonderlijke partijen. „De CHJO is al| 
jarenlang uitgesproken voorstander van 
christen-democratische samenwerking en, 
van één christen-democratie moesten datj 
reeds bepleit toen onze partijleiders nog 
nauwelijks wisten hoe ze het woord 
christen-democratie moesten schrijven” , 
aldus de CHJO-voorzitter.

Uniek

Het ontstaan van een nieuwe organisatie als 
het CDA kan een unieke gelegenheid zijn 
om de jongeren beter in alle geledingen te 
laten functioneren, meent Van Gulyk, die 
het aantrekken van jongeren een levens
voorwaarde voor het CDA noemde, onge
acht de organisatievorm die voor het op
vangen van de jongeren wordt gekozen.

v.d.B.’

„Het kabinet heeft te maken met inflatie, 
een sterk stijgende werkloosheid de grootste 
sinds de Tweede Wereldoorlog, en het in
zakken van de bouwmarkt. In vroeger tij
den sprong de PvdA-fractie ogenblikkelijk 
op de ketting als men maar het flauwe ver
moeden had dat er een huis minder ge
bouwd werd. In 1971 dienden Den Uyl en 
zijn vrienden een motie in, waarin stond dat 
uiterlijk 1975 er een werkelijke produktie 
moest zijn van 137.500 woningen per jaar.

Daar zitten we nu ruim 20.000 onder en de 
vooruitzichten voor volgend jaar zijn slecht.

Maar toch horen we nu de PvdA-fractie 
niets op hoge toon eisen. Zij loopt hierin 
braaf achter Den Uyl aan, als Uyls-kuikens 
zou je kunnen zeggen.”

De vele problemen vragen volgens Van 
Gulyk een sterk en homogeen kabinet. Juist 
op dit punt rijzen er evenwel twijfels, zo 
hield hij de leden voor, en riep Aanfles” uit
spraak over „teveel strijd tussen de coalitie
partners” in herinnering.

Actueel

Uit de actuele politieke zaken lichtte Van

Gulyk de Oosterscheldekwestie en het on
derwerp abortus. Teleurstellend en onbe
vredigend, zo kwalificeerde hij het besluit 
om een half-open dam in de Schelde te leg
gen. „Het heeft er alle schijn van dat het 
partijpolitieke prestige hoger is gesteld dan 
het belang van Zeeland” , zei hij, en liet 
kritische geluiden horen over wat hij noem
de het gewapper met portefeuilles binnen 
het kabinet en de dreigementen van de 
minister in de Kamer, terwijl de technische 
mogelijkheden voor de nu gekozen oplos
sing nog niet vaststaan.
Volgens de CHJO-voorzitter moet er een 
duidelijke samenhang komen in de 
christen-democratische opvattingen over 

-abortus en kwesties met gelijksoortige 
ethische aspecten zoals bewapening, 
euthanasie en verkeer. „Ik hoop dat de drie 
partijen eensgezind in de Kamer zullen op
treden als het gaat om de abortuszaak. De 
mogelijkheid is programatisch aanwezig; 
men was het met elkaar eens in het geza
menlijk urgentieprogram en in het Program 
op hoofdzaken.” Van Gulyk zou het wense
lijk achten dat ARP en KVP overleg plegen 
met de CHU alvorens hun initiatief-wets- 
ontwerp in te dienen.

v.d.B.

Kruisinga op CHJO-konferentie:

Veiligheid kerncentrales langer 
bestuderen

Het commentaar van de CH-Tweede 
Kamerfractie op de energienota van de re
gering dat dr. Kruisinga afgelopen zondag 
op de CHJO-conferentie toelichtte, be
tekende een bijzonder plezierige ervaring 
voor zowel de CHJO’ers als de vertegen
woordiger van de Actiegroep Strohalm, 
bekend van de anti-Kalkaracties. Zoals uit 
de verklaring van de fractie blijkt (zie elders 
in deze Nederlander) vindt de fractie dat er 
nog heel veel gestudeerd en beproefd moet 
worden eer nieuwe kerncentrales in aan
bouw worden genomen.
De CHJO had zich op zaterdag en zondag 
beziggehouden met de vraag „Kernenergie 
— Kerngezond? waarbij wel bleek dat de 
kwestie niet los is te maken van wereldpro
blemen als energieschaarste, economische 
groei en de toename van de wereldbevol
king.
Kortom, geen onderwerp om eventjes als 
leek de enige en juiste waarheid over te ver
kondigen. Als simpele burger kun je het al
lemaal moeilijk volgen, folders als het huis- 
aan-huis verspreide werkje over de voor
delen van de Kalkarcentrale vergen al na 
enkele alinea’s behoorlijk basiskennis van 

, schei- en natuurkunde. De veiligheids
aspecten daarentegen komen nauwelijks uit 
de verf, behalve in geschriften als van zg. 
linkse actiegroepen. Voorlichtingsfilms (de 
CHJO draaide er drie) worden gemaakt in 
opdracht van belanghebbenden (Philips, 
AEG). De Strohalnivertegenwoordiger 
merkte niet ten onrechte op dat de discussie 
veelal gaat tussen wetenschappers als voor
standers en emotionele tegenstanders uit de 
burgerij, die niet geloven voordat zij het 
zien en zich ook de negatieve bijver
schijnselen van op zich positieve uit
vindingen (DDT bv) herinneren.
Normale mensen en CHJO’ers mogen hun 
twijfels hebben over wel o f niet bouwen van 
kerncentrales, politici hebben de beslis-

e  h  f o

singen maar te nemen. „Maar ook wij heb
ben wel twijfels,” verzekerde Kruisinga, die 
zich met zijn fractiegenoten bovendien op 
de wip weet. Het negatieve CHU- 
commentaar op de Energienota vap de re
gering zou weleens tot koerswj^igingen 
kunnen leiden.

Veiliger

De CHU-fractie gelooft dat bij de bouw van 
de eerste en tweede van de aangekondigde 
drie centrales kolen o f olie als krachtbron 
moet worden gebruikt, zodat vijf jaar langer 
kan worden gestudeerd en er in 1979 met 
een veiliger kerncentrale kan worden 
begonnen. Hoe veilig? Volgens insiders is de 
veiligheid dan in ieder geval groter dan nu. 
Wellicht niet absoluut veilig, maar de grens 
van het aanvaardbare hangt af van wat ons 
volk in zijn democratische besluitvorming 
als veilig accepteert,” aldus de heer 
Kruisinga.
Ter afsluiting van de conferentie kon CH
JO-voorzitter niet anders dan concluderen 
dat het plezierig is dat de fractie in grote 
lijnen dezelfde mening heeft als de congres
deelnemers, waarvan de meeste bezwaar 
hebben tegen het te snel bouwen van 
kernreactoren.

v.d.B.
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Over de twintigste zitting van de 
Noord-Atlantische Assemblée

door: dr. K. de Vries, 

lid Eerste Kamer voor CHU

De Noord-Atlantische Verdrags-Organisa
tie (NAVO) is opgericht in 1949 en bestaat 
dus 2S jaar. Dit defensief verbond omvat 15 
landen, waaronder Nederland.
Reeds in het begin van de jaren ’SO werd be
hoefte gevoeld aan contact tussen de parle
menten van de lidstaten. Daaruit resulteer
de in 1955 een conferentie van parle
mentariërs in Parijs. De deelnemers beslo
ten voortaan elk jaar bijeen te komen. De 
Noord-Atlantische Assemblée deze naam 
dateert van 1966 is een (pnofflciëel) advies
orgaan van de Noord-Atlantische Raad, het 
politieke toporgaan van de NAVO. Zij telt 
172 leden, die worden aangewezen door de 
parlementen van de NAVO-landen naar ra

to van het aantal inwoners. Nederland levert 
zeven stemhebbende en een gelijk aantal 
plaatsvervangende leden.
De Assemblée heeft vijf commissies: een 
politieke, een militaire, een economische, 
een wetenschappelijke en technische com
missie en een commissie voor onderwijs, 
cultnrele zaken en voorlichting. Deze verga
deren in het voorjaar te Bmssel, waar het 
secretariaat-genraal van de Assemblée is 
gevestigd. Zij komen opnieuw byeen in het 
najaar, twee dagen vóór de plenaire zitting, 
die elk jaar van plaats wisselt; ditmaal was 
de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, 
Londen, aan de beurt.
De Nederlandse delegatie bestond uit negen

HetEerste-Kamerliddr. K. de Vries aan het woord op de NAVO-Assemblee.

Tweede-Kamerleden de heren Van Amels- 
voort (KVP), Dankert (PvdA), Van Eisen 
(KVP), De Koster (VVD), Van Mierlo 
(D’66), Ploeg (VVD), De Vries (PvdA), 
Waltmans (PPR) en Wieringa (PvdA) en 
drie Eerste-Kamerleden: de heren Gooden 
(KVP), Nederhorst (PvdA) en schrijver 
dezes (CHU). De leiding was bij de generaal 
b.d. Van Eisen in goede handen. Ook de re
geling van de reis en van het verblijf in 
Londen, verzorgd door de griffier der dele
gatie, mr. Kranenburg, liet niets te wensen 
over.
De commissievergaderingen werden op 12 
en 13 november gehouden in het ,Tancaster 
House” , gelegen aan de rand van het St. 
James-park. Ik ben het enige Nederlandse 
lid van de commissie voor onderwijs, cul
turele zaken en voorlichting en was dus niet 
in de gelegenheid om aan het werk van de 
overige commissies deel te nemen, vandaar 
het „iets” in de titel van dit artikel.
De vergadering van de commissie voor 
onderwijs, culturele zaken en voorlichting- 
voorzitter: de Amerikaanse senator Tunney; 
(ambtelijk) secretaris de Nederlander jhr. 
De Beaufort — begon met de bespreking 
van het jaarlijkse algemeen rapport, dit
maal uitgebracht door lord Lyell (lid van 
het Britse Hogerhuis). In dit rapport werd
o.m. gewezen op de betekenis van de in 
West-Duitsland gevestigde en door de Ver
enigde Staten gefinancierde zenders Radio 
Free Europe en Radio Liberty, waarvan de 
programma’s bestemd zijn voor de inwoners 
van de Sovjet-Unie (Liberty) en de overige 
landen van het Warschau-pact (Free 
Europe). Lord Lyell drong aan op instelling 
van een sub-commissie voor de „free flow of 
information” , zonder welke volgens hem 
geen echte vermindering van de spanning 
tussen Oost- en West-Eurona, waarover 
momenteel in Genève wordt onderhandeld, 
mogelijk is.

Leerboeken

Een tweede rapport, dat ter tafel kwam, was 
dat van de sub-commissie, die belast is met 
een onderzoek inzake de behandeling van 
de NAVO in de leerboeken voor het voort
gezet onderwijs in een zestal landen; Cana
da, Engeland, Frankrijk, Nederland, de 
Verenigde Staten en West-Duitsland. Deze 
commissie is in 1973 door de Noord-At
lantische Assemblée, die toen in de Turkse 
hoofdstad Ankara vergaderde, op mijn 
voorstel ingesteld, met als consequentie, dat 
ik er voorzitter van ben geworden. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door het At
lantisch informatiecentrum voor leraren in 
Londen onder leiding van prof.Pick. Uit 
diens rapport bleek, dat de selectie van de 
leerboeken —  bepaald geen gemakkelijke 
taak ^  grotendeels verricht is en dat het 
onderzoek waarschijnlijk vóór de volgende 
plenaire zitting van de Assemblée voltooid 
zal zijn.

Waarschuwing

Op uitnodiging van de commissie voor 
onderwijs, culturele zaken en voorlichting 
traden in de vergadering te Londen drie 
gast-sprekers op. De eerste was een naar 
Amerika uitgeweken Rus: Pavel Litvinov, 
kleinzoon van de bekende Russische minis
ter van buitenlandse zaken uit de tijd van 
Stalin; hij sprak over de kritiek van Russi
sche intellectuelen als Solzhenitsyn, Sakha- 
rov, Amalrik en anderen op de Sovjet-Unie. 
Vervolgens gaf de Amerikaanse senator 
Jackson een toelichting op zijn actie tot ver
ruiming van de emigratie-mogelijkheden

voor de Joden in Rusland; hij betoogde, dat 
het zijn streven was, dat daarvan ook ande
re minderheden in de Sovjet-Unie zouden 
profiteren. Tenslotte belichtte een redacteur 
van het dagblad de „Times” de Britse 
houding ten opzichte van de NAVO; hij 
waarschuwde voor imkrimping van de Brit
se strijdkrachten en bepleitte herinvoering 
van een soort dienstplicht.
De commissie stelde tenslotte drie ontwerp
resoluties voor de plenaire zitting van de 
Assemblée op. Daarin werd achtereenvol
gens aangedrongen op: meer informatie o- 
ver de NAVO voor parlementariërs, hand
having van de rechten van de mens in de 
landen van het Warschau-pact en meer 
contact tussen de parlementaire staven van 
de NAVO-landen. Deze voorstellen zijn op
15 november met eenparigheid van stem
men door de Assemblée aangenomen.

Overtuigd

De plenaire zitting werd van 14 tot en met
16 november gehouden in het „Church 
House” , dat naast de beroemde „Westmins- 
ter Abbey” ligt. Voorzitter w^s de heer 
Damgaard (Denemarken). Als sprekers tra
den bij de opening o.a. de Engelse premier 
Wilson en onze landgenoot mr. Luns, de 
secretaris-generaal van de NAVO, op. De 
heer Luns gaf in het Engels en het Frans 
een heldere uiteenzetting van de problemen, 
waarmee de NAVO in het afgelopen jaar is 
geconfronteerd (o.a. de kwestie Cyprus) en 
beantwoordde een aantal vragen uit de zaal 
op overtuigende wijze.
Op 15 november vyerden de rapporten en 
resoluties van de economische commissie, 
de commissie voor onderwijs, culturele za
ken en voorlichting en de militaire commis
sie behandeld; ik heb een korte speech ge
houden als toelichting op het hierboven ge
noemde rapport van de sub-commissie voor 
het leerboeken-onderzoek. Op 16 november 
waren de politieke en de wetenschappelijke 
en technische commissie aan de beurt; als 
rapporteur van eerstgenoemde commissie 
trad de heer Dankert op. De twintigste zit
ting van de Noord-Atlantische Assemblée 
werd om vier uur ’s middags gesloten door 
de met eenparigheid van stemmen tot voor
zitter voor 1975 gekozen Amerikaan Hays, 
lid van het Huis van Afgevaardigden.

Ontvangst
Van de recepties, die tussen de bedrijven 
door zijn gehouden, noem ik alleen de ont
vangst in het „Buckingham Palace” op 14 
november tussen half zeven en acht. Daar 
werden de leden van de Assemblée en hun 
echtgenotes voorgesteld aan Koningin Eli- 
sabeth en aan haar zoon Charles, de Prins 
van Wales. De zaal, waarin deze receptie 
werd gehouden, deed denken aan het Rijks
museum in Amsterdam; aan de wanden 
hingen tal van schilderijen van Nederlandse 
en Vlaamse meesters, o.a. Rembrandt en 
Rubens.
Aparte vermelding verdient verder de na af
loop van de zitting gehouden oecumenische 
dienst. Deze vond plaats in de „St. Marga- 
refs Church” (naast de „Westminster 
Abbey”) van kwart over zes tot half acht. De 
Schriftlezingen werden gehouden door de 
Deen Damgaard (in het Engels) en de 
Canadees Langlois (in het Frans). Het 
jongenskoor zong liederen van Handel en 
Benjamin Britten. De dienst eindigde met 
het gezamenlijk zingen van het lied „Glory, 
glory, Alleluya!”. Ook de Turkse delegatie 
was aanwezig. Een onvergetelijk slot.

K. de Vries.

EUROPESE TOP MAG NIET MISLUKKEN
,^ e  Europese topconferentie, welke op 
maandag 9 december te Parijs wordt ge
houden, mag niet mislukken”. Tot deze uit
spraak is het politieke bureau van de Euro
pese Unie van Christen-Democraten geko
men tijdens een aan het einde van de vorige 
week te Parijs gehouden vergadering. Van 
Nederlandse zijde waren op deze EUCD- 
bijeenkomst aanwezig oud-minister van 
buitenlandse zaken drs. N.KT. Schmelzer, 
KVP-fractievoorzitter mr. FHJJ. Andries- 
sen, KVP-voorzitter ir. D. de Zeeuw, het 
KVP-kamerlid CJ'. Kleisterlee en de vice- 
voorzitter van de VHU ds. A. Oliemans.

Na afloop van de vergadering is de volgende 
verklaring uitgegeven:
„De ernst van de problemen van inflatie, 
werkloosheid en energie- en grondstof
fenvoorziening is zo groot, dat de Europese 
top niet mag mislukken. Het politieke

bureau van de Europese Unie van Christen-
Democraten (EUCD) eist:

a. Een nieuwe stap in de richting van een 
economische en monetaire unie,

b. Een Europese energiepolitiek, die 
gecoördineerd met de andere industrie
staten de onderhandelingen met oliepro
ducerende en ontwikkelingslanden ver
gemakkelijkt,

c. Herbevestiging van de wil om in 1980 tot 
een Europese unie te komen,

d. Versterking van de bevoegdheden van 
het Europese parlement en direkte ver
kiezingen daarvan,

e. Omvorming van de topconferenties tot 
ministerraadsvergaderingen binnen het 
kader van het Verdrag van Rome,

F. Terugkeer naar meerderheidsbesluiten in 
de vergaderingen van de Europese 
ministerraad.

g. Het geven van een opdracht aan een 
commissie, samengesteld uit personen, 
die verbonden zijn aan de vier Europese 
instellingen (Het Europese hof van justi
tie, de Europese ministerraad, het Euro
pese parlement en de Europese commis
sie) om voor het einde van 1975 aan een 
raadsvergadering van regeringsleiders te 
rapporten over de vorderingen op weg 
naar een Europese unie.

De EUCD wijst de opvattingen van de 
Westduitse socialist Brandt over verschillen 
in integratietempo tussen de sterkere en 
zwakkere EEG-landen af. Zo’n discrimina
tie is precies de foute weg. Juist nu moet de 
integratie uit solidariteit tussen de negen 
lid-staten van de EEG versterkt worden” .

Portugal
Uit de verklaring van het politieke bureau

van de EUCD bleek voorts, dat de Portuge
se democratische centrumpartij gaat deel
nemen aan het werk van het bureau. Deze 
deelneming loopt vooruit op een besluit o- 
ver toetreding.

Midden- Oosten

Het politieke bureau van de EUCD sprak 
ook over de problematiek van het Midden
oosten. Het bureau meent, aldus de verkla
ring. dat een duurzame vrede in dat gebied 
moet berusten op de befaamde resolutie 242 
van de Veiligheidsraad inzake het weder
zijds erkennen van veilige en duurzame 
grenzen. „Het Palestijnse probleem moet 
door politieke onderhandeling een oplos
sing vinden die het bestaansrecht van Israël 
overeind houdt en garandeert” , aldus de 
verklaring.

H.L.
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Wat kost het heen en weer trekken van het

Europees parlement ?
(van een correspondent)

De secrelaris-generaal van het Europese 
Parlement, iiir. Hans Nord, heeft ten behoe
ve van de ad hoe studiegroep „Procedures 
en Werkwijzen van het Europese Parle
ment” een berekening gemaakt van de kos
ten van het heen en weer trekken tussen 
Luxemburg, Straatsburg en Brussel. Deze 
berekening is vervat in het advies dat de 
groep, geleid door het Eerste Kamerlid dr.
J.W. Schuijt (KVP), voorzitter van de 
juridische commissie, en de leider van de 
conservatieve fractie in hef Europese Parle- 
iiient, Peter lürk, aan het bureau van het 
Parlement hebben voorgelegd.

Het totaal van de kosten van de vergaderin
gen in Straatsburg wordt geraamd op
62.250.000 Belgische francs, waarvan 57,7 
miljoen algemene kosten (personeel, dienst
reizen. huren, onderhoud) en 4.550.000 als 
de Jaarlijkse afschrijving van 20 procent van 
de uitgaven voor uitrusting en inrichting 
(meubilair, kantoormachines, inrichting, 
auto's en technische uitrusting) die op 
22.735 B.frs. zijn gesteld.

Boven deze ruim 62 miljoen komt nog een 
bedrag van circa 20 miljoen B.frs voor com
missievergaderingen in Brussel. ,,In totaal 
kost dus het feit van onze huidige ,,versprei
ding" ongeveer 82 miljoen B.frs. per jaar, 
dat is 6,3 prodent van onze huidige jaarbe
groting", aldus mr. Nord.

In 1972 vergaderde het Parlement elf maal, 
waarvan zeven maal (met in totaal 34 da
gen) in Straatsburg en vier maal (met in to
taal 10 dagen) in Luxemburg. Voor het af
gelopen jaar waren twaalf zittingsperioden' 
voorzien, waarvan zeven (met in totaal 33 
dagen) in Straatsburg en vijf.maal (met in 
totaal 12 dagen) in Luxemburg.

Van maart 1972 tot maart 1973 vergader
den de parlementaire commissies 267 maal, 
waarvan 173 maal in Brussel, 48 maal in 
Straatsburg, 19 maai in Luxemburg, 10 
maal in Rome en 17 maal in andere plaat
sen als Den Haag, Marmaris (Turkije), 
Catania (Italië) en Quagadougou (Niger).

Bovendien kwam het Associatieparlement 
in 1972 vier dagen in Den Haag bijeen en 
drie dagen in Kinshasa, de hoofdstad van 
Zaire, De paritaire commissie van de Oost- 
afrikaanse Associatie vergaderde twee da
gen in Nairobi, het bureau van het Parle
ment kwam 21 maal bijeen (negen maal in 
Straatsburg, vijf maal in Brussel, drie maal 
in Luxemburg en vier maal op andere 
plaatsen, te weten drie maal in Bonn en één 
maal in Berlijn.

Moeilijk

De omstandigheid dat de parlementaire ac

tiviteiten zich voor het overgrote deel afspe
len buiten de plaats waar het secretariaat- 
generaal is gevestigd bemoeilijkt uiteraard 
het werk van de leden” , aldus mr. Nord.

„Verschillende faciliteiten die in Luxem
burg beschikbaar zijn, zoals arbejdsruimten 
en de bibliotheek, worden slechts weinig be
nut en ook het contact met de diensten van 
het secretariaat die assistentie kunnen 
verlenen blijft beneden het optimale. Maar 
vooral werkt deze verspreiding” desintegre
rend op ons apparaat en leidt zij tot ver
minderde efficiency daarvan, een efi'ect dat 
zich in toenemende mate doet gevoelen 
naar gelang het secretariaat in omvang 
groeit.

Het verlies aan arbeidsvermogen binnen het 
apparaat door liet (te) vele reizen en verhui
zen is moeilijk in cijfers uit te drukken 
maar aanzienlijk. Vooral de Commissie
diensten en de administratieve diensten die 
met de technische organisatie zijn belast 
zijn vrijwel voortdurend op reis. Tijdens 
hun afwezigheid blijft veel werk liggen.

Deze afwezigheid heeft bovendien tot ge
volg dat anderen, die niet op reis zijn, een 
deel van hun eigen werk moeten laten lig
gen in afwachting van de terugkeer van be
paalde medewerkers.

De vele dienstreizen, aldus mr. Nord, zijn op 
zichzelf niet altijd efficiënt. „Ambtenaren 
die voor een bepaald punt van de agenda 
van een vergadering aanwezig moeten zijn, 
of vertalers die gevraagd worden omdat a- 
mendementen te verwachten zijn, gaan voor 
één of twee dagen op dienstreis waar vaak 
een minimale arbeidsprestatie ■ tegenover 
staat: de vertalers bleken achteraf niet 
nodig, of het betreffende punt van de agen
da duurde slechts enkele minuten o f werd 
in het geheel niet behandeld.”

De tussenzittingen worden in Luxemburg 
gehouden, omdat zittingen van enkele da
gen zouden betekenen. Indien namelijk de 
tijd in aanmerking wordt genomen die voor 
de verhuizing nodig is, betekent dit dat de 
rest van de week praktisch niet meer kan 
worden gewerkt.

Bij zijn financiële samenvatting merkt mr. 
Nord op dat bepaalde uitgavenschattingen 
circa tien procent onder de werkelijke kos
ten kunnen liggen. Moeilijk te schatten zijn 
tijdsverlies in verband met verhuizingen, 
vermindering van het rendement van het 
personeel, salarissen en sociale lasten voor 
extra personeel wegens gebruik van dienst
ruimten buiten de normale vergaderplaats 
in Luxemburg, grotere slijtage van kantoor- 
en vervoermateriaal, verlies en verspilling 
van kantoorbenodigdheden en kosten van 
telefoonverkeer tussen de verschillende ver
gaderplaatsen.

Tijdverlies

Het tijdverlies raamt mr. Nord op 10 mil
joen B.frs. (anderhalve dag per vergaderpe
riode, dat wil zeggen bij zeven vergaderpe
rioden tien en een halfe dag per jaar voor 
circa 600 functionarissen). 
Pendementsvermindering van het in 
Luxemburg achterblijvende personeel en 
personeelsuitbreiding welke noodzakelijk is 
in verband met de veelvuldige plenaire ver
gaderingen in Straatsburg kunnen op 4 
miljoen B.frs. worden gesteld.

Nog steeds uitgaande van deze 600 functio
narissen die zeven maal per jaar naar 
Straatsburg reizen worden de kosten van 
dagvergoedingen geraamd op 25,2 miljoen
B.frs, (600 X 7 X 5 (dagen) x 1.200 (B.frs.)). 
De reiskosten worden gesteld op 3,5 miljoen 
(600 X 7 X 800 B.frs,)).

Het huren van de gebouwen kost een 8 mil
joen B.frs.per jaar, verwarming, elektriciteit 
en water 1,6 miljoen, onderhoud en schoon
maken 1 miljoen, en toezicht 700.000. De 
kosten van de verhuizingen kunnen worden 
geraamd op 2,5 miljoen.

Omdat porti- en verzendkosten in Straats
burg hoger zijn dan in Luxemburg (en een 
frankeermachine moet worden gehuurd) 
komen de vergaderingen in Straatsburg
175.000 B.frs. duurder.

Ook de telefoon in Frankrijk is duurder — 
circa 100.000 francs, de telefooninstallatie 
moet worden gehuurd en onderhouden — 
circa 200.000 francs —  en de telex kost een 
kleine 25.000 francs.

Om niet voortdurend schrijf- en rekenma
chines heen en weer te hoeven slepen zijn 
250 extra schrijfmachines ter waarde van 
3,2 miljoen B.frs. gekocht, evenals 320 
bureaus ter waarde van 8 miljoen 25.000 
francs elk) en speciaal meubilair tot een be
drag van 600.000 Bfrs. Investeringen in de 
vorm van inrichting van dienstruimten wor
den gesteld op 3,5 miljoen B.frs.

De waarde van de extra technische uitrus
ting (stencil- eii offset machines, kopieer
apparaten etc.) en de kosten van de simul- 
taanvertaling raamt mr. Nord op een kleine 
6,7 miljoen.'Voor het vervoer zijn drie extra 
auto's van in totaal 0,75 miljoen aange
schaft.

De kosten van ,J5russeI”

Extra personeel dat voor de Commissie-ver- 
gadering in Brussel nodig is, en de verloren 
werkdagen, worden geraamd op 2 miljoen
B.frs., de uitgaven voor dienstreizen en 
lokaal vervoer van ambtenaren (twintig ge
durende tweehonderd dagen) op 7 miljoen, 
het huren (verwarmen, verzekeren, schoon
maken) van gebouwen op 7,3 miljoen.

Nederland akkoord met richtlijn 

oppen/laktewater
(van een correspondent)

De Nederlandse regering is akkoord gegaan 
met het compromis wat betreft de bescher
ming en kwaliteitsverbetering van opper
vlaktewater dat bestemd is voor drinkwater. 
Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris 
van buitenlandse zaken, dr. LJ. Brinkhorst, 
onlangs in de Europese Ministerraad in 
Brussel meegedeeld. Het compromis was tot 
stand gekomen in de milieuraad van 7 
november.

Minister Vorrink wilde zich op dat moment 
niet binden. Ze was er niet zeker van dat de 
Duitse toezeggingen om de kwaliteit van het 
Rijnwater wezenlijk te verbeteren over tien 
jaar voldoende waren en ze wilde dat eerst 
bespreken met het Nederlandse kabinet. 
Staatssecretaris Brinkhorst legde uit dat 
dat ons land instemming met de richtlijn in

beraad had gehouden vanwege de uitzonde
ringsmogelijkheden die ze biedt. Hij heeft 
nu in de Raad voorgesteld dat uitzonde
ringen op de regels van de richtlijn pas door 
de Europese Commissie zullen worden toe
gestaan nadat de meestbetrokken landen 
(die voor hun drinkwater afhankelijk zijn 
van de grote, grensoverschrijdende rivieren) 
geraadpleegd zijn. De Europese Commissie 
heeft daarmee ingestemd en de Duitse dele= 
gatie heeft er geen argumenten tegen ingé
bracht.
De richtlijn gaat minder ver dan wij ge
wenst hadden, aldus Brinkhorst, die ove
rigens tijdens de milieuraad al erkend had 
dat Duitsland veel grotere toevoegingen had 
gedaan dan Nederland aanvankelijk ver
wachtte. Maar al gaat ze dan minder ver, ze 
schrijft toch bindend voor dat binnen tien 
tot twaalf jaar bijvoorbeeld het Rijnwater 
aan een bepaalde standaard moet voldoen.

De agenda van de Tweede Kamer
De agenda van de Tweede Kamer voor de 
komende weken is —  onder alle voorbe
houd — als volgt: s
— dinsdag 3 december tot en met donder
dagmiddag 5 december: behandeling van de 
regeringsvoorstellen over bezwaar en be
roep inzake de invoerrechten en accijnzen 
en over de motorrijtuigenbelasting voor stil
staande auto's, van de gelijke beloning voor 
vrouwen en van de begrotingen voor de be
trekkingen met Suriname en de Antillen, 
het departement van economische zaken en 
het fonds snelle kweekreactor;
— dinsdag 10 december tot en met donder
dagavond 12  december: voortzetting van het 
begrotingsdebat over economische zaken, 
behandeling van de begroting sociale zaken 
en voortzetting van het enkele weken gele
den geschorste debat over het voorstel inza
ke de mogelijkheid bij de Raad van State in 
beroep te gaan tegen beslissingen van de 
overheid;
— dinsdag 17 december tot en met donder
dagavond 19 december; begrotingsdebatten 
over de visserij en volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening, bespreking van de re
geringsnota over het huur- en subsidiebe
leid en behandeling van de begroting voor 
de civiele verdediging.

In de komende weken zijn er voorts de vol
gende openbare vergaderingen van Tweede- 
Kamercommissies: op maandag 2 december

van de onderwijscommissie over de scho
lenbouw en van de commissie volkshuisves
ting over de regeringsnota inzake het huur- 
en subsidiebeleid, op maandag 9 december 
van de commissie voor verkeer en water
staat over de PTT- begroting en vam de 
commissie grondwet/kieswet over de rege
ringsnota inzake de grondwetswijzigingen, 
op maandag 16 november van een 
bijzondere kamercommissie over de nota 
knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid en

welzijnswetgeving, op maandag 27 januari 
Van de justitiecommissie over de kinderbe
scherming, op maandag 24 februari van de 
CRM-commissie over de nota sportbeleid.

Eerste Kamer

De agenda van de Eerste Kamer vermeldt 
voor dinsdag 17 december de algemene 
financiële beschouwingen.

Degenen, die belangstelling hebben voor 
het kamerdebat over een bepaald onder
werp, doen er goed aan alvorens naar Den 
Haag te reizen te informeren naar het juiste 
aanvangsuur van het .debat. Inlichtingen 
worden verstrekt zoNvél door het secreta
riaat van de Tweede-Kamerfractie van de 
CHU als door de afdeling voorlichting van 
de Tweede Kamer, telefoon 070-614911.

H.L.

Kameileden vragen, bewindslieden antwoorden
„Het onderzoek naar mogelijke aanvullende 
maatregelen voor Emmen is nog niet afge
sloten” . Aldus heeft minister Lubbers van 
economi.sche zaken vorige week geantwoord 
op schriftelijke vragen, welke Tweede-Ka- 
merleden van KVP, PvdA, VVD, ARP en 
CHU (drs. D.F. van der Mei) begin augustus 
jongstleden stelden over de moeilijkheden 
bij de Danion kousenindustrie te Emmen.
Meegedeeld werd evenwel, dat in de afgelo
pen maanden een aantal premietoezeg- 
gingen is gedaan.

Verwacht mag worden dat hierdoor in de 
naaste toekomst enkele honderden arbeids
plaatsen in Emmen zullen worden ge
creëerd.

In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en 
CHU (T. Tolman en H. Wisselink) heeft 
minister Van der Stee van landbouw een o- 
verzicht gegeven van de oogsthulp totiCn 
met 18 november. De bewindsman zegde 
toe de Kamer een overzocht te verstrekken

van de door de zware regenval veroorzaakte 
financiële schade zodra er een verantwoord 
inzicht is.
De christelijke-historischë Tweede-Ka- 
merleden T. Tolman en H. Wisselink heb
ben de minister Van der Stee van landbouw 
en Van Doorn van CRM gevraagd te bevor
deren, dat er op korte termijn zekerheid 
komt omtrent de uitvoering van de ruilver- 
kavelingsplannen Koudum in Zuidwest- 
Friesland. De voorbereiding van de uitvoe
ring zou in een diepe impassie geraakt zijn.

H.L.
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Amendementen van 150 kiesverenigingen
Een 150-tal christelijk-historische kiesver
enigingen heeft amendementen ingediend 
op het ontwerp van de statuten voor het 
CDA, het Christen-Democratisch Appèl, de 
federatieve samenwerkingsvorm van KVP, 
ARP en CHU.
De Unieraad zal op zaterdag 14 december 
zich zetten aan de bespreking van die 
amendementen en aan de voorstellen, welke 
het Uniebestuur inzake deze wijzigings
voorstellen zal doen. De algemene vergade
ring van de CHU gaat op 7 februari aan
staande tenslotte de beslissing nemen.

Vasthouden

Dr. R.I.H. Kruisinga, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU heeft op 
de zaterdag en zondag jongstleden gehou
den CHJO-conferentie, naar aanleiding van 
de ingediende amendementen, het volgende 
gezegd:
„Wij willen elkaar blijven vasthouden. Dat 
geldt vanuit de CHU voor KVP en ARP.

Het geldt voor de CHU, voor ons allen van 
de CHU. Daarbij zal ieder offers moeten 
willen brengen. We mogen van niemand 
verlangen een standpunt in te nemen, waar
bij de liefde van één kant moet komen. 
De amendementen komen uit het hart van 
velen, die hun beste krachten lange jaren 
aan de Unie hebben willen geven. Zij ver
dienen zeer serieuze overweging.
Er zijn er die diep insnijden in het gevoelen 
van de mensen. Een voorbeeld is de 
verhouding van'het begrip Evangelie tot het 
begrip God's Woord. Velen ervaren het 
begrip Evangelie als schraal. Toch is het 
Evangelie de vervulling van het Oude Ver
bond. Ongetwijfeld is dit punt een zaak, die 
nadrukkelijk en in de Unieraad en op de 
algemene vergadering naar voren zal 
worden gebracht. We moeten bereid zijn 
hier aandachtig naast elkaar te willen 
luisteren” , aldus dr. Kruisinga.

Hij meende, dat in de amendementen veel is 
terug te vinden van hetgeen Unievoorzitter

mr O.W.A. van Verschuer heeft gezegd op 
de algemene vergadering-1974 van de CHU.

Voorwaarden

Mr. van Verschuer noemde toen, aldus dr. 
Kruisinga, de volgende vier voorwaarden 
voor de christen-democratische 
samenleving:
1 . een duidelijk politiek profiel voor de toe

komst, dat inzet voor de verkiezing zal 
zijn;

2. de afwijzing van het kabinet-Den Uyl als 
inzet voor verkiezingen;

3. de aflwijzing van regeringsafspraken 
vooraf voor verkiezingen,

4. de noodzaak van onderstreping van de 
betekenis van vertrouwen in eigen 
mensen.

,T)rie voorwaarden zijn van het allergroot
ste belang” , aldus dr. Kruiginga op de CH- 
JO-Conferentie te Soesterberg.

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Een paar losse opmerkingen over distriktenstelsel
door mr, H, K. J, Beernmk
Zeer terecht heeft Mr. W. Scholten zich in 
de Tweede Kamer kristisch uitgelaten ten 
opzichte van plannen van de Regering tot 
wijziging van ons kiesstelsel.
Op het ogenblik vinden de verkiezingen van 
de leden van de Tweede Kamer plaats 
volgens het stelsel van de evenredige ver- 
tegenwoording. Elke stem is daarbij even 
veel —  of wil men even weinig — waard als 
een andere stem. Het land is als het ware 
één groot kiesdistrikt en stemmen, op partij 
A uitgebracht in Groningen, worden 
samengesteld met stemmen, op diezelfde 
partij, uitgebracht in de andere provincies. 
Heeft men genoeg stemmen verkregen voor 
de kiesdeler —  het aantal geldige stemmen, 
gedeeld door 150 — te behalen, dan heeft 
men een zetel in de Tweede Kamer.
De Regering overweegt dit stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging te ver
vangen door een distriktenstelsel, zij het een 
beperkt distriktenstelsel. Er wordt daarbij 
gedacht aan verdeling van ons land in 12 
distrikten, waarin de leden van de Tweede 
Kamer zullen worden gekozen. Elk distrikt 
zou ongeveer 12 a 13 Kamerleden kiezen. 
En dan wordt een stem, in een bepaald

distrikt uitgebracht op partij A, niet meer 
opgeteld bij de stemmen op die partij in de 
andere distrikten. Elk distrikt staat in dit 
stelsel los van de vorige distrikten. 
Vroeger hebben we in ons land een 
distriktenstelsel gehad, weliswaar geen be
perkt distriktenstelsel, maar een stelsel, 
waarbij ons land was verdeeld in 10 0  kies- 
distrikten. Elk distrikt zond één afgevaar- 
dige naar de Tweede Kamer.
Steeds was er strijd betreffende de vedeling 
van de gemeenten over deze 10 0  distrikten. 
Overheveling van een ,.rechtse” gemeente 
naar een distrikt met een krappe „linkse” 
meerderheid kon de uitslag voor de verkie
zingen belangrijk beïnvloeden. En
omgekeerd.
Ook bij een beperkt distriktenstelsel speelt 
de indeling een voorname rol.
Wanneer de provincie Zeeland wordt 
samengevoegd tot één distrikt met de over
wegend Rooms-Katholieke Kamerkies-
kring Tilburg, kan dit heel andere gevolgen 
hebben die samenvoeging van Zeeland met 
de Kamerkieskring Dordrecht.
Een element van willekeur is uit deze in
deling niet weg te cijferen.

En van de bezwaren tegen het oude 
distriktenstelsel was, dat minderheden niet 
tot hun recht kwamen.
In zuiver Rooms-Katholieke distrikten als 
Veghel, Venlo en Waalwijk werden vaak 
niet eens verkiezingen gehouden, omdat 
andere partijen daar geen schijn van kans 
hadden.
In Sneek behaalde in 1897 de unie-liberaal 
Mr. Van Gilse 2452 stemmen en zijn tegen
kandidaat, de a.r. Mr. Th. Heemskerk 2451 
stemmen.
In Steenwijk behaalde in 1905 de a.r. 
Duymaer van Twist 3231 stemmen, zijn te
genkandidaat 3202 stemmen.
Bij een beperkt disteiktenstelse zullen der
gelijke dingen niet licht voorkomen, maar 
ook dan zullen minderheden onvoldoende 
aan hun trekken komen.
Een wonderlijk distriktenstelsel heeft men 
in Engeland. In niet minder dan 635 
distrikten —  soms wat grillig gevormd — 
worden door de leden van het Lagerhuis 
gekozen.
Wie de meeste stemmen haalt, is gekozen. 
Enkele honderden stemmen kunnen daar

bij van beslissende invloed zijn. Zo werd bij 
de laatste Engelse verkiezingen een kan
didaat van Labour in zijn distrikt gekozen 
bij de volgende uitslag:
Labour 16.156 stemmen 
Conservatieven 15.935 stemmen 
Liberalen 8.693 stemmen.
Ondanks het feit.dat hij bij lange na niet de 
meerderheid had, werd de Labour- 
kandidaat gekozen met een voorsprong van 
slechte 203 stemmen op zijn conservatieve 
tegenkandidaat.
Zoals bekend, won Labour bij de verkie
zingen 17 zetels van de conservatieven. 
Wanneer in de desbetreffende distrikten 
ongeveer 17.000 kiezers anders zouden heb
ben gestemd, zouden de conservatieven 
deze zetels hebben behouden. En dit op een 
totaal van bijna 30.000.000 stemmen.
Aan ons stelsel van evenredige ver
tegenwoordiging kleven zeker bezwaren. 
Niemand zal dat ontkennen. Maar zij 
zinken in het niet, wannneer men dit stelsel 
vergelijkt met het oude districtenstelsel en 
het Engelse stelsel. En ook een beperkt 
distriktenstelsel lijkt verre van ideaal.

„Spoedig is debat nodig over

GROEN LICHT 1975 energiebeleid"
nota van de Landbouwcommissie van de CDA-fracties in de Tweede Kamer.

een korte beschouwing over de problemen in land- en tuinbouw, met suggesties 
voor de ontwikkeling van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, vooral wat 
betreft de inkomensvorming en het belastingregime

7 pag.; gedrukt; ƒ  1,25 (Incl. verzendkosten)

te bestellen door storting op giro 604500 van Lohmanstichting, Den Haag; a.u.b. 
vermelden: „Groen licht".

Zo spoedig mogelijk moet een debat tussen 
kabinet en parlement plaats vinden over het 
energiebeleid, hoofdpunt van het te voeren 
regeringsbeleid. „Uitstel van een dergelijk 
debat is ongewenst. Ten principale zal 
daarbij met name aan de orde moeten ko
men de noodzaak en de mogelijkheden tot 
beperking van energiebeleid”. Aldus heeft 
dr. RJH. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-Tweede-Kamerfractie, zondagmid-

Struktuurschets bestuurlijke indeling 
ter diskussie
De structuurschets voor de bestuurlijke in
deling van Nederland is vorige week ge
publiceerd. Dit ontwerp is door de ministers 
de Gaay Fortman vra binnenlandse zaken 
en Gruijters van volkshuisvesting en ruim
telijke ordening ter algemene discussie ge
steld.

Tot vijf maanden na de dag waarop het ont
werp-Gewestwet in de openbaarheid zal 
zijn gebracht, heeft men de gelegenheid 
omtrent het concept voor de structuurschets 
schriftelijk zijn oordeel te doen blijken 
(adres: de Minister van Binnenlandse Za
ken, Binnenhof 19, ’s-Gravenhage). Na af
loop van de inspraakperiode zal, mede aan 
de hand van de resultaten welke de in
spraak zal opleveren, worden overwogen, of 
de 44 ontworpen eenheden kunnen worden 
gehandhaafd dan wel moeten worden her-

Wanneer ons land kent, zal daarbij moeten 
worden bezien o f deze eenheden zich voor 
de instelling van gewesten lenen dan wel 
moeten worden gecombineerd —  eventueel 
gesplitst —  om te geraken tot eenheden, die 
wel voor de instelling van gewesten geschikt 
zijn.

Achtergronden

De achtergronden, waartegen de concept- 
structuurschets is opgesteld, zijn kort 
samengevat de volgende.
Tal van taken, die door de gemeenten 
worden verricht, overschrijden de gemeen
tegrenzen. De gemeentebesturen kunnen 
evenwel hun bevoegdheden uiteraard niet 
buiten de gemeentegrenzen uitoefenen. Dit 
verschil in reikwijdte tussen enerzijds de ta
ken en anderzijds de bevoegdheden van de 
gemeentebesturen heeft ertoe geleid, dat 
door de gemeentebesturen honderden 
gemeenschappelijke regelingen zijn 
gesloten, door middel waarvan grensover
schrijdende taken worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn, vooruitlopende op een tot 
stand te brengen Gewestwet, door de ge
meentebesturen inmiddels vele zogenaamde 
pregewesten in het leven geroepen. Het 
merendeel van de bevolking en van de 
oppervlakte van Nederland, behoort reeds 
tot een pregewèst.
Ten einde, in ruimtelijk opzicht, meer lijn in 
de óp gang komende ontwikkeling te bren- 
geii, is het van belang, dat een structuur
schets voor de bestuurlijke' indeling wordt

vastgesteld. Het , thans verschenen concept 
vóór de structuurschets strekt ertoe, daartoe 
te komen.
De ruimtelijke eenheden zijn ontstaan door 
bewerking van gegevens, die de provinciale 
besturen op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken hebben verzameld. 
Die gegevens hadden betrekking op de ste
delijke verzorgingsgebieden die zich thans 
voordoen en op de bestuurlijke samenwer
kingsgebieden (van gemeenschappelijke 
regelingen en pregewesten) die thans aan de 
dag treden. Deze bestaande situaties zijn 
bezien in het licht van de toekomstige ont
wikkeling en taakstellingen. Aldus zijn 44 
ruimtelijke eenheden naar voren gekomen.

De thans geboden gelegenheid tot inspraak 
is van uitermate gróót belang voo'r'de ruim
telijke organisatie van de toekóihsjige ge- 
westvorrriing. Uiteraard zal deze ruitntelijke 
organisatie hief kunnen worden beoordeeld 
los van de taken en bevoegdheden, welke de 
gewesten té Zijner tijd zullen krijgen. Daar
om zal dé inspraakperiode omtrent het con
cept voor de structuurschets duren tot vijf 
maanden na de dag waarpp het ontwerp- 
Gewestwet zal zijn verschenen.

H.L.

dag jongstleden gezegd op de najaarsconfe- 
rentie van de CHJO, de Christelijke Histo
rische Jongeren organisatie, te Soesterberg.

Volgens dr. Kruisinga bestaat het gevaar, 
dat zonder een fundamentele discussie over 
kernenergie de Tweede Kamer stap voor 
stap genoodzaakt zal zijn het beleid van het 
kabinet-Den Uyl te volgen. ..Wanneer de 
zaak eenmaal in gang is gezet, zal het 
uiterst moeilijk zijn de ontwikkeling terug 
te draaien. Het is zelfs de vraag o f de ver
antwoorde wijze bijgestuurd kan worden” , 
zei dr- Kruisinga. Hij zag een duidelijke 
spanning tussen de noodzaak de energie
voorziening voor de toekomst veilig te stel- 
leii en het waarborgen van optimale veilig
heid voor de bewoners van nederland.
..In die spanningsverhouding heeft het 
kabinet het accent gelegd op de bouw van 
kernenergiecentrales. De CHU had dit lie
ver anders gezien, namelijk een beleid dat 
bij de energievoorziening de veiligheid 
voorop stelt en van daaruit beziet in hoever
re. kernenergie kan worden ontwikkeld en 
toegepast".

CHU via tv en radio
De_ CHU verzorgt de volgende 
politieke zendtijd via radio en tv.

televisie; ,■ ,
de eerstvolgende uitzending is ; op 
woensdags 1 1  december om 20.20 uur 
,via, Nederland 1 .

radio:
de eerstvolgende uitzending is op 
vrijdag 29 november om 18.20 uur 
via Hilversum 1 en vervolgens 
vrijdagavond om de veertien dagen.
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ONTVANGEN
PUBLIKATIES

,^traf en vergelding” en ,Rechtspraak in 
opspraak”, themanummers van Jeugd en 
Politiek, uitgave van het landelijk ver
band van gereformeerde politieke jeugd- 
studieclubs; te bestellen è ƒ  2,—  per 
nummer bij H. van der Velde te Bedum, 
giro 2720701.

Het themanummer „Rechtspraak in op
spraak” bevat de toespraak, welke mr. E. 
Bos te Capelle aan den IJssel, officier van 
justitie, gehouden heeft op het in oktober 
jongstleden gehouden congres van het lan
delijk verband. Naar de vaste overtuiging 
van mr. Bos moet de justitiële vertrouwens
crisis niet worden opgelost door een de
mocratisering van de ^rechterlijke macht. 
„We zullen daarentegen moeten streven 
naar een zo onafhankelijk mogelijke recht
spraak. Alle schijn van partijdigheid zal zo
véél mogelijk moet worden tegengegaan. 
Alleen dan is de justitie in staat als be
schermvrouwe van het volk op te treden” , 
aldus mr. Bos.

Het themanummer „Straf en vergelding” 
diende als voorbereiding voor het eongres. 
Daarin schreven LJ. loosse over „Straf en 
vergelding in de Bijbel” , mr. A. Niemeijer 
over „Enkele opmerkingen met betrekking 
tot het vraagstuk van de straftoemeting en 
E.N. Bouwman over „Het recht en zijn 
rechtvaardiging” .

,Rulletin”, tijdschrift voor documentatie 
van en bezinning op het Christelijk on
derwijs”, uitgaande van de stichting Unie 
„School en Evangelie”, inlichtingen: 
secretariaat Van Breestraat 14, Amster
dam; abonnementsprijs ƒ  5,—  per jaar 
voor vier nummers

Het ,3ulletin bevat een verzameling van 
artikelen, in bladen van diverse aard, over 
het brede terrein van het onderwijs. Zij wor
den gepubliceerd zonder commentaar. Het 
is de bedoeling informatie te bieden, van 
links naar rechts, van openbaar naar bij
zonder.
Het oktobernummer van .Bulletin” bevatte 
artikelen over de filosoof Immanuel Kant, 
het christelijk karakter van de scholen, het 
samengaan van openbaar en bijzonder on
derwijs, de samenwerkingsschool en derge
lijke.

,Bupplement-1974” op het nieuw ABC 
van de protestants-christelijke onderwijs
organisaties; uitgave in de serie Cahiers 
voor het Christelijk onderwijs van de 
Unie ,Bchool en Evangelie”, prijs ƒ  2,95, 
uitgave JJl. Kok bv. Kampen.

Het bleek noodzakelijk op het in 1973 uit
gegeven ABC van de christelijke onderwijs
organisaties een supplement uit te geven. 
Het werd aanvulling met actuele gegevens 
over de samenstelling van besturen, raden 
en dergelijke.

H.L.

GEREDE TWIJFEL
bijdrage tot de discussie over de jjerspectieven van onze economische ontwild^eling 

met medewerking van prof. dr. B. Goudzwaard, m r. R.J.Nelissen en drs. B.J.lJdink

gezamenlijke publikatie van de jjolitiek-wetenschappelijke instituten van KVP, ARP 
en CHU

O N G E T W I J F E L D  I N S P I R E R E N D E  L E C T U U R  V O O R  P O L I T I C I
Niet alleen Aantjes, Andriessen en Kruisinga, maar oolcVan Thijn en Wiegel citeerden tijdens de Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Kamer gretig'uit ’ G e r e d e  t w i j f e l ’ . Premier Den Uyl was hun daarin voor
gegaan in zijn opzienbarende rede voor het congres van het Nederlands Clu'istelijk Werkgeversverbond op 
2 oktober in Nijmegen. Hij excuseerde zich zelfs omdat hij ' G e r e d e  t w i j e l ’ zo vaak aanhaalde;

D e n  U y l  

A a n t j e s

A n d r i e s s e n

K r u i s i n g a  

V a n  T h i j n  

W i e g e l

’ lk hoop dat u mij ten goede houdt dat ik zo overvloedig citeer uit een cliristen- 
democratisch gesclirlft, maar je moet je soms wel wapenen als je in een bepaald 
gezelschap spreekt.’

’ Wat ik in het beleid te zeer m is, is een geest zoals die spreekt uit het CDA-rap- 
port G e r e d e  T w i j f e l ,  dat een keus verwerpt tussen het afremmen of stimu
leren van economische groei, maar kiest voor hetnormeren van de economische 
groei.’

'V oor ons blijft de ondernemingsgewijzeproduktie de harde kern van de economi
sche bedrijvigheid, al erkennen wij dat verdergaande reglementering onvermijde
lijk is. Ook daarover worden in het boekje G e r e d e  t w i j f e l  aanbevelenswaar
dige opmerkingen gemaakt, maar een centrale leiding van de economie (-) wijzen 
wij af.’

’ ln het beleid op langere termijn dient rekening te worden gehouden met een ge
ringere economische groei in de oude zin van dat woord. In het rapport G e r e d e  
t w i j f e l  wordt deze zaak nog eens fundamenteel uit de doeken gedaan.’

' G e r e d e  t w i j f e l  komt tot de conclusie dat’ een beleid, gericht op een genor
meerde economische ontwikkeling, die de structuur van onze samenleving niet 
onaangetast laat’ , nodig is..D it is niet gering.’

’ ln het rapport G e r e d e  t w i j f e l  staat heel duidelijk dat het accent, niet moet 
worden gelegd op centralisatie van de besluitvorming bij de overheid.’

Z O O O R D E E L D E N  A N D E R E N  O V E R  ' G E R E D E  T W I J F E L ' ;
LsUrUnS Ion Cufu ’ Olt rapport iaat helder zien wat er aan de hand is. De mensen kunnen er ook in 

lezen wat hun eigen verantwoordelijkheid is ( -) .’
(in een gesprek met Rob Vermaas, in De Tijd, 6 september 1974)

L . d e  G r a a f
(vice-voorzitter CNV)

’ G e r e d e  t w i j f e l  biedt, zoals de ondertitel stelt, een 'bijdrage tot de discussie 
over de perspectieven van onze economische ontwikkeling’ . Meer dan een bijdrage 
wordt inderdaad niet geboden. Daarmee kan men uiteraard niet volstaan. (-) Ove
rigens heeft de sfeer en de strekking van de brochure wel mijn Instemming. Zij 
ademt, dacht ik, een goede geest.’
(in Nederlandse Gedachten, 24 augustus 1974)

PrOf .dr .W,  da RoOS’ Meer bezonnen dan het rapport van de (commissie-Mansholt van de) progressle- 
ven (-) acht ik het discussiestuk van het CDA, al zal ik me niet geheel van com
mentaar onthouden.’
(in De Tijd, 20 au^stus 1974)

’ Een politiek moedig stulc. De sam enstellers schrikken er niet voor terug, na te 
gaan wat voor de praktijk van alledag de gevolgen kunnen zijn van de gestelde op
gaven.’
(7 september 1974)

D a g b l a d  v o o r  
N o o r d - L i m b u r g

OVER ÉÉN DING HOEFT U DUS NIET MEER TE 
TWIJFELEN:
Het is kennelijk de moeite waard „Gerede twijfel”  te lezen. U kunt deze veelbesproken brochure (30 biz.) 
bestellen door f 3.75 over te maken op giro 604500 t.n.v. Lohmanstichting te Den Haag. Graag met de 
vermelding; „Gerede twijfel” . Het boekje wordt u dan onmiddellijk toegezonden.

*Dat wil zeggen, zolang de tweede druk niet is uitverkocht. 
Maar de derde druk zal niet lang uitblijven.

Betaling abonnementsgeld 1975 

CH-weekblad „De Nederlander"
Betaling abonnementsgeld 1975 C.H. 
Weekblad „De Nederlander” .
Door de enorme stijging van papier-, 
druk-, portokosten, enz. zijn ons ex
ploitatiekosten in vergelijking met 
b.v, 1969 zeker verdubbeld. Wij zijn 
dan ook genoodzaakt de abonne
mentsprijs met ingang van 1 januari 
1975 op ƒ  20,—  per jaar te stellen (in 
1969 bedroeg die ƒ  10,—  per jaar). 
Begin januari a.s. hopen wij de ac
ceptgirokaarten voor betaling van 
het abonnement 1975 te verzenden.

Hebt U het bedrag ad ƒ  20,—  op 10 
december a.s. nog niet betaald, wacht 
U dan s.v.p. de acceptgirokaart af, 
opdat er geen verwarring plaats 
vindt.
Ongetwijfeld wensen de abonhé’s 
„De Nederlander” als o p i n i e 
b l a d  niet te missen. Wij rekenen 
voor 1975 ook dan weer op Uw more
le steun als abonné op het enig C.H. 
Weekblad „De Nederlander”,

Stichting Uniepers.

AANNEMERS KASSENBOUW

FIRMA SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 
Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

ADVERTEER IN DE NEDERLANDER 

HET BLAD VAN UI!
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DE VERENIGDE STATEN EN DE KLM
door dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie in de Tw eede Kam er

Het gaat nu in feite om het voortbestaan 
van de KLM. By inwiliiging van de eisen 
van de Verenigde Staten zon de KLM op 
termijn ten dode gedoemd zijn. Dat moeten 
we Ons goed realiseren. Maar het gaat om 
veel meer, het gaat ook om Schiphol. Het' 
gaat ook om de belangrijke luchthaven
functies ten dienste van Europa. Het gaat 
voorts ook om het internationale toerisme 
gericht op Nederland en Amsterdam. Het 
gaat direct om 14.000 arbeidsplaatsen. 
Indirect gaat het om véél en véél meer 
arheidsplaatsen, zeker om veie tienduizen
den arbeidsplaatsen.

RISICO

Amsterdam zou bij inwilliging van de 
Amerikaanse verlangens in de huidige 
situatie het risico gaan lopen een nood- 
gebied in het opzicht van de werkgelegen
heid te worden. De internationale vrijheid 
van de zee en van de lucht, de internationale 
vrijheid van transport moet voor ons land 
een principiële zaak zijn.
Nederlanders zijn altijd vrachtvaarders van 
Europa geweest. Dat brengt onze geogra
fische positie met zich mee. Internationale 
vrijheid van transport is voor Nederland een 
economische bestaansvoorwaarde. Dat moet 
men in de Verenigde Staten terdege 
beseffen. Het was het geval door de eeuwen 
heen.
Denk maar aan de Engels-Nederlanse 
oorlogen. Deze ontstonden door de een
zijdige Engelse acte van navigatie.

BEGINSEL

De discussie rond de vervoerspositie van de 
KLM moet derhalve voor ons ook een punt 
van beginsel zijn. Beginsel in die zin, dat

waar internationale vrijheid van transport 
verder wordt aangetast ons land gedwongen 
is zich te weer te stellen.
De volgende punten zijn nu zeker in het 
geding:
1. De vakbonden hebben terecht op de 

directe werkgelegenheidsvraagstukken 
voor tenminste 14.000 mensen gewezen.

2. De indirecte werkgelegenheidsproblema- 
tiek aan de zaak verbonden is nog veel 
ernstiger. Een niet onbelangrijk percen
tage werknemers in Amsterdam en 
omgeving vindt indirect via de luchtvaart 
werkgelegenheid.

3. De KLM heeft Amsterdam tot toegangs
poort van Europa gemaakt. Ook dat mag 
in al zijn consequenties voor de toeris
tische activiteiten niet worden vergeten.

4. Ook ten aanzien van het vrachtvervoer, 
denk o.a. maar aan de positie van 
Aalsmeer in de bloemen- en sierteelt- 
sector, is de houdbaarheid van de positie 
van de KLM mede van belang.

OVERWEGINGEN

Ik wil hier nog enkele overwegingen aan 
toevoegen.
1. In de volgorde van exportbedragen van 

de Verenigde Staten staat Nederland op 
de zesde plaats. Nederland is in dit 
verband voor de USA veel belangrijker 
dan o.a. Spanje, Frankrijk, Italië.

2. In de volgorde van de importbedragen 
van de Verenigde Staten staat Nederland 
op de dertiende plaats.

3. De export van de Verenigde Staten naar 
Nederland ad 4478 miyoen dollar over
treft de import van de VS uit Nederland 
ad 1447 miljoen dollar met 3031 miyoen 
dollar. Nederland heeft daarvoor veruit 
het grootste importoverschot van alle

landen waarmee de VS handel drijft. De 
tweede op deze lyst is Mexico met maar 
1371 miyoen dollar ongedekte import. 
Nederland heeft slechts 32 procent van 
zijn goedereninvoer uit de Verenigde 
Staten gedekt met goederenuitvoer.

4. Er wordt door de Amerikanen steeds de 
nadruk op gelegd, dat ons land maar 
13,5 miljoen inwoners heeft en dat we 
daarom geen recht zouden hebben op ons 
momentele grote aantal passagiers in het 
verkeer tussen de USA en Nederland. 
Uit export/import-verhouding blijkt ech
ter hoe belangrijk voor de VS Nederland 
per persoon voor de werkgelegenheid en 
de welvaart in de States is.
Terwyi Frankryk en Italië elk circa vier
maal meer inwoners hebben dan 
Nederland, zou men kunnen stellen dat 
Nederland per persoon tienmaal meer 
netto-werkgelegenheid in de States 
verschaft dan Frankrijk doet en 120 maal 
meer netto-werkgelegenheid in de VS 
dan Italië doet.

6. Het is goed om in dit verband ook het 
transfer-vervoer ter sprake te brengen. 
Het schijnt, dat het in de Verenigde 
Staten als een misdaad wordt be
schouwd, dat de KLM-transfer-passa- 
giers en -vracht vervoert. Doch reeds in 
de 16e eeuw, meer dan 200 jaar voordat 
op 4 juli 1776 de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring werd afge- 
kondigd, was Nederland de vracht
vaarder van Europa.
Zo waren in de 17e eeuw 90 procent van 
alle schef)en, die door de Sont (zeestraat 
tussen Denemarken en Zweden) voeren 
en 60 procent van alle schepen, die door 
de straat van Gibraltar voeren, Neder
lands. In de 17e eeuw kwam daar het

vrachtvervoer bij van o.a. Chinese thee en 
zijde en Japanse lakwerken enz. naar de 
gehele westerse wereld en omgekeerd van 
de westerse artikelen naar het Verre 
Oosten.
Circa 200 jaar lang was het alleen aan 
Nederlandse schepen toegestaan in Japan 
te komen.
Het transfer-vervoer is al vier eeuwen 
lang een noodzakelijke belangrijke bron 
van inkomsten voor Nederland. Het is 
een heel essentiële bron van inkomsten 
voor ons land.

NIET ONDERSCHATTEN

Het is ons duideljk, dat de Verenigde Staten 
niet inzien welke belangrijke en principiële 
zaken bij internationale transportonder- 
handelingen voor ons land aan de orde zijn. 
De Verenigde Staten zouden het best 
kunnen weten. Nog twee jaren geleden is het 
onzerzijds ook bij persoonlijke gesprekken 
met de betrokken minister in Washington 
nadrukkelijk gesteld.
Wij begrijpen trouwens niet, dat de 
Verenigde Staten deze stelling betrekken. 
Dit land heeft toch altijd te kennen gegeven 
aan goede competitie in het bedrijfsleven 
waarde te hechten.
Op eenzijdige maatregelen van de zijde van 
Amerika op het terrein van internationaal 
transport kunnen reacties van Nederiandse 
zijde niet uitblijven. Dat moet bij de be
sprekingen heel duidelijk zijn.
Het lijkt gewenst dat men in dit opzicht in 
de Verenigde Staten die reacties in ons 
land, die van alle zijden zullen komen, niet 
onderschat. Daarom moet men zich in de 
VS niet vergissen.

Kruisinga.

De concept-structuurschets

Provincies en gemeenten zullen spelletje niet van harte meespelen
door H. Wisseiink, iid Tw eede Kam er voor CHU

De Ministers van binnenlandse zaken en 
van volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning hebben vorige maand de concept- 
structuurschets voor de bestuurlijke inde
ling gepubliceerd.
De ambtelijke voorbereiding is hiermee 
klaar, maar het kabinet heeft nog geen 
standpunt bepaald.
Er is een inspraakperiode van vijf maanden 
gegeven en een ieder die zich hiertoe geroe
pen voelt, kan schriftelijk reageren. Hierna 
zal overwogen worden of de 44 ontworpen 
eenheden kunnen worden gehandhaafd of 
moeten worden herzien.
De achtergronden, waartegen de concept- 
structuurschets is opgesteld, zijn kort sa
mengevat als volgt:
Vele taken, die door de gemeenten verricht 
worden, overschrijden de gemeentegrenzen. 
De gemeentebesturen kunnen evenwel hun 
bevoegdheden niet buiten de eigen grenzen 
uitoefenen.
De noodzaak vele dingen samen te moeten 
doen heeft ertoe geleid, dat door de ge
meentebesturen honderden gemeen
schappelijke regelingen zijn gesloten. Bo
vendien zijn vooruitlopende op de Gewest- 
wet door de gemeentebesturen inmiddels 
vele pregewesten in het leven geroepen. Het 
merendeel van de bevolking en van de op
pervlakte van Nederland behoort reeds tot 
een prégewest. ,
Teneinde in ruimtelijk opzicht meer lijn in 
de op gang komende ontwikkeling te bren
gen, is er een structuurschets voor de be
stuurlijke indeling vastgesteld.
Het concept hiervoor is nu gereedgekomen 
en gepubliceerd. Op verzoek van de 
Minister van Binnenlandse Zaken hebben

de provinciale besturen de benodigde gege
vens hiervoor verzameld.
Die gegevens hadden betrekking op de ste
delijke verzorgingsgebieden, die zich thans 
voordoen en op de gemeenschappelijke re
gelingen en prégewesten.
De bestaande situaties zijn getoetst aan tc<’ 
komstige ontwikkelingen en taakstelling n 
en zo zijn er 44 ruimtelijke eenheden m r 
voren gekomen.
De thans geboden gelegenheid tot inspraak 
is van groot belang voor de toekomstige ge- 
westvorming.
De ruimtelijke indeling kan niet beoordeeld 
worden los van de taken en bevoegdheden, 
die de gewesten te zijner tijd zullen krijgen. 
Diiaroni zal de inspraakperiode voor de 
concept-structuurschets duren tot 5 maan
den na de dag, waarop het ontwerp-gewest- 
wet zal zijn verschenen.

Legpuzzel

Wanneer men de kaarten bekijkt, dan lijkt 
het wel een beetje op een reuze legpuzzel, 
echter met dit verschil, dat de afzonderlijke 
delen van die grote puzzel nog flexibel zijn 
en lang niet overal goed passen.
Er is ruimte gelaten voor een ieder, die hier 
aardigheid in heeft om mee te puzzelen. 
Daarom heeft het kabinet ook nog geen 
standpunt bepaald. Dat lijkt ons erg 
verstandig, want het laatste woord over de 
gewestvorming is nog lang niet geschreven 
en gesproken.
De delen van de puzzel wijken op vele 
plaatsen nl. sterk af van de gedachten, die 
er in de betrokken regio’s leven. Die ge
dachten variëren van enthousiasme tot vol
ledige atkeuring.

Het isde Unieleden wel bekend, dat wij niet 
staan te juichen over de hele gang van za
ken rond de gewestvorming.
Bij de begrotingsbehandeling van Binnen
landse Z^icen hebben wij gezegd, dat de ge
westvorming te eenzijdig wordt bekeken 
vanuit de ruimtelijke kaders. Wij achten dit 
niet juist, omdat de andere gewestelijke ta
ken ook van het groot belang zijn.
Hier wreekt zich het feit, dat de resultaten 
van de studie van de Raad voor de 
Territoriale Decentralisatie nog niet bekend 
zijn. Op basis van deze studie moet 
nagegaan worden hoe en o f de herverkave
ling van de taken en bevoegdheden tussen 
Rijk, provincies en gemeenten moet plaats
vinden en o f er een vierde bestuurslaag bij 
moet komen. De Minister heeft toen toege
zegd, dat hij de Raad voor de Territoriale 
Decentralisatie hiertoe een nieuwe opdracht 
zal verstrekken.

Losgelaten
Intussen is het wel duidelijk geworden, dan 
de minister de gedachtengang van het wets
ontwerp van de christelijk-historische be
windslieden, mr. HJ.K. Beernink en mr. C. 
van Veen om de gewesten van onderop te 
laten groeien, geheel heeft losgelaten. 
Bovendien denkt de minister aan de invoe
ring van zware gewesten over het gehele 
land. Een jaar geleden stond hij nog op het 
standpunt van gewestvorming naar behoef
te.
In de Tweede Kamer werd enige weken 
geleden een motie-Stoffelen aangenomen, 
waarin zonder meer werd gesteld, dat ter- 
wilie van zowel de doelmatigheid als de ver
dere democratisering van het bestuur in 
Nederland de vorming van sterke gewesten 
overal in Nederland noodzakelijk is.

Dit ging onze fractie te ver en stemde daar
om tegen deze motie.

Gemende gevoelens
Het 1 duidelijk zijn. dat wij met zeer ge
mengde gevoelens kijken zowel naar de 
structuurschets als naar de gewestwet.
Bij 44 gewesten is er geen sprake meer van 
verlengd lokaal bestuur. Dit te meer, omdat 
de minister de leden van de gewestraden 
rechtstreeks wil laten kiezen. Dat zal 
immers een vierde bestuurslaag gaan be
tekenen. De voorgestelde gewesten doen in 
veel gevallen afbreuk aan de eigen sociale 
en culturele identiteit van de betrokken be- 

*volking. Er is in veel gevallen te weinig bin
ding tussen de verschillende gemeenten, die 
er deel van uitmaken, vooral in het noorden 
en oosten van het land.
In sommige gevallen is er zelfs sprake van 
restgewesten. omdat er andere witte plek
ken over zouden blijven. Interessant zijn de 
nieuwe namen, die voor sommige gewesten 
zijn bedacht, b.v. Haeglanden, IJsselmond. 
Teisterbant, Fivelingo en Zevenwouden. 
Waarom de Achterhoek dan maar niet 
meteen Hameland genoemd?

Fantasie

Hoe het ook zij, het heeft niet aan fantasie 
ontbroken, maar of de leden van de werk- 
^oep veel plezier zullen beleven van het 
lijnen trekken op de kaart om de structuur- 
puzzel enigszins passend te krijgen, menen 
wij te moeten betwijfelen.
Er zal nog wel heel wat gaan veranderen, 
want de besturen van de provincies en de 
gemeenten zullen het spelletje niet van 
harte meespelen. Wisseiink
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PARLEMENTARIA

Prof. Van Hulst in senaat:

„Progressieven" concentreren macht in zichzelf
, ^ s  we zo doorgaan kunnen we passages 
over spreiding van macht wel in een lijs^e 
zetten en ze in een museum ophangen. 
Waar de progressieven —  en speciaal de 
PvdA —  kunnen, concentreren zij de macht 
in zichzelf.
Aldus prof.dr. J.W. van Hulst in zijn rede bjj 
de algemene beschouwingen in de Eerste 
Kamer.
Rotterdam en Rijnmond zijn daar, volgens 
spreker, schoolvoorbeelden van.
Uiterst bekwame mensen uit andere 
partijen worden zonder vorm van proces 
geëlimineerd. Tot hen behoort b.v. 
wethouder Vierssen uit Rotterdam. In een 
uitzending van de Rooie Haan ruim een 
half jaar geleden prees Van der Louw de 
bekwaamheden van Vierssen, maar 
onmiddellijk daarop schrok hij, toen hij 
vernam dat deze man tot de C.H.U. 
behoorde, dat was aan de toekomstige 
burgemeester vaii Rotterdam toen nog niet 
bekend. Het is duidelijk, dat door dergelijke 
gebeurtenissen de verhouding tussen de 
christen-democraten en het Kabinet niet 
soepeler is geworden. Gezien het streven 
naar concentratie van partijpolitieke macht, 
moet mij de vraag van het hart, o f in de 
ogen van een aantal progressieven de 
participatie van christen-democraten in het 
Kabinet voor deze progressieven niet een 
welkom alibi tegenover hun achterban is, 
speciaal op partijcongressen, om zich te 
verontschuldigen dat bepaalde partijpro
grams nog niet volledig zijn uitgevoerd. Als 
dit juist is, worden de christen-democraten 
slechts geduld gedurende de tijd dat men 
niet alle macht aan zich heeft getrokken. 
Conclusie: wat de menselijke verhoudingen 
betreft, zijn wij in politiek Nederland hard 
op weg terug te keren tot het stenen tijd
perk.
Van Hulst vroeg de regering of zij bereid is 
een onderzoek in te stellen en een analyse te 
maken van die instanties bij onder andere 
het Rijk, de provincie o f de gemeente en de 
meer' particuliere sector, waarbij aanwijs
baar sprake is van een machtsusurpatie wat 
tot correctie van de regering aanleiding zou 
kunnen geven. In een dergelijke analyse 
mag noch de vakbeweging noch het be
drijfsleven buiten schot blijven. Wel staan 
wij voor de vraag of momenteel niet een 
verschuiving van machtsconcentraties zich 
aan het voltrekken is, waartegen wij stelling 
moeten nemen.

MISDADIGHEID

Waardering had de CH-woordvoerder voor 
de wijze waarop de gijzeling in de Franse 
ambassade was opgelost door het kabinet. 
De vraag blijft overigens waarom juist 
Nederland tot operatieterrein is verkozen. 
Bekend is dat misdadigers hebben gesteld 
dat zij in Nederland op een milde behande
ling kunnen rekenen. Is er een soortgelijke 
verklaring voor het optreden van de Japanse 
terroristen? Spreker vroeg zich af of de be
veiliging van de ambassadeur niet tekort 
schiet. Ten aanzien van de Scheveningse 
gijzeling merkte Van Hulst op dat nog 
onduidelijk is hier deze gijzeling die kenne
lijk goed was voorbereid heeft kunnen 
plaats vinden. Hij drong voorts aan op een 
duidelijke uiteenzetting van de motieven die 
hebben geleid tot het zo haastig „inpakken 
en wegwezen" van de twee Palestijnse ter
roristen, het afgelopen weekeinde. Bezorgd 
toonde spreker zich over de toenemende 
misdadigheid in ons land. Hij wees er op dat 
in Amsterdam dit jaar al duizenden 
alarmsirenes zijn verkocht. De controle op 
deze apparaten ontbreekt. Velen komen 
niet boven speelgoednivo uit. Hij achtte 
pleiten voor hoge straffen vanuit zijn 
vakgebied —  de paedagogie —  niet het 
enige redmiddel. Wanneer de lage straf
maat echter deel gaat uitmaken van de 
kansberekening onder misdadigers zitten 
we behoorlijk scheef.

Sprekend over het onderwas merkte de CH- 
fraktieleider op dat op het moment dat de 
democratisering —  met meer kansen voor 
het arbeiderskind —  van de grond begint te 
komen, tegeiykertijd tendensen optreden 
die een geweldige diploma-inflatie 
inbonden. Als externe democratisering gaat 
inbonden dat de diplomering gemaakt 
wordt tot een soort postorderbedryf, mede 
als gevolg waarvan een akademische 
opleiding voor velen slechts werkloosheid 
gaat inhonden, hebben we het ar
beiderskind een heel slechte dienst be-

Hij waarschuwde voor een ontwikkeling 
waarbij de politiek zich meester gaat maken 
van bepaalde schooltypen. Zo heeft in 
Engeland de Labour;-party steeds geijverd

voor de „comprehensive-school” . In de 
praktijk blijkt dat veel vooraanstaande 
Labour-leiders hun eigen kinderen niet 
naar deze school sturen.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Van Hulst zei dat zijn fraktie het nodige 
begrip wil tonen voor het standpunt van de 
regering dat bij het verlenen van ontwikke
lingshulp mede zal afhangen van het beleid 
dat bepaalde regeringen voeren. Maar hij 
had moeite met de aan te leggen criteria. 
Moeten wij regeringen beoordelen of de 
situatie, waarin een volk verkeert? Zo rijst 
ten aanzien Chili de vraag of men volken 
die onder een dictatoriaal bewind zuchten 
nog eens extra moet straffen door hen ont
wikkelingshulp te onthouden.

Ook de ontwikkelingshulp aan Egypte 
roept vragen op. Dit land wendt een onge
kend aantal miljarden aan om Israël te 
vernietigen. De situatie is bovendien op
nieuw gewijzigd door de toelating van de 
Palestijnse terreurorganisatie PLO tot de 
Verenigde Naties. De regering zal gelet op 
deze ontwikkeling opnieuw haar standpunt 
tegenover Israël moeten bepalen.
Een knelpunt noemde spreker voorts dat 
volkomen terecht hulp wordt verleend aan 
India maar anderzijds heeft dit land wel 
geld beschikbaar om een kernbom tot ont
ploffing te brengen.
Spreker vroeg de regering voorts 
initiatieven te ontplooien om te komen tot 
een strukturele, mondiale aanpak van de 
bestrijding van honger en voedselschaarste 
de wereld.

Over de defensie merkte Van Hulst op dat 
de fraktie het interview van minister Vrede- 
ling in Vrij Nederland betreurt. Hij 
herinnerde aan een uitspraak van oud- 
primier de Jong die had gezegd dat 
Vredeling hiermee internationaal 
buitenspel is komen te staan. Ik ben 
geneigd te zeggen: ,T*ieter de Jong kan het 
weten” , aldus spreker.

ECONOMISCHE SITÜATIEj

Sprekend over de economische -situatie 
vroeg de CH-ffaktieleider aandacht voor de 
rede die de minister-president voor de 
christelijke werkgevers in Nijmegen heeft 
gehouden. Hij informeerde waar premier 
den Uyl Nederland wil plaatsen op de lijn 
tussen de vrije ondernemingsgewijze 
produktie en het staatssocialisme. Kan 
Nederland de gewenste plaats alllen be
reiken o f alleen wanneer alle landen in de 
EEG hiernaar willen streven?
Van Hulst zei voorts dat de rede die prof. 
Tinbergen voor de Club van Rome op een 
bijeenkomst in Berlijn heeft gehouden over 
de positie van de multinationale onderne
mingen een duidelijk positiever waarde
oordeel bevat dan de opmerkingen die de 
heer den Uyl in een rede te Breda over dit 
onderwerp heeft gehouden. Onderschrijft 
het kabinet de visie van Tinbergen?
Nog te weinig aandacht is aldus spreker tot 
nu toe besteed aan een drietal recent 
verschenen rapporten —  van het CBS; het 
Nederlands Economisch Instituut en het 
Centraal Planburo —  waaruit blijkt dat 
Nederland bepaald niet gebukt gaat onder 
superwinsten van grote bedrijven.

Over het nieuwe pakket aangekondigde 
maatregelen, ter stimulering van de 
economie, merkte Van Hulst op dat in 
plaats van het streven naar meerjaarlijkse 
begrotingen en thans beter over kwartaal- 
begrotingen gesproken kan worden.

ABORTUS

De CHU-ffaktieleider maakte voorts enkele 
opmerkingen van principiële aard rond de 
abortuswetgeving.
Er is in de Tweede Kamer sprake van 
(geweest?), dat de verschillende visies op de 
abortus tot een regeringscrisis kunnen 
leiden. Men kan zich dan de vraag stellen, 
o f een regeringscrisis het probleem van de 
abortus een stap nader tot een oplossing 
kan brengen.
Men kan met „leven” zeer onzorgvuldig 
omgaan, b.v. in het verkeer. Men kan met 
mensenlevens bijzonder onzorgvuldig 
omgaan in het fenomeen oorlog.
De C.H.U. wil als christen-democratische 
partij op de bres staan voor het leven, waar 
dit ook bedreigd wordt; ook als dit leven 
nog ongeboren is. Zonder een star 
standpunt in te willen nemen, waarbij wij de 
nood waarin talrijke vrouwen en gezinnen 
en huwelijken zich bevinden met meer 
zouden zien, wil ik nogmaals zeggen, dat wij

ons principe, de bescherming van wat zwak 
is en van een ontluikend leven dat zichzeld 
vanwege de volstrekte weerloosheid niet 
verdedigen kan, onverkort willen 
handhaven. Als christen-democraten willen 
wij de komende wetgeving naar dit principe 
beoordelen.

partijpolitiek

■Van Hulst besloot zijn betoog met de 
volgende opmerkingen over de 
partijpolitiek.
Dit vijf-partijen-kabinet is in oorsprong 
extra-parlementair, maar krijgt naarmate 
zijn bestaan vordert hoe langer hoe meer 
parlementaire trekken. Er blijkt echter pok, 
dat de structuur van het kabinet er niet 
sterker op wordt. Er is niet alleen nogal wat 
onderlinge kritiek, maar ook enkele 
partijen waarop die kabinet rust, geven op
vallende problemen. D ’66 spreekt 
herhaaldelijk over zijn eigen opheffing; de 
verhouding van het kabinet tot de P.PJR.

doet sterk denken aan een op termijn 
gesteld huwelijk; men steunt het kabinet in 
zyn NAVO-politiek, hoewel men tegen de 
NAVO is, doch deze anti-NAVO-houding 
reserveert men voor komende verkiezingen. 
De opstelling van PJPH.- en Dj66-parle- 
mentariërs tegenover het kabinet blijft wel 
loyaal, maar de loyaliteit is op termijn 
gesteld.
De CHU-fractie in deze Kamer zal werke
lijk haar uiterste best doen om samen met 
de beide andere christen-democratische 
fracties zo veel mogelijk een eenheid van 
politieke opstelling na te streven. 'Wij hopen 
dat het moment van organisatorische 
eenwording nabij is. In voortdurend overleg 
met die beide fracties zullen wij getrouw 
blijven aan ons adagium; steun aan de 
Regering waar dat kan ,kritiek waar nood
zakelijk. De noodzaak tot kritiek moet 
echter de steun niet onmogelijk maken.

H. van Spanning

CDA-leden vragen gekozen 
formateur niet meer in 
te brengen
Het kabinet moet geen voorstellen indienen 
bij de Staten Generaal, die grondwettelijk 
de gekozen formateur mogelijk maken. 
Dit is de hoofdinhoud van een motie die 
vorige week tijdens een openbare commis
sievergadering over de nota Grondwetsher
ziening door KVP-woordvoerder Van der 
Sanden werd ingediend. Deze motie was 
mede ondertekend door de heren W . Schot
ten (chu) en De Kwaadsteniet (ajr.)

In de discussie werd door de christen
democratische woordvoerders met name 
bezwaar aangetekend tegen uitspraken van 
premier Den Uyl en PvdA-fraktieleider Van 
Thijn, waarbij werd gesteld dat de combi
natie van een districtenstelsel en een geko
zen formateur moet leiden tot een twee-- 
blokkenstelsel. Van regeringszijde werd 
door minister de Gaay Fortman en staats
secretaris Glastra van Loon een dergelijke 
bedoeling ontkend.

CH-woordvoerder Scholten zei sterk te be
twijfelen o f het kabinet bereid zal zijn bui
ten de combinatie van de gekozen forma
teur met het districtenstelsel andere voor
stellen inzake het kiesstelsel te doen. Spre
ker kon uit het antwoord van de staats
secretaris tot geen andere conclusie komen 
dan dat men bewust streeft naar vorming 
van een tweeblokkënsysteem. Men spreekt 
met name van PvdA-zijde voortdurend over 
„links en rechts” over „conservatief en 
progressief’ voor andere stremmingen is in 
die gedachtengang geen plaats. Ook het be
toog van de staatssecretaris gaat aldus 
Scholten, in die richting.

Gekozen formateur

De CH-woordvoerder achtte het een naïeve 
gedachte om te veronderstellen dat in de 
Nederlandse politieke verhoudingen keuze 
van een formateur een meerderheid voor 
één kandidaat-formateur zal opleveren. Hij 
achtte het volstrekt onmogelijk er van uit te 
gaan dat socialisten, christen-democraten 
of liberalen de verkiezingen ingaan met een 
eigen lijst maar tevens adviseren als kandi
daat formateur iemand van een andere par
tij te kiezen.
Als dit onmogelijk is krijgt dit nieuwe sy
steem per deffnitie niet de uitspraak dat er 
een meerderheid komt voor een gekozen 
formateur.
In dat geval wordt de kabinetsformatie nog 
oneindig veel moeilijker omdat er geen 
meerderheid is, terwijl de uitslag van de 
stemming niet is weg te poetsen, aldus 
Scholten.

De problemen rond de formatie zijn zijns 
inziens veel meer ontstaan doordat partijen 
zich op basis van de verkregen verkiezings
uitslag niet redelijk willen opstellen. Hier
door is met name in het recente verleden 
veel vertraging ontstaan.

Discongruentie

Spreker wees voorts op de moeilijke situatie 
die kan ontstaan wanneer wel een kandi

daat formateur een meerderheid haalt maar 
de partij o f partijcombinatie voor wie hij 
optreedt geen meerderheid in het parlement 
behaald. Dan komen er levensgrote proble
men in de parlementaire democratie, welke 
verschijningsvorm die ook heeft. Het vragen 
van een kiezersuitspraak over een persoon 
is een zo gewichtige zaak dat dit zijn wer
king blijft behouden. Dit aspect wordt door 
het kabinet verwaarloosd.

Hij was het niet eens rnet de staatssecreta
ris, die had gesteld dat het systeem van de 
gekozen formateur het kiezersgedrag zal 
veranderen. Naar mijn oordeel wordt het 
kiezersgedrag echter niet bepaald door de 
vraag met welke partij men wil regeren 
maar primair door de beginselen die de kie
zers worden voorgehouden. Ik voel er niets 
voor dit uitgangspunt los te laten, aldus 
Scholten.

H. van Spanning

Ongerustheid over 

waarschuwingssysteem b ij 

hoge waterstanden
Een aantal leden van de Tweede Kamer 
heeft zich einde vorige week ongerust ge
toond over de werking van het waar
schuwingssysteem bij hoge waterstanden in 
Zuidwest-Nederland. Dit bleek uit 
schriftelijke vragen, welke deze kamerleden 
(ir. H. van Rossum —  SGP, mr. HJl. 
Koning —  VVD, M .W . Schakel —  CHU, 
L A M . de Bekker —  KVP en T. Tolman —  
CHU) gesteld hebben aan minister Wester- 
terp van verkeer en waterstaat.

De vragen waren ingegeven door de hoge 
waterstanden, die zich eerder die week 
voordeden. De kamerleden willen geïnfor
meerd worden over het peil van die standen 
en vroegen, welke systeem van bewaking bij 
die standen past. Zij verzochten de be
windsman de voorschriften voor de waar
schuwing van waterschappen, provincies, 
gemeenten en eventuele andere instanties 
nog eens kenbaar te maken.

Tekortkomingen?

Gevraagd werd voorts of met name de toe
zeggingen van de minister bij het Ooster- 
schelde-debat in de Tweede Kamer een 
week eerder strikt aan het toegezegde ver
beterde waarschuwingssysteem is voldaan. 
Ook willen de vragenstellers, dat minister 
Westerterp nagaat hoeveel, en welke water
schappen en gemeenten bij de storm van 
begin vorige week niet tijdig zijn gewaar
schuwd. „Indien hier, evenals op 14 decem
ber van het vorig jaar tekortkomingen wa
ren hoe kunnen deze dan worden verklaard 
en hoe kunnen zij in de toekomst worden 
voorkomen?” aldus de kamerleden.

H.L.
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Kanttekeningen bij „Wandelingen door de Handelingen

Tiianus in 1958, Colifn in 1939

f f

De Handelingen van beide Kamers worden 
slechts door een kleine groep belangstel
lende gelezen. In dit opzicht werkt de 
Stenografische Dienst in het parlement 
voor een select publiek. De Handelingen 
vormen echter een uniek historisch do
cument; zij zijn de belangrijkste bron voor 
de parlementaire geschiedenis en een 
controlemiddel op het werk van de „geachte 
afgevaardigden."

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van de Stenografische Dienst verscheen het 
boek „Wandelingen door de Handelingen”. 
De redaktie en samenstelling van deze 
bundel was in handen van de Leidse hoog
leraar in de parlementaire geschiedenis —  
en oud parlementair redakteur van Het Pa
rool —  prof. N. Cramer.

Cramer heeft zich blijkens de inleiding een 
drieledige taak gesteld.
Via een selectie uit de Handelingen wilde 
hij de ontwikkeling van het werk der Steno
grafische Dienst weergegeven; daarnaast 
heeft hij hoogtepunten uit de parlementaire 
geschiedenis in de herinnering gebracht; 
tenslotte heeft hij gezocht naar aanspre
kende. min of meer anekdotische 
gebeurtenissen. Elk fragment is voorzien 
van een korte inleiding, waarin de politieke 
betekenis van de weergegeven rede wordt 
toegelicht.
We doen uit de onderwerpen slechts een 
greep. Onder meer treft men passages aan 
over de „nacht van Kersten” en de „nacht 
van Schmelzer” ; de initiatiefwet-Van 
Houten; het debuut van Domela 
Nieuwenhuis;de kritiek van ds. Zandt op de 
verroomsing van onze bankbiljetten; de ver
wijdering van de communist de Visser uit 
het Kamergebouw; en de „drie van Breda” . 
Uit de geschiedenis van de Eerste Kamer 
zijn vooral interessant de rede van de „uit
gestoken hand" van Anema en de discussie 
rond het optreden van de eerste senator 
voor de Boerenpartij, ir. Adams. 
Voorlezers uit CHU-kring wil ik in het bij
zonder noemen:
de rede van minister de Visser in 1925 over 
subsidie aan de Olympische Spelen in 
Amsterdam; de formatie- de Geer in 1926; 
en de rede van Gerretson uit 1953 over het 
Statuut.
Bijzonder interessant is het fragment ,,De 
zwakke plek van Lohman” . Hierin wordt 
een rede van Lohman uit 1916, tegen het 
passief vrouwenkiesrecht weergegeven. 
Lohman vreesde invloed van de vrouwelijke 
charme op de manlijke Kamerleden. Op 
een interruptie antwoordde de bijna 80- 
jarige Lohman: „Een leeftijdsgrens helpt 
niet; er zijn mannen die op alle leeftijden de 
vrouwen charmant en beminlijk vinden; dat 
gaat niet over."

Moet dat nu zo?

Speciaal wil ik nog wijzen op de rede van 
Tiianus sr. bij de val van het kabinet-Drees 
in 1958. Tiianus sprak toen de historische 
woorden ,,Moet dat nu zo?”
In de Handelingen lezen we het volgende:

Moet dat nu zo? f f

„Naar aanleiding van de verklaring, die 
de minister van Financiën heeft afgelegd, 
zou ik graag een korte opmerking willen 
maken. Eigenlijk ligt er maar een vraag 
op mijn hart. Die vraag is: moet dat nu

Toch is Tiianus niet de eerste geweest die 
deze woorden in de Tweede Kamer heeft 
gesproken. Dit feit is echter vriiwel onbe
kend. Bijna twintig jaar eerder en ook 
bij een naderende kabinetscrisis zijn deze 
woorden eveneens gezegd. Ik citeer uit de 
Handelingen van 27 juli 1939:

„Er is in dit debat ook op gezinspeeld, tot 
mijn groot leedwezen, dat het aanvaarden 
van die tweede opdracht het gevolg zou 
zijn van een zekere hang bij mij naar het 
ambt van Minister-President.
Nu meen ik toch in gemoede te mogen 
vragen: Moet dat nu zo in het
Nederlandsche parlement?”

Deze woorden werden gesproken door 
minister Colijn tijdens de verdediging van 
de formatie van zijn vijfde en laatste 
kabinet. Deze formatie werd getroffen door 
de bekende motie-Deckers. Deze motie is 
begrijpelijkerwijs de bekendste gebeurtenis 
uit dit debat geworden.
Tiianus sr. is de geschiedenis ingegaan als 
de man van „Moet dan nu zo?” Dat deze 
uitdrukking historisch ouder is, was naar 
mij bleek ook aan de samensteller van dit 
boekje niet bekend.

Studiemateriaal

Daarmee wil ik natuurlijk niet beweren dat

Cramer slechts half werk heeft geleverd. 
Integendeel de bijzonder goede selectie die 
hij heeft gemaakt zal voor velen een 
aansporing vormen om de lectuur van de 
Handelingen ter hand te nemen en zich na
der te verdiepen in onze parlementaire ge
schiedenis. Cramer biedt hiervoor een goede 
handleiding door bij elk onderdeel naar 
literatuur over het beschreven onderwerp te 
verwijzen.
Uiteraard zijn aan een selectie — binnen 
een begrensde ruimtebeperkingen opge
legd. Het is mogelijk om onderwerpen te 
noemen die in deze bundel eveneens had
den kunnen worden opgenomen. Zo, wordt 
niets vermeld over groeperingen tussen de 
CPN en de PvdA staande. Ik denk aan 
Sneevliet en aan het eerste optreden van de 
PSP. Bekende figuren die niet zijn genoemd 
waren, tussen 1918 en 1940, ,,boer Braat” , 
wiens verspreking over het melken van drie 
koeien en een stier, zeer bekend is ge- 
w'orden; en ook Henri Ter Hal, destijds 
directeur van het theater Carré. 
Vermoedelijk door ruimtegebrek is de inlei
ding van het hoofdstuk ,,A l’impossible nul 
n'est tenu", waarin de kwestie van de ge
wijzigde stenogram van minister Visser ter 
sprake komt, niet duidelijk op de tekst van 
de Handelingen afgestemd.
Maar dit zijn slechts opmerkingen, in de 
marge. Het boek als geheel maakt —  mede 
door de diverse spotprenten, uit verleden en 
heden —  een voortreflijke indruk.
Wie deze wandeling door de Handelingen 
maakt voeit zich, om in moderne 
beeldspraak te blijven, opgefrist als na een 
trimtocht.
Prof. Cramer heeft het jubileum van de
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KAMER EN OLIEMAATSCHAPPIJEN door drs. D. F. van d er M ei

Enkele dagen geleden kon men in een aan
tal persorganen lezen, dat een commissie uit 
de Kamer de oliemaatschappijen TER 
VERANTWOORDING ZOU ROEPEN 
over hun optreden gedurende de olieboy- 
cotperiode het vorig jaar.

In sommige kranten werd er ook nog bij 
vermeld, dat de VVD tegen het houden van 
een openbare hoorzitting, waar die proble
matiek aan de orde zou komen, zou zijn.

Ik kan mij zo voorstellen dat men, hiervan 
kennisnemend, zich afvraagt hoe in de 
kring van de CHU-fractie over deze zaak 
wordt gedacht.
Om op dit punt enige duidelijkheid te ver
schaffen —  ik meen dat het hier om een 
belangrijke zaak gaat — zou ik dit artikel 
willen schrijven.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat ik 
hierbij geen mededelingen kan en wil doen 
met betrekking tot standpunten, die door 
andere fracties in het overleg van de Com
missie Economische Zaken zijn ingenomen. 
Waar gaat het eigenlijk om?

Gedurende de olieboycotperiode is er van 
de kant van de PvdA naar gestreefd om tot 
een parlementaire enquête te komen naar 
het gedrag van de oliemaatschappijen. Van 
de kant van de PvdA zijn in die tijd uitla
tingen gedaan, die zouden kunnen wijzen 
op laakbare handelingen van de oliemaat
schappijen.
Zoals gezegd dacht men dus in die kring 
aan een parlementaire enquête.
Een parlementaire enquête is een bijzonder 
zwaar onderzoekmiddel en het is terecht, 
dat men dat idee, toen de gemoederen weer 
enigszins tot rust waren gekomen, heeft los
gelaten.
Het was echter te verwachten, dat men in de 
kring van de PvdA toch iets wilde doen. 
En zo is het idee van een hoorzitting naar 
voren gekomen.
Een hoorzitting is geen ongebruikelijke 
procedure in de Kamer. Vooral de laatste 
jaren wordt deze wijze van werken nog al 
eens toegepast. Op zo’n hoorzitting van een 
commissie uit de Kamer kunnen diverse 
mensen komen, die dan mededelingen 
kunnen verstrekken, waarmee de Kamer
commissie zijn voordeel kan doen. Zij

kunnen daar dus bepaald niet ter verant
woording worden geroepen. Zo’n hoorzit
ting kan een besloten karakter dragen. Zij 
kan ook in de openbaarheid plaatsvinden. 
Het voordeel van de beslotenheid is, dat er 
heel dikwijls meer informatie gegeven kan 
worden; informatie, die voor een gedeelte 
een vertrouwelijk karakter kan hebben. 
Welnu, indien ik nu nog even terug ga naar 
het begin van mijn artikel, waarin ik schreef 
over berichten, dat een Kamercommissie in 
een hoorzitting oliemaatschappijen ter ver
antwoording zou roepen, dan is het 
duidelijk, dat van een ter verantwoording 
roepen geen sprake kan zijn. Zoals ik zo
juist schreef, verdraagt het idee van een 
hoorzitting zich namelijk niet met een ter 
verantwoording roepen in de gebruikelijke 
zin van dit begrip. Andersgezegd; de staats
rechtelijke positie van een kamercommissie 
in het geval van een hoorzitting verdraagt 
zich niet met een ter verantwoording 
roepen.

Indien ik nu op de zaak zelf nog even verder 
inga, zou ik het volgende willen opmerken. 
Het gaat hier om maatschappijen met een

multinationaal karakter. In dit verband kan 
men zich de vraag stellen of men het inter
nationaal management van multinationale 
maatschappijen op een hoorzitting kan uit
nodigen om informatie te geven over het ge
drag in een bepaalde periode. Voor alles is 
uiteraard een vorm te vinden en dat zou 
misschien hier ook wel kunnen, maar daar
op ga ik thans niet in.
Indien ik dus afzie van een verdere be
schouwing over de problemen, die naar 
mijn mening achter bovengenoemde vraag 
liggen, kom ik op de vraag: Is het VER
STANDIG om over het ONDERHAVIGE 
geval een bijeenkomst-met wie dan ook 
precies —  met een openbaar karakter te be
leggen?
Zoals ik reeds boven zei gaat het er in een 
hoorzitting primair om zoveel mogelijk in
formatie “oor de betrokken Kamerleden te 
verkrijgen.
De ervaring leert, dat dit het beste in een 
bijeenkomst met een besloten karakter kan 
gebeuren.
Er kunnen wel eens redenen zijn voor open
baarheid. Die redenen zie ik hier bepaald 
niet.
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CDAsfudiedag volksgezondheid

In prettige sfeer met elkaar gesproken
,4 1 et is belangrijk, dat wij in prettige sfeer 
met elkaar gesproken hebben”. Deze 
conclusie heeft het oud-Eerste-Kamerlid 
voor de KVP, prof. mr. J.ThM. de Vreeze 
(voorzitter van de Nationale Zoene huis
raad), vorige week zaterdag getrokken aan 
het slot van de studiedag van het Christen- 
Democratisch Appél (CDA) over de onlangs 
gepubliceerde structuurnota gezondheids
zorg.
De gehele zaterdag waren ruim 130 leden 
van KVP, ARP en CHU bijeen om te praten 
over die structuurnota van staatssecretaris 
Hendriks van volksgezondheid, des mor
gens na een inleiding van dr. C. Blankestijn, 
lid van de Unieraad, in discussiegroepen en 
des middag in een plenaire bijeenkomst met 
een forum. Prof. De Vreeze, die de fo
rumdiscussie leidde, trok de slotconclusie.

aantal jaren geleden was het nog rus
tig op het terrein van de volksgezondheid, 
nu kan hier gesproken worden van een poli
tieke stormhoek”, aldus prof. De Vreeze. 
„Er zijn op onze studiedag veel signalen ge
geven en accenten gelegd”.

Het is de bedoeling, dat de gehele discussie 
van deze studiedag over volksgezondheid op 
papier wordt vastgesteld. „Dat maakt het 
gemakkelijk om er in de regio’s over te pra
ten", zei prof. De Vreeze. Hij vond het op
vallend, dat op de studiedag het niet ge
zocht werd in „heilige christen-democrati
sche standpunten” . Het CDA neemt als 
grote politieke groep het recht op ge
zondheidszorg serieus, en het aanvaardt de 
verantwoordelijkheid voor het geheel, aldus 
de oud-senator.

Belangrijk

Staatssecretaris Hendriks, die de discussie 
bijwoonde, sloot zich bij de woorden van 
prof De Vreeze aan. ,Jlet is voor het CDA 
goed, dat via de dialoog gekomen wordt tot 
een standpuntbepaling, dat we met elkaar 
spreken over de eindfase waarnaar wij toe 
willen” . De bewindsman zei het belangrijk 
te vinden, dat bij de besprekingen over de 
gezondheidszorg zo veel aandacht besteed 
werd aan de plaatsbepaling van het parti
culier initiatief
De staatssecretaris zei: „Ik had respect, ik 
heb respect en ik hoop het respect voor het 
particulier initiatief te behouden. De lap
pendeken in de gezondheidszorg is niet te 
wijten aan het particulier initiatief, maar 
aan het achterwege blijven van de overheid 
op bepaalde punten. Het s de taak van de 
centrale overheid om, als er enige wanorde 
is, te proberen met elkaar tot orde te ko
men”.

Verdiensten

Dr. C. Blankestijn opende de studiedag met 
een inleiding. Hij wees er op, dat de struc
tuurnota gezondheidszorg een belangrijk 
werkstuk is. „De verdienste van de nota is, 
dat de verschillende beleidsonderwerpen in 
een bepaalde systematiek worden behan
deld en dat uit de wijze van behandeling een 
inzicht wordt verkregen in de hoofdlijnen 
van het beleid, dat de regering denkt te 
gaan voeren. Concrete suggesties, voorstel
len en voornemens worden uitgesproken en 
aangekondigd, die moeten leiden tot her
vormingen in de structuur van de ge
zondheidszorg, die noodzakelijk moeten 
worden geacht” , aldus dr. Blankestijn.
De discussies op deze studiedag 
concentreerden zich rond de onderwerpen: 
financiering, regionalisatie, grenzen van de 
gezondheidszorg en de verhouding over- 
heid-particulier initiatief. Voorzitters van 
de discussiegroepen waren drs. F.A. Vissers 
(KVP), dr. E. Bleumink (CHU), mr. R.J.C. 
Wessels (ARP) en drs. F.H. von Meijenveldt 
(ARP). Leden van het forum waren naast 
prof. De Vreeze en dr. Blankestijn: dr. 
F.N.M. Bierens (KVP), drs. C.M.E. van 
Schelven (ARP), dr. J. Vermeijden (ARP) en
J. de Vries (CHU).

Meer en meer

In zijn inleiding had dr. Blankestijn 
aandacht besteed aan de plaats van de 
structuurnota in het geheel van de herstruc-! 
tureringsproblematiek op het terrein van de; 
welzijnszorg. „In de gezondheidszorg is 
meer en meer doorgedrongen de betekenis 
van de omgeving, de relatie van de mens tot 
zijn medemens of omgeving. Wij zijn de 
mens meer en meer gaan zien als éénheid 
van psychisch-somatisch en sociaal bestaan. 
Dit heeft ook doorgewerkt in het medische, 
het geneeskundig denken en handelen” , al
dus dr. Blankestijn. „De teamvorming, 
waarin medische, psychologische en maat
schappelijke deskundigen zijn verenigd 
komt meer en meer voor, en gelukkig niet 
alleen op het terrein van de geestelijke 
volksgezondheid” .
De inleider wees er op, dat meer en meer

gezegd wordt dat het gebied van de „zorg” 
moet worden gezien als één lange lijn van 
onderling samen hangende werksoorten, en 
hij meende dan ook, dat er niet meer 
omheen gegaan kan worden dat de her
structurering van de gezondheidszorg be
zien moet worden in het bredere verband 
van de herstructurering van de „zorg” als 
geheel. „Wij moeten nu ook in structureel 
opzicht de grenzen van de gezondheidszorg 
in gelijke mate doorbreken, als dit in de 
praktijk van het werk feitelijk al gebeurt.
Wij moeten heel reëel ons afvragen hoe de 
samenhang tussen met name gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening 
ook bij herstructurering, financiering en 
wetgeving zoveel mogelijk wordt gediend.

Consistent

Dr. Blankestijn vroeg zich af o f de huidige 
regering dit voldoende doorziet. Zij stelde 
een beraadsgroep in voor de studie over 
„knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid en 
welzijnswetgeving” in en gaf de groep op
dracht haar arbeid ook uit te strekken tot 
het gebied van de gezondheidszorg en het 
jeugdwelzijnsbeleid. Ongeveer tegelijkertijd 
kwam er de regeringsnota over de structuur 
van de gezondheidszorg en binnenkort 
komt er een nota over de herstructurering 
van het jeugdwelzijnsbeleid. „Wij mogen 
ons wel afvragen wanneer en hoe de rege
ring denkt te komen tot een consistent be
leid met betrekking tot het gebied van de 
welzijn als geheel” , aldus dr. Blankestijn.

Hij gaf de raad bij de volgende kabinetsfor
matie de functionele samenhang van het 
zorggebied te laten voltooien door de poli
tieke samenhang in één departement, 
bijvoorbeeld in een departement van volks
gezondheid en maatschappelijke dienstver
lening.
Staatssecretaris Hendriks zei in zijn slot
woord nog, dat hij op de studiedag êen na
drukkelijke uitspraak miste over het 
hoofdstuk over de preventie in de nota. 
,JVIen is heen gestapt over het feit, dat 
huiten de mensen in de witte jassen nog
200.000 mensen werkzaam zijn op het brede 
terrein”.

HX.

Nederlanders op de bres voor Israël
Vorige week vrijdag hebben 86 Neder
landers een „verklaring inzake Israël” uit
gegeven. Met deze verklaring willen de 
Nederlanders op de bres staan voor Israël. 
Het is de bedoeling dat de verklaring een 
steun voor de Nederlandse regering zal be
tekenen, wanneer zij op ondubbelzinnige 
wijze voor het bestaansrecht van Israël 
wenst op te komen.
Onder de 86 Nederlanders bevinden zich 
oud-ministers, oud-staatssecretarissen, 
oud-kamerleden, de burgemeesters van de 
vier grote steden, de voorzitters en de 
secretaris van de hervormde synode, de bis
schep van Breda, voorzitters van vakor
ganisaties en een enkele commissaris der 
koningin.

Enkele uren, nadat de verklaring was uitge
geven kwam er een verklaring van zeventien 
predikanten, die deze bijeen waren op 
uitnodiging van het Uniebestuur en de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU. De 
predikanten deelden mee de „verklaring 
inzake Israël” van harte te ondersteunen.

„Opnieuw wordt Israël door grote gevaren 
bedreigd. Het voert de strijd om zijn be
staan in een perspectief dat, ook binnen de 
Verenigde Naties, moeilijker is dan ooit. 
Tegen die achtergrond willen wij een beroep 
doen op de publieke opinie, de volksver- 
tegenwoordigng en de regering. Wij hopen 
dat dit beroep weerklank zal vinden buiten 
onze grenzen, met name in de andere 
landen van West-Europa.

De agenda van de 
Tweede Kamer
De agenda van de Tweede Kamer voor de 
komende weken is, onder alle voorbehoud, 
als volgt:
Dinsdag 10 december tot en met donderdag 
12  december: voortzetting debat begroting 
economische zaken , debat over de 
voorgestelde wijziging van de selectieve 
investeringsregeling en begin van debat 
over de begroting van sociale zaken. 
Dinsdag 17 december tot en met donderdag 
19 december: debat over visserijzaken, 
behandeling van de begroting-1975 van het 
departement van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening en van de re
geringsnota over het huur- en subsidie
beleid en debat over de civiele verdediging. 
In de komende weken zijn er de volgende 
openbare commissievergaderingen: op
maandag 9 december van de commissie 
voor verkeer en waterstaat over het beleid 
van staatssecretaris Van Huiten en over de 
PTT, en van de commissie grond- 
wet/kieswet over de wijziging van de grond
en kieswet; op maandag 16 december van 
een bijzondere kamercommissie over nota 
knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid en 
welzijnswetgeving; op maandag 27 januari 
van de commissie voor justitie over de 
kinderbescherming; op maandag 24 
februari van de commissie voor CRM over 
de nota sportbeleid en van de commissie 
voor buitenlandse zaken over het verslag- 
1973 van de EEG.
Degenen, die het voornemen hebben een 
bepaald debat in de Tweede Kamer bij te 
wonen doen er goed aan, alvorens naar Den 
Haag te reizen, te inforjneren naar het juiste 
tijdstip. De agenda van de Tweede Kamer is 
de laatste weken aan grote veranderingen 
onderhevig geweest.
Inlichtingen verstrekken het secretariaat 
van de CHU-fraktie en de afdeling 
voorlichting van de Tweede Kamer, telefoon 
070-614911.

H.L.

Een duurzame vrede in het Midden-Oosten, 
gebaseerd op de erkenning van het recht op 
nationale zelfstandigheid van elk volk, is in 
aller belang. Zulk een vrede zal grote 
wederzijdse concessies vergen. Wij zijn er 
van overtuigd, en juichen het toe, dat Israël 
tot die concessies bereid is zodra de 
Arabische wereld Israël als normale buur
staat aanvaardt. Er is van die aanvaarding 
helaas minder dan ooit sprake. De Pales
tijnse bevrijdingsorganisatie heeft de 
vernietiging van de staat Israël en de ver
drijving der joden in haar beginselpro
gramma opgenomen en daarin tot dusver 
gehandhaafd. Niemand mag daar de ogen 
voor sluiten.
Wij betreuren het dat de regeringen van 
West-Europa, de een meer, de ander 
minder, zich in de afgelopen jaren van 
Israël gedistantieerd hebben. Daarmee 
hebben zij het Arabisch extremisme in de 
kaart gespeeld en de gevaren voor Israël 
vergroot.
Wij menen dat West-Europe, ook Neder
land, zijn houding dient te herzien: dat het 
weerstand moet bieden aan Arabische druk 
terwijl het nu stap voor stap wijkt, en dat 
het aan Israël dat met ondergang bedreigd 
wordt, duidelijk steun moet verlenen.
Het joodse volk is in de tweede wereldoorlog 
door een onmetelijke katastrofe getroffen. 
Voorkomen moet worden dat de wereld ver
der afglijdt naar een toestand waarin zich 
een nieuwe katastrofe zou kunnen voltrek
ken” .
De verklaring is door de volgende personen 
ondertekend:
Prof. dr. W. Albeda, Rotterdam, H. Algra 
Huizum, prof. jhr. dr. F. Alting von 
Geuseau Oisterwijk, Hedy d ’Ancona, 
Amsterdam, prof. mr. H. Bakels Groningen, 
prof. dr. J. Bakhuizen van den Brink, Lei
den, prof. dr. M. A. Beek, Groningen, mr. J. 
H. Beekhuis, Driebergen, prof. dr. E. H. van 
der Breugel Den Haag, dr. F. Boerwinkel 
Driebergen, prof. dr. C. Bottcher Leiden, 
Mies Bouwman, Blaricum, mr. P. van 
Boven, Breda, jhr. mr. P. de Brauw, Den 
Haag, H. G. Buifer, Groningen, ds. J. J. 
Buskes, Amsterdam, Simon Carmiggelt, 
Amsterdam, prof. dr. H. Casimir Heeze, 
Prof. mr. R. P. Cleveringa, De Steeg, prof. 
dr. H. Daalder, Den Haag, prof. dr. I. A. 
Diepenhorst, Zeist, mr. J. Donner, Den 
Haag,dr. W. Drees, Den Haag, dr. W. Drees! 
jr., Den Haag, prof. dr. S. Dresden, Leiden, 
mr. H. Drion, Leiden, Willem Duys, 
Blaricum, Ben Elkerbout, Hilversum, prof.
dr. J.E. Ellemers, Groningen, mgr. H. Ernst, 
Breda, vice-admiraal b.d. A. van Es, 
Wassenaar, prof. dr. A. de Froe, Amster
dam, mr. M. van der Goes van Naters, 
Wassenaar, jhr. ir. A. de Graeff den Haag,
ds. M. Groenenberg, Utrecht, Bernard 
Haitink, Blaricum, prof. drs. v. Halberstadt, 
Amsterdam, dr. A. H. van den Heuvel den 
Haag, Sieto Hoving, Amsterdam, mr. G. van 
’t Huil, Amsterdam, ds. J. Jorg, Den Haag, 
Jasperina de Jong, Amsterdam, prof. dr. L. 
de Jong, Amsterdam, drs. H. A. Korthals, 
Leiden, Reinold Kuipers, Amsterdam, dr. J., 
Kymwell Amsterdam, prof. dr. H. W. 
Lambers Rotterdam, J. Lanser, Utrecht, 
Oscar van Leer, Amsterdam, dr. S. L. 
Mansholt, Wapserveen, mr. v. Marijnen, 
Den Haag, Ischa Meijer, Amsterdam, G. 
Ph. Mok, Amsterdam, Theo Olof, 
Amsterdam, Geert van Oorschot, 
Amsterdam, prof. dr. J. H. Oort, Oegstgeest, 
dr. C. L. Patijn, Amsterdam, prof. dr. J. Pen, 
Groningen, Alexander Pola, Amsterdam, 
mr. C. Polak, Oegstgeest, Koos Postema, 
Amersfoort, mgr. A. C. Ramselaar, Utrecht,!
J. W. Rengelink, Hilversum, prof. dr. K. vani 
het Reve, Amsterdam, A. H. Richters-1 
Wolvius, Rotterdam, mr. H. van Riel, Deni 
Haag, A. Roland Holst, Bergen, dr. I.j 
Samkalden, Amsterdam, mr. Y. Schoften,! 
Den Haag, Haya van Someren-Downer,] 
Rotterdarh, Paul Steenbergen, Den Haag,l

dr. L. Stuyt, Den Haag, prof. dr. B. A. Sijes, 
Amsterdam, mr. F. van Thiel, Helmond, W. 
Thomassen, Schoorl, mr. E. H. Toxopeus, 
Groningen, drs. B. J. Udink, Rotterdam, 
Henk van Ulsen, Amsterdam, prof. dr. J. 
Verkuyl, Amsterdam, dr. E. Verwey, 
Utrecht, H. Vonhoff, Utrecht, Myra Ward, 
Den Haag, mr. G. J. Wiarda, Den Haag, 
freule mr. C. W. I. Wttewaall van 
Stoetwegen, Den Haag, P. Zandstra, 
Amsterdam.

Instemming predikanten
De verklaring van de zeventien predikanten 
luidde:
„Ondergetekende predikanten op vrijdag 
29 november bijeen te ’s Gravenhage op 
uitnodiging van dagelijks bestuur en 
Tweede Kamer-fractie der CHU,

kennis genomen hebbende

van de verklaring inzake Israël van 86 
Nederlanders van hedenmorgen waarin de 
regering en volksvertegenwoordigers 
worden opgeroepen Israël duidelijk steun te 
verlenen.
willen hierbij mededelen.
deze verklaring van 
ds. A. Oliemans, vice 
te
ds. H. Heule, 
ds. G. Pettinga, 
ds. G. Kaastra, 
ds. W.A. B. Hagen, 
ds. S. Gerssen, 
ds.C. Batenburg, 
ds. G.J.F. Versteegh, 
ds. A. Karreman 
ds. C.J. Gall, 
ds. A. Groot, 
ds. S. Kooistra, 
ds. G.J. v.d. Bogerd, 
ds. R.P. IJtsma, 
ds. J.A. v.d. Meiden, 
drs. J. Enklaar, 
ds. C.A..Helms,

harte te ondersteunen 
voorzitter CHU

Dordrecht, 
Den Haag, 

Utrecht, 
Amerongen, 

Zwolle, 
Utrecht, 

Vriezenveenr 
Tiel 

Rijswijk, 
Den Haag, 
Den Haag, 

Delfshaven, 
Rijnsburg 

Middelburg, 
Dordrecht 
Sluipwijk, 

Delft” .

Aldus de verklaring van de predikanten.

H.L.

Protest tegen 
arrestatie Spaanse 
christen-democraat
De Nederlandse groep van de Europese 
Unie van christen-democraten heeft vorige 
week in een telegram aan d e . Spaanse 
ambassadeur te Den Haag geprotesteerd 
tegen de arrestatie van de Spaanse christen
democraat Gimenez en anderen.
De tekst van dit door drs. N.K.W. 
Schmelzer, voorzitter van de groep, onder
tekende telegram luidt: „De Nederlandse 
Groep van de Europese Unie van Christen- 
Democraten protesteert met de meeste 
klem tegen de willekeurige arrestatie van de 
Spaanse Christen-democraat Gimenez en 
14 anderen.
Gimenez is de politieke voorman van de 
Spaanse Christen-Democraten. De Neder
landse Groep van de EUCD dringt aan op 
onmiddellijke vrijlating van Gimenez en 
zijn mede-gearresteerden.
Deze arrestatie door de Spaanse regering is 
een ernstige terugslag in langzaam op gang 
komende ontwikkelingen in 'Spanje in de 
richting van een dringend noodzakelijke 
democratisering” .
Aldus het protest-telegram.

H.L.
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Pleidooi voor een regionaal 
onderwijsbeleid
door dr. fC. de VRIES, lid Eerste K am er voor CHU

Op 22 oktober jongstleden is aan de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
dr. JA. van Kemenade, het eerste 
exemplaar overhandigd van een discussie
nota, getiteld „Regionaal Onderwijsbeleid 
Friesland”. Dat gebeuerde tijdens een 
plenaire vergaderingvan de Friese onder
wijsraad, die gehouden werd in de gehoor
zaal van de provinciale bibliotheek te 
Leeuwarden.
De provinciale onderwijsraad van Friesland 
bestaat als sinds 1928. Tot voor kort hield 
dit adviesorgaan van het college van 
gedeputeerde Staten zich uitsluitend bezig 
met het onderwijs in de Friese taal en 
heemkunde. In 1968 werd zijn taak sterk 
uitgebreid; deze omvat sindsdien het gehele 
onderwijs in Friesland. In verband hiermee 
is het aantal leden, dat aanvankelijk slechts 
vijf bedroeg, vergroot tot ruim zestig. De 
raad omvat sedert 1972 vier afdelingen: 
kleuter- en basisonderwijs, algemeen voort
gezet onderwijs, beroepsonderwijs en 
onderwijs in het Fries (laatstgenoemde af
deling vormt dus een voortzetting van de 
oorspronkelijke raad). De leden van de af
delingen worden benoemd door Ge
deputeerde Staten op voordracht van de be- 
stuurs- en personeelsorganisaties; de onder- 
wijsinspecteurs zijn adviserend lid. Voor de 
coördinatie zorgt de zogenaamde dagelijkse 
raad, gevormd door de voorzitters en de 
vice-voorzitters van de afdelingen; deze telt 
dus acht leden. Schrijver dezes is voorzitter

van de dagelijkse raad en van afdeling IV. 
Als (ambtelijk) secretaris — ook van de af
delingen — fungeert mr. L.H. Bouma, die 
wordt bijgestaan door een adjunct- 
secretaris, tevens wetenschappelijk mede
werker; drs. S.J.C. van Eyndhoven.

Navolging

Het is waar: de provincie heeft op het ter
rein van het onderwijs nagenoeg geen be
voegdheid, in tegenstelling tot het rijk en de 
gemeente. Maar de ervaring in Friesland 
heeft geleerd, dat er van een provinciale 
onderwijsraad een belangrijke adviserende, 
stimulerende en coördinerende invloed kan 
uitgaan. Het Friese voorbeeld heeft dan ook 
navolging gevonden; sinds kort treft men in 
Limburg, Drente en Groningen eveneens 
een onderwijsraad aan. Let wel: in al deze 
gevallen zitten vertegenwoordigers van het 
openbaar en het bijzonder onderwijs samen 
om de tafel.
De hierboven genoemde nota „Regionaal 
Onderwijsbeleid Friesland” is geschreven 
door de heer Van Eyndhoven. Zij telt zestig 
bladzijden, verdeeld in zeven hoofdstukken. 
In de eerste drie wordt het Nederlandse 
onderwijsbeleid in het algemeen geschetst; 
de titels zijn: I. Veranderingen in het onder
wijsbeleid. II. Isolement, ontwikkeling en 
vernieuwing en 111. Regionalisering en 
decentralisatie. Het tweede deel van de 
nota, dat ook drie hoofdstukken omvat.

gaat over de volgende onderwerpen: IV. 
Bouwstenen voor een regionaal onderwijs
beleid, V. Opbouw regionaal onderwijsbe
leid en VI. Strategie en organisatie regio
naal onderwijsbeleid Friesland. In het ze
vende hoofdstuk w'ordt een samenvatting 
van de aanbevelingen gegeven.

Pleidooi

De heer Van Eynhoven pleit o.m. voor:
— versterking van de onderwijskundige 
bestuurskracht van de gemeente- en 
schoolbesturen, die het-dichtst bij de onder
wijspraktijk staan;
— instelling van een middenniveau tussen 
het centrale en het versterkte lokale be
stuur; — verandering van de structuur van 
de Nederlandse onderwijsorganisaties, in 
dier voege, dat er meer aandacht wordt be
steed aan de ontwikkelingen op lokaal en 
regionaal gebied;
—  uitbreiding van de taak van de 
provinciale onderwijsraad.
Wat dit laatste betreft: tot nu toe is deze 
raad, zoals gezegd, een adviesorgaan van 
het provinciaal bestuur, zij het, dat hij zich 
ook tot andere instanties (inclusief het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen) mag richten. Drs. Van Eyndhoven is 
van menig, dat zijn taak te beperkt is: zij 
moet z.i. worden uitgebreid met:
—  voorbereiding van een regionaal onder
wijsbeleid;
—  hulp bij de voorbereiding van een lokaal 
onderwijsbeleid op verzoek van gemeente
en schoolbesturen;
— medewerking aan de uitvoering van het 
centrale onderwijsbeleid in overleg met de 
inspecteurs.

V'oor dit alles is herziening van onderwijs- 
wetgeving nodig, maar dat is een lange weg. 
„Het middenniveau kan slechts tot stand 
komen door overdracht van bevoegdheden 
van de rijksoverheid naar lagere niveaus en 
van lokale overheden naar het 
middenniveau. De tijd is rijp om met een 
dergelijke overdracht een experimenteel be
gin te maken, indien er regionale of pro
vinciale structuren daarvoor aanwezig zijn” 
(blz. 56).

Aandacht

,,Regionaal Onderwijsbeleid Friesland” is 
een discussienota, die m.i. ook in de overige 
provincies aandacht verdient; dit probleem 
is bijvoorbeeld eveneens actueel in Zeeland 
waar de Staten ruim een half jaar geleden in 
een motie hebben aangedrongen op meer 
bevoegdheid voor het provinciaal bestuur 
op het terrein van het onderwijs. Vandaar 
dit artikel in „De Nederlander” . Belangstel
lenden kunnen de hier summier besproken 
brochure gratis krijgen. Zij dienen zich te 
wenden tot het bureau van de provinciale 
onderwijsraad van Friesland; het adres is 
Ossekop 11, Leeuwarden en het telefoon
nummer 05100/41214.

K. de Vries

Niet eenvoudig te zeggen, waarom 
ruilverkavelingen langzaam gaan
Het is volgens minister Van der Stee van 
landbouw niet zo dat eenvoudig kan worden 
aangewezen, waarom ruilverkavelingen 
minder snel kunnen worden voorbereid en 
uitgevoerd dan vanuit de landbouw wel 
wordt gewenst. Dit ministeriële standpunt 
bleek uit de schriftelijke beantwoording van 
vragen over de vertragingen bij ruilver
kavelingen, welke het christelijk-Mstorische 
Tweede-Kamerlid Tolman en collega’s van 
KVP, VVD, GPB en PvdA onlangs stelden 
tijdens de eerste termijn van hoe land- 
bouwbegrotingsdebat.
Dit debat werd niet afgemaakt. Het moest

worden onderbroken omdat de bewinds
man en verscheidenen kamerleden naar 
Rome moesten reizen voor het bijwonen van 
de Wereldvoedselconferentie. Om de voort
zetting van het debat te vergemakkelijken, 
beantwoordde de minister een aantal 
vragen schriftelijk. Met de gemaakte op
merking, dat de inspraakprocedures tot 
ernstige conflicten zouden leiden, is de 
minister het niet eens; de recent opgedane 
ervaringen wijzen ook niet uit, dat dit het 
geval zou zijn. De oorzaken moeten veel 
meer gezocht woeden in de belangstelling 
vóór en betrokkenheid bij alles, wat in het

Bijbels met legerembleem?
In Hervormd Nederland van 9 november 
stond in de rubriek „signalement” een 
tendentieus bericht over Bijbels met le
gerembleem.
Het bericht luidde als volgt: ,J)e Bijbel in 
militaire uitvoering. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap heeft verzonnen, waar 
anderen niet op zouden zijn gekomen. Een 
deel van de oplage van Groot Nieuws in het 
klein —  een pocket-uitgave van Groot 
Nieuws voor U —  wordt bestemd voor ver
spreiding onder militairen.
De bijbels zijn uitgevoerd in de kleuren en 
met de emblemen van het leger, de marine 
en de luchtstrijdkrachten, dat is nu nog 
eens slecht nieuws” .
Gelukkig heeft de redactie naar aanleiding 
van ingezonden stukken van Ds. L. de 
Vrijer, legerpredikant en Ds. L.M. Verse- 
put, vlootpredikant, de publikatie openlijk
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betreurd,daarbij vermeldend op een dwaal
spoor gebracht te zijn door een foutief be
richt van het N.B.G.
Wij zouden dan ook geen enkele behoefte 
gehad hebben om in De Nederlander nader 
op de kwestie in te gaan, ware het niet, dat 
wij hier toch weer een staaltje zien van de 
weinig positieve houding van Hervormd 
Nederland tM.v. de krijgsmacht. Uit ver
schillende artikelen oa. rond de de
fensienota, kan men dit opmaken.
Dat is erg jammer.
Terecht constateren de bovengenoemde 
geestelijke verzorgers, dat het toch geen 
slecht nieuws is, dat het N.B.G. bekendheid 
aan de bijbel probeert te geven door deze te 
verpakken in een voor militairen vertrouwd 
aandoend gewaad. Is schrijver bang, dat het 
Woord Gods geboeid wordt? Ook in krijgs
macht leven mensen onder wie krijgsmacht- 
predikanten, die met inspanning en vreugde 
hun werk doen.
De Protestants Geestelijke Verzorging heeft 
een initiatief genomen, dat volkomen in 
overeenstemming is met haar opdracht ge
stalte te geven aan het getuigenis en de 
dienst der kerken in het leger.
Het is prettig te kunnen vermelden, dat de 
Minister van Defensie deze service van de 
geestelijke verzorging zelf subsidieert. Bij 
de behandeling van de Defensienota in de 
Tweede Kamer heeft onze fractie ruim aan
dacht geschonken aan de geestelijke 
verzorging. In De Nederlander hebt U 
hiervan het verslag kunnen lezen. Het is 
blijkbaar voor Hervormd Nederland niet de 
moeite waard om hier enige aandacht aan 
te schenken.
Komt dit soms doordat dit blad zo ver van 
on/.e krijgsmacht staat of doordat de 
geestelijke verzorging ook al gezien wordt 
als een uiting van zgn. verouderde 
structuren?

H. Wisseiink

landelijk gebied gebeurt van zeer velen in 
onze samenleving. Dit maakt het nood
zakelijk de inrichtingsmaatregelen te 
plaatsen in het brede kader van de ruim
telijke ordening. In het merendeel van de 
gebieden, waar vertragingen optreden, 
spitst deze ontwikkeling zich toe op een 
concrete belangen afweging tussen land
bouw' enerzijds en natuur- en land
schapsbehoud anderzijds.
Ook tijdens de uitvoering van 
ruilverkavelingen treden vertragingen op, 
bij voorbeeld indien op grond van bestem
mingsplannen of voorbereid ingsbesluiten 
daartoe de uitvoering van 
ruilverkavelingswerken in discussie komt. 
Het huidige wettelijke instrumentarium is 
niet voldoende op een snelle oplossing van 
dergelijke conflicten ingesteld. Ook de 
vraag van de direct belanghebbenden om 
meer uitgebreide zekerheden ten aanzien 
van de toekomstige toedeling, alvorens met 
’ e uitvoering van wegen en waterlopen kan 

irden begonnen, veroorzaakt in sommige 
g jieden vertragingen.

De gemiddelde uitvoeringsduur van ruil
verkavelingen is in de afgelopen tien jaar 
met 10  procent toegenomen, namelijk van 
gemiddeld 10  naar 1 1  jaar.

Het voorstel om te komen tot een versnelde 
procedure voor kleinere gebieden met een 
overwegend agrarische signatuur heeft, de 
volle aandacht van de minister.
Hij is van oordeel, dat de oplossing niet kan 
worden verkregen in de vorm van ruil
verkavelingen bij overeenkomst, gezien de 
ervaringen in het verleden. Een bijdrage in 
het sneller oplossen van knelpunten in de 
verkavelingssituatie en de daarmee 
samenhangende externe produktieom- 
standigheden kan wellicht wel worden 
geleverd met een versnelde en vereen
voudigde procedure voor wettelijke ruil
verkavelingen in bepaalde gebieden. Ook in 
het kader van de voorbereiding van de 
Landinrichtingswet wordt aan een 
dergelijke mogelijkheid gedacht. Een 
dergelijke procedure zal echter alleen in 
kleine gebieden met weinig o f geen proble
men en invloeden van niet-agrarische aard 
van toepassing kunnen zijn.
Gezien de ingewikkelde procedurele pro
blematiek is een verdere theoretische en 
praktische uitwerking van deze gedachte, 
met het oog op de Landinrichtingswet, vol
gens minister Van der Stee, zeker van 
belang.
Hij zal aan de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie vragen de mogelijkheid te 
onderzoeken, in hoeverre bij wijze van 
experiment in enkele gebieden een ver
snelde procedure mogelijk is binnen het 
kader van de huisige wet.
Wat betreft de inspraakprocedure bij de

voorbereiding van ruilverkavelingen hecht 
de minister grote waarde aan overleg om tot 
aanvaardbare vormen van inspraak te 
komen. In dit overleg in de provincies wordt 
tevens nagegaan, waar en in welke vorm aan 
deze procedure uitvoerig kan worden ge
geven, mede in relatie tot het stadium, 
waarin de voorbereiding van de verschil
lende ruilverkavelingen verkeert.

H.L.

Europese
christen-democraten 
naar Griekenland
Een delegatie van de christen- democra
tische fractie van het Europese Parlement 
en van de Unie van Europese Christen
democraten heeft zich naar Athene begeven 
voor een ontmoeting met verschillende 
Griekse politieke personaliteiten.
De delegatie was samengesteld uit de heren 
BOANO (ItaUë), VANDEWIELE (België), 
SCHULZ (Duitsland) en de adjunct-secre
taris-generaal van de UECD, dr. HAHN. 
De gesprekken met de voorzitter van de 
Griekse ministerraad, de heer Karamanlis, 
de minister van buitenlandse zaken de heer 
Mavros, de minister van Defensie de heer 
Averof, de heer Kanellopoulos en andere le
den van de regering hebben zich voltrokken 
en een hartelijke en constructieve sfeer. 
De delegatie heeft haar volledige solidariteit 
met Griekenland betuigd voor wat betreft 
het herstel van de parlementaire democratie 
en voor zijn pogingen om de economische 
en sociale toestand van het land te verbete
ren.
In deze geest moet de Associatie van Grie
kenland met de Europese Gemeenschap 
hersteld en verder uitgebouwd worden in 
het vooruitzicht van een volledig lidmaat
schap van de Europese Gemeenschap.
Het probleem van Cyprus eist een snelle op
lossing geïnspireerd door de resolutie van 
de Veiligheidsraad, een oplossing die de 
onafhankelijkheid, de autonomie en de ter
ritoriale integriteit van het eiland verzekert 
evenals de legitime rechten van elke bevol
kingsgroep.
De onderhandelingen over deze kwestie 
moeten zo spoedig mogelijk hervat worden 
en mogen onder geen beding plaatsvinden 
onder bedreiging of gesteund zijn op mili
taire chantage.
Alle betrokken partijen hebben de ver
plichting om zonder dralen effectieve maat
regelen te treffen voor de oplossing van het 
dramatische probleem van de vluchtelingen 
en om de waarborgen te geven die het hen 
moet mogelijk maken naar hun woonplaats 
terug te keren.
Alvorens Athene te verlaten heeft de dele
gatie de hoop uitgesproken dat regelmatige 
en vruchtbare contacten tot stand zouden 
komen tussen de christen-democratische 
politieke bewegingen en de democratische 
krachten in het nieuwe Griekenland.
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MOBILITEIT EN POLITIEKE KLEUR
Wat al niet wordt onderzocht in ons land! 
De stichting WEG te Den Haag heeft 
opdracht gegeven aan de N.V. voorheen Ne
derlandse Stichting voor Statistiek te Den 
Haag en het Instituut voor Psychologisch 
Marktonderzoek te Schiedam om het ver- 
plaatsingsgedrag te onderzoeken en de 
houding van de Nederlandse bevolking per 
auto, fiets, bromfiets, De Nederlander die 
over een eigen vervoermiddel beschikt zal 
zich vaker verplaatsen dan wanneer bij 
uitsluitend het openbaar vervoer of z’n 
eigen benen ter beschikking heeft,
In juni van dit jaar werd de enquête 
gehouden voor het onderzoek waaruit wij 
thans dit artikel samenstelden, Eén der 
opvallende uitkomsten van dit onderzoek is 
wel dat mensen die auto, motor, brommen 
of fiets bezitten per week ruim 20 ritten 
maken. Dat aantal is slechts in geringe 
mate afhankelijk van het type ver
voermiddel dat men heeft. Heeft men géén

vervoermiddel, dan daalt dit aantal van 20 
tot 13, dus 35% minder.

Politieke kleur en de auto

Bovenstaande gemiddelden ' gelden, door 
elkaar voor de bezitters van vervoermidde
len, De auto lichten we hieruit. Autobezit
ters maken méér ritten dan het gemiddelde. 
Dit blijkt uit onderstaande:

Mensen die een voorkeur hebben voor één 
van de drie linkse partijen of voor een 
confessionele partij, maken gemiddeld per 
week wat minder ritten dan VVD- 
aanhangers en wel resp, 2 1 , 1 2 1 , 6 en 22,8 
ritten. Mensen die een andere, resp. geen 
politieke voorkeur hebben, scoren ook lager 
dan de VVD-ers; n.1. 21,8 resp. 20,3 ritten. 
Kijken wij naar het gebruik van de vervoer
middelen dan ziet het beeld er als volgt uit 
(gemiddeld aantal ritten per week):

3 linkse 3 confess. VVD geen
1 partijen partijen politieke

auto 8 ,6 9,5 13,4
voorkeur

8,9
fiets 5,7 6 ,6 3,6 4,7
lopen 2,6 2 ,6 2,3 3,0
bromfiets 2 ,0 1,4 1,7 2 ,0
tram, bus 1,4 0,9 1 ,0 1 ,2
trein 0,3 0,3 0,3 0 ,2
overige
vervoermiddelen 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,2

TOTAAL 2 1 , 1  , 2 1 ,6 2 2 ,8 20,3

Bovenstaande resultaten worden uiteraard 
mede beïnvloed door het feit, dat de verde
ling over de sociale klassen voor de drie 
groepen nogal uiteehloopt. De meeste auto
bezitters vindt men onder de VVD-ers 
(70%), daarna volgen aanhangers van de 
christelijke partijen (59%), linkse partijen 
(48%) en andere politieke partijen (45%).

Bewoners van de grote steden maken ge
middeld per week het minste aantal ritten:

GROEN LICHT 1975
nota van de Landbouwcommissie van de CDA-fracties in de Tweede Kamer.

een korte beschouwing over de problemen in land- en tuinbouw, met suggesties 
voor de ontwikkeling van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, vooral wat 
betreft de inkomensvorming en het belastingregime

7 pag.; gedrukt; ƒ  1^5 (incl. verzendkosten)

te bestellen door storting op giro 604500 van Lohmanstichting, Den Haag; a.u.b. 
vermelden: „Groen licht".

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Onmiddelijk na het ontstaan van de 
moeilijkheden bij een deel van het 
goederenvervoer over de weg, begin vorige 
week, verzochten de christelijk-historische 
Tweede-Kamerleden T. Tolman en H. 
Wisselink minister Boersma van sociale za
ken en staatssecretaris van Hulten van ver
keer en waterstaat de invoerdatum van de 
tachograaf te verschuiven van 1 december 
naar 1 januari aanstaande.
Een dag later reeds antwoordden de be
windslieden, dat zij niet bereid waren tot 
verschuiving van de datum.
In hun vragen wezen de beide kamerleden 
er op, dat:
—  de tachograaf in Nederland per 1 

december verplicht wordt ingevoerd en 
in andere EEG-landen per 1 januari,

—  bij overhaaste invoering van het EEG- 
rijtijden besluit en door onvoldoende 
begeleiding van de overheid nadelen 
ontstaan voor ondernemers en chauf
feurs,

—  bij vervoer van aan bedref onderhevige 
waar de invoering van de tachograaf 
sterk kostenverhogend werkt.

— een schadeloosstelling noodzakelijk is 
ter begeleiding van de maatregel van de 
invoering.

In hun antwoord deelden de minister en 
staatssecretaris mee, dat het een misvatting 
is als gemeend wordt dat in andere EEG- 
landen de tachograaf nog niet verplicht is. 
In Duitsland en Frankrijk werd het 
apparaat al ingevoerd. Er is volgens de be
windslieden geen sprake van een overhaaste 
invoering, omdat er al drie en een half jaar 
over gesproken is. Bovendien wezen zij erop.

dat de invoering van de tachograaf geen 
wijziging bracht in het rijtijdenbesluit uit. 
„De invoering vindt plaats in een onge
wijzigd complex van arbeidsvoorwaarden, 
zodat niet valt in te zien hoe de invoering als 
zodanig kan leiden tot lagere inkomsten 
van de chauffeurs” , aldus het antwoord. 
Indien volgens de bewindslieden de invoe
ring sterk kostenverhogend zou werken, 
dan hiervan slechts sprake kunnen zijn 
indien de sinds 1971 ten aanzien van het 
vervoer geldende wettelijke voorschriften 
met voeten zouden zijn getreden.

Ambtswoning
De christelijk-historische kamerleden H. 
Wisselink en T. Tolman hebben staats
secretaris Polak van binnenlandse zaken 
schriftelijk gevraagd snel te beslissen inzake 
het herstel en de vernieuwing van de ambts
woning van de burgemeester van 
Woubrugge.
De gemeenteraad van Woubrugge besloot 
op 24 oktober van het jaar 1972 tot het 
herstel en de vernieuwing overgaan. Meer 
dan twee jaar later was er nog geen goed
keuring voor dat raadsbesluit en vandaar 
dat de gemeenteraad op 2 1  november 
jongstleden een motie aannam, waarin de 
bewindsman gevraagd werd voor 1 januari 
1975 te beslissen.
De beide kamerleden willen, dat die beslis
sing inderdaad voor het einde van het jaar 
komt, aangezien langere onzekerheid in 
strijd is met het economisch belang van de 
gemeente en de woonsituatie van het burge- 
meestersgezin van Woubrugge.

H.L.

in grote steden 12 % van de ritten per tram 
of bus wordt gemaakt. Een vrij hoge score 
als men bedenkt dat tram en bus niet „snel” 
zijn.
De woonomstandigheden (hoogbouw, 
middelhoogbouw, etagebouw en laagbouw) 
hebben nauwelijks invloed op het aantal 
ritten dat men maakt. Wel maken bewoners 
van een hoogbouwflat relatief wat meer 
ritten naar winkels, markt naar werk en 
naar strand en bos dan anderen.

19,1 tegen 22,4 voor bewoners van kleinere 
steden en het geïndustrialiseerde platteland 
en 2 1,0  voor bewoners van het agrarisch 
platteland.
De auto wordt het meest gebruikt op het 
agrarisch platteland, de fiets en de brom
fiets het meest in kleinere steden en op het 
geïndustrialiseerde platteland, lopen en het 
gebruik van tram en bus komt het meest 
voor in de steden.
Dit laatste wordt bevestigd door het feit dat

Beperking van de wegenbous krijgt weinig 
bijval

Waar het gaat om de houding t.a.v. milieu 
meent 68% van alle ondervraagden dat de 
Randstad onleefbaar wordt als er niet gauw 
wordt ingegrepen. 64% meent dat de ge
zondheid van de mensen steeds meer 
achteruit gaat als gevolg van de milieuver
vuiling.
De auto wordt door 82% van alle onder
vraagden als een belangrijke milieuver- 
vuiler gezien en deze mening wordt gedeeld 
door 77% van de automobilisten onder hen. 
Volgens 78% van alle ondervraagden maakt 
de auto mensen ongezond (te weinig bewe
ging); dat vindt 71% van de automobilisten 
onder de ondervraagden ook. In beide 
categorieën vindt ongeveer 60% dat de auto 
het stadsbeeld verstoort.
Wat het gaat om maatregelen op het gebied 
van het toenemend autogebruik meent 91% 
van alle ondervraagden dat er hogere eisen 
moeten worden gesteld aan tweedehands 
voertuigen; 90% van de autobezitters vindt 
dat ook.
Verscherping van politiecontrole scoort 
hoog met 81 resp. 76%. Daarna volgt met 79 
resp. 66% binnenstad autovrij maken” . De 
tweede auto hoger belasten is een maatregel 
die in beide groepen door 58% wordt onder-
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steund; beperking van de wegenbouw door 
resp. 37 en 35%.
Slechts een minderheid zowel in de groep 
automobilisten (20%) als in de groep niet- 
automobilisten (32%) vindt een autoloze 
zondag noodzakelijk.

Houding ten aanzien van de auto

Als het om de positieve kanten van de auto 
gaat, is 86% van alle ondervraagden het er 
over eens dat de auto de mensen brengt op 
plekken die anders moeilijk bereikbaar zijn; 
89% van autobezitters deelt die mening, 
evenals 83% van de niet-autobezitters.
De auto draagt bij aan betere contacten met 
andere mensen, zo zegt 58% van alle onder
vraagden; 62% van de autobezitters en 54% 
van de niet-autobezitters. De auto draagt 
bij tot verhoging van de welvaart volgens 
59% van alle ondervraagden; 63% van de 
autobezitters en 55% van de niet-autobezit
ters. Jongeren zijn het met alle uitspraken 
in mindere mate eens dan personen van 25- 
54 jaar.
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Betaling abonnementsgeld 1975 

CH-weekblad „De Nederlander"
Betaling abonnementsgeld 1975 C.H. 
Weekblad .JDe Nederlander” .
Door de enorme stijging van papier-, 
druk-, portokosten, enz. zijn ons ex
ploitatiekosten in vergelijking met 
b.v. 1969 zeker verdubbeld. Wij zijn 
dan ook genoodzaakt de abonne
mentsprijs met ingang van 1 januari 
1975 o p /  20,—  per jaar te stellen (in 
1969 bedroeg die ƒ  10,—  per jaar). 
Begin januari a.s. hopen wij de ac
ceptgirokaarten voor betaling van 
het abonnement 1975 te verzenden.

Hebt U het bedrag ad ƒ  20,—  op 10 
december a.s. nog niet betaald, wacht 
U dan s.v.p. de acceptgirokaart af, 
opdat er geen verwarring plaats 
vindt.
Ongetwijfeld wensen de abonné’s 
,J3e Nederlander” als o p i n i e 
b l a d  niet te missen. Wij rekenen 

voor 1975 ook dan weer op Uw more
le steun als abonné op het enig C.H. 
Weekblad „De Nederlander”.

Stichting Uniepers.
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denk ik
In westen nog vele woningen nodig

er over
De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

OOSTERSCHELDE BESLISSING TWEEDE KAMER SLECHT 
GEVALLEN IN ZEEUWSE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE
KRING
De Tweede Kamer besloot met een zeer 
krappe meerderheid om de Oosterschelde 
op dit moment niet af te sluiten volgens het 
oude Deltaplan. De regering kreeg de gele
genheid om nog anderhalf jaar te gaan stu
deren op een oplossing, waarbij de Ooster
schelde wordt afgesloten met een storm- 
stuwcaissondam.

Niets waard

Voor de meerderheid van de Zeeuwse staten 
en raden bleek dit een onaanvaardbaar uit
stel. De inspraak van de grote meerderheid 
van de Zeeuwse staten, raden en water
schappen bleek echter niets waard te zijn. 
Er is dagenlang over vergaderd en met veel 
klem is langs vele wegen een beroep op 
..Den Haag" gedaan, het mocht niet baten. 
Ook het kabinet, dat de inspraak zo hoog in 
het vaandel heeft, bleek doof. Kennelijk is 
inspraak van minderheidsgroepen belang- 
rijker en is er voor mensen die veel lawaai 
maken meer aandacht dan voor de gekozen 
vertegenwoordigers van de Zeeuwse bevol
king.

Toch dicht?

De kans dat de Oosterschelde toch dicht 
gaat, is zeer groot. Vooral nu de minister 
naast de technische mogelijkheid en de kos
ten, ook nog stelt dat de dam in 1985 klaar 
moet zijn en dat de compartimentering 
goed moet kunnen worden uitgevoerd. 
Waarschijnlijk is het besluit tot volledige 
afsluiting gewoon één tot anderhalf jaar op
geschoven.

Onaanvaardbaar

De Rijks Planologische commissie wil in 
verband met die compartimentering een 
kanaal leggen bij Waarde. Op zeer korte af
stand in een uiterst smal gebied, zouden 
dan drie grote kanalen liggen. Dat is voor 
de Zeeuwen gewoon onaanvaardbaar. De 
Statenfracties van de drie samenwerkende 
christen-democratische partijen in de sta
ten van Zeeland hebben dan ook direct na 
het bekend worden van de beslissing ge
zegd, dat ze zich sterk tegen dit kanaal zul
len blijven verzetten. De kans dat dit kanaal

Beperkt distriktensteisel

Hoofdmotief voor invoering van een 
distriktensteisel betreffende verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal dient stellig te zijn dat men hier
door distriktsvertegenwoordiging verkrijgt. 
Aan „bij-oogmerken” wil ik in dit schrijven 
voorbijgaan!
Reeds enkele jaren heb ik gepropageerd 
invoering van een beperkt distriktensteisel 
voor een gedeelte van de vertegenwoordi
ging in de Tweede Kamer, bijv. 50%, echter 
mét behoud van het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging in ons land alsook 
hierbij voldoende consideratie ten opzichte 
van de kleinere politieke partijen.
Aldus: Ons land wordt verdeeld in een 
vijftal distrikten: 1. Friesland, Groningen en 
Drenthe, II. Overijssel en Gelderland, III. 
Utrecht en Noord-Holland, IV. Zuid-Hol- 
land en Zeeland en V. Noord-Brabant en 
Limburg.
Voorbeeld: verkrijgt een partij bijv. 12% van 
de stemmen uitgebracht in ons land, dan 
levert dit bijv. via de distrikten 10,9 of 8 
zetels op, aangevuld, volgens evenredige 
vertegenwoordiging nationaal, met 8 , 9 of 
10  zetels, dus samen 18 zetels voor de 
Tweede Kamer bij 150 zetels in totaal. 
Opmerkingen: 1. In een twee- of
driepartijenstelsel zie ik weinig of geen heil 
(èn . . . )  voor de Nederlandse democratie.
11. met deze indeling in vijf distrikten kwam 
ik door eenzelfde indeling voor ,,vijf pro- 
duktiegebieden" in Nederland verder ook 
van grote betekenis kan worden, denk hier
bij o.a. aan de (interprovinciale) belangen 
van landbouw, industrie, verkeer, en onder
wijs. Voor de landbouw moge ik hierbij nog 
verwijzen naar mijn „tragisch 
Reconstruktieplan 1966” (het voor de boer- 
producent relatief goedkoop houden van de 
kostenposten:grond, gebouwen en graan en

invoering van 5 agrarische 
grond parlementen voor erfpacht).

Putten (Gld.) 29 nov. 1974 Ir. G. Aardema

(Noot van redactie; Wij verwijzen naar de 
beschouwingen van oud-minister mr. H.K.J. 
Beernink in „de Nederlander” van vrijdag 
29 november jl. Daarin schreef mr. 
Beernink: „Aan ons stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging kleven zeker bezwaren. 
Niemand zal dat ontkennen. Maar zij 
zinken in het nieuwe wanneer men dit 
stelsel vergelijkt met het oude 
distriktensteisel en het Engelse stelsel. En 
ook een beperkt distriktensteisel lijkt verre 
van ideaal".)

CHU via tv en radio
De CHU verzorgt de volgende poli
tieke zendtijd via radio en tv.

televisie:
de eerstvolgende uitzending is op 
woensdag 11  december om 20.20 uur 
via Nederland 1.

radio:
de eerstvolgende uitzending is op 
vrijdag 13 december om 18.20 uur 
via Hilversum 1 en vervolgens vrij
dagavond om de veertien dagen.

er komt, is overigens levensgroot aanwezig, 
want al enkele malen bleek de inspraak uit 
Zeeland niet te worden gehonoreerd! De 
kans dat vanuit Zeeland nog enige zeggen
schap over deze ingreep is, lijkt gering!

Bovenaan

De veiligheid van het kabinet heeft het dui
delijk gewonnen. Zij stond bovenaan. De 
veiligheid van de Zeeuwen rond de Ooster
schelde was niet de hoofdzaak bij dit be
sluit. Het is een zeer duidelijke politieke be
slissing geworden, getuige het feit dat over
tuigde tegenstanders van dit nieuwe plan in 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, door 
de knieën zijn gegaan. Hoewel in de 
Zeeuwse staten 4 PvdA-ers (waaronder de 
fractievoorzitter) vóór de afsluiting volgens 
het oude plan waren en het bekend is dat er 
ook in de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA overtuigde ,,afsluiters” zitten, werden 
de rijen hermetisch gesloten!

Sleutel

Het was natuurlijk al vrij snel bekend dat 
de PvdA stemdwang had gekregen en daar
door in feite de KVP —  zoals reeds zo vaak 
in de Nederlandse politiek —  de sleutel 
weer had. Er is vanuit Zeeland sterke aan
drang uitgeoefend op de KVP om het 
Zeeuwse christen-democratisehe standpunt 
te volgen. De partijen die in Zeeland in het 
CDA samenwerken waren volsterkt una
niem! We hadden het echt van het ,,Haagse 
CDA” ook verwacht! Tijdens de debatten in 
de Zeeuwse staten zat het KVP-kamerlid 
Cornelissen de gehele dag op de tribune, 
maar ondanks alles: 6 KVP-ers vielen uit de 
boot en redden het kabinet en lieten de 
Zeeuwse CDA stem voor wat ze was! Ook 
twee ARP-ers stemden met links mee. De 
CHU ging weer recbt door zee, waarvoor 
grote waardering bestaat in de Zeeuwse 
CDA kring.

Minderheid

Weer kreeg een minderheid zijn zin, weer 
bleek „officiële" inspraak nutteloos! Moet je 
dan toch met spandoeken gaan lopen?

H. Eversdijk.

Hoe onzeker de toekomstige woningbehoef
te landelijk ook mag zijn, vaststaat dat tsii 
behoeve van de grote steden, met name in 
het Westen van het land, nog grote aantal
len woningen zullen moeten worden ge
bouwd. In de grote stadsgewesten als Ams
terdam, Haarlem-Umond, Rotterdam en 
Utrecht ontbreekt de ruimte hiervoor echter 
ten enenmale. De opvang van de overloop 
uit deze stedelijke gebieden moet allereerst 
in een beperkt aantal groeikernen, voorna
melijk gelegen aan de buitenzijde van de 
noordvleugel en de zuidvleugel van de 
Randstad geschieden. Dat vereist byzonde- 
re maatregelen en voorzieningen. Aldus het 
jaarverslag —  1973 van de Rijksplanolo
gische Dienst.
Als belangrijk instrument om de sa
menhangende ontwikkeling van de groei
kernen te verzekeren, wordt gedacht aan 
het afsluiten van basisakkoorden door de 
verschillende overheidsniveaus over de mid- 
dellange-termijnontwikkeling van de des
betreffende stadssewestelijke gebieden en

stedelijke zones. In zo’n basisakkoord 
zouden onder andere aangegeven moeten 
worden de taakstelling van de voornaamste 
kernen naar aantal inwoners. Op het gebied 
van bouw, vervanging en vernieuwing van 
woningen, zou voorts aangegeven moeten 
worden het tempo van realisering van de 
taakstelling en de hiermee samenhangende 
ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
van de verkeers- en vervoersinfrastructuur. 
Over de korte-termijnontwikkeling van be
paalde groeikernen zouden meer gedetail
leerde aanvullende akkoorden gesloten 
kunnen worden.

Een compleet beeld van het voor het 
groeikernenbeleid benodigd instrumenta
rium zal worden gegeven in het tweede deel 
van de Derde nota over de ruimtelijke orde
ning. Het betreft hier maatregelen op het 
gebied van bestuur en bevoegdheden, infra
structuur, werkgelegenheid, aanvullende 
voorzieningen en financiële planning, die 
aan de groeikernen ten goede zullen komen.

Bouwvakkers voor Bangladesh

„Het is helemaal niet ver 
van ons bed!"
,jEenmalig eten geven, daar red je het niet 
mee. En dan roepen ze allemaal wel: we 
moeten een stapje terug doen, maar nie
mand doet het. Dat zou schadelijk zijn voor 
onze economie, zeggen weer anderen. De 
mensen in Bangladesh hebben geen eco
nomie. Waar praten we eigenlijk over? Over 
duizenden mensen die doodeenvoudig ster
ven omdat ze geen eten hebben. Omdat wij 
in de ontwikkelde landen met de armen o- 
ver elkaar blijven zitten. Het is zo ver van 
ons bed. Het is helemaal niet ver van ons 
bed. Ja, als je bewust je ogen dicht doet, dan 
zie je niks”.

Overwerk als 
vorm van hulp

Toen Wim Tetteroo (30) begin oktober op 
de televisie een film van Ed van den Elsken 
over Bangladesh had gezien, was voor hem 
de maat vol. Hij sliep die nacht niet best en 
de volgende dag moest hij er steeds weer 
aan terug denken. „Dan praat je er met 
anderen over. Herman, Wim, Kobus en de 
rest, ze begrepen meteen dat er wat aan ge
daan moest worden. Maar ja, geld vragen is 
zo goedkoop. Die het breed heeft geeft mis
schien vijfentwintig gulden. Van een ander 
met zes kinderen kan je dat niet ver
wachten".

Warm tintje

De nieuwbouw van het „Niels Stensen Col
lege" in Utrecht krijgt ondanks het mieze
rige weer een warm tintje. Iedere week wer
ken de vijfentwintig bouwvakkers een half 
uur over voor Bangladesh. Kobus weet nog 
uit de oorlog wat honger is. „Op een fiets 
zonder banden reed ik naar Zwolle. Met een 
gezwollen mond juichte je als je nog een 
suikerbiet te pakken kon krijgen. Of 
brandnetels. Ik heb mensen zien sterven 
van de honger. Ik hoop niet dat we in Bang
ladesh te laat komen” .
De hoofdwaarnemer Heymerink geeft me
dewerking zodat opzichter Tetteroo van 
architect Salvatore zijn gang kan gaan. 
„We hebben", zegt Wim Tetteroo, „een ac
tieplan opgesteld. In eerste instantie moet 
er eten komen voor de mensen die het 
slachtoffer dreigen te worden van die 
hongersnood. Ten tweede moet er gezorgd 
worden voor betere voedseloogsten, waar
voor een herstel van de infrastructuur 
noodzakelijk is. Dat laatste hangt ten 
nauwste samen met ons derde punt: Neder
landse ondernemers in grond-, water- en 
wegenbouw moeten ingeschakels worden 
om het landbouwareaal uit te breiden en te 
verbeteren".

Eerste fase

i Voorlopig is men nog bezig in de eerste fase: 
directe voedselhulp. Maar er zijn positieve 
reacties van de vakcentrales. Samen met de 
hout- en bouwbond van het CNV is een 
brief opgesteld aan staatssecretaris Van 
Rooijen van Financiën. „De opbrengst van 
een half uur overwerk wordt door de belas
tingen dusdanig afgeroomd, dat er van de 
ongeveer acht gulden bruto maar ruim drie 
overblijven.
En het is echt niet onze bedoeling om de be
lastingen te spekken. Daarom hebben we 
ontheffing gevraagd. En die is, gelukkig, ge
kregen".

Navolging

Van tientallen bedrijven in het land heeft 
Wim Tetteroo nu al navolging gekregen. En 
niet te vergeten van de pers. „Veel mensen 
zijn argwanend om iets af te staan. Ze

denken dat er te veel aan de strijkstok blijft 
hangen. En dat is misschien ook wel zo. 
Daarom vond ik dat idee van Ed van den 
Elsken zo goed om de pers te laten contro
leren of het geld goed besteed wordt. Voor
lopig gaat de opbrengst naar de Interkerke
lijke Actie Bangladesh in Den Bosch. Daar 
heeft 99 procent van de mensen vertrouwen 
in” .
Herman Wiekenkamp (23) praat eigenlijk 
liever over zijn werk. Het is voor hem 
vanzelfsprekend om een half uur over te 
werken. „Wat is nou een half uur?” vraagt 
hij een beetje verwonderd. ,,En dan één keer 
per week? Nee, toen ik met Wim stond te 
praten over Bangladesh, dacht ik: eigenlijk 
zou je een hele week per maand moeten 
kunnen geven. Maar ja, dan kom je zelf in 
moeilijkheden misschien als je kinderen 
hebt".
Herman pakt een duimstok uit zijn zak en 
meet nog even de breedte van het lood 
boven een kozijn na. Met terechte trots wijst 
hij op een bijzonder afvoersysteem voor het 
toekomstige scheikundelokaal. Een stuk 
vakwerk.

Niks bijzonders

Zijn aandeel in de actie vindt Herman niet 
zo belangrijk. O f liever; gewoon niks 
bijzonders. ,,Natuurlijk praten w'e er op het 
werk wel over. Gisteren hebben wij ons half 
uur gemaakt. Vanavond zijn de metselaars 
aan de beurt. Nou we hebben echt niet een 
half uur staan praten. In plaats van om 
kwart over vier, hielden we er nu om kwart 
voor vijf mee op. Dat maakt toch niks uit. 
Of je nu een half uur in de file staat of nog 
een extra stuk lood afwerkt” .
Wim Tetteroo hoopt dat de actie snel een 
landelijk karakter krijgt. Bedrijven in 
Millingen, Wormerveer, Nijkerk, Jutphaas, 
Heel deden meteen mee. Gemeenteambte
naren in Leidschendam zegden steun toe, 
de provinciale waterleiding van Noord-Hol
land doet mee.
„Wat ik zo gunstig vind is dat dit een actie 
van onderen is. Iemand die geen tien gulden 
per week kan missen, kan wel een half uur 
langer werken en zo zijn steentje bijdragen. 
Als je iedere avond thuis een lekker stukje 
vlees kunt eten en een glaasje fris drinkt, 
dan is het helemaal niet erg om een half uur 
arbeid te geven".
Natuurlijk begrijpt Wim Tetteroo heel goed 
dat er in sommige bedrijven niet overge
werkt kan worden, omdat er geen afzet van 
de produktie is. „Nou, daar heb ik heel 
duidelijk ideeën over. In de eerste plaats 
moeten ze al de bedrijven die machines, 
baggermolens, draglines en schepen werke
loos hebben liggen naar ginds sturen. Wie 
kan er nou beter dijken bouwen dan de ne- 
derlanders?"

Vrije tijd

In zijn vrije tijd houdt Wim Tetteroo zich 
intensief bezig met planologie en verbete
ring van infra-structuren. Uit wat hij gele
zen heeft over het „Tweede rapport van de 
Club van Rome" heeft hij begrepen dat het 
met de verdeling in onze wereld niet zo best 
zit. „Ik geloof dat de vakbeweging gelijk 
heeft met die afroming van grote winsten. 
Alleen zouden die dan wel naar de mensen 
in de arme landen dienen te gaan. Dan 
kunnen daar ginds mensen werken” . 
Hoewel hij best zijn vrije tijd aan het or
ganiseren van deze actie wil opofferen, ziet 
Wim Tetteroo liever dat de vakcentrales 
zijn taak overnemen. Maar wie mee wil 
doen kan zich nog wel bij hem opgeven. 
Centraal Meldingspunt —  Wim Tetteroo, 
Duitslandstraat 16, IJsselstein, 03408-2629.
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Wensen over de 
woonomgeving
Een verantwoorde vormgeving van stede- 
iijke gebieden dient zo nauw mogelijk aan 
te sluiten bij de wensen, die de mens heeft 
ten aanzien van zijn woonomgeving. Het 
sociaal-wetenschappelijke onderzoek in 
Nederland heeft in het verleden met ver
schillende benaderingswijzen getracht deze 
wensen nader aan te geven. De aandacht 
van deze onderzoekers was veelal gericht op 
de woning en de directe woonomgeving. De 
Rijksplanologische Dienst heeft een onder
zoek doen instellen, dat zowel aan de 
woning en naaste woonomgeving als aan de 
wijze waarop de woonomgeving in een 
ruimte woongebied is ingebed, aandacht 
heeft geschonken. Zo is de mate van 
tevredenheid met woonplaats, woonbuurt 
en woning gemeten. Gemeten naar de ver- 
schillende kerntypen blekken gemiddeld 9 
procent van de ondervraagden ontevreden 
te zijn met de woonplaats, 13 procent met 
de woonbuurt en 18 procent met de woning.

De ontevredenheidsindex is het hoogst in de 
grote kernen, het kleinst in de' kleine 
kernen; dit geldt zowel voor woonkern, 
woonbuurt als woning. Naast de migratie- 
motieven is ook de gewenste woonsituatie 
onderzocht. Ik volgorde van belangrijkheid 
werden de volgende voorkeuren genoemd: 
veel groen, rustig wonen, huis met tuin, 
goed openbaar vervoer, buiten wonen, vol
doende parkeerruimte, voldoende winkels, 
goede lagere scholen, dicht bij het centrum, 
dicht bij het werken, familie in de buurt, 
homogene leeftijdsopbouw. Duidelijk is de 
voorkeur voor groen, rust en tuin.

Opmerkelijk is de hoge score voor het 
openbaar vervoer.

Drang naar buiten

Hoewel de evaluatie van het onderzoek nog 
niet geheel gereed is, geeft een eerste rang
schikking van het materiaal steun aan de 
veronderstelling, dat de woonwensen die de 
drang naar buiten wonen stuwen, vooral be
rusten op de behoefte aan sfeer, privacy en 
aan speelruimte (in de overdrachtelijke 
zowel als in de letterlijke zin).

Als motieven met betrekking tot de woon
plaats komen uit het onderzoek naar voren:
— Buiten wonen is goed en gezond;
— Het ontvluchten van lawaai en drukte;
— De homogeniteit van de suburbane 
woonmilieus;—  Buiten wonen is voorde
liger.

Met betrekking tot het woontype kunnen de 
volgende motieven worden genoemd;
— De behoefte aan privacy;
— De behoefte aan direct contact met de 

begane grond;
— De behoefte aan identificatie (de 

behoefte aan een omgeving die duidelijk 
herkenbaar is en een duidelijke 
karakteristiek vertoont ten opzichte van 
omringenden gebieden).

De behoeften aan sfeer, privacy en aan 
speelruimte, waaronder bovengenoemde 
motieven en wensen gevangen kunnen wor
den, kunnen wellicht als fundamentele 
strevingen in onze samenleving worden 
aangemerkt. Indien de veronderstelling 
juist is, dat zijn aan de motivering voor de 
suburbanisatie ten grondslag liggen, dan 
maakt dat de grote kracht van deze bewe
ging begrijpelijker. Aldus staat te lezen in 
het jaarverslag-1973 van de 
Rijksplanologische Dienst.

H.L.

continentaal plat
De activiteiten op het Nederlandse deel van 
het continentaal plat nemen snel toe. In de 
eerste plaats betreffen zij de winning van 
mineralen en delfstoffen (zand, olie, gas). 
Voorts bestaan plannen voor de vestiging 
van activiteiten die men op het land zou 
willen weren, hetzij omdat zij daar milieu- 
verstorend werken, hetzij omdat daarvoor 
op het vasteland geen ruimte meer te vinden 
lijkt. Voorbeelden daarvan zijn plannen 
voor vliegvelden, averijhavens, industrie-ei- 
landen voor velerlei doeleinden en eilanden 
voor afvalverwerking. Elk van deze ac
tiviteiten zal invloed kunnen hebben op 
andere op zee plaatsvindende activiteiten, 
zoals scheepvaart, visserij, zand- en grind-

Snelle toeneming activiteiten *

winning. Bijzondere waakzaamheid lijkt 
geboden ten aanzien van de mogelijkheid ^  
van verstoring van de ecosystemen in de ^  
Noordzee, de riviermondingen en de Wad- ^  
denzee. w

Het is daarom gewenst, dat de diverse as- J  
pecten die aan de uitbreiding van de ac- V  
tiviteiten op het continentaal plat ver- A  
bonden zijn in onderlinge samenhang wor- ^  
den bezien. Hier kunnen zich ruimtelijke 
vraagstukken voordoen, óók waar het de re
latie met de activiteiten op het vasteland 
betreft. Aldus het jaarverslag - 1973 van de 
Rijks Planologische Dienst.

H.L.
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Geweld, Eenzaamheid, Werkloosheid en 
Geldontwaarding kentekenen van 1974
door dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fraktie in de Tweede Kamer
Over twee weken is het Kerstmis. Dat zou 
moeten zijn een tijd van de blijde bood
schap. Een boodschap die de wereld meer 
dan ooit nodig heeft. Die ook ons land meer 
dan ooit van node heeft.
Een boodschap die vraagt om vrede.
Een boodschap die vraagt om solidariteit, 
om aandacht voor elkander.
Om tot verzoening en vergeving bereid te 
willen zijn.
We mogen niet onverschillig zijn voor el
kander.
Gisteren, tien december hebben we de dag 
van de rechten van de mens genoemd.
De Raad van Kerken heeft aangeraden 
daar eens aandacht aan te besteden ook in 
de prediking van zondag j.1.
Daarbij is er op gewezen dat er nog véél 
lichamelijk geweld is!
Dat moeten we zeker afwijzen.
Het is heel erg nodig die toename van het 
geweld ernstig te nemen. Dat is een ernstige 
ontwikkeling.
Overal ook in ons land is dat het geval.
De cijfers liegen er niet om. Prof. van 
Bemmelen wees daar onlangs nog op. Uit de 
cijfers blijkt dat misdaden tegen het leven 
sinds 1%5 méér dan verdubbeld zijn! Uit 
diezelfde cijfers blijkt dat een andere groep 
geweld misdaden nog meer zijn gestegen. 
Dat zijn de vernielingen! Veel meer dan ver
dubbeld zijn de veroordelingen wegens ver
nielingen.
Dat is een slechte zaak.
Voeg daarbij nog de ontwikkeling bij de o- 
vertreding van de vuurwapenwet.
Ook daar valt een sterke stijging aan te 
wijzen. De zogenaamde toename van de 
welvaart is op zich geen verbetering.
De CHU heeft dat nooit geloofd.
De wijziging van de structuren is geen op
lossing.
Het zal uit de mens zelf moeten komen. 
We zien die verbetering ook in de verhou
ding tussen mensen jammer genoeg nu nog 
niet.
We zien als gezegd toename van de geweld
dadigheid. Tegen die voortdurende toena
me van gewelddadigheid heeft de CHU dit 
kabinet den Uyl gewaarschuwd.

Bij de behandeling van de begroting van 
Justitie werd door de CHU hierover een 
motie ingediend. Het kabinet den Uyl voel
de er nog niet voor.
Nu is er meer waardering voor het gezichts
punt van de CHU. Dat is op zich een goede 
zaak.

Ook wij geloven niet dat het enkel een zaak 
van meer effectief politie optreden is.
Dat hoort er wél bij. Maar er is méér. In de 
motie door ons voorgesteld werd ook 
gevraagd:

a. meer wetenschappelijk onderzoek naar 
de toename van de misdadigheid en van 
de onveiligheid.

b. beter politietoezicht en actiever 
recherche optreden.

c. versterking van de politie en van de 
hulpmiddelen van de politie.

Vorig jaar voelde dit kabinet den Uyl daar 
nog niet voor.
Nu krijgen we gelukkig een reactie die méér 
wijst in de richting van wat de CHU wilde. 
Beter laat dan nooit.
De toenairic van de vervrejmding tussen de 
mensen moet ons in de dagen naar de 
Kersttijd sterk bezig houden.
Die vervreemding uit zich ook in toegeno
men misdadigheid.
Zij uit zich ook in toegenomen geweldda- 
dighéid.
Maar ze uit zich nog in iets anders. Dat is 
de toename van de ^nzaamheid. Waar zijn 
mensen eenzamer dan in een grote stad. 
Waar zijn mensen eenzamer dan in grote 
samenlevingsverbanden.
Dat geldt ook voor de bejaarden.

Naar christen-democratisch beginsel is ie
dere levenstijdperk éven belangrijk.
Er is wat dat betreft geen verschil tussen de 
eerse en de laatste tien levensjaren. Daarom 
moeten we ze ook gelijk waarderen!
Daar heeft het de laatste tijd veel aan ont
broken. Waarderen we de bejaarden écht in 
onze omgeving. Behandelen we hem o f haar

écht als gelijke. Gunnen we haar o f hem 
;cht zijn invloed en onze tijd?
Ik geloof het niet. Althans niets wijst er nu 
op dat we dat echt doen.
Dan gaat het natuurlijk niet alleen o f in de 
;erste plaats om stoffelijke omstandighe
den.
Déér is de laatste tijd wel wat aan gebeurd. 
Maar het gaat ook en vooral om het geven 
van wat invloed.
Het gaat om het geven ook van een beetje 
van je eigen tijd.
Het diaconaat zal zich in de toekomst waar
schijnlijk meer uiten en moeten uiten in de 
bereidheid tot beschikbaarheid van tijd 
voor de naaste, dan in de bijdragen in de 
collectezak.
Hoe wezenlijk vaak die bijdrage op zich is. 
Velen zijn aan de zelfkant van de maat
schappij geraakt.
Ik heb er twee groepen genoemd.
Zij die getroffen werden door misdadigheid 
en gewelddadigheid en zij die getroffen zijn 
door eenzaamheid.
Eenzaamheid omdat oud geworden ze in de 
huidige maatschappij nauwelijks nog wor
den geaccepteerd, of eenzaamheid omdat ze 
als wedu we o f weduwnaar o f om andere re
den in een onvolledig o f gebroken gezin zijn 
achter gebleven écht zijn achtergebleven! 
Ook naar hun moeten nu in deze advents
dagen onze gedachten uitgaan. Maar er is 
daarnaast een ander groot maatschappelijk 
kwaad dat nu steeds meer onze aandacht 
vraagt.
Vorig jaar al vroeg Tolman van de zijde van 
de CHU om aanvullende werkgele
genheidsprogramma’s in de bouw.
Helaas er was in de kamer nauwelijks be
langstelling naar.
We zullen in het komende jaar naar de stel
lige overtuiging van de CHU fractie echter 
met een zéér grote werkloosheid worden ge
confronteerd.
Jammer dat dit kabinet den Uyl voor die 
nood toen geen maatregelen wilde nemen. 
Naast de angstwekkende toename van de 
werkeloosheid waarbij met name de werke
loosheid onde;’ de jeugd en de moeilijke

herplaatsbaarheid van de oudere werkne
mer ons moet verontrusten is ook de geld
ontwaarding een zeer groot maatschappe
lijk probleem waarmee we het volgende jaar 
vooral zullen worden geconfronteerd.
Van de zijde van de CHU is gezegd: „De 
kleine spaarder wordt bestolen” . Waar blijft 
de bijdrage van dit kabinet den Uyl om 
daar echt iets aan te doen. Waar is de be
reidheid de kleine spaarder gerechtigheid te 
doen. Wij kunnen die gerechtigheid niet 
ontdekken.
Bij 10% inflatie is 10% renteinkomsten uit 
gespaard geld niet anders dan vergoeding 
voor geldontwaarding.
Daarom hoort het voor de inkomstenbelas
ting althans zeker ten dele niet te worden 
belast. De CHU heeft in dien zin voorstellen 
ingediend. Er was in de kamer nauwelijks 
belangstelling voor. Dit kabinet voelde er 
helaas niets voor. Ze werden dan ook niet 
geaccepteerd. Jammer. Men onderschat de 
betekenis van dit probleem. Dat zeker nu 
een sociaal vraagstuk is. En waarvoor de 
christendemocratie en de CHU moet staan! 
We gaan donkere tijden tegemoet. Donkere 
tijden waar we juist de blijde boodschap, 
zeer van node hebben. -
De Kerstboodschap is juist nu juist in de 
huidige benarde omstandigheden voor land 
en volk van groot belang.
Die boodschap wijst ons op de verantwoor
delijkheid jegens de Allerhoogste.
Hij wijst ons verder op onze verantwoorde
lijkheid voor een ieder tegenover zichzelf. 
Maar hij wijst ons zeker op onze verant
woordelijkheid tegenover elkaar. Dat is een 
verantwoordelijkheid die juist nu ook heen 
wijst naar overleg en samenwerking.
Dat is een verantwoordelijkheid die afwijst 
polarisatie. Een verantwoordelijkheid die 
afwijst aanscherjjen van tegenstellingen. 
We moeten zoeken naar wat bindt en niet 
naar wat scheidt.
In dien zin is de adventstijd een tijd van 
inkeer, van stilte en van gebed.

RJ.H. Kruisinga

Onze grote voorganger Lohman-1839-1924
door mr. O. W. A, van Verschuer, voorzitter CHU

Van de voorzitter van de Lohmanstich- 
ting kreeg ik inzage van een werkstuk 
van zijn hand, dat hij maakte voor een 
lezing over Lohman.
Het is een indrukwekkend relaas waar
uit de mens Lohman naar voren komt 
als een man die vooral groot is omdat 
hij zichzelf niet zoekt.
Diepenhorst, de voorzitter van de Loh- 
manstichting, merkt op dat toen Loh
man in 1898 in de Kamer de juist 
overleden grote Engelse staatsman 
Gladstone herdacht met de woorden: 
,dlij is sterk geweest in het geloof aan 
zijn God en in dat geloof heeft hij ge
streden voor recht en gerechtigheid, 
onverschilligheid zelfs of zijn vrienden 
het al dan niet goed vonden; on
verschillig zelfs of zijn volk het goed 
vond, maar alleen vragende of God het 
goed vond”, het was alsof men een 
karakteristiek van Lohman zelf hoort.

Lohman als Gladstone, „the grand old 
man van Nederland”.
In de bittere strijd tussen Lohman en 
Kuyper, die Lohman niet gezocht maar 
ook niet ontweken heeft vinden we 
karaktertrekken van hedendaagse 
mensen terug.
Het kost ons nu nog geen moeite begrip 
en waardering te hebben voor Lohmans 
standpunt en erg weinig waardering 
voor de wijze waarop hij werd 
behandeld met name in de kwestie van 
de Vrije Universiteit.

Waarom ik dat vijftig jaren na Loh
mans sterfdag memoreer op een tijdstip 
dat wij met KVP en ARP een volgende 
stap willen zetten die moet leiden tot 
éénwording?
Omdat ik niet wil behoren tot diegenen 
die door het afbreken van 
scheidingsmuren ook niets meer van

hun verleden willen horen. Éénwording 
met KVP en ARP is voor mij niet het 
verloochenen van de gedachten van 
Lohman. Ik neem diens geestelijke 
bagage, voorzover ik mij die eigen kan 
maken, mee.
Ik heb daaraan ook behoefte, omdat 
een gedeelte van onze problemen — 
ook in verhouding tot ARP — minder 
ver dan we wel eens denken afligt van 
de woorden die Lohman sprak of dacht. 
Toen in 1878 de toelichting op de anti
revolutionaire beginselen in „ons 
program” met toelichting van Kuyper 
verscheen was Lohman ook gevraagd 
zijn handtekening hieronder te zetten. 
In artikel 1 stond oorspronkelijk onder 
vorming van ons volkskarakter „onder 
Calvinistische invloed”. Lohman stelde 
als amendement voor : „onder invloed 
der evangelies”. De eindredactie luidde: 
„onder invloed der hervorming”.

In deze tijd van discussie rond de 
statuten voor het CDA was die 
discussie van toen een ons zeer aan
sprekende discussie.
Kunt u zich voorstellen dat ik me wel 
eens afvraag welk standpunt Lohman 
nu zou hebben ingenomen?
Zouden we bij de besluitvorming van 
zaterdag 14 december en vrijdag 7 en 
zaterdag 8 februari iets van zijn 
wijsheid, van zijn eenvoud en zijn 
mildheid mogen laten doorklinken? 
Staatsraad Schokking herdacht Loh
man in 1937 bij een herdenkingsdienst 
na zijn geboorte aldus: „Gedachtig het 
woord uit de Heilige Schrift „gedenk 
Uw voorgangers” herdenken wij in 
grote eerbied en diepe dankbaarheid 
onze grote voorganger Lohman, die 
groot was omdat hij klein was voor 
God”.

Verschuer.
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PARLEMENTARIA

CDA-fracties bezorgd over gevolgen invoering 

geiiike beloning vrouwen en mannen
Bij de behandeling van het wetsontwerp 
inzake gelijk loon voor vrouwen en mannen 
heeft mr. G.C. van Dam (aa*.) sprekend 
mede namens KVP en CHU gewezen op de 
mogelijke problemen die invoering van deze 
wet kan hebben, ten nadele van de vrouw.

Kunnen, zo vroeg hij, overal de kon- 
sekwenties van dit wetsontwerp worden ge
dragen, met name in zwakke bedrijfstak
ken? Sprèker stelde dat de drie frakties het 
voorstel graag zonder voorbehoud vaart 
zouden wensen. Maar hij wees op de slechte 
ervaringen die zijn opgedaan met invoering 
van het minimum jeugdloon. Heeft de 
minister gedacht aan mogelijkheden om de 
gevolgen voor zwakke bedrijven en sektoren 
op te vangen?

ACHTERGROND VAN DIT VOORSTEL

Van Dam schetste de achtergrond van

waaruit de drie frakties dit wetsvoorstel 
benaderen als volgt:

Het gaat om het wegnemen van belemme
ringen voor de vrouw om deel te nemen aan 
het produktieproces, het gaat om het recht 
doen aan de vrouw, vergeleken met de man, 
Het gaat niet om een andere rolverdeling ol 
iets dergelijks. In dat kader zien wij dil 
wetsontwerp niet. Onze fracties juichen hel 
toe, dat in toenamende mate de vrouw qua 
opleiding, arbeidsplaats enz. dezelfde 
kansen krijgt en neemt als de man. Zij 
juichen het echter evenzeer toe, dat de 
vrouw in het volle besef van haar verant
woordelijkheid de taakverdeling tussen 
haar en haar man zo kiest, dat aan het gezin 
een hogere prioriteit wordt toegekend dan 
aan het leveren van een rechtstreeks be
loonde bijdrage aan het produktieproces. 
Meer dan een onderdeel van de vrouwen
emancipatie zien de fracties van KVP, CHU

en ARP, de gelijke beloning als een onder
deel van het proces van de werknemers- 
emancipatie. In dat proces, dat in de vorige 
eeuw begon, konden niet alle vraagstukken 
tegelijk worden opgelost, maar werd de weg 
van het werken met prioriteiten gekozen. 
Pas toen de sociale zekerheid op een rede
lijk peil was beland, kwam de gelijke be
loning in het vizier. Bij de uitvoering van 
dat beleid, mede op aandrang van interna
tionale en EEG-verplichtingen is een grote 
mate van geleidelijkheid betracht. Onze 
fracties hebben voor dat beleid, waarvoor 
vakbeweging, ondernemers en overheid te 
zamen de verantwoordelijkheid hebben ge
dragen, geen kwaad woord over. Zij hebben 
geen aanleiding op de prioriteitenbepaling, 
zoals die heeft plaatsgevonden, kritiek uit te 
oefenen. Het tempo, waarin de gelijke be
loning van vrouwen is bevorderd, getuigt 
van de nodige realiteitszin. Er zijn geen 
duidelijke economische brokken mee

gemaakt, die zouden zijn teruggeslagen op 
de hoofden van de betrokken vrouwen zelf. 
Het betrachte tempo heeft ertoe bijgedra
gen, dat het bedrijfsleven en daarbinnen de 
sectoren, waarin vele vrouwen arbeid 
vinden, de gelegenheid heeft gekregen, zich 
op de gelijke beloning in te stellen, aldus 
Van Dam.

Minister Boersma besteed een amen- 
dement-Nypels (D 66) om ook vrouwelijke 
ambtenaren onder dit wetsontwerp te laten 
vallen. De overheid heeft een volstrekt 
andere regeling dan het particulier bedrijfs
leven, aldus de bewindsman.
De bewindsman meende vooris dat in
voering van het minimum jeugdloon een 
veel zwaardere wissel voor het bedrijfsleven 
betekende dan invoering van gelijke be
loning van vrouwen en mannen.

H. van Spanning

Tilanus:

Bestudeer landsburgerschap voor de Antillen
Bij de behandeling van de begroting voor 
Suriname en de Nederlandse Antillen heeft 
drs. AJI.W. Tilanus de suggestie gedaan 
om te bezien of een landsburgerschap voor 
de Nederlandse Antillen kan worden inge
voerd.

Dit zal zijns inziens toekomstige moei
lijkheden over een nationaliteitenregeling 
kunnen voorkomen of verminderen.

Hij was voorts van oordeel dat het tijdstip 
van zelfstandigheid van de Antillen door de 
Antillen zelf moet worden bepaalden niet 
door Nederland moet worden opgedrongen. 
Hiervoor zal een Koninkrijkscommissie in 
een nieuwe samenstelling en met een 
nieuwe opdracht, moeten komen.

Over Suriname merkte Tilanus op dat de 
CHU instemt met de zelfstandigwording 
van Suriname. Nederland zal haar verant
woordelijkheid voor de ontwikkeling van 
Suriname tot uitdrukking moeten brengen 
in een ruimhartige ontwikkelingssa
menwerking; ook na de zelfstandigwording.

Spreker vroeg de medische faculteit in 
Suriname met de juridische faculteit; de 
paedagogische akademie; de akademie voor 
bestuurswetenschappen en de Sociale 
Akademie te bundelen tot één instituut voor 
hoger onderwijs. Daarmee kan, aldus spre
ker, de vorming van leidinggevend kader en 
de integratie van de bevolkingsgroepen 
bevorderd worden.

ARCHIEFSTUKKEN

Verder drong Tilanus er op aan de zich in 
Nederland bevindende archiefstukken uit 
Suriname in overleg met de departementen 
van CRM en Sociale Zaken te ordenen en te 
fotokopiëren, voordat ze naar Suriname 
worden teruggezonden. Hij deed de 
suggestie hierbij eventueel werkloze hoofd
arbeiders in te schakelen. De archiefstuk-

Zuidholiandse bestuurders 

gaan vergaderen

De kring Zuid Holland van de Vereniging 
van christelijk-historische- leden van 
gemeente- en provinciebesturen houdt op 
zaterdagmorgen 14 december een 
bijeenkomst in de Jan Prinszaal van het 
Groothandelsgebouw te Rotterdam. Het is 
de bedoeling met elkaar te praten over de 
algemene hulpverlening en voorts van 
gedachten te wisselen over een aantal 
actuele zaken, als de concept- 
structuurschets voor de bestuurlijke inde
ling.

De vergadering vangt om 10 uur aan en zal 
uiterlijk half een beëindigd zijn.

ken uit Suriname zijn thans vaak alleen 
maar herkenbaar aan de datum van de 
scheepspost, aldus de CH-woordvoerder.

H. van Spanning

Jaarvergadering CH-gemeente- en provinciebestuurders op

zaterdag 22 februari
De Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen 
houdt de jaarvergadering-1975 op zaterdag 
22 februari aanstaande. In het volgend 
nummer van het ledencontactblad „de 
Nederlander” wordt aandacht besteed aan

het programma van deze jaarvergadering. 
Het bestuur van de vereniging verwacht dat 
vele raads- en statenleden deze dag zullen 
willen vrijhouden om de vergadering, in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht, te 
kunnen bijwonen.

Tolman:

Huur- en subsidiebeleid in 
woningbouw is op verkeerde weg
Ondanks enige goede onderdelen van de 
nota zijn wij o J. op de verkeerde weg. In bij
zonder omstandigheden zijn bijzondere 
maatregelen gerechtvaardigd. De Overheid 
is daartoe ook geroepen. In normale om
standigheden met een naderend evenwicht 
tussen vraag en aanbod op de woningmarkt 
zal het marktmechanisme moeten func
tioneren. Wij hebben goede ervaringen met 
de liberalisatie opgedaan. Met het on
derhavige pakket van maatregelen doen wij 
m j. een stap terug.
Dit zei T. Tolman bij de behandeling van de 
nota Huur- en Subsidiebeleid vorige week 
tijdens een openbare commissievergadering 
in de Tweede Kamer.
Hij diende een motie in, waarin hij de rege
ring verzocht zich nader op de voorstellen in 
de nota te beraden en deze aan te passen 
aan het advies van de Raad van 
Volkshuisvesting.
Spreker herinnerde er aan dat de CHU 
steeds gewaarschuwd heeft voor de slechte 
ontwikkeling in de woningbouwsector. 
Onze zorg is werkelijkheid geworden. Er is 
een ontstellend hoge werkloosheid in de 
bouw.
Het huurbeleid bevindt zich, aldus Tolman, 
in een scheefgegroeide situatie. Er zij 
matige huurverhogingen tegenover sterk 
stijgende kosten, vooral in de nieuwbouw. 
De zwaar gesubsidieerde woningen worden 
bovendien voor een deel bewoond door 
mensen, die gezien hun inkomen, best een 
andere woning kunnen betalen.
De CH-woordvoerder zei het eens te zijn 
met de doelstelling van deze nota, waar 
gesproken wordt over het recht op een

woning voor ieder, tegen een passende prijs. 
Wat de uitvoering betreft scheiden echter 
de wegen. Ik heb sterk de indruk deze nota, 
dat de overheid het tot haar taak rekent, 
alle plooien in het volkshuisvestingsbeleid 
glad te strijken. Dat zal met de beste wil van 
de wereld niet lukken. Uitvoering van deze 
maatregelen zal leiden tot een toppunt van 
burokratie en dirigisme, aldus Tolman.

H. van Spanning

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Van Leijenhoist vraagt aktief beleid 
bij scholenbouw
De CHU-onderwijsdeskundige drs. G. van 
Leijenhorst heeft vorige week in de Tweede 
Kamer een motie ingediend waarin de 
regering wordt gevraagd minimaal 10.000 
permanente of semi-permanente school
lokalen te bouwen voor het voortgezet 
onderwijs, in de begrotingsjaren 1975, 1976 
en 1977.

Van Leijenhorst kwam met deze motie 
tijdens een openbare commissievergadering 
van de Kamer, waar gesproken werd over de 
nota Scholenbouwbeleid.
Hij betoogde dat de bouw van scholen voor 
het voortgezet onderwijs met kracht dient te 
worden bevorderd, enerzijds op grond van 
de heersende noodsituatie op het gebied van

Enige leden van de CHU-Tweede Kamerfractie vragen ter persoonlijke 
assistentie

e e n  full-tim e m ed ew erk er(sfe r)
hoofdzakelijk voor administratieve werkzaamheden.

Brieven met volledige gegevens richten aan de secretaris van de fraktie: 
H. Wisselink, Schipbeekseweg 13, te Bathmen (Ov.)

de scholenbouw; anderzijds gelet op de 
werkloosheid in de bouwsektor.

De CHU-woordvoerder was verheugd dat 
met deze nota een stuk op tafel ligt, waar
door de scholenbouw besproken kan 
worden. Hij meende echter dat de basisge
gevens waarvan wordt uitgegaan te globaal 
en te weinig gefundeerd zijn. De indeling in 
een derde deel vooroorlogse bouw; een 
derde na-oorlogse bouw tijdelijke voor
zieningen en een derde deel na-oorlogse 
bouw semi permanent o f permanent acntte 
hij te willekeurig. De vervangings
percentages zijn naar zijn mening 
minimaal.
Voorts is het bedrag per lokaal, dat op 
ƒ 200.000 is gesteld zijns inziens te laag.

Volgens Van Leijenhorst heeft staats
secretaris Veerman een scholenbouwsatel- 
liet gelanceerd die in een verkeerde baan 
om de onderwijsplaneet is terechtgekomen. 
Hij vreesde dat men er alleen met wat 
koerscorrecties niet uit zal komen. Er is een 
nieuwe lancering nodig, waarbij we zullen 
moeten uitgaan van meer betrouwbare ge
gevens. Het scholenbouwprogramma mag 
voorts niet los worden gezien van de situatie 
in de bouwwereld waar momenteel een 
groeiende werkloosheid heerst, aldus Van 
Leijenhorst.

H. van Spanning
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Spreiding van Rijksdiensten door B. Bol, oud-wethouder van Den Haag

Wanneer weten ambtenaren en 
gemeentebesturen wat er zal gaan gebeuren ?
De afgelopen week heeft de spreiding van Rijksdiensten weer heel wat emoties doen op
laaien in de Haag. Duizenden ambtenaren, waarvan vele vergezeld met hun vrouw, 
demonstreerden op het Binnenhof, waar de vertegenwoordigers van de ambtenarenbonden 
(de vijf centrales) een gesprek hadden met de Spreidingscommissie uit de Tweede Kamer.

De voorzitter van deze commissie, de heer 
Wieringa (P.v.d.A) zeide er van uit te gaan 
dat de definitieve regeringsplannen over de 
spreiding nog in 1974 bekend zouden 
worden gemaakt. Pas daarna zou het zin 
hebben ook met anderen, b.v. het 
gemeentebestuur van den Haag te praten. 
Betekent dat opnieuw dat men mag gaan 
horen wat de plannen zijn, zonder dat, in 
welk stadium ook vooraf, op normale wijze 
overleg kon worden gepleegd?

P.T.T. toch weg?

De heer Wieringa zei dat hij en zijn partij er 
van uit gaan dat de spreiding gewoon door
gaat, zij het op een zo groot mogelijke basis 
van vrijwilligheid. Wat bedoelt hij met de 
woorden „op een zo groot mogelijke basis” , 
is dat dan niet echt, helemaal op basis van 
vrijwilligheid?
De heer Wieringa meende inderdaad, dat 
die vrijwilligheid in de knel kan komen 
wanneer bepaalde sleutelfiguren het af la
ten weten. Voor hen zouden wel heel zware 
privé-zaken moeten gelden, wilden zij hier 
mogen blijven, aldus de heer Wieringa aan 
een verslaggever;
Ik denk dat de P.T.T. dat niet neemt. 
Trouwens laten we hopen dat dit ook voor 
de meerderheid van de Tweede Kamer zal 
gelden. Men zal heel duidelijk moeten 
maken wat men onder vrijwilligheid ver
staat. En snel, want de onrunst onder het 
personeel groeit hier en daar al hard. In 
vakbondskringen wijst men er de regering 
reeds op dat de situatie zonder meer ex
plosief is. En daar kan men het weten, want 
men heeft te maken gehad met het Alg. 
Burgerlijk Pensioenfonds en nog steeds met 
het C.B.S.
Vooral bij het C.B.S., daalde de producti
viteit snel en langdurig, dank zij on
zekerheid, onrust en onvoldoende in
formatie.
Overigens lazen we ook nog dat de heer 
Wieringa had gezegd dat een dienst die 
werd gespreid toch 40 tot 50% van het 
personeei mee moest krijgen, wilde die 
dienst elders redelijk functioneren. Hij 
meende dat bij de Centrale Directie der 
P.T.T. dit percentage wel te halen zou zijn. 
Dus toch P.T.T. exit? Nee toch!

Overzicht spreidingsiust Rijksdiensten

Voor een goed, historisch overzicht is het 
wellicht goed in het kort weer te geven wat 
er zo al over de spreiding Rijksdiensten aan 
de orde is geweest. Nadere bestudering is óf 
voldoende voor een uitnemende dissertatie 
ó f om een regering te bewegen nu eindelijk 
tot een verantwoord beleid te komen.
In 1952 vinden we al in een rapport over de 
agglomeratie den Haag dat overbelasting 
moet worden voorkomen, b.v. door sprei
ding van Rijksdiensten.
In 1957 wordt in de Tweede Kamer bij een 
debat over ruimtelijke ordening en een 
brochure ,JIet Westen en overig 
Nederland" een motie aangenomen waarin 
een nota wordt gevraagd over ruimtelijke 
ordening.
In 1958 brengt een werkcommissie Westen 
des lands van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan het rapport „De ont
wikkeling van het Westen des lands uit. 
Daarin staat o.a.: Het overheidspersoneel in 
deze agglomeratie omvat 78.000 personen, 
waarvan 52.000 Rijksambtenaren. Deze 
administratieve functie behoort tot de 
belangrijkste stuwende functie van den 
Haag.

Verder vindt men er in de raming van de 
bevolkingsgroei van de stedengroep den 
Haag-Leiden-Delft, geraamd in 1980 op U  
miljoen inwoners. Dat betekent t.o.v. de 
capaciteit een „overloop” van 120D00 
inwoners. Bij de gegeven ruimtelijke span
ning moet dit een reden zijn om de 
mogelijkheid van een zekere decentralisatie 
van het administratieve apparaat onder 
ogen te zien, aldus dat rapport. Maar ziet 
men nu de werkelijkheid dan is het aantal

inwoners enige honderdduizenden minder 
en dus de capaciteit ruim voldoende. Maar 
het zou nog veel meer dan 10 j ^  duren eer 
de rijksoverheid zon beseffen dat alle prog
noses tot dan toe veel en veel te hoog waren. 
Niettemin, al die jaren ging men uit van die 
veel te hoge cijfer. Nu niet meer?

Drees jr.in 1959 en fanatiek

Op 13 Februari 1959 kwam het Algemeen 
Dagblad met het volgende verhaal;
,d)en Haag—  De directeur van de 
Rijksbegroting dr. W . Drees Jr. heeft de 
pennen en tongen losgemaakt over zjjn 
denkbeeld: het regeringscentrum uit den 
Haag te verplaatsen naar het Oosten van 
Nederland. In het Personeelsblad van het 
Departement van Financiën beval dr. Drees 
een integrale overplaatsing van het re
geringscentrum aan naar een streek ,Jussen 
Assen en Almelo”. Zijn mening kwam-kort 
weergegeven-hierop neer dat een dergeiijke 
verhuizing ruimte zou maken in de 
dichtgroeiende randstad Holland en een 
stimulans aan een gelijkmatige ont
wikkeling voor het gehele land zon geven. 
Op langere termijn, zo schreef dr. Drees, 
hebben overheidsdiensten de neiging nog 
sneller te groeien dat de economie als 
geheel. Op het ogenblik zijn bij het 
regeringscentrum direct en indirect circa
50.000 gezinnen betrokken. Over een halve 
eeuw is dat vermoedelijk een honderd
duizend gezinnen, zo’n drie tot vier
honderdduizend mensen.”

Zo dacht dr. Drees er 15 jaar geleden over. 
Maar nu? Wel, den Haag is van haar 
hoogste bevolkingscijfer (ruim 600B00) 
teruggevallen tot ongeveer 483JOOO; verloor 
de laatste 5 jaren niet minder dan 22BOO 
arbeidsplaatsen en heeft een werk
loosheidscijfer dat na 1950 nog niet zó hoog 
is geweest.
Die cijfers "Mn toch wel indrukwekkend, 
maar het heeft dr. Drees niet van mening 
doen veranderen, want bij de laatste 
parlementsverkiezingen zei hij in Heerien 
ojn.: ,Naar Heerien moet je geen CJ3.S., 
overbrengen, maar diensten die een zelf
standige eenheid vormen, zoals het AiJP., 
de P.T.T.” Overigens vond de heer Drees 
dat men in het verleden te aarzelend is ge
weest met de spreiding van Rijksdiensten. 
,dk ben zelf een fanatiek spreider”, zei hij, 
aldus het Limburgs Dagblad.

Vanaf 1960

Laten we overigens niet denken dat alleen 
de heer Drees Jr. voorstander van Spreiding 
is in het parlement. In het verleden togen 
vele kamerleden naar het Noorden, Oosten 
o f Zuiden van ons land, met diverse 
„departementen op zak” , opdat men kon 
kiezen aan welk ministerie men de voorkeur 
gaf.
In 1960 besloot Minister v. Aartsen tot 
instelling van de „Commissie Spreiding 
Rijksinstellingen” Tot voorzitter van deze 
commissie werd benoemd dr. Drees sr. de 
oud-minister-president dus.
De opdracht omvatte; enerzijds de ruim
telijke problemen van het Westen, in het 
bijzonder de haagse agglomeratie, en de 
ontwikkeling van andere gebieden, ander
zijds de bezwaren verbonden aan ver
plaatsing i.v.m. een doelmatige werking en 
t.b.v. het personeel.
In datzelfde jaar lezen we in de eerste „nota 
inzake ruimtelijke ordening” dat van het 
totaal aan rijksambtenaren van 218.000 
(inclusief Staatsmijnen en P.T.T.) er rond
42.000 in de Haag werkzaam zijn.

In 1961 brengt de commissie o.l.v. dr. Drees 
sr. rapport uit, dat eerst in 1964 ver
trouwelijk ter kennis van de Tweede Kamer 
werd gebracht, maar tot op de huidige dag 
nog niet kon worden ingezien, laat staan er 
over gehoord, door het gemeentebestuur 
van den Haag of van de Haagse regio.

De commissie noemde als nieuwe

Bewaar dit nummer van het ledencontactblad „De Nederlander”. Het be
vat de stukken, nodig voor de besprekingen over de ontwerp-statuten 
voor het CDA.
Dat ontwerp, de amendementen en het pre-advies van het CDA-bestuur 
komen niet allen in bespreking op de vergadering van de Unieraad op 
zaterdag 14 december, maar ook op de algemene vergadering van de 
CHU, welke gehouden wordt op .vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari 
van het volgend jaar.
Het ligt niet in de bedoeling deze stukken nog afzonderlijk rond te 
zenden.

De redactie van de Nederlander gaat 
in een aantal artikelen aandacht 
besteden aan het Spreidingsbeleid 
van de regering.
Dit beleid wordt besproken vanuit 
regionale gezichtspunten. In 
nevenstaand afbkel is een Haagse 
deskundige aan het woord.
In de volgende artikelen zullen ver
tegenwoordigers van andere land
streken de problematiek belichten.

vestigingsplaatsen Zwolle, Apeldoorn en 
Deventer. Rekening houdend met taak en 
opbouw van het rijksapparaat en uiteraard 
een doelmatige werking, zou overplaatsing 

,van 7400 rijksambtenaren (waarvan 6000 
uit den Haag) mogelijk zijn. Er werd 

■overigens vooral aandaeht gevraagd voor de 
personeelsvraagstukken, doch de kosten 
achtte men niet hoog. Wel vond men 

•dringend gewenst zekerheid over omvang, 
aanwijzing diensten, termijnen, gemeenten 
van vestiging, enz.
Een werkcommissie werd nodig geacht. 
Dat werd reeds enige maanden later (Dec. 
1961) gevormd.

Vanaf 1966 is Spreiding Rijksdiensten veel
vuldig aan de orde, het zij in een werkgroep, 
een commissie, de Tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening, enz. enz.,
kortom er wordt veelvuldig over beraad- 
slpgd, totdat Min. Pres. de Jong in 1967, 
tijdens de algemene politieke be
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schouwingen bekend maakt dat 15 met 
name genoemde rijksdiensten zullen 
worden overgeplaatst. Nadat intussen —  al 
o f niet vanuit de aanbevelingen van de 
commissie Drees —  verschillende diensten 
uit den Haag waren overgeplaatst.

Een bom sloeg in

Deze mededeling sloeg als een bom in. Het 
gemeentebestuur van den Haag vroeg 
onmiddelijk telegraffsch geboor. Een 
delegatie van B. en W . van ’s-Gravenhage 
werd spoedig ontvangen, besprekingen 
kwamen in allerlei groepen en vormen op 
gang, de geruchten kwamen los en officieel 
werd een bureau „Centraal Bureau Sprei
ding Rijksdienst” ingesteld, dat belast werd 
met voorbereiding, coördinatie enz. kortom 
met alles wat met de spreiding te maken 
had. Bekend werd gemaakt dat de 15 
diensten, variërend van 8 tot 740 man, in 
totaal 1700 man zou omvatten.
Doordat niet iedereen precies begrepen had 
waar het om ging, kon het gebeuren dat be
drijven die bezig waren te bekijken o f zij 
zich in Nederland — liefst in den Haag — 
zouden vestigen, zich terugtrokken, of 
eenvoudig niets meer van zich lieten horen. 
Al was nadrukkelijk gesteld door de Min. 
President dat den Haag regeringscentrum 
zou blijven, en was dat juist voor velen van 
belang zich hier — o f in Nederland —  te 
vestigen, toch bleef er wantrouwen en 
wendde men zich gemakkelijker tot plaat
sen buiten Nederland.
Het overleg met de Rijksoverheid leidde er 
gelukkig reeds spoedig toe, dat een com
missie werd ingesteld tussen Rijk, Prov. 
Zuid Holland en gemeente den Haag om de 
gewenste en mogelijke ontwikkeling van 
den Haag nader te bezien.
Deze commissie stond o.l.v. Minister Schut

en bracht precies na een jaar haar rapport 
uit. Dit rapport gaf allereerst een beeld van 
de huidige tekortkomingen op het gebied 
van de woningbouw, sterk teruglopende 
actieve bevolkingsgroepen, enz.
Ideeën werden aangedragen die het 
toekomstbeeld van den Haag als re
geringscentrum moesten inspireren, het 
bedrijfsleven vertrouwen geven om hier te 
investeren, waarbij geconstateerd werd dat 
VAN GROOT BELANG ZULLEN ZDN 
DE IMPULSEN DIE DE OVERHEID 
ZAL WETEN TE GEVEN VOOR DE 
ONTPLOOIING VAN DEN HAAG.
En om dat laatste heeft het nu altijd op
nieuw gedraaid.
Dat toekomstbeeld was afgestemd op de 
karakteristieke functies van den Haag: de 
nationale en internationale administratieve 
functie, de centrumfunktie, het congres
wezen en het toerisme. De taken van talrijke 
overheidsdiensten en nog talrijker nationale 
en internationale diensten en instellingen 
zijn met elkaar verweven en verbonden.
De realisatie van dat toekomstbeeld vraagt 
een stimulerend, goed gecoördineerd beleid 
van het Rijk, Provincie en Gemeente, 
teneinde o.m. een gunstig internationaal 
vestigingsklimaat in stand te houden. De 
desintegratie van de stad moet een halt 
worden toegeroepen door een zo snel 
mogelijke uitvoering van een program voor 
de binnenstad, waarin velerlei en uit
eenlopende functies sterk geconcentreerd 
zijn opgenomen, en vooral de woonfunctie 
niet mag worden vergeten.

De laatste vijfjaren
Op dat moment dachten we dat de achter
uitgang van den Haag zou worden gestopt.
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DE GA5PERI

EEN EUROPEAAN VAN HET EERSTE 
UUR

Het was geen geringe overgang de afgelopen 
week: van de behandeling van het belas
tingplan voor 1975 op het Haagse Binnen
hof naar een fractievergadering op 6 
december van de christen-democratische 
fractie in het europees parlement in een 
zonovergoten Trento, de oude conciliestad 
in Alto Adige in de Dolomieten. De 
Europese christen-democraten kwamen 
daar bij elkaar om te herdenken dat twintig 
jaar geleden de grote Italiaanse christen
democraat Alcide De Gasperi overleed.
De fractie had daarin aanleiding gevonden 
zijn normale maandelijkse vergadering ter 
voorbereiding van de plenaire zitting ook in 
Trento te houden. Het was een merkwaar
dige gewaarwording om op „pakjesavond” , 
'5 december (een feest dat in europa nog niet 
is geharmoniseerd) op het verstilde plein 
rondom de Dom van Trento dezelfde maan 
door geheel andere bomen te zien schijnen.

VEEL GASTEN

Voorzitter Lücker kon bij de opening van 
de — ditmaal openbare —  fractieverga
dering een groot aantal gasten welkom 
heten. Van buiten de Gemeenschap waren 
er onder meer vertegenwoordigers van 
christen-democratische partijen uit 
Oostenrijk, Spanje, Malta, Guatamala en 
Chili. Uit de Gemeenschap waren o.m. 
aanwezig de eerste voorzitter van de 
Europese Commissie professor Walter 
Hallstein en de vroegere duitse bond
skanselier Kiesinger. Het geheel uiteraard 
gecompleteerd met een zeer groot aantal 
vooraanstaande Italiaanse christen-de
mocraten.

EEN BEWOGEN LEVEN

De Gasperi werd op 3 april 1881 in Pieve 
Tesino (Trient) geboren, dat destijds 
Oostenrijks gebied was. Hij studeerde eerst 
in Trient en later in Wenen. Na zijn 
promotie tot doctor in de filosofie werd hij 
eerst journalist, maar ging vrij spoedig in de 
politiek. In 1905 richtte hij de Trientiner 
Volkspartij op, voor welke partij hij in 1911 
lid werd van het parlement in Wenen.
Na de eerste wereldoorlog, toen zijn 
geboortegrond deel uitmaakte van Italië 
werd hij voor de Italiaanse volkspartij lid 
van het Italiaanse parlement. In 1921 werd 
hij fractievoorzitter voor deze partij. Het 
fascisme van Mussolini maakte een einde 
aan deze Italiaanse volkspartij en voorlopig 
ook aan de politieke earriére en rol van De 
Gasperi. Hij werd wegens zijn anti
fascistische houding door het régime tot 
vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na 
zestien maanden werd hij vrijgelaten. 
Daarna werkte hij tot aan de bevrijding in 
de bibliotheek van het Vaticaan. In de loop 
van de tweede wereldoorlog schreef De 
Gasperi daar zijn „gedachten over de 
wederopbouw”, een politiek document dat 
tegen het einde van het jaar 1943 het of
ficiële programma van de Italiaanse 
christen-democraten zou worden. Direct na 
de bevrijding van het fascisme in 1944 werd 
De Gasperi op een congres in Napels tot 
secretaris van de partij gekozen. Daarna 
vervulde hij verschillende ministerfuncties: 
eerst als minister zonder portefeuille, 
daarna als minister van buitenlandse zaken 
en van december 1945 tot 1953 als minister
president.

EENHEID

De Gasperi was een overtuigd Europeaan.
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Helaas. Van dat prachtig perspectief uit dat 
rapport is niet veel terecht gekomen. In
tegendeel. Sindsdien zijn tientallen 
Burgemeesters en verschillende Commis
sarissen der Koningin uit Noorden, Oosten 
en Zuiden naar den Haag gekomen om van 
„den Haag” te vragen welke rijksdiensten 
naar hun gemeente of gebied kon worden 
overgeplaatst.
En in 1974 kwam het kabinet Biesheuvel 
met de nota „De ontwikkeling van de Haag
se agglomeratie en de afremming van de 
groei van de kantorensector” . Het huidig 
kabinet heeft zich met inhoud en doelstel
lingen van die nota verenigd, waardoor in 
12 jaar niet minder dan 16.000 ar
beidsplaatsen uit de Haagse regio naar het 
Noorden o f Zuiden zouden worden ver
plaatst. Op basis waarvan kwam men tot dit 
plan? Op basis van verouderde cijfers. 
Cijfers van 1966 toen hier, evenals bijna 
overal elders, nog sprake was van groei. 
Maar ik vertelde het U al, sedertdien is de 
werkgelegenheid in den Haag sterk 
achteruit gegaan, in 5 jaar tijd raakten we 
niet minder ĉ an 22.000 arbeidsplaatsen 
kwijt. En voor wat de Haagse regio betreft, 
daar ging men de laatste 2 jaren met 7000 
arbeidsplaatsen achteruit. Dat is heel iets 
anders dan groei.
Een volgend argument is dat de congestie 
uit de Randstad moet verdwijnen en de 
arbeidsmarkt minder overspannen dient te 
zijn. Inderdaad zijn er delen in de Randstad 
waar sprake is van congestie, heel duidelijk 
zelfs. Dat geldt echter allesbehalve voor den 
Haag o f de Haagse regio, met zijn zeer 
sterke bevolkingsterugloop, vermindering 
met niet minder dan 10% van het aantal 
arbeidsplaatsen, meer leegstand van 
kantoren dan aanvaardbaar is en een 
zorgelijk ongekend hoog werkloos
heidscijfer.

Vat wij vragen

Aangetoond hebbend dat de argumenten 
tot spreiding van Rijksdiensten niet geld 
voor den Haag, vragen wij:
a. overleg met Rijk en Provincie, alvorens

nieuwe werkgelegenheid aan deze 
gemeente wordt onttrokken.

b. met erkenning van de problemen in 
Noorden en Zuiden, vragen wij, indien al 
tot verplaatsing uit de Haagse regio moet 
worden besloten, deze te beperken tot de 
groei van de Rijksdiensten.

c. te overwegen of de honderden miljoenen 
die de huidige plannen zullen kosten, 
niet veel effectiever en doelmatiger voor 
Noorden en Zuiden kunnen worden 
aangewend. Een recente berekening 
door de P.T.T. heeft aangetoond dat een 
kwart miljoen gulden per arbeidsplaats 
nodig zal zijn.

d. Schep voor den Haag de mogelijkheid in 
of in de directe omgeving van de stad 
tienduizend woningen extra te bouwen. 
Aantrekkelijke woningen die kan mee
werken de desintegratie terug te draaien

e. aandacht voor de menselijke aspecten 
van de Spreiding. De leefsfeer van hen 
die wegtrekken en de achteruitgang voor 
hen die blijven.

f. de grootst mogelijke medewerking bij het 
aantrekken van nieuwe, gedifferentieer
de werkgelegenheid voor onze stad.

Indien het waar is dat Min. Gruyters heeft 
gezegd: „door de steden te redden, redden 
we ons land, laat dit kabinet daar dan ook 
naar handelen. In den Haag is op velerlei 
terrein het absolute minimum van allerlei 
infrastructuur bereikt, wil men althans nog 
spreken over het redelijk functioneren van 
de stad.
In de derde nota ruimtelijke ordening 
vinden wij de gedachte dat de regering 
meent dat het streven naar een bloeiend 
voortbestaan van de aanwezige stedelijke 
structuur een meer centrale plaats verdien! 
in het beleid. Daarnaast vindt zij het om 
economische, sociale en culturele redenen 
gewenst de verarming van zovele steden c.q, 
stedelijke gemeenschappen te keren. De 
voortgaande ontvolking van de oudere 
stadsdelen acht zij zorgelijk.
Welnu, wij zijn het er van harte mee eens. 
Maar laten we dan nog deze week beginnen 
met in te halen wat reeds zolang is achter, 
gebleven.
Heel het volk ten goede.

Van de aanvang af nam hij deel aan het 
internationaal overleg gericht op een ver
enigd Europa. Zo was hij in 1948 aanwezig 
op het eerste Europese congres in den Haag. 
Met Schuman en Adenauer was hij de 
oprichter van de Europese Gemeenschap 
voor kolen en staal, de eerste europese 
instelling.
De Gasperie heeft de oprichting van de hui
dige economische gemeenschap niet meer 
kunnen meemaken: hij stierf op 19 
augustus 1954 in Sella de Valsugana. 
Daarvoor had hij in 1952 te Aken voor de 
eerste maal de Karei de Grote Prijs voor 
zijn europese werk in ontvangst mogen 
nemen.
Wezenlijk voor een europese éénwording 
was voor De Gasperi de medewerking van 
de jeugd en het ontwerpen van een sociaal 
statuut, waarin de europese werknemers 
zich terug zouden kunnen vinden.
Maar ook overigens had hij een zeer 
vooruitziende blik. In 1951 gaf hij in een 
rede te Straatsburg aan hoe naar zijn oor
deel de financiële basis van de europese 
gemeensehap zou moeten worden.
Het systeem dat we thans per 1 januari 1975 
gaan invoeren is in hoofdtrekken daaraan 
gelijk!
De Gasperio was een man die zich altijd 
richtte op de eenheid en op de samenwer
king met andersdenkenden. Ook toen de 
christen-democraten in Italië de absolute 
meerderheid bezaten streefde hij naar 
samenwerking met andere constructieve 
partijen.
„Opdat wij allen één zijn” was zijn —  aan

het evangelie van Johannes ontleende — 
titel van een rede die hij in 1953 in Rome 
hield en waarin hij de nadruk legde op het 
feit dat het christendom alle mensen toebe
hoort en zich tot alle mensen richt. Een volk 
dat zijn godsdienst verliest, verliest ook zijn 
cultuur, is een andere bekende uitspraak 
van hem. „Het woord christelijk toevoegen 
aan politiek is een integrale gedachte die 
heel ons leven beïnvloedt” .

HERDENKING

De officiële herdenkingsbijeenkomst in de 
middag van 6 december, georganiseerd 
door de italiaanse ehristen-democraten, 
werd een groot getuigenis van de invloed die 
De Gasperi op het christen-democratisch 
denken in Europa heeft gehad. Behalve 
fractie-voorzitter Lüeker Cer was moed 
voor nodig om zo kort na de tweede‘wereld
oorlog, zoals De Gasperi deed, contact op te 
nemen met duitse politiei”) voerden 
daaronder meer de voorzitter van de 
Italiaanse Senaat, de voorzitter van de Raad 
van Europa, de secretaris van de 
Oostenrijkse c.d., Kohlmaier, en de 
secretaris van de Italiaanse c.d., Leone, het 
woord.

Ik sluit dit verslag van deze waardige 
herdenking van de Italiaanse staatsman De 
Gasperi af met een laatste citaat uit zijn 
rede in Rome in 1953:
„Europa is in zijn beste deel reeds een 
eenheid; er is een europese geschiedenis en 
er is een europese cultuur”.

Twee belangrijke
d o o rknelpunten m r. H. K . J. B eern in k

Niet minder dan 150 christelijk-historische 
kiesverenigingen hebben amendementen 
ingediend op het ontwerp van de statuten 
voor het CDA. Ook van de zijde van de ARP 
en in iets mindere mate van de KVP zijn 
honderden amendementen ingediend.
Het zal een heksentoer zijn al deze 
amendementen op overzichtelijke wijze aan 
de partijorganen toe te zenden en het is de 
vraag, of zij wel op één dag kunnen worden 
behandeld. De kiesverenigingen, die amen
dementen hebben ingediend, hebben het 
recht ze toe te lichten en te verdedigen. De 
een kan dat kort en krachtig in een paar 
minuten, de ander heeft wat meer tijd 
nodig.
De vraag rijst, wat er gaat gebeuren, wan
neer één partij een amendement aanvaardt, 
dat door de twee andere partijen wordt af
gewezen. Het is ook mogelijk, dat twee 
partijen een amendement aanvaarden, dat 
door de derde partij niet wordt over
genomen. Duidelijk dient vast te staan, wat 
er dan gaat gebeuren. Eigenlijk zou het het 
beste zijn, wanneer de partijorganen van 
alle amendementen —  dus niet alleen van 
de eigen partij, maar ook van die van de 
twee andere partijen —  op de hoogte 
zouden zijn, maar ik moet toegeven, dat dit 
technisch op bezwaren kan stuiten.

VIER GROEPEN

Zie ik het goed, dan zijn de amendementen 
in vier groepen te verdelen:
1. amendementen van redactionele en 
technische aard,
2. amendementen van organisatorische 
aard,
3. amendementen betreffende de grond- 
slag,
4. amendementen van praktisch-politieke 
aard.
De eerste groep kan ik op dit moment on
besproken laten. Daarover zal men het zon
der uitvoerige discussies wel eens kunnen 
worden.
De amendementen van organisatorische 
aard zijn zaken van grote betekenis. Zij 
betreffen het instituut van de rechtstreekse 
leden, de integratie van partijbureaus en 
wetenschappelijke instituten, de samenstel
ling van het congres en dergelijke. Men kan 
hierover van mening verschillen en er zal 
wel een hartig woordje over worden ge
sproken, maar ik acht de amendementen 
van de derde en vierde groep toch belang- 
rijker.

WELKE GRONDSLAG?

Welke grondslag zal het CDA krijgen? Het 
ontwerp van de statwten spreekt over „het 
aanvaarden van het Evangelie als richtsnoer 
voor het politieke handelen” . Ongeveer 100

christelijk-historische kiesverenigingen en 
ook vele anti-revolutionaire kiesver
enigingen hebben voorgesteld het woord 
„Evangelie" te vervangen door „het Woord 
Gods” of door eenvoudig „de Bijbel” . In het 
woord „Evangelie” ziet men een verschra
ling en vermagering van de grondslag. 
Mijns inziens terecht. Wij leven in een tijd, 
waarin het evangelie vermaatschappelijkt 
wordt en als een instrument gebruikt wordt 
door de vernieuwingstheologie in onze 
kerken. Dr. De Ru schrijft in zijn „De 
verleiding der revolutie” , dat men een 
missionaire ehristologie tracht te ont- 
werpén, waarin Jezus van Nazareth alle 
trekken draagt van de revolutionaire 
afgoden van deze tijd. Daarbij wordt het 
evangelie vaak misbruikt. Vanzelfsprekend 
moet het Evangelie als onderdeel van de 
Bijbel ons politiek denken en handelen 
beïnvloeden en beheersen. Maar ook het 
Oude Testament dient daarbij een rol te 
spelen. Ik weet wel, dat het Evangelie de 
vervulling is van het Oude Testament. Maar 
daarmee is de vraag omtrent de grondslag 
niet opgelost. Het Oude Testament bevat de 
tien geboden; spreekt evengoed als het 
Nieuwe over barmhartigheid, rechtvaar
digheid en naastenliefde.
Sterk heeft mij altijd aangesproken het 
woord van de Spreukendichter Agur: „Geef 
mij armoede noch rijkdom, voed mij met 
het brood, mij toebedeeld; opdat ik verza
digd zijnde, U niet verloochene en zegge: 
Wie is de Here? Noch ook, verarmd zijnde, 
stele en mij aan de naam van mijn God 
vergrijpe” (Spreuken 30: 8 en 9). Houdt niet 
Leviticus 19 een duidelijke aanwijzing in 
om te zorgen voor armen en vreemdelingen? 
Vermelding verdient dat de rooms-katho- 
lieke bisschoppen in ons land in hun brief 
over de abortus wijzen op Psalm 139: 13 en 
16. En zo zijn er met groot gemak vele pas
sages uit het Oude Testament aan te wijzen, 
die net zo goed als het Evangelie, richtsnoer 
kunnen zijn bij het politiek denken en 
politiek handelen.
Onze Bijbel is geen politiek handboek. Wij 
mogen de Bijbel ook niet verlagen tot 
politiek. Maar wij moeten de Bijbel „ver
talen” in die zin, dat het ons ernst is met de 
ontzaglijke vraagstukken, die ons in onze 
samenleving, nationaal en internationaal 
bezig houden, bij het ons door de Bijbel 
geschonken licht te benaderen.
Wie aanvaardt, dat de Bijbel Gods Woord 
is, zal ook de Bijbel als grondslag van de 
partij, waartoe hij wil behoren, aanvaard 
willen zien. Wie zich tegen een dergelijke 
grondslag verzet, loopt het gevaar gezien te 
worden als een aanhanger van een vermaat
schappelijkt Evangelie, dat bij velen weer
zin en wrevel opwekt. Met als gevolg een
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Uniebureau gesloten tussen kerst en nieuwjaar
Het Uniebureau te Den Haag is gesloten van dinsdagmiddag 24 december te 
16.00 uur tot en met woensdag 1 januari. Gedurende deze periode zal de bin
nengekomen post wel afgehandeld worden.
Het bureau is telefonisch niet bereikbaar en bezoekers zullen aan de 
Wassenaarseweg 7 te Den Haag voor en gesloten deur staan.
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CDA
INTRODUaiE

AKTUEEL

Het jaar 1974 zal in de geschiedenis ondermeer bekend blijven als het Jaar, waar
in een nienwe ster aan de Nederlandse politieke hemel verscheen: het Christen- 
DemOcratisch Appèl.
Was het CDA, voortgekomen uit de samenwerking van ARP, CHÜ en KVP, se
dert haar oprichting in juni ’73 voor velen nog altijd een ietwat mistige zaak, na 
de staten- en raadsverkiezingen is het CDA een poUtieke realiteit.
Wist n dat in 10 provincies thans een christen-democratische statenfractie werkt 
en in zo’n 200 gemeenten, waaronder vrijwel alle grote, christen-democratische 
raadsfracties?
Maar daarmee zijn we er nog niet. We zijn op mars!
De ophouw van een politieke beweging als het CDA is geen gering karwei. Geloof 
in de zaak, doorzettingsvermogen en ook geduld z^n noodz^elijke ingrediënten. 
Het spreelrt vanzelf dat een goede informatie aan de leden van ARP, CHU, KVP 
en de rechtstreekse leden over de gang van zaken in en rond het CDA onmisbaar 
is. Daarvoor is deze rubriek bedoeld. Voorlopig één keer per maand zal in dit 
blad, evenals in „Politiek Nieuws” (KVP) en ,^ederlandse Gedachten”, onder de 
kop „CDA Aktueel” worden gepoogd u ,j>ij te praten”. Dezelfde tekst zal ook 
worden toegezonden aan de rechtstreekse leden van het CDA.
Bovengenoemd redactieteam zal de rubriek verzorgen. Wij zullen onze draai nog 
moeten vinden. Een bee^e experimenteren zal er ook wel by zijn. Gun ons ook 
even de tijd. Ideeën zijn welkom.

Tot een vast onderdeel hopen wij te maken de berichtgeving uit provincie en ge
meente. Hieronder treft n een eerste bijdrage aan uit de provincie Groningen.
Wij ontvangen graag meer van dit soort berichten.

Redactieteam:
C. Bremmer, 
drs. P H . Gommers, 
mr. J.GJI. Krajenbrink en 
Wm C. de Kruyf.

CDA OP MARS
Gaarne voldoe ik aan het verzoek om een 
bijdrage te leveren voor de eerste CDAktu- 
eel. Vooraf wil ik g:mme vaststellen dat 
naar mijn overtuiging deze informatie, die 
in de drie partijbladen gaat verschijnen, 
voldoet aan een grote behoefte. Velen im
mers willen regelmatig op de hoogte blijven
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scheiding der geesten en wie weet wat nog 
meer.
Ik las dezer dagen nog eens door het artikel 
van mevrouw Van Ruler-Hamelink in het 
„Hervormd Weekblad” van 3 augustus 
1972, waarin zij in verband met de tot
standkoming van het CDA waarschuwt 
tegen de opheffingsuitverkoop van christe- 
lijk-historische waarden. Ik hoop, dat de 
Unieraad én de algemene vergadering van 
de CHU daaraan niet mee zullen doen en 
bij amendement de Bijbel als grondslag 
zullen aanvaarden.

BEGRIP OPBRENGEN

En dan moeten zowel de KVP als de ARP 
begrip opbrengen voor het feit, dat een zeer 
belangrijk deel van de CHU dit ziet als een 
essentieel onderdeel van de federatieve 
samenwerking in CDA-verband. Ook zij 
beleiden toch, dat Gods Woord stand houdt 
in eeuwigheid. Nu nog een enkele opmer
king over de vierde groep amendementen, 
handelende over het uitkomen met één 
CDA-lijst bij de eerstvolgende kamerver
kiezingen en over het vormen van één CDA- 
fractie onder andere in de Tweede Kamer. 
Niemand weet, wanneer er weer verkie
zingen voor de Tweede Kamer zullen zijn. 
Het kabinet- Den Uyl neemt de ene hinder
nis na de andere en is helemaal niet van 
plan af te treden. Blijkt het kabinet tot 1977 
zitten, dan doet zich het merkwaardige feit 
voor dat KVP en de ARP het kabinet vier 
jaar hebben gedoogd en de CHU niet; is dan 
het uitkomen met één CDA-lijst reëel? 
Zullen de kiezers dat begrijpen?

BESLISSEND

Komt er een tussentijdse kabinetscrisis, dan 
is het van beslissende betekenis, wie de 
crisis heeft veroorzaakt. Hebben hierbij de 
drie CDA-partners niet één lijn getrokken, 
dan is natuurlijk een gezamenlijk optreden 
bij de verkiezingen een vreemde zaak. 
Probeer dat de kiezers maar eens duidelijk 
te maken.
Nu al praten over één lijst bij de aanstaande 
kamerverkiezingen kan beter achterwege 
gelaten worden.

GEEN REALITEITSZIN

En het streven naar één CDA-fractie in de

van de voortgang van het Christen Demo
cratisch Appèl. Zij v̂illen nog wat meer ho
ren naast datgene wat zij nu al lezen in de 
partijbladen van ARP, CHÜ en KVP. Wij 
willen allen t..kcnen zien van onze groei en 
wij willen meedenken.
De ontwikkeling van het CDA in stadia 
gaat regelmatig door. Enkele jaren geleden

Tweede Kamer getuigt evenmin van 
realiteitszin . Ik weet, dat er ook CHU- 
mensen zijn, die, als zij de kans hebben, de 
CHU- Tweede-Kamerleden zouden willen 
dwingen tot de CDA-fractie toe te treden. 
Maar dat kan nu eenmaal niet, en voor 
zover en voor zolang de KVP en de ARP, in 
de Tweede Kamer, het kabinet- Den Uyl 
gedogen, zal er wel geen CDA-fractie 
komen.
Is het niet mogelijk de desbetreffende 
arfikelen te schrappen dan zou in een over
gangsbepaling kunnen worden vastgesteld, 
dat, zolang de huidige situatie voortduurt, 
er van één lijst en van één fractie geen 
sprake zal kunnen zijn.
Men kan niet enerzijds het beleid van de 
christelijk-historische Tweede- 
Kamerfractie toejuichen en anderzijds die 
fractie in haar hemd zetten, door nu al aan 
te dringen op één lijst en één fractie. 
Uiteraard zou dan ook de bevordering van 
de politieke en organisatorische eenwording 
op een zacht pitje gezet moeten worden en 
onder de overgangsbepaling moeten worden 
gebracht.

TWEE KNELPUNTEN

Twee belangrijke knelpunten staan thans 
ter discussie in onze Unie. Niet alleen de 
meelevende leden van de Unie, maar ook 
onze achterban kijken met belangstelling 
uit naar wat gebeuren gaat.
Idealisme kan een leidende factor zijn bij 
het nemen van beslissingen. Maar soms 
moet idealisme worden getemperd door 
voorzichtigheid en werkelijkheidszin.
De CDA- gedachte leeft, maar dient geen 
gestalte en inhoud te krijgen, die velen van 
haar doen vervreemden!

Beernlnk

(Noot van redactie van „de Nederlander” : 
Bovenstaande beschouwing van mr. H.K.J. 
Beernink heeft de redactie gaarne een 
plaats gegeven in dit nummer van „de 
Nederlander”. Zij ziet het als een bijdrage 
aan de discussie rond de vorming van het 
CDA, welke discussie dezer dagen binnen 
de drie christen-democratische partijen veel 
aandacht heeft. De redactie wil het niet bij 
dit ene discussiestuk laten en stelt het op 
prijs als ook van andere zijde op deze wijze 
aan de gedachtenwisseling over de tot
standkoming van het CDA wordt bijge
dragen).

begonnen wij met gesprekken aan de top en 
aan de basis; wij hebben nu samen enkele 
politieke programma’s gemaakt; in 1972 
verscheen de nota van de Contactraad: „Op 
weg naar een verantwoordelijke maat- 
Ischappij” . Het CDA presenteerde zich met 
isucces bij de Staten- en raadsverkiezingen. 
iHet eerstvolgende grote project, dat nu 
imoet worden afgerond is het bereiken van 
lovereenstemming over de statuten voor het 
jCDA, waardoor het CDA ook echt als poli- 
itieke organisatie (zie art. 1 van de ontwerp
statuten) kan gaan optreden.
Gedurende deze maanden vindt aan de ba
sis van de drie christendemocratische par
tijen de discussie plaats over de statuten 
voor het CDA. Op 14 december wordt het 
ontwerp voor de statuten aan de orde ge
steld op de drie partijraden.

Meer accent

Ik zou in verband met deze discussie deze 
eerste bijdrage willen benutten om drie ele
menten wat meer accent te geven. De statu
ten die nu bij de partijen in discussie zijn, 
beginnen met te stellen dat het CDA een 
politieke organisatie is, die het evangelie als 
richtsnoer voor het politieke handelen aan
vaardt. Ik vind, dat het niet duidelijker ge
zegd kan worden en ik wijs erop dat de tekst 
aansluit bij de inhoud van de resoluties die 
de partijorganen al eerder hebben aangeno
men. Ook van mijn kant wil ik nog eens 
zeggen dat er over onze grondslag geen mis
verstanden kunnen en mogen bestaan. Wij 
willen toewerken naar de samenleving, die 
ons in de bijbel getekend en voorzegd werd. 
Dat is onze opdracht in ons dagelijks leven, 
en ons gezin, in ons werkmilieu en natuur
lijk ook in ons politiek en maatschappelijk 
werk. Daarvoor kunnen wij het evangelie 
niet missen.
Nu in de drie partijen de ontwerpstatuten 
aan de orde zijn wil ik er nog eens op wijzen 
dat wij daarbij koersen naar een federatie- 
vorm. Ook daarover moet geen misverstand 
bestaan. Wij zijn nu nog niet toe aan een 
eenheidsorganisatie omdat velen willen dat 
er een stuk eigenheid van de ARP, CHU en 
KVP blijft bestaan. Wij willen juist ook 
kansen geven aan die eigen vormen en als 
zodanig is deze federatie een typisch mo
derne opzet. In onze tijd zijn immers de be
grippen veelvormigheid en ruimte voor de 
eigen verbanden typerend voor de moderne 
denkrichting.
Nu nog een derde opmerking. Wij hebben 
in de politieke samenwerking uiteraard 
moeilijkheden die voortkomen uit de ver
schillende opstellingen t.o.v. het huidige ka
binet.

Het CDA: ons gezamenlijk project

Sinds de kabinetsformatie van het vorig 
jaar kunnen wij politiek als 3 partijen niet 
altijd op hetzelfde spoor zitten. Wij mogen 
en willen ons echter de tweespalt niet laten 
aanpraten. De fractieleiders in de Tweede 
Kamer van de drie christendemocratische 
partijen hebben dat een en andermaal dui
delijk gesteld. Zij en wij willen niet meer uit 
elkaar en wij willen samen doorgaan.
Wij zijn het eens over onze strategie, over 
het perspectief van het CDA en over de ei
gen weg in de Nederlandse politiek die wij 
gaan naast het liberalisme en het socialis
me.

In dit verband is het goed ook de politieke 
kanten van de politieke ontwikkeling in het 
oog te vatten.
Juist de laatste maanden blijkt telkenmale 
opnieuw dat de drie Tweede Kamerfracties 
van ARP, CHÜ en KVP wanneer het maar 
even kan proberen samen op te trekken. 
Het motief is duidelijk. De toekomst is be- 
langrijker dan datgene wat ons op het ogen
blik op een aantal punten soms nog naast 
elkaar doet optreden. Ik vind wel dat wij bij 
dat laatste elkaar de nodige ruimte moeten 
geven.
Het is in ons land nog niet gelukt om poli
tieke partijen volledig te doen samengaan. 
Wij doen een ernstige poging daartoe en wij 
bemerken dan ook dat in toenemende mate 
het CDA in Nederland, in afdelingen en 
kiesverenigingen, gemeenten, provincies en 
ook in het parlement aan betekenis wint. 
Het élan dat blijkt uit allerlei acties en op 
allerlei terreinen moeten wij verder gestalte 
geven.
Maar de zaak maakt het ook waard om dat 
CDA geleidelijk aan uit te bouwen. Revolu
tiebouw is niet altijd degelijk.

CHU via tadk)
De eerstvolgende radio-uitzending 
van de CHU, in het kader van de 
politieke zendtijd, is op vrijdagavond 
13 december, van 18.20 tot 18.30 uur 
via Hilversum 1. De daarop volgende 
uitzending is vrijdagavond 27 
december, zelfde tijd en zelfde radio
zender.
De radio-uitzendingen van de CHU 
vallen steeds op vrijdagavond om de 
veertien dagen.

Ik zou willen besluiten met het verzoek met 
ons mee te werken en mee te denken. Het is 
een projekt van ons allen tezamen, niet van 
een kleine groep in Den Haag, maar van al
le Nederlandse christen-democraten.
De opdracht die wij hebben moet ertoe lei
den dat wij politiek gestalte geven aan dat
gene wat ons ten diepste beweegt, dat wij 
een appèl tot stand brengen op het hart van 
ons volk.
Dat is onze gave en onze opgave tegelijker
tijd. „

Piet Steenkamp, voorzitter CDA

HET CDA IN 
PROVINCIE EN 
GEMEENTE
In Groningen
Eind mei 1974 heeft in de provincie Gro
ningen gefunctioneerd een Christen Demo
cratisch Appèl i.o. Dat wij tot die stap be
sloten is geen loze kreet o f een stap op de 
populaire toer. Die stap is weloverwogen ge
zet en is gegrond op de gebeurtenissen van 
de laatste jaren.

, Kwamen wij bij de Statenverkiezingen van 
1970 nog met gescheiden kandidatenlijsten 

. toch was er in de praktijk een gecombineer
de christelijke fractie die in de Groninger 
Staten haar inbreng leverde.
In het kader van de Tweede Kamerverkie
zingen in november 1972 organiseerden wij 
wederom gezamenlijke activiteiten welke 
uitmondden in een happening in de Marti
nihal te Groningen met als kopstukken de 
heren Andriessen, Biesheuvel en Tilanus. 
De verkiezingen voor de Staten in maart 
1974, leverde een volgende stap op: één po
litiek provinciaal program, één kandidaten
lijst, één CDA-fractie in de „rode” Staten 
van Groningen.

Definitief
In mei van dit jaar werd een voorlopig 
CDA-bestuur geformeerd. Onlangs werd 
een persbericht verzonden waarbij de defi
nitieve vorming van het CDA in de provin
cie Groningen werd meegedeeld. De kies- 
verenigingen/afdelingen ontvingen hierom
trent een rondschrijven. Het leek ons juisl 
het CDA-Bestuur te formeren uit afgevaar
digden van ARP, CHU en KVP, zodat ten 
allen tijde al de drie provinciale besturen 
nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen 
van het CDA.
Begin 1975 zullen de partijen in een geza
menlijke vergadering —  een soort van con
gres —  al het wel en wee van dichtbij kun
nen meemaken.
Ons CDA-bestuur bestaat uit; mr. DJ. Kra
jenbrink, Ulrum, voorzitter, 
dhr. H. van Dalen, Groningen, secreta- 
ris/penningmeester.
dhr. T.E. Meirink, Veendam, 2e voorzitter.
dhr. A.J. Berger, Groningen.
dhr. ,G.J. van Doggenaar, Groningen.
dhr. W. Doornbos, Appingedam.
dhr. J. Kuipers, Grootegast.
dhr. J. Vries, Bafio.
mr. F.P.M. Slijkerman, Uithuizen.
(Alle drie de partijen eenzelfde aantal afge
vaardigden, nl. 3).
Het correspondentieadres luidt: Provinciaal 
CDA-bureau, o.l.v. de adj. secretaris-pen- 
ningmeester A. Poort, Smaragdstraat 44, 
Groningen.
Postbus 1231. Tel. 050-779041. Giro 
3064600 t.n.v. adm. CDA-Groningen te 
Groningen.

V oornaamste taak
Periodiek zullen de provinciale besturen 
van ARP, CHU en KVP een vergadering 
beleggen. Als voornaamste taak ziet het 
provinciaal CDA-bestuur thans:

—  stimulering CDA-gedachte in Groningen

—  kadervorming

—  periodieke behandeling van de CDA- 
Statenpolitiek

—  aktivering plaatselijke activiteiten en be
werking „witte plekken”

—  bevordering van gezamenlijk fractiebe- 
raad in gemeenten waar de CDA-partners 
met gescheiden gemeenteraadslijsten uit
kwamen

—  gezamenlijk politieke uitspraken op pro
vinciaal niveau

—  voorbereiding Statenverkiezingen 1978.

Al naar gelang de ontwikkelingen zal aan 
deze lijst uitbreiding gegeven kunnen wor
den. Het zal duidelijk zijn dat wij bruisen 
van activiteit en enthousiasme, een CDA- 
enthousiasme dat men wellicht in de aller
laatste plaats van het noorden zou hebben 
verwacht.

Wij zullen niet lijdelijk de landelijke ont
wikkelingen afwachten maar „klaar staan” 
zodra de zaak landelijk rond is gemaakt; 
dus niet een vooruitlopen, maar een attent 
zijn.

A. Poort
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Statuten voor het CDA
In dit nummer van het ledencontactblad „de Nederlander” treffen de leden van 
de CHU een zeer uitvoerige berichtgeving aan met betrekking tot het pntwerp 
van de statuten van het CDA (Christen-Democraten Appel). De Unieraad gaat in 
zijn vergadering van zaterdag 14 december daarover praten en vervolgens zal het 
de algemene vergadering van de CHU zijn, die op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 
februari van het komend jaar zich erover moet buigen.
Nadat enkele maanden geleden het CDA-bestuur ad interim het ontwerp van de 
statuten had opgesteld, is het gepubliceerd en toegezonden aan de kiesver
enigingen plaatselijke afdelingen van KVP, ARP en CHU. Zeer vele kiesvereni
gingen maakten gebruik van hun recht amendementen in te dienen.
Het CDA-bestuur heeft alle amendementen besproken. Als gevolg van deze be
spreking is een pre-advies opgesteld: het bestuur bleek bereid bepaalde amen
dementen over te nemen, maar moest van andere concluderen, dat zij niet in de 
statuten verwerkt zouden moeten worden.
Aan de hand van het pre-advies is een nieuw ontwerp van de statuten opgesteld. 
De Unieraad praat in zijn vergadering van zaterdag 14 december over het oor
spronkelijke ontwerp, de amendementen en het pre-advies van de christelijk- 
historische kiesverenigingen en het pre-advies en zal dan tot een standpuntbepa
ling dienen te komen. Deze standpuntbepaling —  en die van de partijraden van 
KVP en ARP die op dezelfde dag over hetzelfde onderwerp praten —  zullen dan 
in het CDA-bestuur aan de orde komen. Uit de besprekingen in dit bestuur vloeit, 
dan weer voort een advies, dat mede op de algemene vergadering van de CHÜ op 
7 en 8 februari aan de orde komt.

AANBIEDING

Het CDA-bestuur heeft zijn pre-advies met de volgende brief aangeboden:

„Hierbij bieden wij aan onze pre-adviezen met betrekking tot de amendementen 
ingediend op het ontwerp voor de statuten van het CDA. Tevens is gemakshalve 
bijgevoegd de tekst van de statuten, zoals die zouden luiden wanneer de pre-ad
viezen worden overgenomen.
Ten overvloede wijzen wij erop dat de partijen zich thans moeten uitspreken óver 
de statuten voor het CDA als federatie.
Aan het oorspronkelijke ontwerp voor de statuten is een bijlage toegevoegd, ge
titeld „Einde van de groei”. Deze bijlage heeft tot doel in grote lijnen de structuur 
te schetsen van de eenheidsorganisatie, waar we via de federatie-fase naar toe wil
len groeien. In hoofdstuk II van de statuten wordt de weg aangegeven waarlangs 
de groei van federatie naar eenheidsorganisatie kan verlopen. Aan de door ons 
voorgestelde tekst hebben wij genoemde bijlage niet nog eens toegevoegd. Thans 
moeten nl. zoals gezegd besluiten worden genomen over de statuten voor het 
CDA in de federatie-fase, zij het in het perspectief van de eenheidsorganisatie. 
Het moge vanzelf spreken dat wij het perspectief graag zo spoedig mogelijk 
werkelijkheid zien worden. Wij spreken dan ook de hoop en de verwachting uit 
dat de te nemen besluiten een belangrijke stap zullen zijn op onze weg naar 
politieke eenwording.”

Deze aanbiedingsbrief was ondertekend door dr. P.A.J.M. Steenkamp, voorzitter 
van het CDA, drs. J. de Koning, voorzitter van de ARP, mr. O.W.A. van Ver- 
schuer, voorzitter CHU en dr.ir. D. de Zeeuw, voorzitter van de KVP.

TOELICHTING

Op deze en de volgende pagina’s treft de lezer van dit blad voor elk onderdeel van 
het ontwerp van de statuten aan: het ontwerp, de amendementen van christelijk- 
historische kiesverenigingen en de nadere voorgestelde tekst door het CDA- 
bestuur. Uit die nader voorgestelde tekst blijkt, hoe het bestuur oordeelde over de 
amendementen.

H.L.

Algemeen
AMENDEMENTEN:

Ridderkerk: wenst een federatie, dus geen 
rechtstreekse CDA-leden.
S.K. Ommen, Almelo: geen gedwongen 
samengaan, geen datum die ons dwingt, wel 
een verplichte federatieve overgangs
periode.
Groningen: Het wordt betreurt dat weinig 
doorklinkt van ons koningshuis.
Bilthoven, Bezuidenhout, Oegstgeest, 
Voorst, Katwijk Rijn, Benschop, Zeist: 1. In 
de aanbiedingsnota wordt gesproken van 
Hoofdstuk III, dat echter niet bestaat.
2. Duidelijker eenheid naar buiten 
bevorderen, statuten geheel accoord. 
Wassenaar: Wijst er op o f het niet ver
standig zou zijn het gestelde onder het 
hoofdstuk „Groei” in het eerste deel van de 
statuten te incorporeren.
Almkerk, ’s-Gravenzande, Rijssen, 
Papendrecht, Vollenhove, Kinschoten, 
Monnickendam, (Goes), (Alkmaar): Wel 
federatieve samenwerking, maar behoud 
van eigen identiteit en organisatie, geen 
CDA-lijst nu.
Apeldoorn-Zuid: Bijlage einde van de groei 
geheel laten vervallen.
Hoogblokland, Werkendam, Sleeuwijk: 
Hooguit een federatief samenwerken, geen 
CDA-lijst.
Assen: Mist bepalingen over opheffing 
(ontbinding).

Hoofdstuk I  - 
De Federatie 
Inleiding (Preambule)

ONTWERP:

De Anti Revolutionaire Partij (ARP), Chris
telijke Historische Unie (CHU) en Katho
lieke Volkspartij (KVP) gaan met elkaar

onder de naam „Christen Democratisch 
Appél” , afgekort „CDA” , een federatie aan 
die ook open gesteld wordt voor re
chtstreekse leden, en die geregeerd wordt 
door de volgende statuten. Wijzigingen van 
deze statuten dienen te worden goed
gekeurd door dezelfde organen van ARP, 
CHU en KVP die deze statuten hebben 
vastgesteld.
De federatieve organen krijgen niet andere 
of meer bevoegdheden dan in deze statuten 
uitdrukkelijk vermeld.
Het CDA streeft er naar bij de eerst
komende verkiezingen voor de leden van 
de Tweede Kamer de christen
democratische verbondenheid maximaal tot 
uitdrukking te brengen. De mogelijkheid 
van verbinding van 3 afzonderlijke lijsten is 
daartoe niet het geëigende middel. Het 
CDA wil derhalve een CDA-lijst c.q. CDA- 
lijstèn tot stand brengen.
Deze statuten geven zelf de weg en de wijze 
aan waarlangs en waarop de federatie zich 
geleidelijk om kan zetten in een partij.
De federatie zal rechtspersoonlijkheid 
verkrijgen.

AMENDEMENTEN:

Algemeen
1. Afgevraagd werd of voldoende is onder

vangen de mogelijkheid van wijziging 
van de statuten, indien de organen die 
de statuten hebben aangegaan er op 
dat ogenblik niet meer zijn. 
(Wassenaar).

2. De preambule moet uitsluitend bestaan 
uit onderstaande woorden:
„De Anti-Revolutionaire Partij (A.R.P.,
C.H.U. en K.V.P.) gaan met elkaar 
onder de naam „Christen Democratisch 
Appel” (C.D.A.) een federatie aan, die 
geregeerd wordt onder de volgende sta
tuten. Wijzigingen van deze statuten 
dienen te worden goedgekeurd door de
zelfde organen van de A.R.P., C.H.U. en
K.V.P. die deze statuten hebben vastge
steld. De federatie zal rechtsper
soonlijkheid moeten verkrijgen. Het
C.D.A. streeft ernaar bij de eerst
volgende verkiezingen voor de leden 
van de Tweede Kamer der Staten

Generaal de Christen-Democratische 
verbondenheid tot uitdrukking te 
brengen door het doen verbinden van 
de drie afzonderlijke lijsten. 
(Apeldoorn-Z.)

3. De preambule is thans niet acceptabel. 
De huidige maximale verbondheid is 
lijstverbinding;het een en ander op ba
sis van gemeenschappelijk programma. 
Dit houdt in dat artikel 104 en artikel 
13.4 behoren te vervallen. Artikel 4 is 
wel acceptabel. (Leersum).

3e Alinea
4. De 3 samenwerkende partijen streven 

er naar bij de eerstvolgende Kamer
verkiezingen voor leden van de Tweede 
Kamer de Christen Democratische 
verbondenheid tot uitdrukking te 
brengen door het doen verbinden van 
de 3 afzonderlijke lijsten. (Zwolle e.a.)

5. Voor de eerstkomende verkiezingen is 
de enige mogelijkheid voor de C.H.U. 
een combinatie van lijsten, waarbij de 
taxatie van de dan aanwezige politieke 
omstandigheden duidelijk moet wijzen 
op een "voor de volgende periode ge
meenschappelijke opstelling van de 
drie fracties. (Ferwerderadeel)

6. Een uitspraak van de kv’s m.b.t. de tot
standkoming van één C.D.A.-partij 
rnag pas aan de orde worden gesteld in
dien gedurende een bepaalde —  niet te 
korte termijn —  gebleken is dat de 3 
partijen in de Ie en 2e kamer der 
Staten-Generaal eendrachtig sa
menwerken en bij alle belan^ijke za
ken een uniform standpunt innemen, 
iets waarvan op dit moment geen 
sprake is. (Reeuwijk)

7. De volgende zinnen laten vervallen:
„De mogelijkheid van verbinding van 3 
afzonderlijke lijsten is daartoe niet liet 
geëigende middel. Het C.D.A. wil der
halve een C.D.A.-lijst c.q. C.D.A.-lijsten 
tot stand brengen.” (K.K. Rotterdam)

8. De alinea beginnend met: „De
mogelijkheid van verbinding van 3 
lijsten . . .  t/m . . .  C.D.A. lijsten tot 
stand brengen” moet ongeveer als volgt 
worden gewijzigd:
,JIoewel de mogelijkheid van lijst- 
verbinding niet het meest ideale middel 
is en het streven gericht blijft op de 
vorming van één lijst, kan de practisch- 
politieke situatie het wenselijk maken 
de mogelijkheid van lijstverbinding 
toch op te laten.” (Rijswijk)

9. Voorstel: het laatste deel van de zin 
wordt: „niet het meest geëigende 
middel. (Harderwijk)

10. De woorden: ,JIet C.D.A. streeft er . . .  
één partij” vervangen door:
„Het C.D.A. streeft er naar bij de 
eerstkomende verkiezingen voor de le
den van de Tweede Kamer de Christen- 
Democratische verbondenheid tot uit
drukking te brengen door het doen ver
binden van de drie afzonderlijk lijsten.” 
(Putten en 80 anderen).

11. „Het C.D.A. streeft er naar bij de 
eerstkomende verkiezingen voor de le
den van de Tweede Kamer de Christen- 
Democratische verbondenheid tot 
uitdrukking te brengen door het doen 
verbinden van de drie afzonderlijke 
lijsten, dan wel door het tot stand 
brengen ven één C.D.A.-lijst. (Am- 
sterdam-oud)

12. Wijzigen in: „Het C.D.A. streeft er naar 
om bij de eerstvolgende verkiezingen 
voor leden van de Tweede Kamer door 
middel van het doen verbinden van de 
afzonderlijke candidaten-lijsten van de
K.V.P. en A.R.P. en C.H.U. de ver
bondenheid van de Christen- 
Democraten uit te drukken.” 
(Oldenzaal)

13. Wijzigen in: ,JHet C.D.A. streeft er naar 
voor de eerstkomende verkiezingen 
voor de leden van de Tweede Kamer de 
Christen Democratische verbondenheid 
tot uitdrukking te brengen. De huidige 
politieke omstandigheden zullen moe
ten leiden naar een politieke een
wording, op grond waarvan dan de drie 
partijorganen besluiten over het uit
komen met een C.D.A.-lijst. (Poortvliet)

14. a. De woorden „de eerstkomende” 
schrappen.
b. Zin wijzigen: „is daartoe het meest 
geëigende middel.” (K.K. ’s Her- 
togenbosch e.a.)

15. Wijzigen in: „Het C.D.A. streeft er naar 
bij de eerstkomende verkiezingen voor 
de Tweede Kamer de Christen Demo
cratische verbondenheid tot uitdruk
king te brengen. De mogelijkheid van 
verbinding van drie afzonderlijke 
lijsten is vooralsnog daartoe het 
geëigende middel, (’s Gravenhage e.a.)

16. Wijzigen in: „Het C.D.A. streeft er naar 
bij de éérstkomende verkiezingen voor 
de leden van de Tweede Kamer de 
Christen-Democratische verbonden
heid zo ver als mogelijk en verantwoord 
is tot uitdrukking te brengen. De ver
binding van drie afzonderlijke lijsten 
kan dan daartoe wellicht het meest 
geëigende middel zijn.” (De Meern)

17. Toevoegen: „De drie deelnemende par
tijen zullen bij de eerstvolgende 
kabinetsformatie een eensgezind 
standpunt innemen. Een herhaling van 
de huidige situatie mag niet voor
komen. (Leeuwarden)

18. Vervangen: „Het is gewenst alsnog met 
een eigen kandidatenlijst als C.H.U. 
aan de verkiezingen deel te nemen.” 
(Oosterbeek)

19. Vervangen: ,Het C.D.A. streeft er naar 
om de Christen Democratische ver
bondenheid op het politieke daartoe 
geëigende moment maximaal tot uit
drukking te brengen.” (Harlingen)

20. Wijzigen: „Voor de eerstkomende alge
mene verkiezingen is de enige uiterste 
mogelijkheid voor de C.H.U. een coni- 
binatie van lijsten, waarbij de taxatie 
van de dan aanwezige politieke om
standigheden duidelijk moeten wijzen 
op een voor de volgende periode 
gemeenschappelijke opstelling van de 
drie Christen Democratische fracties.” 
(Ferwerderadeel)

4e Alinea
21. Schrappen. (Zwolle)

TEKST CDA-VOORSTEL:

De Anti Revolutionaire Partij (ARP), 
Christelijk-Historische Unie (CHU) en 
Katholieke Volkspartij (KVP) gaan met 
elkaar onder de naam „Christen-Demo
cratisch Appèl” , afgekort „CDA” een 
federatie aan die ook rechtstreekse leden 
kent, en die geregeerd wordt door de 
volgende statuten. Wijzigingen van deze 
statuten dienen te worden goedgekeurd 
door dezelfde organen van ARP, CHU en 
KVP die deze statuten hebben vastgesteld. 
De federatieve organen krijgen niet andere 
of meer bevoegdheden dan in deze statüten 
uitdrukkelijk vermeld.
Het CDA streeft er naar bij de eerst
komende verkiezingen voor de leden van de 
Tweede Kamer de christen-democratische 
verbondenheid maximaal tot uitdrukking te 
brengen. Het CDA wil derhalve een CDA- 
lijst c.q. CDA-lijsten tot stand brengen. 
Deze statuten geven zelf de weg aan waar
langs en waarop de federatie zich geleidelijk 
om kan zetten in een partij.
De federatie zal rechtspersoonlijkheid ver
krijgen.

I. Grondslag, Doel en 
Middelen

Artikel 1

ONTWERP:

Het Christen Democratisch Appél is een 
politieke organisatie en is gevestigd te ’s- 
Gravenhage.

AMENDEMENTEN:

1. Wijzigen: ,JIet C.D.A. is een politieke 
beweging met een organisatorisch cen
trum en is gevestigd te ’s-Gravenhage. 
(Haulerwijk).

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het Christen-Democratisch Apf)èl —  hier
na te noemen „het CDA” —  is een politieke 
organisatie en is gevestigd te ’s-Gravenhage

Artikel 2
ONTWERP:

Het Christen Democratisch Appèl aan
vaardt het Evangelie als richtsnoer voor het 
politiek handelen.

AMENDEMENTEN:

1. Wijzigen: ,flet C.D.A. aanvaardt het 
Evengelie van Jezus Christus als richt
snoer voor het politiek handelen. 
.(Wageningen e.a.)

2. Het „Evangelie” wijzigen in ,Jiet woord 
Gods” . (Putten en 80 anderen)

3. Wijzigen: ,2ij acht het bijbels getuige
nis van Gods beloften en geboden 
maatgevend zowel voor de overheid als 
voor de mens en maatschappij” . (Apel- 
doorn-Z)

4. Het Evangelie aanvullen met: „Van 
Jezus Christus” . (Dinxperloo)

5. Richtsnoer vervangen in ,3asis” . 
(Ouder-Amstel)

6. Het C.D.A. aanvaardt de Bijbel als uit
g a n g sp u n t en richtsnoer voor het poli
tiek handelen. (Smallingerland)

7. Inplaats van het Evangelie te lezen 
„De Bijbel” . (Capelle a/d IJssel e.a.)

8. Wijzigen in: „Met Bijbels Evangelie is 
het richtsnoer van het C.D.A. (Buren
e.a.).
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9. Het C.D.A. ga a t u it van de B ijb e l  als 

G o d s W o o r d  bij al het politiek hande
len. (Hardinxveld e.a.)

10. Het C.D.A. aanvaardt het bijbels getui
genis dat zij van beslissende betekenis 
acht voor enkeling, overheid en sa
menleving als uitgangspunt voor haar 
politiek handelen. (Woerden e.a.)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het Christen-Democratisch Appèl aan
vaardt het Evangelie als richtsnoer voor het 
politiek handelen.

Artikel 3
ONTWERP:

Het Christen Democratisch Appèl wil stre
ven 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 verdiend; het legt de concrete 
doeleinden vast in een politiek werkpro
gram, waarmee het zich uitdrukkelijk richt 
tot het gehele Nederlandse volk zonder on
derscheid naar geloofsovertuiging o f maat
schappelijke groepering.

AMENDEMENTEN:

1. ,flet gehele Nederlandse Volk” gaarne 
wijzigen in „De gehele Nederlandse sa
menleving” . (Berkum-Haerst e.a.)

2. Het woord ,J^eerlandse” te veranderen in 
,J4ederlandse” en achter het woord 
„Volk” een punt zetten en de rest laten 
vervallen. (Buren)

3. Het woord „wil streven” moet „streeft” 
worden. (Harlingen)

4. Het woord „meer” en „beter” schrappen. 
(Dokkum e.a.)

5. Het C.D.A. streeft naar een maat
schappij waarin het dienen van God en 
de dienst aan de naaste samen gestalte 
geven aan de bijbelse gerechtigheid. 
(Koudekerk a/d Rijn)

6. Het woordje dus ertussen voegen; „wil 
dus streven naar” . (Nieüwerkerk a/d 
IJssel)

7. Wijzigen: Het C.D.A. streeft naar een 
maatschappij waarin de bijbelse gerech
tigheid gestalte heeft, de mens zijn vrij
heid en verantwoordelijkheid kan bele
ven en waarin het welzijn van allen wordt 
gediend, het legt de concrete doeleinden 
vast in een politiek werkprogram, waar
mee het zich richt tot het gehele 
Nederlandse Volk. (Utrecht)

7. Wijzigen de slotzin na; „het legt' de con
crete doeleinden vanuit haar beginsel
program vast in een politiek werkpro
gram. (Smallingerland)

9. Wijzigen: ,Jlet C.D.A. streeft naar een 
maatschappij waarin het dienen van 
God en de dienst aan de naaste samen 
gestalte geven aan de bijbelse gerechtig
heid. De overheid is geroepen met haar 
van God ontvangen gezag en met voort
durende verantwoording' aan de volks
vertegenwoordiging, het volk naar deze 
normen te besturen. De Christelijke kerk 
heeft in het maatschappelijk leven de 
taak te functioneren als geweten voor 
volk en overheid. Hiervan uitgaande wil 
het C.D.A. toesturen naar een maat
schappij waarin de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid beter kan beleven 
en waarin het welzijn van allen wordt ge
diend. Zij legt haar concrete bedoelingen 
vast in een politiek werkprogram, waar
mee het zich uitdrukkelijk richt tot het 
gehele Nederlandse Volk, zonder onder
scheid naar geloofsovertuiging o f maat
schappelijke groepering. (Woerden).

TEKST CDA-VOORSTEL:
De Christen-Democratisch Appèl streeft 
naar een maatschappij, waarin de bijbelse 
gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid kan bele
ven en waarin het welzijn van allen wordt 
gediend; het legt de concrete doeleinden 
vast in een politiek werkprogram, waarmee 
het zich uitdrukkelijk richt tot de gehele 
Nederlandse samenleving zonder onder
scheid naar geloofsovertuiging o f maat
schappelijke groepering.

Artikel 4

ONTWERP:

H e t C D A  w il o p  d eze grondslag dit d oel b e 
reiken  door:

de christen-democratische gedachte te 
verdiepen en te stimuleren door studie en 
voorlichting;

de integratie van de 3 partijsecretariaten 
en de 3 wetenschappelijke bureaus te bevor
deren;

te streven naar één CDA-fractie in 
Eerste en Tweede Kamer der Staten Gene
raal, de Provinciale Staten, de Gemeentera
den en andere vertegenwoordigende licha
men;

de internationale samenwerking van 
christen-democraten te bevorderen, onder 
meer door middel van het streven naar een 
Europese christen-democratische partij.

A M E N D E M E N T E N :

Lid 1: De C.D.A. gedachte te verdiepen uit 
te dragen  en te stimuleren enz. (Groningen). 
Geef een begripsomschrijving van de 
Christen Democratische gedachte. 
(Harlingen).
Lid 2: Voor het woord „integratie” het 
woord „coördinatie” te lezen o f „samenwer
king.” (Ede e.a.)
Het instellen van een gezamenlijk secreta
riaat voor de C.D.A. te bevorderen. (Am
sterdam)
„Te bevorderen” vervangen door . r̂ealise- 
ren”. (Arnhem)
Betreffende de partij-secretariaten en we^ 
tenschappelijke bureaus te doen vervallen. 
(Putten en 80 anderen)
Lid 3: Tussen „Staten”  en „Generaal” een' 
streepje. (Vreeswijk)
„Te streven” veranderen in „te streven naar 
één C.D.A.-fractie, (K.K. ’s-Hertogenbosch). 
„Te streven naar één C.D.A.-fractie” enz., te 
doen vervallen. (Putten en 80 anderen)
„Te streven naar” vervangen dpor ,3iet vor
men van” : toevoegen als laatste punt. Door 
het instellen van commissies b.v. het 
P.P.A.C. (Arnhem)

LID TOE TE VOEGEN:

Te streven naar een integratie van de par
tijen A.R.P., C.H.U. en K.V.P. (Wassenaar)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het CDA wil op deze grondslag dit doel 
bereiken door:

de christen-democratische gedachte te 
verdiepen en te stimuleren door studie en 
voorlichting;

de eenwording van de 3 par
tijsecretariaten en de 3 wetenschappelijke 
bureaus te bevorderen;

te streven naar één CDA-fractie in Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
Provinciale-Staten, de Gemeenteraden en 
andere vertegenwoordigende lichamen;

de internationale samenwerking van 
christen-democraten te bevorderen, onder 
meer door middel, van het streven naar 
Europese christen-democratische par
tijvorming.

II. Lidmaatschap

Artikel 5
ONTWERP:

Het led en b estan d  van h et C D A  bestaat uit: 
de leden van de ARP, CHU en KVP; zij

zijn via hun partijen lid van het CDA, en
oefenen aldus hun rechten uit;

rechtstreekse leden, die als zodanig zijn
toegetreden tot het CDA.

AMENDEMENTEN:
1. De leden van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. 

die zich naast het lidmaatschap van hun 
kiesvereniring als lid van het C.D.A. 
opgeven. (Ede, Dordrecht e.a.).

2. Achter „rechtstreekse leden” ware op te 
nemen de woorden” geen lid zijnde van 
A.R.P., C.H.U. o f K.V.P. (K X . Rot
terdam e.a.).

3. Lid 1 (de leden van de A.R.P., C.H.U. en
K.V.P.) te laten vervallen en te vervangen 
door de woorden: „de leden van A.R.P., 
C.H.U. en KV.P., die zich naast het 
lidmaatschap van hun kiesvereniging als 
lid van het C.D.A. opgeven” . (Putten en 
80 anderen).

4. Lid 1 wijzigen: „de leden van de A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P., voorzover zij niet door 
een verklaring hunnerzijds hebben doen 
blijken geen prijs te stellen op het lid
maatschap van een C.D.A.” (Am- 
sterdam-oud).

5. Punt 2 wijzigen: „rechtstreekse leden die 
instemmen met grondslag en doel van 
het C.D.A. en die als zodanig toetreden 
tot het C.D.A.” (Dokkum).

6. Punt 2 laten vervallen en ook geheel 
artikel 6. (Apeldoorn-Z).

7. De leden van de A.R.P., C.H.U. en
K.V.P., de rest laten vervallen in punt 1., 
(Koudekerk a/d Rijn e.a.).

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het ledenbestand van het C.D.A. bestaat 
uit: de leden van de ARP, CHU en KVP; 
zij zijn via hun partijen lid van het CDA, en 
oefenen aldus hun rechten uit;

rechtstreekse leden, die als zodanig zijn 
toegetreden tot het CDA.

Artikel 6

ONTWERP:

Het rechtstreekse lidmaatschap wordt 
verkregen door aanmelding bij het CDA- 
secretariaat.
De rechtstreekse leden worden bestuurd 
door het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks! 
en het Bestuur benoemen na consultatie 
van de rechtstreekse leden uit hun midden 
respectievelijk één Dagelijks-Bestuurslid en 
drie Bestuursleden mitsgaders 35 Congres
leden totdat er 10.000 rechtstreekse leden 
zijn. Vanaf dat ogenblik benoemen zijzelf 
voor elk vol 10.000-tal één lid in het 
Dagelijks Bestuur, drie leden in het Bestuur 
en 35 leden in het Congres.
Ongeacht hun ledental blijft het Dagelijks 
Bestuur functioneren als hun Bestuur.
De bepalingen van dit artikel worden nader 
uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

AMENDEMENTEN:
1. De rechtstreekse leden worden 

bestuurd . . .?  Is dat wel juist? Het 
C.D.A. wordt bestuurd en n.m.m. niet 
de leden. (Harlingen).

2. Geheel laten vervallen. (Koudekerk a/d 
Rijn e.a.).

3. Alinea 1 en 2 te handhaven en de 
overige nader te bezien omdat de 
redactie, waar het gaat over de 
benoeming van bestuurs- en congres
leden naar onze mening niet duidelijk 
is. (Oegstgeest).

4. De redactie van de tweede helft is 
onduidelijk en kunnen daardoor ver
schillende uitleg tot het gevolg hebben. 
(Bergschenhoek).

5. Het wordt noodzakelijk geacht, dat er 
een benedengrens wordt aangegeven, 
waaronder de rechtstreekse leden (nog) 
geen recht hebben tot het kiezen van 
respectievelijk 1 D.B.-lid, 3 bestuurs
leden en 35 congresleden. Gedacht 
wordt aan een ondergrens van KKX) 
leden. (Rijswijk).

6. „Uit hun midden” —  taalkundig niet 
juist (Uit wiens midden?) (Wageningen)

7. In plaats van de woorden „drie 
bestuursleden mitsgaders 35 
congresleden „ware te lezen: „twee 
bestuursleden mitsgaders één 
congreslid voor elke 300 rechtstreekse 
leden.” (K.K. Rotterdam).

8. Naar aanleiding van de zin: „Vanaf dat 
ogenblik benoemen zijzelf voor elk vol
10.000- tal één lid in het D.B., drie leden 
in het Bestuur en 35 leden in het 
Congres”, rijst de vraag hoe dit 
organisatorisch is te regelen. Achter de 
rechtstreekse C.D.A.-leden staat im
mers geen partijorgaan? (Hum- 
melenkeppel)

9. Aanvulling: Als leden worden geac
cepteerd zij die instemmen met het doel 
en de grondslag van het C.D.A. (Fer- 
werderadeel).

10. Wijzigen tweede alinea: resp. één D.B.- 
lid (+  plaatsverv.) drie bestuursleden (+  
3 plaatsverv.) en 20 congresleden totdat 
er 10.000 rechtstreekse leden zijn. 
Vanaf dat . ogenblik benoemen zij zelf 
voor elk vol 10.000-tal 10 congresleden 
tot een maximum van 40.
Voorts benoemen zij zelf voor elk vol
10.000- tal één lid in het D.B. tot een 
maximum van 3 en 3 bestuursleden tot 
een maximum van 10.
Ongeacht hun ledental blijft het D.B. 
functioneren als hun bestuur. De 
bepalingen van dit artikel worden 
nader uitgewerkt in het huishoudelijk 
reglement. (Amstelveen e.a.)

11. Wijzigen lid 2: „de groep rechtstreekse 
leden, die deel neemt in de federatie, 
draagt het bestuur van hun groep op 
aan het D.B. van het C.D.A. 
(Wassenaar)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het rechtstreekse lidmaatschap wordt 
verkregen door aanmelding bij het CDA- 
secretariaat.
De rechtstreekse leden worden bestuurd 
door het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur benoemd na 
raadpleging van de rechtstreekse leden 
uit de rechtstreekse leden respectievelijk 
één Dagelijks-Bestuurslid en drie 
Algemeen-Bestuurleden alsmede 35 
Congresleden totdat er 10.000 rechtstreekse 
leden zijn.
Vanaf dat ogenblik benoemen zijzelf voor 
elk vol 10.0(W-tal één lid in het Dagelijks 
Bestuur, drie leden in het Algemeen 
Bestuur en 35 leden in het Congres. 
Ongeacht hun ledental blijft het Algemeen 
Bestuur functioneren als hun Bestuur.
Te bepalingen van dit artikel worden nader 
litgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

UI. CDA-organen 
Artikel 7

ONTWERP:
H e t  con gres bestaat uit 6 0 5  o f  m ee r  leden, 
waarvan:
280 aangewezen door de KVP,
185 aangewezen door de ARP,
105 aangewezen door de CHU, en 35 of een 
veelvoud daarvan benoemd op de voet van 
artikel 6 uit de rechtstreekse leden.

AMENDEMENTEN:
1. Te lezen voor ,Jlet congres bestaat uit 

595 o f meer leden” „Het congres be
staat uit 597 of meer leden” na de 
woorden 175 aangewezen door ARP de 
rest van de bewoordingen van het art. te 
laten vervallen en daarvoor in de plaats 
te stellen: „140 aangewezen door de 
CHU en een aantal benoemd op de voet 
van art. 6 uit de rechtstreekse leden” . 
(Rotterdam- Overschie)

2. Dit artikel dient in zijn geheel te verval
len en te worden vervangen door de vol
gende redactie: „Het congres bestaat uit 
ten minste 480 leden, waarvan de aan
wijzing geschiedt door de besturen van 
ARP, CHU en KVP en het DB van het 
CDA. Per 1000 partijleden o f recht
streekse leden worden 3 leden voor het 
congres aangewezen. Het aantal con
gresleden wordt jaarlijks vastgesteld 
naar de ledenstand per 31 december 
van het voorafgaande kalenderjaar en 
voor het eerst naar de ledenstand per 31 
december 1974. (Ede)

3. Het congres bestaat uit een aantal le
den, verdeeld over de drie partijen op 
basis van de formule 1/3 KVP, 1/3 
ARP en 1/3 CHU. (Apeldoorn-Z e.a.)

4. Is het wel verstandig een vast aantal le
den in de statuten op te nemen voor 
KVP en ARP en CHU. Verdient het 
misschien aanbeveling het aantal leden 
van het congres te bepalen naar een 
maatstaf van de leden van de partij. 
Eventueel met minimale verhoudingen. 
(Buren)

5. Dit artikel dient geheel te vervallen. 
(Putten en 80 anderen)

6. Zouden wij zo gewijzigd willen zien dat 
de omvang van het electroraat van de 
CHU, meer recht wordt gedaan. (Sche- 
veningen e.a.)

7. Men acht het aantal congresleden voor 
de C.H.U., zoals genoemd in art. 7 te 
laag. (Vlaardingen e.a.)

8. Periodieke bijstelling van de participe
rende aantallen lijkt noodzakelijk. Hoe 
wordt dit in de statuten verwezenlijkt? 
(Assen e.a.)

9. De verdeelsleutel van 280 zetels voor de 
KVP 185 voor de ARP en 105 voor de 
CHU is naar ons oordeel niet aan
vaardbaar en dient vervangen te wor
den door een samenstelling op voet van 
gelijkheid. (Zwolle)

10. 280 leden worden aangewezen door 
KVP
155 leden worden aangewezen door de 
ARP
135 leden worden aangewezen door de 
CHU
35 of een veelvoud daarvan, benoemd 
op voet van art. 6 uit de rechtstreekse 
leden. (Nisse)

11. Het is onvolledig: aangegeven moet 
worden door welke organen in de drie 
partijen de aanwijzing plaats zou moe
ten vinden. Bovendien is de verhouding 
van 175 AR-leden en 105 CH-leden niet 
in overeenstemming met de uitslag van 
de laatste verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Gemeenteraden. (Bergschen
hoek)

12. Om de vier jaar wordt de verdelsleutel 
„35” opnieuw bezien. (Amstelveen)

13. Wijziging —  Het congres bestaat uit 
een aantal leden, dat wordt vastgesteld 
n.a.v. het aantal leden der afzonderlijke 
partijen per 1 januari 1975, 1 januari 
1977 enz. (Dokkum e.a.)

14. Het aantal leden van het congres is 
vastgesteld op 505, waarbij wij, aanne
men dat zowel voor de ARP, KVP en 
CHU als de rechtstreekse leden een 
ledenaantal van 10.000 correspondeert 
met 35 leden in het congres.
Het aantal van 505 nu „hard” vaststel
len is o.i. onjuist, omdat dit getal geba
seerd is op een momentopname van de 
resp. ledenbestanden. (Hummelo en 
Keppel)

15. T o e  te v o eg en : „indien het aantal leden 
van de plaatselijke CDA-verbanden 
meer bedraagt dan X % (ook 10%) van 
het totale aantal leden, zal een aantal 
leden van het congres worden aangewe
zen door de plaatselijke CDA-verban- 
den. Dit aantal wordt vastgesteld door 
het hoofdbestuur naar evenredigheid 
van het aantal leden. (Wassenaar)

16. Wijziging: Het congres bestaat uit 560 
o f meer leden, waarvan:
280 aangewezen door de KVP
175 aangewezen door de ARP
105 aangewezen door de CHU
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Statuten voor het CDA
alsmede zoveel leden als op de voet van 
art. 6 uit de rechtstreekse leden zijn 
aangewezen. (K.K. Rotterdam)

17. Het congres dient (voor zover dit niet in 
de bedoeling heeft gelegen) volgens ons 
afgestemd zijn op het aantal leden in
geschreven op de datum van het in wer
king treden van de statuten. (Wagenin- 
gen)

18. Het congres is samengesteld uit hoog
stens 160 vrouwelijke en mannelijke le
den:
40 aangewezen door De ARP 
40 aangewezen door de CHU 
40 aangewezen door de KVP 
40 rechtstreekse C.D.A. leden benoemd. 
(Nieuwerkerk a/d IJssel)

19. Congres samenstellen op basis laatste 
2e Kamerverkiezingen. (Reeuwijk)

20. Wijzigen: Het congres bestaat uit 605 of 
meer leden, waarvan:
190 (280) aangewezen door KVP 
190 (145) aangewezen door ARP 
190 (145) aangewezen door CHU 
35 (35) o f een veelvoud daarvan be
noemd op voet van artikel 6 uit de 
rechtstreeks leden. (Voorschoten, Al
melo, 's-Heer Arendskerke)

21. A a n vu llen : sleutel voor de verdeling 
aangeven en het tijdstip van herbereke- 
ning van daaruit volgende wijzigingen 
in de congressamenstelling. (Nieuw- 
Vennep)

22. W ijzig en : Bij de bepaling van het 
congres wordt gewerkt met een ver
deelsleutel op basis waarvan de sterkte 
verhouding binnen het congres jaarlijks 
of periodiek moet worden vastgesteld; 
berekening van absolute aantallen te 
regelen in het Huishoudelijke 
Reglement of in een uitvoeringsbepa
ling bij art. 7. (K.K. Maastricht)

23. O p m erk in g : Gezien de laatste verkie
zingsuitslag komt de CHU met z’n 105 
leden niet voldoende aan zijn trekken. 
(Heino e.a.)

24. Artikel 7 laten vervallen en de volgende 
overgangsbepaling opnemen:
1. Aangezien onder de huidige poli
tieke omstandigheden niet van de 
Tweede Kamer-fractie van de C.H.U. 
mag worden verlangd, dat zij deel gaan 
uitmaken van een CDA-fraktie —  dit 
zou haar immers voor een gewetens
conflict kunnen plaatsen —  vinden de 
bepalingen in deze Statuten betreffen
de het streven naar één CDA-Kamer
fractie géén toepassing, zolang de ARP- 
en KVP- Tweede Kamerfractie het ka- 
binet-Den Uyl gedogen.
2. Het onder 1 bepaalde geldt eveneens 
voor het tot stand brengen van één 
CDA-lijst bij de a.s. Tweede Kamerver
kiezingen. (K.K. Dordrecht, S.K. 
Kampen e.a.)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Bij de aanvang van de federatie bestaat het 
congres uit 605 of meer leden, waarvan: 
280 aangewezen door de KVP,
185 aangewezen door de ARP,
105 aangewezen door de CHU, en 
35 of een veelvoud daarvan benoemd op de 

voet van artikel 6 uit de rechtstreekse leden. 
Bij Huishoudelijk Reglement wordt gere
geld hoe een eventuele wijziging van de in 
dit artikel genoemde getallen procedureel 
verloopt.
Het congres wordt bijeengeroepen door- en 
op voorstel van het Algemeen Bestuur, dan 
wel op voorstel van tenminste 1/5 van het 
aantal congresleden.

Artikel 8
ONTWERP:

A a n  het C on gres is opgedragen :
de vaststelling van het program van aetie 

van het CDA na behandeling in de respec
tievelijke partijraden c.q. Unie-raad;

de vaststelling van de statuten en Regle
menten van het CDA;

de bespreking van het politieke beleid; 
de verkiezing van de voorzitter, van de 

secretaris en van de penningmeester van het 
CDA.

AMENDEMENTEN:

1. Dit artikel geheel schrappen. (Zoeter- 
meer e.a.)

2. p u n t 1 Het eerste punt graag aanvullen 
met: „Afdelingen en Statenkringen” . 
(Dinxperlo)

3. Geheel laten vervallen. (Apeldoorn-Z)
4. P u n t 2  Moet worden: „de vaststelling 

alsm ede wijziging van de Statuten en 
Reglementen van het C.D.A.” 
toevoegen 2: „goedkeuring van de 
C.D.A.-begroting en bespreking van de 
jaarverslagen” (CHJO)

5. Aanvullen: na goedkeuring in de 
respectievelijke partijraden c.q. Unie
raad. (K.K. Rotterdam)
p u n t J

6. „De bespreking” van het politieke be
leid is naar mijn gevoel wel een zeer vrij 
blijvende opdracht.

Wat wordt hier bedoeld: de voorberei
ding van het beleid, het uitzetten van 
het beleid, de begeleiding o f de nabe
trachting? (Harlingen)

7. Aanvullen: alsmede het bestuursbeleid. 
(Amstelveen)
T oevoegin gen

8. Aanvullen met: ,TIet aahgeven van de 
ontwerpen, die zodanig belangrijk zijn, 
dat de leden van de respectievelijke 
partijen zich hierover kunnen uitspre
ken. (Capelle a/d IJssel)

9. Toevoegen: goedkeuring van de CDA- 
begroting en bespreking van de jaar
verslagen (CHJO)

10. Toevoegen: het vaststellen en goedkeu
ren van het beginselprogram., 
(Smallingerland)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Aan het congres is opgedragen:
de vaststelling van het politiek werk

program van het CDA na behandeling in de 
respectievelijke partijraden c.q. Unieraad;

devaststelling en wijziging van de 
statuten en reglementen van het CDA; 

de bespreking van het politieke beleid; 
de verkiezing van de voorzitter, van de 

secretaris en van de penningmeester van het 
CDA;

de behandeling en goedkeuring van de 
CDA-jaarverslagen.

Artikel 9
ONTWERP:

H e t bestu u r is sa m en g esteld  als volgt: 
Stemgerechtigde leden:

de voorzitter van het CDA; 
de secretaris van het CDA; 
de penningmeester van het CDA; 
telkens 10 leden benoemd door ARP, 

CHU en KVP; tenminste twintig procent 
hiervan dient te behoren tot het vrouwelijk 
geslacht;

tenminste drie vertegenwoordigers van 
de rechtstreekse leden.
Adviserende leden:

de voorzitters van de drie Tweede 
Kamer-fracties van ARP, CHU en KVP, o f  

.wanneer er één CDA-fractie ontstaat, het 
■ fractie-presidium;

één vertegenwoordiger van de weten
schappelijke bureaus;

de directeur van het CDA-secretariaat.

AMENDEMENTEN:

P u n t 1
1. T e w ijzigen: stemgerechtigde leden zijn 

de voorzitter en vice-voorzitter van het 
CDA, de secretaris en Tweede 
secretaris van het CDA, de pen
ningmeester en tweede penningmeester 
van het CDA. (Waalwijk)

2. Elke partij moet in deze drie mensen 
vertegenwoordid zijn (R-Overschie) 
P u n t 4

3. Telkens 10 leden ware te vervangen 
door: 10 leden benoemd uit en door de 
ARP, 10 leden benoemd uit en door de 
CHU en 10 leden benoemd uit en door 
de KVP. (Zoetermeer e.a.)

4. „Tenminste 20% hiervan dient te 
behoren tot het vrouwelijk- geslacht” 
dient te vervallen. (Kampen e.a.)

5. 20% is niet haalbaar (het vrouwelijk ge
slacht). (Heino)

6. Telkens 10 leden benoemd door ARP, 
CHU en KVP zo w el m an n en  als 
vrouw en. (Voorschoten).

7. Telkens 10 leden benoemd door ARP, 
CHU en KVP waarvan tenminste 15% 
vrouwelijke leden en 10% jongeren 
(leeftijd t/m 30 jaar). (Bergschenhoek)

8. W ijzig en : hiervan dienen elk der beide 
geslachten voor tenminste 20% van het 
totaal deel uit te maken (Hillegersberg) 
P u n t 5

9. G ew ijzig d  in: tenminste twee ver
tegenwoordigers van de rechtstreekse 
leden. (K.K. Leiden)
P u n t 7

10. . . .  één vertegenwoordiger na m en s de
gezamenlijke wetenschappelijke
bureau’s. (Alphen a/d Rijn)

11. Adviserende leden hieraan toegevoegd- 
de voorzitter van de drie vrouwen
organisaties.
- de voorzitters van de jonge
renorganisaties Arjos, CHJO en 
KVPJG (CDJA)
- de voorzitters van de drie Eerste 
Kamerfracties van ARP, CHU en KVP 
of wanneer . . .  enz.
Toevoegen: „De stemgerechtigde leden 
van het Bestuur worden gekozen voor 
een periode van 4 jaar: zij zijn éénmaal 
herkiesbaar.” (Nijmegen)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur is samengesteld als 
volgt:
Stemgerechtigde leden:

de voorzitter van het CDA; 
de secretaris van het CDA;

de penningmeester van het CDA;
10 leden benoemd door de ARP, 10 le

den benoemd door de CHU en 10 leden 
benoemd door de KVP;

tenminste drie en maximaal tien ver
tegenwoordigers van de rechtstreekse leden. 
Adviserende leden:

de voorzitters van de drie Eerste- en 
Tweede Kamerfraeties van ARP, CHU en 
KVP, o f wanneer er één CDA-Fractie 
ontstaan, het fractiepresidium;

één vertegenwoordiger namens de geza
menlijke wetenschappelijke bureaus; 

de direkteur van het CDA-secretariaat.

Artikel 10
ONTWERP:

H e t  b estu u r h eeft to t  taak:
leiding te geven aan de politieke activi

teiten van de drie partijen, dan wel deze te 
coördineren;

de voorbereiding van de besluitvorming 
van het Congres;

de bevordering van de politieke- en 
organisatorische eenwording;

het maken van een voorstel voor de ze
telverdeling van de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, en van een 
voorstel betreffende één o f meer lijsttrek
kers c.q. betreffende de verdeling van de 
kamerkringen over hen;

goedkeuring van de CDA-begroting en 
bespreking van de jaarverslagen;

benoeming van vertegenwoordigers van 
rechtstreekse leden in Bestuur en Congres, 
mits artikel 6 niet van toepassing is;

de instelling en opheffing van vaste en 
bijzondere commissies.

AMENDEMENTEN:

Punt 1:
te wijzigen in: „Het coördineren van de poli
tieke aktiviteiten van de moederpartij. 
(Leiding geven dus weglaten). (Dordrecht
e.a.)
Punt 2:
Wijzigen: Het voorbereiden en het uitvoeren 
van de besluiten van het congres. (Arnhem) 
De punten 2, 3 en 4 (d.i. vanaf „de voor
bereiding van” t/m  „de Kamerkringen over 
hen” en punt 6 m.b.t. „rechtstreekse leden” 
enz. schrappen. (Zoetermeer)
De punten 3, 4 en 6 geheel laten vervallen. 
(Apeldoorn-Z)
Punt 3:
„De bevordering van d e ........ eenheid” te
vervangen door „het voortdurend bedacht 
zijn op verbetering van de organisatorische 
en politieke samenwerking.” (Rijswijk)
De bevordering van de politieke en 
organisatorische eenwording in fasen te la
ten verlopen. (Vriezenveen)
Punt 3 en 4 vervallen (Putten en 80 anderen) 
Punt 4:
bezien vanuit onze optiek behoort te ver
vallen. (Amsterdam-oud) 
dit moet gelijk luiden als artikel 13 punt 4. 
(Vreeswijk)
Punt 5: „Bespreking van.de C.D.A.-begro
ting en de jaarverslagen.” (CHJO) 
„Goedkeuring van „ware te vervangen 
door” het (al dan niet) goedkeuren van.” 
(Harlingen)
Waarom worden C.D.A.-begroting en - 
jaarrekening niet ter goedkeuring voor
gelegd aan het congres? (Koudekerk a/d 
IJssel)
Punt 6:
Te beginnen met het woordje ,,de” , terwijl 
na het woord „Congres” de zin ware te 
wijzigen in: „tenzij art. 6. vierde alinea, van 
toepassing is. (Harlingen)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur heeft tot taak: 
leiding te geven aan de politieke activi

teiten van het CDA en de daarin deel
nemende partijen en deze te coördineren;

de voorbereiding van de besluitvorming 
van het Congres;

de bevordering van de politieke en 
organisatorische eenwording;

het maken van een voorstel voor de be
voegde partij-organen voor de zetelverde
ling van de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverziekingen, en van een voorstel be
treffende één of meer lijsttrekkers c.q. be
treffende de verdeling van de kamerkringen 
over hen;

de goedkeuring van de CDA-begroting 
'en de bespreking van de jaarverslagen;

de benoeming en het ontslag van het 
CDA-personeel, op voordracht van het 
Dagelijks Bestuur;

de uitvoering van de besluiten van het 
Congres;

het bestuur over de rechtstreekse leden, 
de benoeming van vertegenwoordigers 
daarvan in het Dagelijks Bestuur, het 
Algemeen Bestuur en het Congres, 
behoudens het gestelde in artikel 6, en de 
vaststelling van hun contributie; •

de instelling en opheffing van vaste en 
bijzondere commissies.

Artikel 11
ONTWERP:

Voor het nemen van beslissingen over een
aantal bij Huishoudelijk Reglement te be
palen aangelegenheden dient het bestuur in
verdubbelde samenstelling bijeen te komen.

AMENDEMENTEN:

1. Wat betekent verdubbelde samenstel
ling? Voor welke gevallen geldt deze 
samenstelling. (Wageningen e.a.)

2. Hoe dit artikel moet functioneren dient
o.i. in deze statuten nader te worden 
aangegeven. (Woerden)

3. Klare nonsens! Hoe kan een bestuur in 
verdubbelde samenstelling bijeenko
men? (Eindhoven)

4. In zijn geheel weglaten. (Arnhem e.a.)
5. Weglaten in de plaats zetten: „Voor het 

nemen van beslissingen over een aantal 
bij Huishoudelijk Reglement te bepalen 
aangelegenheden dient het Bestuur zich 
uit te spreken met een meerderheid van 
2/3 van het aantal uitgebrachte stem
men." (dan ook art. 14) (R-Overschie)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Voor het nemen van beslissingen over een 
aantal bij Huishoudelijk Reglement te be
palen aangelegenheden dient het Algemeen 
Bestuur in voor wat de door de ARP, CHU, 
KVP en rechtstreekse leden benoemde le
den en de vertegenwoordigers van de recht
streekse leden betreft, verdubbelde sa
menstelling bijeen te komen.

Artikel 12
ONTWERP:

H e t  D a gelijk s  B es tu u r  is als volgt sa m en g e
steld: stem gerech tigd e leden: 

de voorzitter van het CDA; 
de secretaris van het CDA; 
de penningmeester van het CDA; 
telkens drie leden benoemd door ARP, 

CHU en KVP;
tenminste één vertegenwoordiger van de 

rechtstreekse leden. Indien tot de aldus 
aangegeven leden geen vrouw behoort, ver
kiest het Bestuur uit zijn midden een vrouw 
als extra lid.

' A d viseren d e leden :
de drie voorzitters van de Tweede 

Kamer-fracties van ARP, CHU en KVP, of 
wanneer er één CDA-fractie ontstaat, het 
fractiepresidium;

één vertegenwoordiger van de weten
schappelijke bureaus;

de directeur van het CDA-secretariaat.

AMENDEMENTEN:
1. Ook bij dit artikel vraagt de vergade

ring zich af of haar interpretatie van 
A.R.P., K.V.P. en C.H.U. benoemen elk 
drie leden” , juist is.
Dit artikel vraagt eveneens een 
duidelijker redactie. (Zwijndrecht)

2. De zin „Indien tot de aldus aangegeven 
leden geen vrouw behoort, verkiest het 
Bestuur uit zijn midden een vrouw als 
extra lid” dient te vervallen. (Voor
schoten).

3. De eerste 2 regels cursief vervangen 
door: „De Samenstelling van het D.B. 
is: (Arnhem).

4. Bij de Adviserende leden toevoegen de 
drie voorzitters van de Eerste 
Kamerfracties van de A.R.P., C.H.U. en
K.V.P. (Amsterdam-n).

5. Telkens drie leden benoemd door 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. te kiezen uit 
en door de 3 x 10 leden van het Bestuur. 
(Zoetermeer e.a.)

6. Voorzitter en secretaris dienen te ko
men uit verschillende partijen. Dit om
dat men dan niet alle macht-vanuit 1 
partij krijgt. (Heino e.a.)

7. Voor wat betreft art. 12 van de concept- 
statuten ziet de kv. graag vermeld welk 
orgaan in C.H.U., A.R.P. en K.V.P., de 
drie leden in het D.B. zal benoemen. 
(Scheveningen).

8. Is het niet juister en voorkomt men in 
de toekomst moeilijkheden, een be
paling op te nemen dat de D.B. 
Bestuursfuncties t.w. van voorzitter, 
secretaris en penningmeester 
ingenomen moeten worden door een lid 
van iedere partij, dus één K.V.P., één 
A.R.P. en één C.H.U.? (AppingedamX

9. Punt 4 als volgt: „Telkens driemaal drie 
leden resp. benoemd uit en door de 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. (Zwolle).

10. Welke instantie in punt 4 benoemt de 
drie partijen de „telkens drie léden” van 
de drie partijen? (Putten en 80 an
deren).

11. „Vertegenwoordiger van de recht
streekse leden (de rest vervalt in punt 
5). (Arnhem).



VRIJDAG 13 DECEMBER 1974

Statuten voor het CDA
12. Wijzigen in punt 5: „Verkiest het

Bestuur uit zijn midden één vrouw alj 
extra lid o f eventueel teneinde een one
ven aantal bestuursleden te be
reiken —  twee vrouwen als extra leden. 
(Assen). _

13. Toevoegen: adviserende leden van 
Eerste Kamer, jongeren- en Vrouwen- 
or|anisatie (CH 70).

14. Punt 5 laten vervallen (Apeldoorn-Z
e.a.).

15. Wijzigen: Indien tot de aldus
aangegeven leden geen man o f vrouw 
behoort, verkiest het Bestuur uit zijn 
midden een vrouw of man als extra lid. 
(Hillegersberg e.a.).

TEKST CDA-VOORSTEL

Het Dagelijks Bestuur is samengesteld als 
volgt:
Stemgerechtigde leden:

de voorzitter van het CDA; 
de secretaris van het CDA; 
de penningmeester van het CDA; 
telkens drie leden benoemd door ARP, 

CHU en KVP;
tenminste één en maximaal drie ver

tegenwoordigers van de rechtstreekse leden. 
Indien tot de aldus aangegeven leden geen 
vrouw behoort, verkiest het Algemeen 
Bestuur uit zijn midden een vrouw als extra 
lid.
Adviserende leden:

de drie voorzitters van de Tweede 
Kamerfracties van ARP, CHU en KVP, of 
wanneer er één CDA-fractie ontstaat, het 
fractiepresidium;

één vertegenwoordiger namens de ge
zamenlijke wetenschappelijke bureaus; 

dedirekteur van het C.D.A.-secretariaat.

Artikel 13

ONTWERP:

A a n  h et D a gelijk s  B estu u r  is opgedragen : 
de dagelijkse leiding van het CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming 

van het Bestuur;
de uitvoering van de besliiiten van het 

Congres en van het bestuur;
het maken van een conceptvoorstel voor 

de zetelverdeling van de kandidatenlijst 
voor de Tweede-Kamer-verkiezingen; en 
een conceptvoorstel betreffend één o f rnesr 
lijsttrekkers c.q. de verdeling van hen over 
de kamerkringen;

de voorbereiding van de CDA-begroting 
en -jaarverslagen;

de leiding over het CDA-secretariaat; 
de benoeming en het ontslag vari CDA- 

personeel;
de verantwoordelijkheid voor de CDA- 

voorlichting en -publiciteit;
het bestuur over de rechtstreekse leden  ̂

de benoeming van een vertegenwoordiger 
daarvan in het Dagelijks Bestuur, mits 
artikel 6 niet van toepassing is, en de 
vaststelling van hun contributie.

AMENDEMENTEN:

Punt 3:
Vervallen. (Zoetermeer e.a.)
Punt 4:
Vervallen. (Putten en 80 anderen). 
Aanvullen met het woord „zonodig” zodat 
de redactie wordt: ,Jiet maken van een 
concept voorstel etc. dus het zonodig maken 
van een concept voorstel. (Amersfoort) 
,JHet maken van een concept-voorstel” enz. 
(Vroomshoop).
Punt 9:
Te wijzigen in: ,TIet bestuur stelt een voor
dracht op van candidaten waaruit door de 
rechtstreekse leden een bestuurslid kan 
worden gekozen. (Verkiezing zou eventueel, 
per post kunnen plaatsvinden). Capelle a/d 
IJssel).
De zin na „het bestuur over de rechtstreekse 
leden" schrappen. (Amstelveen).
Geheel laten vervallen. (Wassenaar). 
Duidelijkheid gevraagd omtrent het niet 
van toepassing zijn van art. 6 Moet ér niet 
statutair een relatie gelegd worden tussen 
de contributie van de recïitstreekse leden en 
die der drie partijen? (Eindhoven). 
Wijzigen: „Artikel 6, tweede alinea”.
(Wassenaar).

TEKST CDA-VOORSTEL:

Aan het Dagelijks Bestuur is opgedragen: 
de dagelijkse leiding van het CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming 

van het Algemeen Bestuur;
de uitvoering van de besluiten van het 

Algemeen Bestuur;
het maken van een concept voorstel voor 

de zetelverdeling van de kandidatenlijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen; en een 
concept voorstel betreffend één of meer 
lijsttrekkers c.q. de verdeling van hen over 
de kamerkringen;

de voorbereiding van het CDA-begroting 
en -jaarverslagen;

de verantwoordelijkheid voor het CDA- 
secretariaat;

de verantwoordelijkheid voor de CDA- 
voorlichting en -publiciteit.

Artikel 14

ONTWERP:

Besluiten in CDA-organen worden 
genomen bij eenvoudige meerderheid van 
stemmmen. De stemprocedure wordt 
geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

AMENDEMENTEN:

1. „Eenvoudige” meerderheid wijzigen in 
„absolute” meerderheid. (Wassenaar) 
„Eenvoudige meerderheid nader te be
zien: „meerderheid der uitgebrachte 
stemmen is naar ons voorkomt meer ge
wenst. (K.K. Leiden).

2. Aanvullen: „Besluiten van het congres in
nader te omschrijven gevallen met 2/3 
meerderheid van stemmen.
(Nieuwerkerk a-d IJssel e.a.).

3. Aanvullen: „Amendementen tot wijzi
ging van het program c.q. de statuten 
dienen te worden aangenomen met een 
meerderheid van zowel de door de
K.V.P., als A.R.P. en de C.H.U. aange
wezen leden van het congres. (Am- 
sterdam-N e.a.).

TEKST CDA-VOORSTEL:

Besluiten in CDA-organen worden 
genomen bij eenvoudige meerderheid van 
stemmen, met dien verstande dat geen 
geldig besluit kan worden genomen wan
neer niet de helft der stemgerechtigde leden 
van het betreffende orgaan aanwezig is. 
Indien het vereiste quorum ontbreekt, 
wordt, binnen termijnen te bepalen bij 
Huishoudelijk Reglement, een nieuwe 
vergadering belegd, waarin dezelfde 
voorstellen opnieuw aan de orde zijn. Over 
deze voorstellen kan dan bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen worden beslist 
ongeacht het quorum.
Besluiten ten aanzien van wijziging van 
deze statcter, vereisten een meerderheid van 
2/3 der stemgerechtigde leden, onverlet de 
in de inleiding gevraagde goedkeuring door 
de bevoegde organen van ARP, CHU en 
KVP.
De stemprocedure wordt geregeld bij 
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 15
ONTWERP:

De voorzitter heeft de leiding van de 
vergaderingen van het Congres, het Bestuur 
en het Dagelijks Bestuur.

AMENDEMENTEN:

A r tik e l  15
1. Wijziging in: „de voorzitter, en bij on- 
stentenis hiervan de vice-voorzitter heeft 
enz. (Waalwijk).
2. Het woord „Het congres” schrappen. 
(Zoetermeer e.a.)

TEKST CDA-VOORSTEL:

De voorzitter heeft de leiding van de 
vergadering van het Congres, het Algemeen 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
De voorzitter van het CDA kan niet tevens 
voorzitter zijn van een Eerste- o f Tweede 
Kamerfractie, noch voorzitter van ARP, 
CHU o f KVP.

Artikel 16

ONTWERP:

De secretaris is belast, onder verantwoorde
lijkheid van het Dagelijks Bestuur, met de 
leiding van het CDA-secretariaat en met 
alle werkzaamheden die tot het secretariaat 
van een politieke organisatie kunnen 
worden gerekend.

AMENDEMENTEN:

1. Toevoegen: „De salariëring van de 
functionarissen wordt bij Huishoudelijk 
Reglement geregeld. (Waalwijk).

2. „Belast” m.i. ter plaatsen naar achter 
„Bestuur” . (Vreeswijk).

TEKST CDA-VOORSTEL:

De secretaris is belast, onder verantwoorde
lijkheid van het Dagelijks Bestuur, met de 
leiding van het CDA-secretariaat en met al
le werkzaamheden die tot het secretariaat 
van een politieke organisatie kunnen wor
den gerekend.

Artikel 17
ONTWERP;

De penningmeester is, onder verantwoorde
lijkheid van het Dagelijks Bestuur, belast 
met het beheer van de gelden.

AMENDEMENTEN:

1. De woorden „onder verantwoorde
lijkheid” lijken mij hier niet op zijn 
plaats. Geen D ^ . zal de verantwoorde
lijkheid willen aanvaarden voor het 
frauduleus handelen van een penning
meester. Dit zal ook Uw bedoeling niet 
zijn geweest. (Harlingen).

TEKST CDA-VOORSTEL:

De penningmeester is, onder verantwoorde
lijkheid van het Dagelijks Bestuur, belast 
met het beheer van de gelden.

Artikel 18
ONTWERP:

P erm a n en te  P rogra m  A d v ies  C om m issie  
(P P A C ) zal

het CDA stimuleren in de bezinning op 
de relatie tussen levensovertuiging en poli
tiek handelen;

adviseren over de hoofdlijnen van het 
beleid;

adviseren over de uitvoering en bijstel
ling van het program.

AMENDEMENTEN:

1. Het woord „levensovertuiging” te ver
vangen door „geloofsovertuiging” . (Zeist)

2. Het is m.i. juister aan de tweede regel na 
„zal” toe te voegen; ,TJet C.D.A.” en „het 
C.D.A.” in de derde regel te schrappen. 
(Vreeswijk)

3. Punt 1 wijzigen: „het C.D.Arrepeterend 
wijzen op relatie tussen levensovertuiging 
en politiek handelen. (Koudekerk a/d' 
Rijn)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Een Permanente Program Advies Commis
sie (PPAC) zal

het CDA stimuleren in de bezinning op 
de relatie tussen levensovertuiging en poli
tiek handelen;

het Algemeen Bestuur adviseren over de 
hoofdlijnen van het beleid;

het Algemeen Bestuur adviseren over de 
uitvoering en bijstelling van het program.

Artikel 19
ONTWERP:

D e  sam enstelling van de P P A C  is als volgt: 
een voorzitter, een vice-voorzitter en 7 

leden benoemd door het bestuur van het 
CDA op voordracht van het Dagelijks Be
stuur;

drie leden benoemd doör het Bestuur 
van het CDA, op voordracht van de drie we
tenschappelijke instituten van ARP, CHU 
en KVP;

drie leden benoemd door de partijbe
sturen van ARP, CHU en KVP, door elk 
partijbestuur één lid;

drie adviserende leden, benoemd door de 
Tweede Kamerr fracties van ARP, CHU en 
KVP, door elke fractie één lid, o f wanneer 
er één CDA-fractie ontstaat door die frac
tie;

het secretariaat van de PPAC berust bij 
de drie wetenschappelijke instituten geza
menlijk.

AMDEISDEMENTEN:

1. M.I. moet, naar analogie van art. 4 en 
art. 39 in de laatste regel „instituten” 
worden vervangen door: bureaus. (Vrees
wijk).

2. Is het, met het oog op het leggen van de 
verantwoordelijkheid, wel juist om drie 
instituten te belasten met één secreta
riaat? (Harlingen)

3. Toevoeging in punt 4: „Eerste Kamer
fracties. (Waalwijk)

4. P.P.A.C. „Het secretariaat van de 
P.P.A.C. berust. . .  zolang er nog geen 
integratie heeft plaatsgevonden. (Berg- 
schenhoek e.a.)

5. Na lid 1 toevoegen: (ergo na de woorden 
„Dagelijks Bestuur”) Deze 9 leden (voor
zitter, vice voorzitter en 7 leden) bestaan 
uit 3 A.R.P., 3 K.V.P. en 3 C.H.U.-leden. 
(Heino e.a.)

6. Wij stellen voor het woord „adviserende” 
in punt 4 te laten vervallen. (Woerden).

7. Het laatste lid weg laten, deze regeling is 
onpraktisch (Hillegersberg).

TEKST CDA-VOORSTEL:

De samenstelling van de PPAC is als volgt: 
een voorzitter, een vice-voorzitter en 7 

leden benoemd door het Alg.Bestuur van 
het CDA op voordracht van het Dagelijks 
Bestuur;

drie leden benoemd door het Algemeen 
Bestuur van het CDA, pp voordracht van de 
drie wetenschappelijke' instituten van ARP, 
CHU en KVP;

drie leden benoemd door de partij-be- 
sturen van ARP, CHU en KVP, door elk 
partijbestuur één lid;

drie adviserende leden, benoemd door de 
[Eerste- en Tweede Kamerfracties van ARP, 
CHU en KVP, door elke fractie één lid of 
wanneer er één CDA-fractie ontstaat door 
die fractie;

het secretariaat van de PPAC wordt ge
voerd door de drie wetenschappelijke 
bureaus gezamenlijk.

Artikel 20 en 21
ONTWERP:

De PPAC brengt eens per jaar vóór 1 
augustus een gemotiveerd beleids-advies 
aan het Bestuur.
H e t ja a rlijk s advies dient ten m in ste een ant
w oord  te beva tten  o p  de volgende vragen: 

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 uitspra
ken te worden voorbereid?

(Artikel 21)

Het Bestuur bespreekt de adviezen van de 
PPAC en bepaalt daarover zijn oordeel. Het 
jaarlijks advies van de PPAC en het oordeel 
van het Bestuur daarover worden tegelijk 
openbaar gemaakt en in het Congres ter 
discussie gesteld.

AMENDEMENTEN:

’ . Aan de derde regel „uit” toevoegen. In de 
tweede regel van de eerste vraag tussen 
„program” en „dienen” , gelet op art. 8 
eerste alinea, invoegen: „van actie” . 
(Vreeswijk)

2. Het woord „in het Congres” schrappen 
(zie opmerking artikel 7 en 8). (Zoeter
meer).

TEKST CDA-VOORSTEL: (één nieuw 
artikel 20)

De PPAC brengt eens per jaar vóór 1 
augustus een gemotiveerd beleids- advies 
uit aan het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bespreekt dit advies 
en bepaald daarover zijn oordeel. Het jaar
lijks advies van de PPAC en het oordeel van 
het Algemeen Bestuur daarover worden te
gelijk,openbaar gemaakt en in het Congres 
ter discussie gesteld.

Artikel 22
ONTWERP:

Bij Huishoudelijk Reglement worden werk
wijze en verdere uitwerking van de sta
tutaire bepalingen betreffende de CDA-or- 
ganen nader geregeld.

AMENDEMENTEN:

1. Toevoegen: ,JIet Huishoudelijk Regle
ment mag geen bepalingen bevatten, die 
in strijd zijn met deze Statuten.” (CH 70)

2. Toevoegen: „Een bepaling over het 
beëindigen van de federatie?” (Amster- 
dam-N. e.a.)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Artikel 21 ond. 22

Bij Huishoudelijk Reglement worden werk
wijze en verdere uitwerking van de sta
tutaire bepalingen betreffende de CDA-or- 
ganen nader geregeld.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen be
paling bevatten strijdig met deze statuten.

IV  Financiën 
Artikel 23

ONTWERP:

De geldmiddelen van het CDA bestaan uit.
de jaarlijkse bijdragen van ARP, CHU 

en KVP;
de jaarlijkse contributie van de recht

streekse leden;
bijdragen van donateurs; 
schenkingen, erfstellingen en legaten; 
andere inkomsten.

H etB o ek ja a rX o op t van 1 januari tot en met 
31 december.
D e  regelm a tige con trole  op de wijze waarop 
de financiële administratie wordt gevoerd, 
wordt opgedragen aan een accountant.



VRIJDAG 13 DECEMBER 1974 10

Statuten voor het CDA
Het Bestuur kan zich doen bijstaan door
een financiële com m issie . Taak en werk
wijze van deze commissie worden bij Huis
houdelijk Reglement geregeld.
AMENDEMENTEN:

1. M.i. nog opnemen door wie de ac
countant wordt aangewezen. De in het 
slot genoemde financiële commissie 
wordt in artikel 40 aangeduid met 
Financiële Commissie. (Vreeswijk)

2. Als volgt aanvullen; . . . .  „naar de ver
houding van de congresleden.” o f . . . .  —  
„naar de verhouding van de betalende 
leden." (Wassenaar)

3. Lid 2 geheel laten vervallen. (Zie , op
merking in artkel 6). (Apeldoorn-Z)

4. De regelmatige controle op DE KAS EN 
de wijze waarop . . .  wordt opgedragen 
aan REGISTER accountant. (Hilligers- 
berg)

5. Voorgesteld wordt de regelmatige con
trole óp de financiële administratie te 
doen verrichten door een register
accountant. (Amersfoort)

6. Is het tevens niet aanbevelenswaardig 
om de dekking van een expolitatietekort 
te regelen, alsmede afzonderlijk fonds 
voor verkiezingscampagnes in C.D.A.- 
verband. (Buren)

7. Op welke wijze wordt de jaarlijkse bij
drage vastgesteld? (K.K. Tilburg)

TEKST CDA-VOORSTEL:

De geldmiddelen van het CDA bestaan uit: 
de jaarlijkse bijdragen van ARP, CHU 

en KVP;
de jaarlijkse contributie van de recht

streekse leden;
bijdragen van donateurs; 
schenkingen, erfstellingen en legaten; 
andere inkomsten.

Het Boekjaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december.
De regelmatige controle op de wijze waarop 
de financiële administratie wordt gevoerd, 
wordt opgedragen aan een register
accountant.

V. Tweede Kamerver
kiezingen

Artikel 24
ONTWERP:

T enein de voor T w eed e K a m erverk iezin g en  
tot C D A -lijsten  te k om en  w orden de volgen
de p rocedu re in het leven g eroep en :

de drie bevoegde partij-organen van 
ARP, CHU en KVP besluiten de uitslag van 
deze procedure al dan niet als bindend te 
aanvaarden;

het Dagelijks Bestuur stelt een concept 
voorstel op betreffende verdeling van de ze
tels van de CDA-Tweede-Kamerfractie over 
ARP, CHU en KVP en, voorzover hun aan
tal daartoe aanleiding geeft, de rechtstreek
se leden, betreffende de vraag hoeveel lijs
ten er moeten komen en hoe de verdeling 
van de plaatsen op die lijsten moet zijn be
treffende de vraag o f er één of meer lijst
trekkers moeten zijn, en in het tweede geval 
hoe die lijsttrekkers over de kamerkringen 
verdeeld worden. Het Dagelijks Bestuur legt 
dit concept voorstel voor aan het Bestuur;- 

het Bestuur stelt aan de hand van het 
concept een voorstel vast voor de bevoegde 
partij-organen, die geen wijzigingen mogen 
aanbrengen, en het voorstel moeten aan
vaarden of verwerpen;

indien het voorstel wordt verworpen 
wordt het bindend advies ingeroepen van' 
een Commissie van Wijze Mannen, be
staande uit drie personen. Iedere partij wijst 
één persoon aan; indien het advies op voor
hand als bindend was aanvaard, is daarmee 
definitief besloten de CDA-lijst(en) tot 
stand te brengen; als dat niet het geval was, 
gaat het advies terug naar de partijorganen;

de vervulling van de zetels geschiedt 
door elk der partijen volgens de bij haar 
geldende procedure;

indien naar de mening van het Dagelijks 
Bestuur de aldus tot stand gebrachte kan
didatenlijst naar regionale vertegenwoordi
ging, deskundigheid of andersoortige een
zijdigheid dusdanig onevenwichtig is dat 
aan een behoorlijke evenwichtige vertegen
woordiging van het CDA in de 'Tweede Ka
mer ernstige twijfel bestaat, kan het dage
lijks bestuur het Bestuur voorstellen correc
ties aan te brengen. Indien het Bestuur met 
deze voorstellen akkoord gaat kan het deze 
aan de bevoegde partijorganen voorleggen. 
Gaan deze niet unaniem akkoord dan 
beslist de Commissie van Wijze Mannen.

AMENDEMENTEN

1. De artikelen 24 t/m 27 moeten verval
len. Wij wensen als C.H.U. met een 
eigen lijst uit te komen. (Putten en 80 
anderen)

2. De Kamerkring Den Bosch is in grote 
meerderheid voor het schrappen van 
het eerste punt van dit artikel. Het vier
de punt dient herzien te worden. (K.K. 
's-Hertogenbosch)

3. Een nieuwe eerste stip plaatsen en 
daarachter lezen: „de drie bevoegde 
partijorganen van A.R.P., C.H.U. en
K.V.P., besluiten over het al dan niet 
uitkomen met een C.D.A.-lijst, c.q. 
C.D.A.-lijsten. (Portvliet)

4. Het zou op prijs gesteld worden indien 
bij de opstelling van de namen voor de 
lijsten etc. niet werd gekeken naar de 
oorspronkelijke afkomst, we zijn im
mers bezig met het C.D.A.? (Groningen)

5. Waarom beslist niet het congres over de 
samenstelling en zetelverdeling van de 
C.D.A.-lijsten voor de eerstvolgende 
Tweede Kamerverkiezingen? (Koude
kerk a/d Rijn)

7. Bezwaar; de rechtstreekse leden zijn 
niet vertegenwoordigd. (CHJO e.a.)

8. De woorden „al dan niet” dienen bij 
punt 1 te vervallen. (Harlingen e.a.)

9. Wijziging: Punt 1 laten vervallen. (S.K. 
Zutphen e.a.)

10. Wanneer statutair in punt bepaald is 
dan een advies bindend is, behoeft dit 
niet meer als zodanig  aanvaard te wor
den. Mede met het oog op deze (m.i. on
juiste) formulering, is het des te ver- 
wonderiijker dat in lid 6 (onderaan) aan 
de Commissie van Wijze Mannen een 
welhaast dictatoriale beslissin g sb e
voegdheid  gegeven wordt. (Eindhoven)

11. Het voor de eerstemaal in punt 4 ge
noemde woord „bindend” doen verval
len. Tevens commissie van wijze 
mannen vervangen door commissie van 
wijze c.q. arbiter-commissie etc. 
(Amstelveen)

12. Het woord in punt 4 „bindend” te laten 
vervallen en dit punt als volgt te doen 
luiden: „Indien het voorstel wordt ver
worpen, wordt ingeroepen het advies 
van een. Commissie enz. (Rotterdam
K.K.)

13. Betreffende de mogelijkheid dat het 
Bestuur voorstellen kan doen in punt. 6, 
zij het dan onder zeer bijzondere om
standigheden, om correcties aan te 
brengen in reeds samengestelde kandi
datenlijsten, bestaat bij enkele leden 
twijfel o f hier wel sprake is van een 
goede democratische handelswijze. 
(Alphen a/d Rijn e.a.)

14. In de eerste zin van punt 4 staat reeds
dat het advies „bindend” is. In de twee
de zin wordt dit ontkracht. Dit lijkt mij 
niet juist. Als er toch een veiligheids
klep ingebouwd moet worden lijkt het 
mij beter om te zeggen: „indien het ad
vies éénstemmig luidt is daarmede 
definitief besloten.......... ” (Harlingen)

15. Indien het voorstel wordt verworpen in 
punt 4 is ieder der partijen vrij om als
nog hetzij met een andere partij een z.g. 
lijstverbinding aan te gaan, hetzij met 
een geheel zelfstandige lijst uit te ko
men; wordt het voorstel aanvaard dan 
treden de volgende „punten” van dit ar
tikel in werking. (S.K. Zutphen)

16. laatste zin in punt 6: „Gaan deze of gaat 
één van deze niet akkoord dan verbindt 
een unanieme beslissing van de Com
missie van Wijze Mannen. (Harlingen)

17. De bevoegdheid van het Algemeen Be
stuur om wijzigingen aan te brengen in 
de kandidatenlijst dient in punt 6 om
geven te zijn door voldoende waarbor
gen, zodat deze bevoegdheid niet ge
bruikt kan worden om eigen pol.inzicht 
door te voeren. (Alphen a/d Rijn)

18. Aanvullen punt 6 : . . . . ,  bestaande uit 
drie personen. Iedere partij wijst één 
persoon aan. Hun beslissing is bindend. 
(Zutphen S.K.)

19. Lid 2 voor de duidelijkheid herschreven 
als volgt:
Het Dagelijks Bestuur stelt ontwerp
voorstellen op en legt deze voorstellen 
aan het Bestuur voor t.a.v.:
1. de verdeling van de zetels van de 
C.D.A. —  2e Kamerfractie over A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P. en voor zover hun 
aantal daartoe aanleiding geeft, de 
rechtstreekse leden.
2. de vraag hoeveel lijsten er moeten 
komen.
3. hoe de verdeling van de plaatsen op 
vorenbedoelde lijsten moet zijn.
4. de vraag of er één o f méér lijsttrek
kers moetfen) zijn.
5. hoe ingeval van meerdere lijsttrek
kers deze over de Kamerkring ver
deeld moeten worden.
Lid 4. Commissie van Wijze L ed en  
Lid 6. Commissie van Wijze L ed en . 
(Arnhem)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Teneinde voor Tweede Kamerverkiezingen 
tot CDA-lijsten te komen wordt de volgende 
procedure in het leven geroepen:

de bezetting van de zetels geschiedt door 
elk der partijen volgens de bij haar gelden
de procedure;

het Dagelijks Bestuur stelt een concept 
voorstel op betreffende de verdeling van de 
zetels van de CDA- Tweede Kamerfractie 
over ARP, CHU en KVP en, voorzover hun 
aantal daartoe aanleiding geeft, de recht
streekse leden, betreffende de vraag hoeveel 
lijsten er moeten komen en hoe de verdeling 
van de lijsttrekkers moeten zijn, en in het 
tweede geval hoe die lijsttrekkers over de 
Kamerkringen verdeeld worden. Het Dage
lijks Bestuur legt dit concept voorstel voor 
aan het Algemeen Bestuur;

het Algemeen Bestuur stelt aan de hand 
van het concept een voorstel vast voor de 
bevoegde partij-organen, die geen wijzi
gingen mogen aanbrengen, en het voorstel 
moeten aanvaarden of verwerpen;

indien het voorstel wordt verworpen 
wprdt het advies ingeroepen van een com
missie, bestaande uit drie personen die geen 
lid van het Algemeen Bestuur mogen zijn. 
Iedere partij wijst één persoon aan. Bij een 
eensluidend advies van deze commissie is 
definitief besloten op welke wijze de CDA- 
lijst(en) worden samengesteld. Indien het 
advies van de commissie niet eensluidend is, 
gaat het voorstel terug naar de partij-or
ganen;

indien naar de mening van het Dagelijks 
Bestuur de aldus tot stand gebrachte kan
didatenlijst naar regionale vertegenwoordi
ging, deskundigheid o f andersoortige een
zijdigheid dusdanig onevenwichtig is dat 
aan een behoorlijke en evenwichtige verte
genwoordiging van het CDA in de Tweede 
Kamer ernstige twijfel bestaat, kan het Da
gelijks Bestuur het Algemeen Bestuur voor
stellen correcties aan te brengen. Indien het 
Algemeen Bestuur met deze voorstellen ak
koord gaat kan het deze aan de bevoegde 
partijorganen voorleggen. Gaan deze niet 
unaniem akkoord, dan wordt het voorstel 
van het Algemeen Bestuur geacht te zijn 
verworpen.

Artikel 25
ONTWERP:

De kandidaat, lid overeenkomstig artikel 5a 
o f 5b, zal bij zijn bereidverklaring tot aan
vaarding van zijn kandidatuur schriftelijk 
moeten verklaren:

dat hij het politiek program van het 
CDA onderschrijft, met recht van grava- 
menl); en

dat hij in fraktieverband zal samenwer
ken;

dat hij slechts een aan zijn partij toege
dachte zetel zal bezetten.

1) Het recht van gravamen (d.w.z. „be
zwaar” is een tot nu toe in de ARP bestaan
de regeling. Het betreft het recht van kandi- 
daatkamerleden om m.b.t. een bepaald on
derdeel van het program, dat men overigens 
onderschrijft, tevoren aan het Bestuur een 
afwijkend gevoelen kenbaar te maken. Het 
Bestuur beslist o f een kandidaat, ondanks 
een dergelijk „bezwaar” , op de kandidaten
lijst wordt geplaatst.

AMENDEMENTEN:
1. Een kandidaat moet het politiek 

program onderschrijven maar volgens 
ons ook artikel 2 en 3. (Dinxperlo)

2. Dit artikel wordt in strijd geacht met de 
C.D.A.-gedachte. Het dient geschrapt te 
worden (Waalwijk)

3. Wijzigen: „Dat hij de grondslag en het 
politieke program van het C.D.A. on
derschrijft . . .  (Dokkum e.a.).

4. Geheel laten vervallen. (Apeldoorn-Z 
e.a.)

5. Het recht van gravamen =  het recht van 
voorbehoud. (Smallingerland).

6. Het noemen van 5a o f 5b klopt niet met 
artikel 5. (Vreeswijk).

TEKST CDA-VOORSTEL

De kandidaat, lid overeenkomstig artikel 5, 
zal bij zijn bereidverklaring tot aanvaarding 
van zijn kandidatuur schriftelijk moeten 
verklaren:

dat hij het politiek program van het 
CDA onderschrijft, met recht van 
gravamen

dat hij in fractieverband zal samenwer
king;

dat hij in fractieverband zal samenwer
ken;

1) Het recht van gravamen d.w.z. „bezwaar” 
is een tot nu toe in de ARP bestaande rege
ling. Het betreft het recht van kandidaat 
kamerleden om m.b.t. een bepaald onder
deel van het program, dat men overigens 
onderschrijft, tevoren aan het Algemeen 
Bestuur een afwijkend gevoelen keribaar te 
maken. Het Algemeen bestuur beslist o f een 
kandidaat, ondanks een dergelijk „be
zwaar", op de kandidatenlijst wordt ge
plaatst.

Artikel 26
ONTWERP

D e  leden die gero ep en  worden zitting te  
n em en  in vertegen w oordigen d e licham en, 
worden gea ch t zich b ij hun arbeid  daarin te  
richten naar uitspraken en verklaringen van 
bevoeg d e C D A -o r g a n en , ten zij a jwijking  
daarvan hun o p  duidelijk aan te w ijzen  
gronden  noodzakelijk  voork om t.

AMENDEMENTEN
1. Het (grondwettelijke)” zonder last of 

ruggespraak” dat altijd in de C.H.U. is 
nageleefd, achten wij een groot goed. 
(Woerden).

2. Dit artikel aan vullen met: „Bij veran
dering van standpunt of het verkrijgen 
2. Dit artikel aanvullen met: ,3 ij ver
andering van standpunt of het verkrijgen 
aan de fractie en niet achteraf. (Den 
Haag-Bohemen).

TEKST CDA-VOORSTEL:

De leden die geroepen worden zitting te 
nemen in vertegenwoordigende lichamen, 
worden geacht zich bij hun arbeid daarin te 
richten naar uitspraken én verklaringen van 
bevoegde CDA-organen, tenzij afwijking 
daarvan hun op duidelijk door hen aan te 
wijzen gronden noodzakelijk voorkomt.

Artikel 27
ONTWERP:

De voorzitter van het CDA kan niet tevens 
voorzitter van één van de CDA-fracties van 
de Staten Generaal zijn.

AMENDEMENTEN:

1. Graag aanvullen: „Noch voorzitter van 
één van der drie groeperingen. (Dinxperlo).

TEKST CDA-VOORSTEL

Geen (de tekst inclusief het amendement is 
opgenomen onder artikel 15).

VI Eerste
Kamerverkiezingen 

Artikel 28
ONTWERP

Een CDA-fractie in de Eerste Kamer karr 
slechts tot stand komen indien ‘zowel de 
ARP-fractie als indien zowel de ARP- 
fractie als de KVP-fractie, als de CHU- 
fractie als niet meer bestaat, hetzij doordaat 
alle leden daarvan tot de doordat alle leden 
daarvan tot ■ de doordat alle leden als 
zodanig door de Provinciale Staten 
verkozen worden.

AMENDEMENTEN
1. Er zal voor de Eerste Kamer een 

overgangsregeling moeten worden, 
omdat (als ik mij goed herinner) deze 
telkens voor de helft vernieuwd wordt, en 
er dus altijd een situatie zal ontstaan dat 
er leden van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 
naast „C.D.A.-leden” zullen optreden. 
De oude leden zijn nu eenmaal als 
zodanig gekozen. (Eindhoven).

2. Hierin schrappen: „hetzij doordat allé 
daarvan . . .  toegetreden, hetzij” 
(Dokkum).

3. Wijziging; „hetzij . . . ,  hetzij . . . ” moet 
vervallen. (Marrum).

tEKST CDA-VOORSTEL:
Een CDA-fractie in de Eerste Kamer kan 
slechts tot stand komen indien zowel de 
ARP-fractie, als de CHU-fraktie, als de 
KVP-fractie als zodanig niet meer bestaan, 
hetzij doordat alle leden daarvan tot de 
CDA-fractie zijn toegetreden, hetzij door
dat alle leden als zodanig door de 
Provinciale Staten verkozen worden.

VII Andere 
Verkiezingen 

Artikel 29
ONTWERP:

Gecombineerde fracties van ARP, CHU en 
KVP mogen slechts de naam CDA voeren 
in Gemeenteraden, Provinciale Staten en 
andere vertegenwoordigende lichamen 
indien er niet daarnaast afzonderlijke ARP, 
CHU en KVP fracties functioneren.
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AMENDEMENTEN:
1. Toevoegen de eerste en tweede ONTWERP; 
Kamerfracties. (Eindhoven e,a,).
1. Toevoegen de eerste en tweede Kamer
fracties. (Eindhoven e.a.).

Artikel 33

TEKST CDA-VOORSTEL:

Gecombineerde fracties van ARP, CHU en 
KVP mogen slechts'de naam CDA voeren 
in Gemeenteraden, Provinciale Staten en 
andere vertegenwoordigende lichamen in
dien er niet daarnaast afzonderlijke ARP, 
CHU of KVP fracties functioneren, hetzij 
apart, hetzij in combinaties.

VIII CDA- Verbanden

Artikel 30
ONTWERP:

CDA-verbanden komen formeel tot stand 
krachtens erkenning o f oprichting door het 
Dagelijks Bestuur.
AMENDEMENTEN:
1. Dit artikel moet duidelijker en konkreter 

uit de verf komen. (Bergschenhoek)

2. Wij adviseren dit artikel nog een nader 
te bezien. (KK. Leiden).

TEKST CDA-VOORSTEL:
CDA-verbanden komen formeel tot stand 
krachtens erkenning o f oprichting door het 
Dagelijks bestuur.
Voorzover in de artikel 29 en 30 hierin niet 
is voorzien, wordt de verdere Voorzover in 
de artikel 29 en 30 hierin niet is voorzien, 
wordt de verdere Huishoudelijk Reglement 
geregeld.

Artikel 31
ONTWERP:
Erkenning kan plaatsvinden ïndien binnen 
een gemeente een ARP-kiesvereniging 
en/of een CHU-verkiesvereniging en/of 
KVP-afdeling, hetzij een derzelver, op 
rechtsgeldige wijze besluit(en) zich te ver
binden tot een CDA-verband, en daarvoor 
de vereiste toestemming vraagt aan het 
CDA-secretariaat.
AMENDEMENTEN:
1. Onzorgvuldig geformuleerd. Kennelijk is 

de bedoeling dat twee van de 'partijen
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. zich kunnen 
verbinden tot een C.D.A. Hoe kan echter 
„een derzelver” zich verbinden? (Ein
dhoven).

2. Wijzigingen: „Erkenning kan plaat
svinden, indien binnen een gemeente de 
ter plaatse bestaande kv. en A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P. op rechtsgeldige wijze 
kunnen besluiten zich te' verbinden tot 
enz. . . .  (Wassenaar)

TEKST CDA-VOORSTEL:
Erkenning kan plaatsvinden indien binnen 
een gemeente o f een regio een ARP-kiesver- 
eniging en /of een CHU-kiesvereniging 
en/of KVP-afdeling, hetzij een van die, op 
rechtsgeldige wijze besluit(e) zich te ver
binden tot een CDA-verband, die, op 
rechtsgeldige wijze besluit(en) zich te ver
binden tot een CDA-verband, en daarvoor 
de vereiste erkenning vraagt (vragen) aan 
het CDA.

Artikel 32
ONTWERP:

Alvorens een CDA-verband te erkennen 
onderzoekt het Dagelijks Bestuur

of de betreffende besluiten rechtsgeldig 
genomen zijn;

of van het CDA-verband deel uitinaken 
een ARP-kiesvereniging, en /of CHÜ-kies- 
vereniging en /of een KVP-afdeling;

o f de betreffende landelijke partij- 
secretariaten akkoord zijn in dier voege dat 
zij haar afzonderlijke naam in de toekomst 
niet meer zullen vrijgeven nédst het CDA- 
verband.

AMENDEMENTEN:
1. Sub 3: „uit de meervoudsvorm „partij- 

secretariaten” blijkt in art. 31 verbinding 
van ten minste twee partijen bedoeld 
moet zijn. Het woord „vrijgeven” lijkt me 
een verwerpelijk germanisme, evenals 
het woord „betreffende” (Zie ook onder 
art. 34). (Eindhoven)

2. Sluit niet, alle drie zijn er voor nodig om 
C.D.A. te erkennen. (Alphen a/d Rijn)

3. Moet nauwkeuriger geredigeerd worden. 
(Rijswijk)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Geen (de inhoud van dit artikel kan bij 
huishoudelijk reglement worden geregeld).

in gemeenten waar kiesverenigingen resp. 
afdelingen van ARP en /of CHU en /of KVP 
niet voorkomen kunnen aldaar wonende 
CDA-leden, tenmiste 10 in totaal, aan het 
CDA-secretariaat verzoeken te worden 
opgericht als CDA-verband.

AMENDEMENTEN:

1. Moet nauwkeuriger geredigeerd worden 
(Rijswijk)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Oprichting kan plaatsvinden in gemeenten 
waar kiesverenigingen resp. afdelingen van 
ARP, CHU en KVP niet voorkomen en al
daar wonende CDA-leden, tenminste 10 in 
Aantal, aan het CDA verzoeken te worden 
opgericht als CDA-verband.

Artikel 34

ONTWERP:

Alvorens een CDA-verband op te richten 
onderzoekt het Dagelijks Bestuur

o f er inderdaad geen ARP-kies- 
vereniging en/of een CHU-kiesvereniging 
en /of KVP-afdeling in de betreffende 
gemeente voorkomt;

o f de drie partij-secretariaten akkoord 
gaan de namen van hun partijen voor de 
betreffende gemeenten niet meer vrij te ge
ven. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de 
verbanden een model-verbandsreglement 
op. Afwijkende bepalingen behoeven de 
toestemming van het Dagelijks Bestuur.

AMENDEMENTEN:

1. „Betreffende” lijkt me een verwerpelijk 
germanisme. (Eindhoven)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Geen (de inhoud van dit artikel kan bij 
Huishoudelijk reglement worden geregeld).

Artikel 35
ONTWERP:

Geen.

AMENDEMENTEN:

1. Ontbreekt. O.i. dient hierin in vervolg op 
art. 34 geregeld te worden, dat bij het 
uiteenvallen van een plaatselijk, 
regionaal o f ander C.D.A. verband elk 
der vroegere partners —  K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. —  de mogelijkheid hebben 
c.q. de medewerking van het Dagelijks 
Bestuur ontvangen tot (her) oprichting 
van een kiesvereniging, afdeling of 
andere terzake doende partijverband 
(Woerden)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Geen.

Artikel 36
ONTWERP;

Regionale CDA-verbanden komen tot 
stand krachtend erkenning door het 
Dagelijks Bestuur. De artikelen 31, 32 en 35 
zijn van overeenkomstige toepassing.

AMENDEMENTEN:

Geen.

TEKST CDA-VOORSTEL;

Geen (in artikel 31 wordt voorzien in de re
geling van de erkenning van regionale 
verbanden).

Hoofdstu k I I —

D E  GROEI
I. Algemene Beginselen 

Artikel 37

ONTWERP:

De overdracht van taken en bevoegdheden 
door de afzonderlijke partij-organen aan de 
federatieve organen kan slechts geschieden 
bij besluit van de bevoegde partijorganen.

AMENDEMENTEN:

Geen.

TEKST CDA-VOORSTEL:

De overdracht van taken en bevoegdheden 
door de afzonderlijke partij-organen aan de 
CDA-organen kan slecht geschieden bij 
besluit van de bevoegde partij-organen.

Artikel 38

ONTWERP:

De overdracht van taken en bevoegdheden 
kan taak na taak en bevoegdheid na be
voegdheid geschieden.

AMENDEMENTEN:

Geen.

TEKST CDA-VOORSTEL;'

De overdracht van taken en bevoegdheden 
kan taak na taak en bevoegdheid na be
voegdheid geschieden.

II. Specifieke 
Bepalingen

Artikel 39
ONTWERP:

Los van de overdracht van taken en 
bevoegdheden door partij-organen aan 
CDA-organen kunnen de partijen besluiten 
tot feitelijke integratie van partij- 
secretariaten, wetenschappelijke bureaus en 
politieke organen.

AMENDEMENTEN:

1 Kunnen de partijen besluiten tot nauwe 
samenwerking van partij-secretariaten 
........ enz? (Amsterdam-Vr)

TEKST CDA-VOORSTEL:

Los van de overdracht van taken en be
voegdheden door partij-organen aan CDA- 
organen kunnen de partijen besluiten tot 
feitelijke integratie van partij-secretariaten, 
wetenschappelijke bureaus en politieke 
organen.

Artikel 40
ONTWERP:

De partijen kunnen voorts besluiten haar 
financiële bevoegdheden geheel o f ge
deeltelijk te delegeren aan een Financiële 
Commissie.

AMENDEMENTEN;

1. Nadere omschrijving b.v.: „Eén voor
K.V.P., A.R.P. en C.H.U., alsmede 
C.D.A. ingestelde financiële commissie.” 
(Buren)

2. Het woordje „haar” moet „hun” zijn.

TEKST CDA-VOORSTEL:

De partijen kunnen voorts besluiten hun fi
nanciële bevoegdheden geheel of 
gedeeltelijk te delegeren aan een Financiële 
Commissie.

CDA-bestuur bifeen 
in Utrecht
Op 4 december j.1. is in Utrecht het CDA- 
bestuur bijeen geweest ter bespreking van 
de ontwerp-statuten voor het CDA.
De CHU-delegatie kon niet voltallig aanwe
zig zijn door de behandeling van de recente 
regeringsvoorstellen t.a.v. onze economie in 
de Tweede Kamer.
Het was de laatste bijeenkomst van het 
CDA-bestuur vóór de behandeling van de 
Statuten in de resp. partijraden en de Unie
raad op 14 december a.s.
Vanuit de CHU-delegatie werden 4 thema’s 
genoemd die naar verwachting ook in de 
Unieraad centraal zullen staan:

Ie. de redactie van de beginselverklaring 
(art. 2) die onvoldoende verwoordt van 
wat er dienaangaande in de CHU leeft; 

2e. de samenstelling van het Congres (art.7) 
waarin de CHU niet voldoende genoeg
zaam is vertegenwoordigd (een amende
ment terzake werd aangekondigd)

3e. de binding van gekozenen aan een 
vooraf te ondertekenen verklaring, wat 
in CHU-kring op staatsrechtërlijke be
zwaren stuit
beslissingsvrijheid van de Unie-organen

om t.z.t. te bezien, o f één gezamenlijke 
kandidatenlijst al dan niet verantwoord

Vanuit de KVP werd op grotere voortva
rendheid aangedrongen, terwijl de ARP 
discussies verwacht over de beginselverkla
ring.
Afgesproken werd, dat voorgesteld zal wor
den, dat de door amenderingen wellicht ge
wijzigde tekst in een „conference” van ge
volmachtigde afgevaardigden van de drie 
partijen in elkaar geschoven zal worden. 
De verschillende procedures in de partijen 
t.a.v. de besluitvorming bleken overigens 
wederzijds enige problemen op te roepen, 
die men in goed overleg denkt te kunnen 
oplossen.
De kans is nl. reëel aanwezig, dat elk der 
drie partijen een gewijzigde tekst van de 
CDA-statuten zal aanvaarden.
Dit is niet te voorkomen als men de beslis
singsbevoegde partijorganen (dit is bij de 
CHU de Algemene Vergadering op 7 en 8 
februari a.s.) terzake handelingsvrijheid wil 
laten.

Vrouwengeluiden
Het een dezer dagen verschijnende novem- 
ber/december ’74/januari ’75 nummer van 
Vrouwengeluiden van de Centrale van CH- 
vrouwen is extra dik en biedt de lezers veel 
nieuws.
In het artikel „1975 laar Voor De Vrouw” 
vertelt de presidente van de Centrale over 
de plannen voor 1975, waarin alom over de 
wereld extra aandacht wordt besteed aan-de 
positie van de vrouw.

Drs. A.D.H. Tilanus, lid van de CHU-ffactie 
in de Tweede Kamer, geeft in een zeer uit
voerig artikel verslag over alle politieke 
moeilijkheden, die gerezen zijn rond „abor
tus” . Het is goed om in de verwarring, die er 
over dit probleem bestaat, een goed over
zicht te krijgen van degene, die in de CHU- 
fractie dit moeilijke onderwerp behandelt.

Van geheel andere aard is het artikel „Te
rugblik op het Politieke Leven” van het oud 
kamerlid jkvr. mr. C.W.I. Wttewaal van 
Stoetwegen. Zij vertelt ons in vogelvlucht 
over gebeurtenissen in 1974, welke al bijna 
weer in het vergeetboek zijn geraakt.

De politieke scholingsdag in ’s-Gravenhage 
is een hoogtepunt geworden voor de zeer 
grote groep leden, die eraan deelnamen. 
Mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard geeft 
hiervan een boeiend verslag, dat de deel
neemsters stellig als herinnering zullen be
waren.

Daarnaast nog een recensie, een verslagje 
over de groep Utrecht en het nummer is ge
vuld.

Zij, die wel lid zijn en het blad toch niet ont
vangen kunnen dit alsnog aanvragen bij 
mevrouw J.M.M. van der Mei-Zilverentant, 
Meentweg 96 te De Meern (U).

Wie geen lid is van de Centrale van CH- 
vrouwen, doch dit wil worden kan zich bij 
haar opgeven en krijgt het laatste nummer 
van Vrouwengeluiden meteen thuis gezon
den.
Bent U geen lid en wilt U het ook niet 
worden en bent U toch geïnteresseerd in een 
bepaald artikel, wendt U dan ook tot 
mevrouw Van der Mei.
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DE SOCIALE AKADEMIE TE EDE
door drs. G. van Leilenhorst lid 2e  kam erfractie CHU -

De Chr.Academie in Ede komt de eerste ja- 
ren (nog) niet in aanmerking voor subsidie. 
In een brief die het bestuur van de Stichting 
ter bevordering van Geref.Sociaal Peda
gogisch Onderwijs op 30 oktober j.I. van 
staatssecretaris Veerman ontving, werd me
degedeeld dat bekostiging zelfs niet vóór 1 
januari 1978 zal kunnen plaats vinden.
En na die datum zal dit alleen kunnen 
gebeuren als blijkt wanneer er op dat mo
ment voldoende behoefte aan deze acade
mie zal bestaan.
Een bijzonder teleurstellend bericht voor 
het bestuur, voor de docenten, voor de stu
denten en voor allen die op welke wijze dan 
ook aan de totstandkoming van deze school 
hebben bijgedragen.

HET BELANG VAN DE ACADEMIE

Naar onze stellige overtuiging heeft deze so
ciale academie een zeer belangrijke functie 
te vervullen.
Nu in verband met de partiële leerplicht on
ze werkende jongeren een of twee dagen per 
week vorming en onderwijs moeten ont
vangen, is het van grote betekenis dat deze 
zo kwetsbare jeugd vormingsleiders ont
moeten die hun vormende taak verrichten 
overeenkomstig de uitgangspunten en doel
stellingen welke de ouders van dit type 
onderwijs wensen te verbinden.
Voor het dagonderwijs bestaan er reeds 
duizenden Christelijke scholen; het partiële 
onderwijs is echter (nog) goeddeels overge
leverd aan krachten die de Christelijke le
vensovertuiging eerder ondermijnen dan 
ondersteunen.
Is het wonder dat talloze ouders daarom 
hun kinderen niet naar bepaalde vormings
instituten wensen te sturen?
Inmiddels zijn er reeds een 20-tal Christe
lijke vormingsinstituten opgericht en dit 
aantal neemt gestadig toe.
Daarvoor zijn docenten nodig, die dit 
onderwijs uit overtuiging willen dienen.
Ze zijn trouwens overal nodig, waar er de 
mogelijkheden zijn om het Woord van God 
in onze gehele samenleving te doen door
werken.
Maar ook in de culturele en maatschappe
lijke sector zijn er zulke mensen nodig. 
De sociale Academie in Ede tracht daarin 
mede te voorzien.
Hierdoor moge het belang van deze acade
mie voldoende zijn aangetoond.

De kamer

Het valt te begrijpen dat onze CHU-fractie 
over deze zaak niet mocht zwijgen, toen een 
week na het bovengenoemde teleurstellende 
bericht de begroting van onderwijs en we
tenschappen in de Tweede Kamer aan de 
orde werd gesteld.
De sociale academie in Ede is per 1 augus
tus van dit jaar gaan draaien.
Volgens de wet op het voortgezet onderwijs 
betekent dit dat men in dit geval niet eerder 
dan 3 jaren na de oprichting voor bekosti
ging in aanmerking komt (art. 65 lid 4) 
tenzij de Minister op grond van de aange
toonde behoefte (art. 69) of het voor de 
school positief uitgevallen beroep (art.72) 
tot opneming op het scholenplan moet be
sluiten.

De discussie in het parlement speelde zich 
vooral af rond dat woordje „tenzij” . 
Staatssecretaris Veerman vond dat deze 
uitzonderingsbepaling niet van toepassing 
is op een instelling voor hoger beroeps
onderwijs, waaronder de sociale academies. 
Voor zijn opvatting pleit dat de scholen 
voor hoger beroepsonderwijs in art.69 niet 
met name genoemd worden, terwijl dit wel 
het geval is voor bv. athenea, havo en 
mavoscholen.

Zoon volgt vader op 
als wethouder
De Zuidhollandse gemeente Polsbroek 
heeft het beleefd: vader Teeuw trad af als 
wethouder en zoon Teeuw volgde hem op.

Negen en twintig jaar lang is de heer J. 
Teeuw lid van de gemeenteraad van Pols
broek voor de CHU geweest. Gedurende 25 
jaar bekleedde hij het wethoudersambt. Hij 
stelde zich bij de raadsverkiezingen dit jaar 
niet meer beschikbaar en nam dan ook 
enkele weken geleden afscheid. Bij dit af
scheid werd hij koninklijk onderscheiden 
met de gouden medaille, behorend bij de 
orde van Oranje-Nassau.

Zijn zoon W.H. Teeuw, die zich voor de 
CHU kandidaat liet stellen, werd onmiddel
lijk na zijn installatie als lid van de 
gemeenteraad Polsbroek met algemene 
stemmen gekomen tot wethouder.

Maar daar werd onderwijs tegenover ge
steld, dat de planprocedure als onderdeel 
van de wet op het voortgezet onderwijs, voor 
het gehele terrein van het onderwijs tussen 
lager- en wetenschappelijk ouderwijs geldt. 
Degenen die dit willen nagaan, wijs ik in dit 
verband op de art. 2, 5 en 64 van deze wet. 
Bovendien is bekend, dat er op het departe
ment voor de in art. 69 niet met name ge
noemde scholen zogenaamde interne nor
men bestaan, die naar analogie van de wel 
met name genoemde scholen worden 
gehanteerd.

Waarom kan dit in het ene geval wel 
gebeuren en in het andere geval niet? 
Mijn conclusie was (en is) dat er dus een 
ongelijke rechtsbedeling bestaat tussen de 
verschillende soorten scholen, die op grond 
van de wet onder het voortgezet onderwijs 
worden gerekend.

Motie

Om die reden hebben wij in de kamer een 
motie ingediend, teneinde deze gelijke 
rechtsbedeling mogelijk te maken, hetzij 
door een minder enge interpretatie van art. 
65 hetzij de toepassing van interne normen 
op basis van de bovenvermelde analogie. 
De staatssecretaris volhardde in zijn van het 
begin af aan ingenomen standpunt en wees 
de motie dan ook van de hand. 
Teleurstellend was voor ons bovendien, dat 
de AR- en KVP-fracties zich uiteindelijk 
ook van onze motie distantieerden door zich 
achter de opvatting van de regering te scha
ren en wel op juridische gronden.
Dit betekende, dat onze motie vanaf dat 
moment niet meer door een kamermeerder
heid werd gesteund, zodat we nu voor de

keus stonden een motie te riskeren (en dat 
risico was groot) of de verworpen motie in te 
trekken.

De beslissing is op het laatste gevallen met 
name omdat ons inmiddels bekend was ge
worden dat het bestuur van de G.S.A. tegen 
de beschikking van de Staatssecretaris in 
beroep wilde gaan.

Een aangenomen motie zou voor de Sociale 
Academie een duidelijke steun in de rug 
zijn geweest, een verworpen motie achtten 
wij niet in het belang van de Academie, 
waarom het tenslotte toch te doen was. 
Wij hopen hiermede geantwoord te hebben 
op de vragen die ons van verschillende 
zijden werden gesteld waarom wij de door 
ons ingediende motie tenslotte hebben 
ingetrokken.

Beroep

De sociale academie is nu in beroep gegaan 
bij de Kroon.
De staatssecretaris heeft toegezegd zo 
mogelijk de procedure te helpen versnellen. 
Dat betekent een beetje moed voor al dege
nen die door hun inzet en offervaardigheid 
voorlopig nog met veel onzekerheden zullen 
moeten voortleven.

Deze boog kan niet al te lang gespannen 
blijven.
Waar zo overduidelijk blijkt dat er een reële 
behoefte bestaat aan dit type onderwijs, zal 
er spoedig een positieve beslissing dienen te 
worden genomen.

En wel met het oog op een evenwichtig 
geheel van onderwijsvoorzieningen, in het 
belang van een groot deel van onze Neder
landse jeugd.

Wij ontvingen...
Als reactie op de oproep voor aanvulling 
van archief en bibliotheek van de CHU ont
ving het Uniebureau te Den Haag reeds 
enkele zendingen, terwijl andere nog onder
weg o f toegezegd zijn. Bij hetgeen reeds 
binnen is behoort een pakket Tijdseinen uit 
de dertiger jaren, diverse boekjes van een 
vormingscursus en een stuk van de folder 
van de Tweede-Kamerverkiezingen uit 
1937.
Onderweg is nog een zending met stukken 
van ca. 1902-1904 (vermoedelijk van de CH- 
Kiezersbond o f de Vrij-Antireyo- 
lutionairen) en iemand welke tamelijk veel 
in bezit moet hebben beloofde eens goed te 
zoeken.
Compleet zijn we uiteraard nog lang niet; 
een voorbeeld daarvan zijn de folders voor 
de Tweede Kamerverkiezingen, waarvan wij 
thans hebben:

1922 Eerste lijst (er waren toen twee lijsten)
Mr. J. Schokking
1925 No. 1 Mr. J. Schokking
1929 No. 1 Mr. J. Schokking
1933 No. 1 Jhr.Mr. D.J. de Geer
1937 —  zie boven; dus slechts een stukje
van de folder.
1948 Chr.Hist. Lijst (H.W. Tilanus)
Daarna niets tot 1963 en vanaf dat jaar zijn 
we compleet.

Uiteraard zijn we dus erg geïnteresseerd in 
folders van vóór 1922 (indien deze bestaan 
hebben) en vanaf de oorlog en vóór 1963. 
De oude folders zijn vaak heel interessant 
en kunstig uitgevoerd wat druk en illustra
ties betreft. Een waardevolle aanvulling zou 
voorts ook zijn: Christelijk-Historisch Tijd
schrift 2e jaargang no. 2; 6e jaargang no. 2; 
14e jaargang no. 1 en 16e jaargang no. 5. 
Tenslotte onze dank voor hetgeen inmiddels 
ontvangen en toegezegd is en ook voor de 
belangstelling, daar meerdere malen 
geïnformeerd werd of reeds iets ontvangen 
werd enz. Daaruit blijkt dat de Nederlander 
althans door meerdere abonnees nauwkeu
rig gelezen wordt.

Uniebureau

IN MEMOHIAM 
A. VAN DEN ENT

In de ouderdom van 64 jaar overleed 
onlangs de heer A. van den Ent. Hij 
was lid van de christelijk-historische 
kiesvereniging te Koudekerk aan den 
Rijn.
Sinds 1 maart 1949 was de heer Van 
den Ent onafgebroken penningmees
ter van deze kiesvereniging. Hij ver
vulde deze functie nauwgezet, met 
grote trouw aan de vereniging en de 
beginselen van de Unie.
De CHU gedenkt zijn werk met grote 
dankbaarheid.

Beter ten halve gewerkt
door m evrouw  mr. E. A . Haars

Uniebureau - servicebureau

Het Uniebureau is er niet alleen voor 
om uw naam in het ledenregister te 
plaatsen, al moet het ons wel van het 
hart dat het fijn werken is geweest 
toen we tijdens de ledenwerfactie zo
veel nieuwe leden mochten indelen 
en welkom heten.
Het Uniebureau is uw bureau.
U kunt er terecht voor:

inlichtingen in het algemeen 
propagandamateriaal 
ledenwerffolders 
briefpapier en enveloppen 
contributiekaarten 
voorbedrukte briefkaarten voor 

het opgeven van ledenwijzigingen 
adressen van CH-organen en -ver

enigingen
afslaan van adressen van uw leden 

op b.v. enveloppen, brieven o f ac
ceptgirokaarten

inlichtingen over cursussen, vor
mingswerk e.d.

CH-statuten, huishoudelijke re
glementen

CH-stickers, CH-lucifersdoosjes 
Documentatie-verkiezingen ’74 

(ƒ■ 3,50)
Het jubileumboekje 60 jaar CHU: 

De Unie in het Vizier 
Boeken uit de bibliotheek

Inlichtingen: Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag, telefoon 
070-244516.

Onder deze titel ,^eter ten halve gewerkt” 
maar van een vraagteken voorzien, heeft de 
commissie Opvoering Productiviteit van de 
SER een studie doen uitvoeren door het Bu
reau Berentschot en aansluitend daarop een 
conferentie georganiseerd over parttime ar
beid.
Mevrouw dr. H. Verwey-Jonker, de presi
dente van de door ruim 200 mannen en 
vrouwen bezochte conferentie, begon haar 
begroetingswood met op te merken, dat het 
onderzoek heeft plaats gehad onder andere 
economische omstandigheden dan wij nu 
kennen. Men zou zich kunnen afvragen of 
parttime arbeid —  ontstaan in een periode 
van grote spanning op de arbeidsmarkt —  
thans ook een oplossing zou kunnen bieden 
voor het te grote aanbod van arbeidskrach
ten. Wij zullen nu wensen en verwachtingen 
moeten afstemmen op de werkelijkheid. 
Het rapport geeft een aantal punten waar
over nader onderzoek gewenst zou zijn.

Nauwelijks

Parttime arbeid wordt voor een belangrijk 
deel verricht door de gehuwde vrouw. Door 
de snelle verbetering van de opleiding van 
de vrouw wordt de potentiële arbeidsreserve 
van de gehuwde vrouwen snel groter. Hierin 
kan de vraag naar parttime arbeid nauwe
lijks voorzien, omdat de funkties, waarvoor 
deze arbeidskrachten worden gevraagd 
veelal van eenvoudige aard zijn De gehuwde 
vrouw werkt in Nederland betrekkelijk wei
nig in het arbeidsproces in vergelijking met 
andere West Europese landen.
Toch is het zowel voor de persoon als voor 
het bedrijf en ook voor de maatschappij van 
groot belang, dat dit arbeidspotentieel 
waardevol gebruikt wordt.
Er is een langzame ontwikkeling aan de 
gang. Een algemene gedachte, die uit de ve
le discussies zowel plenair als ook in discus
siegroepen naar voren kwam, was dat aan 
beide sexen en speciaal aan de gehuwde 
vrouw de ruimte moet worden geboden om, 
zo dit gewenst wordt, in het arbeidsproces 
desgewenst parttime te worden opgenomen.

Ovenvinnen

Dit betekent echter, dat binnen de bedrij
ven onnodige starheid moet worden over
wonnen. Vooral het opnemen van parttime 
werkers in het midden en hoger kader kan 
natuurlijk bedrijfseconomische en ook ad
ministratieve problemen opleveren. Ander

zijds biedt de parttime werker het bedrijf de 
mogelijkheid om zonder veel problemen of 
kosten pieken op te vangen. Het zal per be
drijfstak verschillend zijn o f deze pieken 
per seizoen optreden dan wel binnen een 
week of zelfs ook over de uren van een dag. 
Het rapport is meer registrerend met be
trekking tot de toestand van dit moment 
dan dat het een beleidsvisie voor de toe
komst geeft. De opdracht was daarvoor ook 
te beperkt.

Op de conferentie zelf werd gezocht naar 
een zeker zicht op de toekomst. Vrijwel alle 
deelnemers waren geporteerd voor een rui
me mogelijkheid voor parttime arbeid. Men 
was zich echter eveneens bewust van de 
problemen die in deze tijd ontstaan, als men 
bij een ruim arbeidsaanbod ook nog gaat 
zoeken naar reorganisatie van het bedrijfs
leven om parttime werkers op te nemen. 
Toch blijkt parttime arbeid voor een bedrijf 
niet duurder te zijn dan werkers die hun 
volle tijd werken. In sommige bedrijven 
kunnen zelfs de wat oudere parttime wer
kers door hun inzet in een kortere tijdsduur 
van groot belang zijn.
Wel werd gewezen op het feit, dat in de 
meeste CAO’s en ook in de andere arbeids
voorwaarden weinig aandacht aan de part
timers wordt gegeven. Naarmate deze wijze 
van het verrichten van arbeid meer ingang 
zal vinden, zal ook meer aandacht moeten 
worden geschonken aan de arbeidsvoor
waarden, die toegesneden op deze arbeid 
gelijksoortig dienen te zijn aan die van de 
fiilltime werkers.
Hoewel op deze conferentie, waar naast ver
tegenwoordigers van grote Isedrijven de Ge
westelijke Arbeidsbureaus, Vakverenigingen 
en vrouwenorganisaties waren vertegen
woordigd, werd over het algemeen positief 
op parttime arbeid gereageerd. In haar slot
woord merkte Mevrouw Verwey op dat wij 
allen tesamen te progressief waren om de 
doorsnee Nederlander te vertegenwoordi
gen. Juist in deze tijd zullen wij onze wensen 
en verwachtingen op de realiteit moeten af
stemmen.
Hiermede sloten begin en einde van deze 
conferentie weer aan elkaar.
Het was een vruchtbare dag alleen al omdat 
een groot aantal mensen tesamen konden 
spreken over een maatschappelijke situatie 
waaraan nog betrekkelijk weinig aandacht 
was besteed.

E.A. Haars

levenstonicum voor 
overbelaste mensen
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Jongeren en het CDA door Chris van G ulyk , voorzitter CHJO

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) 
bevindt zich op het ogenblik in een proces 
waarin het organisatorisch steeds meer 
vorm gaat krijgen. Na de besluiten welke in 
1973 door de partijen zijn genomen, zijn de 
nu voorliggende ontwerp-statuten een 
logisch vervolg.
Het bestuur van de CHJO beschouwt dit als 
een goede ontwikkeling. Niet voor niets 
staat sinds 1968 in de „Uitgangspunten” 
van de CHJO, dat zij zich uitspreelrt „voor 
een christen-democratische volkspartij die 
zich door de evangelische opdracht laat 
inspireren”. Ook heeft de CHJO zich 
gesteld achter de CDA-resoluties van 23 
juni en 15 december 1973. Onze algemene 
vergadering heeft dat op 19 januari van dit 
jaar nog eens nadmkkelijk uitgesproken. 
Dat ons nu CDA-statuten worden voorge
legd is een ontwikkeling die wij toejuichen.

Dit betekent natuurlijk niet, dat wij geen 
verdere wensen zouden hebben. Evenals 
vele kiesverenigingen heeft de CHJO 
daarom een aantal amendementen inge
diend op de ontwerp-statuten.
Eén daarvan wil het CHJO-bestuur hier 
graag nader onder de aandacht brengen, nl. 
ons amendement op de artikelen 9 en 12. 
Daarin stelt de CHJO voor om de jongeren
organisaties door middel van adviserende 
ieden in het bestuur en dageiijks bestuur 
van het CDA te doen vertegenwoordigen.

Geen jongeren

In de ontwerp CDA-statuten valt op dat de 
jongerenorganisaties volstrekt afwezig zijn. 
Dit in tegenstelling tot andere aanverwante 
organisaties en groeperingen, zoals de vrou
wen, de frakties (de CHJO wil ook de 
Eerste-Kamerfracties laten ver
tegenwoordigen) en de wetenschappelijke 
instituten.
Ten eerst wordt voor het weglaten van de 
jongeren geen enkele reden gegeven in de 
toelichting op de statuten. Iedere 
argumentaties ontbreekt. Toch zou dat al
lerminst overbodig zijn geweest. Bij alle drie 
de partijen zijn de aanverwante organisaties 
in de besturen vertegenwoordigd. Deze lijn 
wordt doorgetrokken naar het CDA vopr de 
andere organisaties, maar niet voor de 
jongeren.
Waarom dit verschil?

Andere organisatievormen

Het is mogelijk dat men bij de verdere ont
wikkeling van het CDA in de toekomst de 
jongeren (en misschien ook de vrouwen) op 
een andere wijze wil organiseren dan thans 
het geval is.
Het feit, dat men op 18-jarige leeftijd stem
recht heeft en de wens van een betere in
tegratie van jongeren in de partij kunnen 
daarbij argumenten zijn. Echter, als men 
die kant op wil zou het toch wel juist zijn 
daarover met de bestaande 
jongerenorganisaties te overleggen, en

tezamen tot beslissingen hierover te komen. 
Bovendien zou dan toch moeten worden 
aangegeven, o.a. in de statuten, op welke 
wijze men een beter functionaren van 
jongeren in de partij wil realiseren, bijv. via 
een jongeren secretariaat. Dat alles heeft 
echter niet plaatsgevonden. We hebben nog 
steeds te maken met drie 
jongerenorganisaties. Het valt niet in te 
zien, waarom de jongerenorganisaties niet 
op dezelfde wijze in het CDA verte
genwoordigd kunnen worden als thans bij 
de afzonderlijke partijen het geval is.

Apartheid

Een derde punt is gelegen in het groeimodel 
van het CDA. Het is de bedoeling in de loop 
der tijd steeds meer taken en bevoegdheden 
van de afzonderlijke partijen over te dragen 
aan het CDA. Dat lijkt ons juist. Als echter 
de jongerenorganisaties niet zijn ver
tegenwoordigd in het CDA, kan dit 
groeimodel ongewenste consequenties gaan 
krijgen. De situatie gaat dan ontstaan, dat 
de drie jongerenorganisaties (eventueel 
samenwerkend in een federatie analoog aan 
het CDA) wél organisatorische banden 
onderhouden met de qua bevoegdheden 
„leeglopende” afzonderlijke partijen, maar 
niet met het „vollopende” CDA. 2k) ontstaat 
een gescheiden ontwikkeling van CDA en 
jongerenorganisaties. We krijgen dan een 
CDA en een wellicht gefedereerde 
jongerenorganisatie die volkomen apart van 
elkaar staan. Die geen enkele 
organisatorische band met elkaar hebben. 
Het ontbreken van onderling kontakt 
draagt bovendien nog een vergroot risico in 
zich, dat men ook politiek uit elkaar groeit. 
In plaats van een betere integratie van de 
jongeren in de nieuwe organisatie zou juist 
het tegendeel bereikt worden. Het groeimo
del werkt zo als een splijtzwam tussen 
jongeren en partij, in ieder geval 
organisatorisch en mogelijk ook politiek. 
Dat risico wordt aanzienlijk verminderd 
door een vertegenwoordiging van de 
jongerenorganisaties in de CDA-besturen.

Een zaak van iedereen

Als laatste punt moet genoemd worden dat 
het CDA aiiton kans van slagen heeft als 
het gedragen wordt door de leden van de 
drie partijen en hun aanverwante organisa
ties. Het CDA moet een zaak zijn van ons 
allen, dus ook van de jongeren. Dan moeten 
we ook gezamenlijk verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor de opbouw en groei 
van het CDA. Dan moeten de jonge
renorganisaties ook kunnen meepraten en 
mee overleggen in de CDA-besturen. Hoe 
anders valt het waar te maken dat de 
jongerenorganisaties en het CDA iets met 
elkaar van doen hebben?
Hoe zullen we anders onze leden duidelijk 
kunnen maken, dat de christende
mocratische beweging een goede zaak is, als 
we daar in één adem aan toe moeten voegen 
dat de jongerenorganisaties aan de opbouw

B u ite n la n d s  b e le id  
in  C H -T ijd s ch rift
De redactie van het Christelijk Historisch 
Tijdschrift heeft de goede gedachte gehad 
om het buitenlands beleid van het kabinet- 
Den Uyl in haar tweemaandelijks tijdschrift 
aan de orde te stellen. In het dezer dagen 
verschenen november-nummer van het tijd
schrift was het woord aan drs. JJJH. 
Eenders, ambtelijk secretaris van de 
Tweede-Kamerfractie van de KVP. In het 
volgend nummer wordt een artikel opgeno
men van drs. H. van.den Bergh, medewerker 
van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA 
en adjunct-secretaris buitenland van de 
PvflA. In het daarop volgend nummer van 
het CH-Tijdschrift zal mr. C A . Bos, oud lid 
van de CHU-fractie in de Tweede Kamer de 
discussie afsluiten.

Drs. Penders kwam ondermeer tot de vol
gende conclusie: „Het buitenlands beleid 
van het kabinet-Den Uyl is in grote trekken 
een voortzetting van het beleid van vorige 
kabinetten. De schets van beleid van de drie 
christen-democratische partijen KVP, ARP 
en CHU en de gematigde passages van het 
progressief akkoord Keerpunt worden uit
gevoerd. Er zijn enkele verschillen met het 
kabinet — Biesheuvel: sterker Atlantisch 
accent, iets slapper Europees beleid, veel 
meer ontwikkelingshulp, besnoeiingen op 
defensie". Volgens drs. Penders wekt het 
buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl 
teleurstelling bij bepaalde progressieven. 
Het is hun eigen schuld, zo schreef hij. Hij 
vindt dan ook, dat het kabinet maar moet

daarvan part noch deel mogen hebben? 
Hoe zal het CDA werfkraeht onder de 
jongeren kunnen krijgen als zij niet echt 
mee mogen doen?

Er is wel eens gezegd dat het CDA een 
nieuw enthousiasme en een nieuw élan zou 
moeten opwekken. Jongeren willen daaraan 
graag meewerken. Maar dan is het nodig de 
jongerenorganisatits een duidelijke plaats 
te geven in het geheel.

Samenvatting

Om dit alles nog eens kort samen te vatten:

1. Wij verheugen ons in de voortgang van 
de christen-democratie in Nederland.

2. De jongerenorganisaties komen in de 
ontwerp CDA-statuten niet voor.
De groeperingen welke in de besturen 
van de afzonderlijke partijen zitting 
hebben, zijn ook in het CDA ver
tegenwoordigd, met uitzondering van de 
jongeren.

3. Het valt niet in te zien, waarom de jonge
renorganisaties niet op dezelfde wijze in 
het CDA vertegenwoordigd kunnen 
worden als thans het geval is bij de af
zonderlijke partijen.

4. Het ontbreken van een organisatorische 
band tussen CDA en jongerenorgani
saties vergroot het gevaar dat het groei
model gaat werken als een splijtzwam 
tussen de jongerenorganisatie en partij.

In plaats van een betere integratie van de 
jongeren wordt het tegendeel bereikt.

5. Als het CDA een zaak is van ons allen, 
als ook de jongeren daaraan een bood
schap hebben, dan moet men hun 
organisaties een duidelijke plaats geven 
in het geheel.

Het heeft zin jongeren enthousiast te maken 
voor chr. dem. politiek, als ook hun stem in 
het CDA gehoord mag worden. Het kan 
onze werfkracht onder jongeren alleen 
maar vergroten.

Een goede organisatorische verbondenheid 
bevordert de noodzakelijke communicatie 
en kan een stap zijn op de weg naar een 
beter functioneren van jongeren in politiek 
en partij.

Wij willen graag meepraten, meebouwen en 
mede verantwoordelijkheid dragen in de 
daarvoor geëigende organen van het CDA. 
Laat men ons daartoe de kans geven.
Het zijn deze redenen geweest, welke ons 
ertoe hebben bewogen op dit punt amende
menten in te dienen op de ontwerp
statuten.

De CHJO hoopt dat straks ook de 
jongerenorganisaties in de CDA-besturen 
vertegenwoordigd zullen zijn.

Chris van Gulyk 
voorzitter CHJO

„Hoor haar eens”
De christenvrouw en de emancipatie

doorgaan. „De christen-democraten 
kunnen hun schets van beleid rustig blijven 
hanteren, ondermeer om attent te zijn op 
ontwikkelingen, die ons te ver van onze 
christen-democratische denkwereld zouden 
doen afdwalen (politisering ontwikkelings
hulp, defensie. Europa)” .

Enige tijd geleden hield mevrouw ir. N.C. de 
Ruiter, oud-lid van de Tweede kamer voor 
de CHU, voor de gezamenlijke verenigingen 
van anti-revolutionaire en christelijk-his- 
torische gemeentebestuurders een inleiding 
over ruimtelijke ordening. De tekst van de 
rede is in het novembernummer van het 
tijdschrift opgenomen.

Tot slot bevat J.et tijdschrift een bespreking 
van het boek „Protestants-Nederland en 
Duitsland 1933-1941” , geschreven door dr. 
Ger van Roon. De bespreking is van de 
hand van ds. F.H. Landsman, oud- 
secretaris-generaal van de Hervormde 
synode. „Dr. van Roon heeft geen belangrijk 
boek geschreven, dat het waard is nog ge
ruime tijd belangstelling te trekken,” aldus 
de recensent.

Het november-nummer van het Christelijk 
Historisch Tijdschrift, een uitgave van het 
wetenschappelijk centrum van de CHU, de 
Lohmanstichling, kan besteld worden bij de 
administratie, Wassenaarseweg 7 te Den 
Haag, telefoon 070-246791.

H.L.

Bij de uitgeverij Kok is een uoeKje van 
Mink van Rijsdijk verschenen over vrou
wenemancipatie. Als uitgangspunt werd er 
een vragenlijstje gepubliceerd in het
N.C.V.B.-maandblad. De vragen en de 
reacties erop vormen de basis van dit ge
schrift. Vragen als: wat is een vrouw eigen
lijk, wordt de vrouw in de wieg al gepro
grammeerd, krijgt ze kans op een eigen ge
kozen patroon, waarom raken zoveel 
vrouwen gefrusteerd en vliegen ze tegen de 
muren van hun schoongeboende huis op, is 
de vrouw lustobject zoals men beweerd, 
heeft ze inspraak bij de financiën en sex, 
worden behandeld, terwijl tevens vele brie
ven van vrouwen, die hebben gereageerd, 
zijn opgenomen.

Moeizamer

De vraag o f den christenvrouw zo nodig 
apart moet emanciperen wordt beantwoord 
met: nee, alsjeblieft niet” . Wel is het zo dat 
voor menige christenvrouw de emancipatie 
een moeizamer proces is, omdat vrouwen in 
de kerk vanuit het geloof onmondiger zijn 
gehouden dan elke andere vrouwengroep. 
Uitgangspunt voor Mink van Rijsdijk is: 
„God schiep man en vrouw en gaf hun sa
men de opdracht de aarde bewoonbaar te 
maken. Man en vrouw samen in gelijkwaar
dige samenwerking zullen ook in de kerk 
meer vruchtbare resultaten kunnen boeken 
omdat het eenvoudig Gods bedoeling is ge
weest” .
Uiteraard komt in dit boekje ook de vereni
ging Man, Vrouw-Maatschappij en Dolle 
Mina ter sprake en schrijfster stelt, dat het 
met deze tweede golf van emancipatie een 
enorm schokeffect veroorzaakt is waar niet 
iedereen gelukkig mee is. Toch was het ge

volg dat duizenden vrouwen wakker 
schrokken en velen van hen gingen na
denken over zichzelf en hun positie in gezin 
en maatschappij. Over de methode van 
wakker maken valt te discussiëren. Zij stelt 
echter, dat haar enige motivatie om dit boek 
te schrijven is, berichten doorgeven, probe
ren te porren en oogjes te openen. De 
vrouwen emancipatie zal op twee manieren 
tot stand komen: in de eerste plaats door de 
heilige huisjes omgooiende impulsen van 
felle feministen, maar ook door stug bezig 
blijven op het grondvlak.
Dit laatste wordt uitgewerkt in een hoofd
stuk over gezinsemancipatie, waarin o.a.: 
het opvoeden van kleine kinderen en het 
begeleiden van jonge volwassenen zal veel 
bewuster gericht moeten worden op vrijheid 
en gelijkheid van en voor man en vrouw ge
bonden in gemeenschappelijke verantwoor
delijkheden.

Basis

Deze publicatie „Hoor haar eens” is een van 
de vele boekjes, die uitgegeven zijn in het 
kader van het jaar van de vrouw. Hoewel het 
voor de vrouwen, die al veel gelezen en ge
dacht hebben over de emancipatie weinig 
nieuws zal bevatten, is het voor hen die hier 
nog niet veel van weten een eenvoudige ba
sis om mee te beginnen. Het boekje is ge
makkelijk en vlot geschreven en zal voor 
een aantal vrouwen en mannen vanuit die 
groep in de kerk waar vrouwen nog moeilijk 
een plaats kunnen krijgen in het kerkelijk 
gebeuren, een goede opening zijn om over 
de emancipatie juist ook voor Christen
vrouwen na te gaan denken.

Marry Pastoor-Koopman

GROEN LICHT 1975
nota van de Landbouwcommissie van de CDA-ffacties in de Tweede Kamer.

een korte beschouwing over de problemen in land- en tuinbouw, met suggesties 
voor de ontwikkeling van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, vooral wat 
betreft de inkomensvorming en het belastingregime

7 pag.; gedrukt; ƒ  1^5 (incl. verzendkosten) ^

te bestellen  d oo r storting o p  g iro  6 0 4 5 0 0  van L oh m a n stich tin g , D e n  H a a g; a.u.b. 
verm eld en : „ G r o e n  lich t”.
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlcinder”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

EERBIED VO O R HET LEVEN
Eerbied voor leven is een onderwerp dat in 
onze tijd, ook in de politiek, veelvuldig aan 
de orde is. Vooral nu, helaas, het abortus
vraagstuk zo op de publieke tribune is 
gehaald.
De door de Bijbel geïnspireerde, bewust 
levende mens kan ook hier als één der 
aspecten, die menselijk leven in gevaar 
brengt, niet omheen. Als we de omvang van 
dit menselijk leed (kwaad) kunnen lezen in 
het artikel door Mr. W. v.d. Spek in de 
,J^ederlander" d.d. 11 oktober 1974 zouden 
we op ’t eerste gezicht zeggen: „De 
bestaande wet is goed, die abortus plegen 
strafbaar stelt.”
Maar als Regering en Parlement er zich niet 
mee zouden bemoeien en regels stellen zou

er een chaos ontstaan en veel slachtoffers 
vallen. Hoeveel zwangere meisjes die de weg 
naar hulp niet kunnen vinden en door wan
hoop gedreven twee levens afbreken. De 
statistieken leveren het bewijs. Het is niet 
alleen een euvel van deze tijd. Een paar 
honderd jaar geleden is uit mijn omgeving 
een meisje op het Zaailand te Leeuwarden 
terecht gesteld die beschuldigd werd dat ze 
haar pasgeboren kindje in een waterput had 
verdronken. Zo’n delict is, aanneembaar, 
één op vele. In aansluiting hierop zijn te 
noemen de putten met ongebluste kalk die 
in de middeleeuwen hun duistere functie 
vervulden bij ongewenste kinderen. Zo 
zouden duizenden gevallen kunnen zijn 
voorkomen door wél en op tijd abortus te 
verrichten.
Hier wordt niets goed gepraat, integendeel, 
maar wel mogen we hierbij de uitspraak van

de Heer der wereld in overweging nemen 
naar aanleiding van het echtscheidingspro- 
bleem:
„Vanuit de Schepping is het verboden, 
maar vanwege de verharding van uw harten 
heeft Mozes echtscheiding in zekere geval
len toegestaan.”
Het rechtlijnig afwijzen van een wettelijke 
regeling kunnen we als C.H.U. met haar 
politieke partners principieel nooit 
volhouden.
Gelet op wat de woordvoerders van de 
„progressieven” willen dirigeren t.o.v. deze

materie is daar een duidelijke taak voor het 
C.D.A. én anderen die een Evangelische 
politiek willen voeren.
Met medewerking eh steun van theologen 
en Kerken zullen onze Kamerfracties met 
zegen werkzaam kunnen zijn een wettelijke 
regeling te treffen om zoveel mogelijk levens 
te sparen en op een verantwoorde wijze het 
geluk van velen te behartigen.

Oosterbierum, 
Nov. 1974

A. Stellingwerf

WERKGELEGENHEID
D’r zél werkgelegenheid komen! Desnoods 
gebouwen afbreken en er andere, soms 
slechtere, voor terugzetten. Het zal werk 
bieden aan zo en zoveel mensen plus toe
levering. We vragen de regering een injectie 
van zoveel miljard; onze economie zal er 
mee gebaat zijn. Dacht u dat?

Ook in de wegenbouw willen we zorgen voor 
blijvende werkgelegenheid. We vragen geld 
voor de aanleg van brede autowegen; goed 
voor de werkgelegenheid, wordt gezegd. De 
vraag, o f we al niet te veel en te haastig heen 
en weer jagen, wordt niet gesteld. Evenmin 
de vraag, o f deze kortstondige werkge
legenheid wel waard is, dat een nuttige 
werkgelegenheid blijvend wordt vernield. 
Evenmin de vraag Of de vervuiling van het.

gewas met kwik en andere uitlaatstoffen 
niet eerst bestreden moet worden.

De bijdrage van de regering moet dus door 
ons allen met elkaar betaald worden. Als we 
nu eens stil bleven zitten en de werkwilligen 
op andere wijze van geld voorzagen, zouden 
we er dan zoveel slechter van worden? ’t 
Lokt mij niet.

Het is niet fijn om „werkloos” te wezen, 
maar zijn deze mensen niet evenveel of 
meer te waarderen als degenen, die huizen 
afbreken en er slechtere” (fiats) voor te
rugzetten?

Utrecht ing. Hendrik Venema

V o o r' uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum ,
★  Kolen, Buisbrandol'ie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C am p in g flessen  vu lle n
★  C o n ta in er-vu ila fvo er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W E ST-VAR KENÖ O RD SEW EG  47Q 
R O TTERD AM -24 - Te le fo o n  190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  conta iners

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER B.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TEL. 05100-20841

TÜINAANLEG

BINDER-aV. - RHOON
A an leg  en onderhoud van  

G EM EENSCHAPPELIJKE T U IN E N , PLANT  
SO EN EN , PARKEN, s c h o o l t u i n e n  e tc .
‘  grond- en straat

werken
* drainages - 

rioleringen
* beplantingen
* windkéringeri en 

afrasteringen *
* aanleg' graegazpns

ohderhoud y^n 
gróenvoorzleni ngen 
onkruidbestrijdingen 
kleigrond, teelaarde 
graszoden en 
graszaden 
bloerabakken-

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  D l  8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5  „

A A N N E M IN G S B E p R IJF

OOGVUET & ZN. B.V,
B urgerlijke- en U tilite its b o u w
•  N IE U W B O U W
•  VER B O U W
•  O N D E R H O U D

ZWIJNDRECHT .
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

BUDDINGH NATUURSTEEN av.
Kaïraalweg 10-1-1 — TeiefooA 08385-19119

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

ffDE STORMVOGEL"
naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 - APELDOORN

fita a ^ k c m t
. % /> :-iN K E L C A L E R U [^  'h B f iS C fiO 7 £ N  
V;■ t e l .  iS : a 6 S A F E L O O O f i f ^ '  •-

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKEifN

dan

VAN
ZEBEN’S

3/Vorjinginnchtmg’ N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

V oor n ieu w  of 
occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstcaat f 

NMKÉRk 
Tel. 03494-1661

VAN DE BUNT- 
RUNSBURGER 

^  N V .

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel

★  kunstmeststoffen ★  Tuwvoeders

Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2342 - Nijkerk ,

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

L
J. STOUT

Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 - BERGAMBACHT

AANNEMERS KASSENBOUW

F IR M A  SCHOTTE
Oude Leedeweg 83-87 

Telefoon 01736-2335-2464 Pijnacker

K O C H
Telel.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

Echte
kerkorgels
ook voor 
hedendaagse - 
kerken

ORGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening 98 m. zonder hyp. verband. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te koop gevraagd

Drs, J. A. Uding & Partners
Financ.adv. en vastgoed consultants.

V . Maerlandlaan 7 - Amersfoort.
-16853-32068

P<XX>00<X>ÖOQÓOOOOOOOOOQC^
B O U W - EN A A N N E M E R S B E D R IJF

M . DE R A A D  &  Z N .
P ickéstraa t 6 4  - Tel. 01719  - 2100 - 18d1 
O ud e Z eew eg  33 - T e l. 01719-4500  
N O O R D W IJK

OOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOQOC

bouw en

k l A l

\A
aahnerhihgV m aatachappij i Idaa; breda
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HANAB B;M. G A S L E ID IN G E N
VALKENBURG - ZH TelefooiT 01718-71941,^ KABELW ERKEN
V E E N D A M  - Telefoon 05987-7800 Z IN K E R S

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

•  •  • • • • # « « • •  • •  • •

Dit metalen kastje bevat een 
AMIGO uitwerpbare brandladder

*  E F F IC IëN T E  B E V E IL IG IN G  VAN IE D E R E  W O O N - O F W E R K S ITU A TIE  TEG EN  
M IN IM A L E  KOSTEN

* G E E N  H AK-, B R EEK - EN M ETSELW ER K  AAN U W  G EVEL  
‘ O N B R U IK B A A R  VO O R  IN B R EK ER S
‘ G EEN  O N D E R H O U D
‘  LEVERBAAR IN LE N G TE N  VAN 3 .7 0  t /m  15 m tr  
‘  ZEER  E E N V O U D IG E  M O N TA G E
* H E T  M ETA LEN  KASTJE IS  G E R IN G  VAN A F M E T IN G E N  EN  H A R M O N IE E R T  M ET  

IE D E R  D EC O R .

Gemonteerd onder uw raamkozijn verschaft hij u in geval van brand een veilige 
en doeltreffende vluchtweg naar de begane grond.
Een AMIGO vluchtladder, door de pers het Ei van Columbus genoemd, 
biedt enorme voordelen ten opzichte van een conventionele brandladder.
In gebruik bij vele Rijks- en Gemeentediensten, bedrijven, instellingen, 
particuliere huizen etc.

Voor nadere documentatie of inlichtingen:

AMIGO SAFETY NEDERLAND
JAVASTRAAT 47A  - TEL. 0 7 0 -6 5 6 5 9 7  en 4 6 3 3 8 8  - ’s -G R A VEN H A G E

B O U W B E D R IJF

Fa. C. Spijker
&Zn.
Van O stadelaan 61.
Tel. 0 2 1 5 0 -1 1 1 8 9 -1 6 7 7 7  
H ILV E R S U M

r\

9
d O M W m m

O nderstaande ervaren  reis leiders zoeken voor door hen 
zelf te  leiden

,^ukses” autocarreizen 7 5 ,
in ko ntakt te  kom en m et allen d ie  ge ïn teresseerd  zijn  in 
een

100% verzorgde 
reis.

16-5: 8  d. P inksterre is  Z w a rte  W oud;
14-7: 10  d. bouw vakreis O ostenrijk;

25-8: 10  d. naseizoenreis O ostenrijk .
V raagt u itgebreide fo lter.
H . VA N  O LST, R em b ran d ts tra a t 50 , H ardenberg , te l. 
0 5 2 3 2 -1 7 5 6 .
R. VA N  W IF F E R E N , B an n iers traa t 17, Heino, te l. 0 5 7 2 9 -  
1886.

STIJGENDE OMZET!
Dan kw alite itsv leesw aren  en eers te  klas varkens- en  
rundvlees in uw  toonb aak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen  en V leesw aren fabriek  N.V. 

B ergstraat 5 6  - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

Politieke partijen , dem okratisering , nieuw e bestuursvorm en, sociaal-ekonom isch  
beleid , w o n ing to uw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

4 0  schrifte lijke  lessen voor 25.-

P artijen  en partijstelsels, vo lksvertegenw oordigers, recht en rechtspraak, gem eente en 
provincie, m ilieubeheer

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12  schrifte lijke lessen voor 9.50

O ntw ikkelingshulp , kolonialism e, bewapeningsw edloop, bevolkingsexplosie, in te rn a tio 
nale sam enw erking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

1 0  schrifte lijke lessen (i.s.m. N O V IB ) voor 10.-

H e t raadlidm aatschap, de begroting, ru im te lijke  ordening, subsidieregelingen, gew est- 
vorm ing

DE GEMEENTERAAD, een kursus gemeentepolitiek

2 4  schrifte lijke lessen voor 25.-

W et op de ondernem ingsraden, vergadertechn iek , bedrijfsekonom ie, de vakbew eging, 
sociale verzekeringen , personeelsbeleid

DE ONDERNEMINGSRAAD,
een kursus voor ondernemingsraadsleden

3 4  schrifte lijke lessen voor 45.-

Vraag  nog heden een folder voor nadere inlichtingen onder ve rm eld ing  van de le tters  
NR bij

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 3 4 9  - Leiden - Telefoon (0 1 7 1 0 ) 9 3 4 0 3 .
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Unieraad verder op weg naar 
CDA‘federatie
De Unieraad van de Christelijk Historische 
Unie heeft in zijn op zaterdag 14 december 
1974 te Utrecht gehouden vergadering be
sloten. De algemene vergadering van de 
Unie, die op vrijdagavond 7 februari en za
terdag 8 februari volgend jaar byeenkomt, 
te adviseren de samenwerking met KVP en 
ARP voort te zetten om te komen tot de op
richting van een federatie met de naam 
CDA —  Christen Democratisch Appèl.
De Unieraad sprak over het ontwerp van de 
statuten voor het CDA, de daarop door vele 
christelijk-historische kiesverenigingen in
gediende amendementen en het preadvies 
van het CDA-bestuur ad interim over de 
amendementen. Op enkele onderdelen na 
ging de Unieraad akkoord met het pread
vies, dat nu aan de algemene vergadering 
wordt voorgelegd.

Geen uitspraak deed de Unieraad over het 
voorgestelde artikel inzak de grondslag van 
het CDA. Door het CDA-bestuur was ge
vraagd uit te spreken, dat het CDA het 
Evangelie aanvaardt als richtsnoer van het 
politiek handelen. Vele christelijk- 
historische kiesverenigingen stelden even
wel voor in plaats van ,jiet Evangelie” ,4e 
Bijbel” te lezen, omdat daarmee de pond- 
slag een hechtere omlijning zou krijgen.

De unieraad meende dat geaen het bijzon
dere principiële karakter het de taak van de 
algemene vergadering moet zijn zich over 
de grondslag uit te spreken. De raad was 
unaniem in zijn opvatting, dat door het ge
bruik van het woord Evangelie geen enkele 
reductie mag plaats vinden zodat het volle 
Woord Gods in zijn totaliteit daaronder

Volgend num m er „De Nederlander”  

op vrijdag 10 januari
Het christelijk-historisch weekblad ,4e Nederlander” zal niet verschijnen 
in de kerstweek en de oud- en nieuwjaarsweek.

Het eerstvolgende nummer van het blad zal gedateerd zijn vrijdag 10 
januari 1975. Het is de opzet van dit nummer weer een leden-contactblad 
te maken, dat aan alle leden van de CHU wordt toegezonden.

U n ie v o o r z i t t e r  m r, 0 ,W ,A . va n  V e r s c h u e r

„Geen pijnloze bevalling voor het CDA”

moet worden begrepen en hij onderstreepte 
daarmee de toelichting die door het CDA- 
bestuur in de tekst voor de statuten werd 
opgenomen.

Vasthoudend

Vasthoudende aan een uitspraak van een 
jaar geleden besloot de Unieraad aan de al
gemene vergadering van de CHU voor te 
stellen een overgangsbepaling in de statuten 
op te nemen over de parlementair- politieke 
samenwerking. Zolang de huidige parle
mentair-politieke situatie niet gewijzigd is, 
zal een christen-democratische Tweede- 
Kamerfractie niet gerealiseerd kunnen wor
den. De beslissing over de gezamenlijke 
kandidatenlijst bij de eerstvolgende Twee
de-Kamerverkiezingen zal door de bevoeg
de organen van KVP, ARP en CHU moeten 
worden genomen aan de hand van de dan 
geldende parlementair-politieke situatie, 
aldus de Unieraad.

Uitgebreid bestuur

De Unieraad wees de CHU-leden aan voor 
het CDA b.'.stuur ir. v.:rdubbe'.de- samen 
werking, welk bestuur moet oordelen als de 
drie toporganen van KVP, ARP en CHU 
niet op één lijst zitten wat de tekst van de 
statuten betreft.
Benoemd werden oud-minister mr. H.KJ. 
Beernink te Rijswijk (ZH), burgemeester P.- 
Bode te Veenendaal, mevrouw H. Evenhuis- 
van Essen te Amsterdam, provinciale sta-

4Iet streven van de CHU moet er in be- 
iangryke mate op zijn gericht de bijdrage te 
leveren aan de opheffing van de politieke 
hypotheek, die op de huidige politieke ver
houdingen ilgt. Daarby dient beseft te 
worden, dat ook KVP en ARP hun bydrage 
moeten ieveren.
Wij moeten bereid zijn die condities te 
scheppen die nodig zijn voor een geloof
waardig gezamenlijk verder gaan. Er is 
daarbij geen kwestie van ^ t  in onze 
besprekingen in CDA-verband de politieke 
hypotheek ais opgeheven en één iijst en één 
fractie ai ais gegeven worden beschouwd.”

Dit heeft de Unievoorzitter, mr. O.W.A. van 
Verschuer, vorige week zaterdag gezegd in 
zijn openingswoord op de vergadering van 
de Unieraad. Deze raad kwam bijeen ter 
bespreking van het ontwerp van de statuten 
van het Christen-Democratisch Appèl 
(CDA). Dergelijke besprekingen vonden 
ook plaats, op dezelfde dag, in verga
deringen van de partijraad van de KVP en 
de partijraad van de ARP.

Groeimodel

Het openingswoord van Unievoorzitter Van 
Verschuer stond dan ook in het teken van 
de samenwerking van de drie christen
democratische partijen, waarbij als uit
gangspunt diende de resolutie, welke de 
Unieraad een jaar geleden aannam. In die 
resolutie waren de basis van het CDA en 
zijn contouren duidelijk aangegeven.
„In de resolutie ligt het groeimc êl van het 
CDA: in een rechte consequente lijn samen 
de maat en de pas bepalende, op weg naar 
één christen-democratische partij. In dit 
groeimodel is voor de federatieve vorm ge
kozen, waarbij de federatie haar kracht en 
autoriteit ontleent van voor een deel eigen

taken en bevoegdheden, maar in 
belangrijke mate ook aan datgene, wat de 
drie samenstellende partijen delegeren”, 
aldus mr Van Verschuer. Hij wees er op, dat 
er geen opheffingsuitverkoop van de CHU 
plaats vindt.
„Wij willen wel een stuk van onze 
geestelijke bagage en onze politieke 
overtuigingskracht inbrengen in het 
federatieve huis”.

Voorwaarden

De Unieraad in de CHU sprak in december 
1973 uit, dat een verdere éénwording van 
KVP, ARP en CHU —  het streven naar één 
lijst en één fractie bij de volgende Tweede- 
Kamerverkiezingen —  ook de politieke 
door één beleid onderbouwd moet worden. 
„De schuldenaar van de politieke 
hypotheek is met de CHU alleen, niet de 
KVP alleen en niet de ARP alleen. De drie 
christen-democratische partijen zijn 
gemeenschappelijk de schuldenaar”, zei de 
Unievoorzitter. Na een herinnering aan de 
moeilijke situatie, waarin de CHU verkeert 
in politiek opzicht —  oppositiepartij en 
geestverwant van KVP en ARP — sprak 
mr. Van Verschuer over de voorwaarden 
voor het meedoen van de Unie aan de 
volgende verkiezingen met één lijst en één 
fractie.

Die voorwaarden waren door hem genoemd 
op de in juni jongstleden gehouden alge
mene vergadering van de CHU te Apel
doorn: een duidelijk profiel van het CDA, 
geen inzet van het kabinet-Den Uyl bij de 
verkiezingen, geen afspraken vooraf, geen 
bijwagenrol en Unieleden als kandidaat- 
bewindslieden.
„Bij de discussie over de verdere politieke 
uitbouw van het CDA brengen wij deze

voorwaarden in”, zei mr. Van Verschuer nu. 
Hij had begrip voor degenen, die dit toch te 
ver vinden gaan en zouden willen vast
houden aan een eigen presentatie van de 
CHU bij de volgende verkiezingen, ook al 
zou aan deze voorwaarden worden tegemoet 
te komen.

Bereidheid

De CHU zal volgens de Unievoorzitter 
bereid moeten zijn die condities te schep
pen, welke nodig zijn voor een geloof
waardig gezamenlijk verder gaan. „Er is 
daarbij geen kwestie van dat in onze 
besprekingen in CDA-verband de politieke 
hypotheek als opgeheven en één lijst en één 
fractie al als een gegeven worden be
schouwd”.
Voor mr. Van Verschuer was het wel 
duidelijk, dat verder uitstel zeer ernstige 
consequenties heeft voor het verder voort
bestaan van het CDA. „Deze zeer zware 
verantwoordelijkheid moet gelijkelijk op de 
schouders van KVP, ARP en CHU 
drukken”, aldus de Unievoorzitter. ,fen 
pijnloze bevalling is voor het CDA niet weg
gelegd.”

Bindmiddel

Mr. Van Verschuer troostte zich met de 
gedachte, dat de drie christen
democratische elkaar nader zijn gekomen, 
niet alleen politiek maar ook geestelijk. ,JDit 
groeiproces worstelende door te maken is 
misschien wel het beste bewijs voor het feit 
dat ons bindmiddel niet in de eerste plaats 
ligt in een politiek programma, maar in ons 
geestelijk vertrekpunt”, zei de voorzitter van 
de CHU.

H.L.

tenlid H. Eversdijk te Heinkenszand, CH- 
JO-voorzitter Chr. van Gulyk te Amster
dam, Uniebestuurslid Wm C. de Kruyf te 
Den Haag, CHU-vice-voorzitter ds. A. 
Oliemans te Utreefit Unieraadslid J.W. 
Sluimer te Hardinxveld-Giessendam, A. 
van Twist te Harlingen en mevrouw M. 
Ybema-Fortgens te Ommen.
In het CDA-bestuur in gewone samenstel
ling hebben namens de CHU zitting: Unie
voorzitter mr. O.W.A. van Verschuer, Unie- 
secretaris mr. J.L. Janssen van Raay, Unie- 
penningmeester A.J. Kaland, Tweede-Ka- 
merlid drs. D.F. van der Mei, Eerste-Ka
merlid jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein, 
mevrouw H. Tegelaar-Boonacker, voorzit
ster van de Centrale van CHU-vrouwen, 
Uniebestuurslid mevrouw mr. E.A. Haars, 
Unieraadslid drs. C. Dekker, Unieraadslid 
W.A. Mateman en Unieraadslid mevrouw
D.Y.W. de Graaff-Nauta.

Bijzondere dag

Tot zover de tekst van het communiqué, dat 
vorige week zaterdag is uitgegeven na de 
vergadering van de Unieraad van de CHU 
over de CDA-statuten. Deze zaterdag was 
voor het CDA een bijzondere dag.
Ook de partijraad van de KVP en de 
partijraad van de ARP behandelden het 
ontwerp van de CDA-statuten, de amende
menten en het preadvies. De beide partijra
den konden zich akkoord verklaren met de 
tekst van de statuten, zoals ze nader door 
het CDA-bestuur waren geformuleerd, na
dat een aantal van de ingezonden amende
menten daarin waren verwerkt.
Bij de KVP was er aandrang'om haast 
temaken met de totstandkoming van hét 
CDA. De partijraad van de ARP besteedde 
veel tijd aan de bespreking van de voorge
stelde grondslag.

Prettige sfeer

Na afloop van de vergadering van de Unie
raad, die in het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht gehouden werd, heeft Unievoorzit
ter Van Verschuer aan een aantal journalis
ten, die de ARP-bijeenkomst in het zelfde 
complex-hadden bijgewoond, het communi
qué van de CHU toegelicht.
,JDe Unieraadsvergadering ademde een bij
zonder prettige sfeer” aldus mr. Van Ver
schuer. Hij vertelde, dat voordat de alge
mene vergadering van de CHU gehouden 
wordt, nog voorlichting gegeven wordt met 
betrekking tot de formulering van de 
grondslag voor het CDA. „Wij willen enkele 
theologen vragen te schrijven over de wijze, 
wat er onder de begrippen Evangelie en 
Bijbel verstaan moet worden”. 
Unievoorzitter Van Verschuer herinnerde 
de journalisten er aan, dat precies een jaar 
geleden, op 15 december 1973, de Unieraad 
reeds uitsprak, dat er een CDA zou moeten 
komen en dat die uitspraak vergezeld ging 
door de aangenomen motie-Heinkenszand 
waarin stond dat de beslissing over één 
christen-democratische kandidatenlijst en 
één christen-democratische kamerfractie 
genomen moest worden in het licht van het 
parlementair-politieke omstandigheden op 
het tijdstip waarop de beslissing genomen 
moet worden.
,T)e Unieraad”, aldus mr. Van Vejschuer, 
.Jieeft de lijn van de beslissing van een jaar 
geleden doorgetrokken”. Vandaar dat er 
het voorstel kwam om in de overgangsbepa
lingen het volgende op te nemen: 

Voorzover en voor zolang geen wijziging 
is gekomen in de huidige parlementair- 
politieke situatie zijn de Tweede-Kamer- 
fracties van ARP, CHU en KVP niet ge
bonden het streven naar één CDA-Twee- 
de-Kamerfractie, als bedoeld in artikel 4 
van de statuten, te realiseren.
De beslissing over de vraag of met één 
CDA-lijst of —  lijsten bij de eerstkomen
de Tweede-Kamerverkiezingen zal wor
den uitgewerkt in artikel 23, dan wel ver
binding van drie afzonderlijke lijsten zal 
plaats vinden, zal te zijner tijd worden 
genomen door de bevoegde organen van 
de drie partijen aan de hand van de dan‘ 
geldende parlementair-politieke situatie.

Mr. Van Verschuer zette uiteen, dat het 
voorstel inzake de overgangsbepalingen niet 
betekent, dat de CHU de vorming van het 
CDA wil uitstellen of nu al besloten zou 
hebben alleen de volgende Tweede-Kamer
verkiezingen te willen ingaan. ,J3aarvan is 
geen sprake”, aldus de Unievoorzitter.

H.L.
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Van der Mei vraagt informeel overleg met 
bedrijfsleven over ondernemingsklimaat

CHU-woordvoerder drs. D J . van der Mei 
heeft bij de behandeling van de begroting 
van economische zaken de suggestie aan de 
regering gedaan om in informele sfeer met 
werkgevers en werknemers overleg te plegen 
over het ondernemingsklimaat in ons land.

Het kabinet zal al het mogelijke moeten 
doen om dit klimaat te bevorderen. De 
regering kan zich als hoedster van het al
gemeen belang niet vrijblijvend in deze 
kwestie opstellen.
Van essentieel belang voor onze economie 
achtte spreker het investeringsklimaat. Van 
der Mei meende dat het kabinet momenteel 
in haar maatregelen te weinig accent legt op 
het stimuleren van particuliere bestedingen 
terwijl vaak uitspraken gedaan worden — 
onder andere door de minister-president in 
Nijmegen —  die een negatieve invloed heb
ben op het investeringsklimaat in ons land. 
Hij waarschuwde voor een zijns inziens 
kwalijke ontwikkeling dat de overheid 
noodgedwongen diverse investeringen zal 
moeten doen omdat particuliere on
dernemers zodanig zijn afgeschrikt dat zij 
het laten afweten.
Verbeteringen van het investeringsklimaat 
mag niet worden uitgesteld tot de aange- 
kondigde nota over de economische 
struktuur verschenen is. Spreker vroeg of 
het georganiseerd bedrijfsleven de SER bij 
de opstelling van deze nota zullen worden 
betrokken.

Internationale ontwikkelhig

Van der Mei beklemtoonde dat de inflatie 
en de werkloosheid in belangrijke mate 
internationaal moeten worden aangepakt. 
Hij vroeg zich echter af o f er op dit punt 
eenheid en visie bestaat. Denkt men gelijk 
over de komende, gewenste ontwikkeling? 
Hij herinnerde aan de toespraak van de . 
Duitse Bondskanselier Schmidt, die op de 
conferentie van West Europese 
socialistische partijen, gewaarschuwd heeft 
voor een economische crisis, gepaard 
gaande met stagnatie in de wereldhandel.

Spreker wees er op dat tijdens deze con
ferentie verschil van inzicht was gebleken 
over de aanpak van de economische 
problemen tussen Schmidt en premier den 
Uyl. Dit meningsverschil tussen politiek 
gelijkgezinden op hoge posten in Duitsland 
en Nederland achtte hij niet hoopgevend.

C D A-frakties w ille n  
B TW -rechtspraak sne l b ij 

G erechtshoven
Namens de frakties van KVP, ARP, CHU 
en SGP heeft mr. W . Scholten vorige week 
in de Tweede Kamer ernstig bezwaar 
gemaakt tegen het opnieuw met vijf jaar, 
uitstellen van de overgang van de recht
spraak inzake omzetbelasting naar de 
gerechtshoven.

Momenteel wordt het beroep inzake 
geschillen over de omzetbelasting —  ̂vooral 
BTW-kwesties — behandeld door tarief- 
commissies.

Scholten herinnerde er aan dat de Kamer 
voor behandeling van geschillen inzake 
omzetbelasting door de belastingkamer van 
de gerechtshoven, reeds in 1968 voorkeur 
had uitgesproken. Toen werd een daartoe 
strekkende motie van zijn hand door de 
Kamer aanvaard.

In 1969 heeft het kabinet-de Jong hiervoor 
een voorstel Ingediend waarin een over
gangstermijn van vijf jaar was opgenomen. 
Thans stelt het kabinet opnieuw een uitstel 
met vijf jaar voor. Spreker zei dat het niet 
plezierig aandoet dat na twee principe- 
uitspraken van de kamer —  in 1968 en 1969 
—  men thans opnieuw voor deze zaak op de 
barricaden moet.

Eénjaar

De frakties wensen de principebeslissing te 
handhaven maar geen chaos. Daarom 
stelde Scholten bij amendement voor de 
overgangstermijn te beperken tot één jaar. 
Slechts noodgedwongen omdat wij geen 
chaos wensen gaan we akkoord met een jaar 
uitstel, aldus Scholten. De Kamer aan
vaardde dit amendement met ruime 
meerderheid.

H. van Spanning

Hij vroeg in welke richting het kabinet 
denkt bij de uitwerking van haar voorstellen 
voor de EEG-topconferentie te Parijs. Een 
evaluatie van de besprekingen op deze top
conferentie, na afloop, door de minister
president wordt door spreker op prijs 
gesteld.

Multinationale ondernemingen

De CH-woordvoerder achte het juist dat een 
interdepartementale werkgroep momenteel 
studeert op de problematiek van de 
multinationale ondernemingen. Het had 
hem echter verbaasd dat de minister van 
ontwikkelingssamenwerking in de 
Economische en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties had gezegd dat hij het 
bekende en omstreden rapport van de 
eminente personen, positief beoordeelde en 
als het richtsnoer zag voor het toekomstig 
beleid ten opzichte van de multinationals. 
Dit standpunt adem; een andere geest dan 
de begroting van economische zaken. Heeft 
de regering al een standpunt bepaald; en 
indien dit niet het geval is, hoever staat het 
dan met de werkzaamheden van de in
terdepartementale werkgroep? aldus van 
der Mei. Hij wees in dit verband met in
stemming op een uitspraak van prof. 
Tinbergen, die de miltinationals —  hoewel 
zij op verschillende punten anders gericht 
moeten worden —  broodnodig noemde als 
bron van welvaart; en waarschuwde voor 
een doctrinaire behandeling van deze 
kwestie.

Midden- en kleinbedrijf

Spreker informeerde hoe de verwachtingen 
van het kabinet zijn met betrekking tot de 
inkomensontwikkeling voor het midden- en 
kleinbedrijf in 1975. Hij onderstreepte het 
belang van fmancieringshulp, in kader van 
het struktuurbeleid voor het midden- en 
kleinbedrijf. De integratie-opdracht voor 
het struktuurbeleid midden- en klein
bedrijf, aan de staatssecretaris achtte hij

van groot belang. Hij was daarom verbaasd 
dat staatssecretaris Oostenbrink de in- 
terimnota inzake de werkloosheids
bestrijding niet mede had ondertekend. 
Volgens Van der Mei dient deze staat
ssecretaris wel mee te werken aan de 
vaststelling van de komende nota over het 
inkomensbeleid.

Over het mislukken van de besprekingen 
over het centraal akkoord merkte Van der 
Mei op dat een afwachtende houding van 
het kabinet thans, niet in overeenstemming 
is met de taak van de overheid op dit punt. 
Het kabinet zal duidelijk moeten zeggen 
welke ontwikkeling naar haar mening 
verantwoord is. In de strijd tegen de inflatie 
is dit bovendien een vereiste.

Prijsbeleid

De CH-woordvoerde noemde het een 
foutieve gedachtengang om te menen dat 
het prijsbeleid gehanteerd kan worden om 
een gewenste loonontwikkeling te be
vorderen. Hierdoor wordt echter, aldus de 
spreker de rendementspositie, met name 
van op binnenlandse afzet georiënteerde 
bedrijven ernstig aangestast.
We zijn in ons land nu al een jaar o f twee 
bezig met een straf prijsbeleid. Het 
prijsbeleid dreigt op die manier een 
structureel element in onze economie te 
gaan worden. Dat is natuurlijk nooit de 
bedoeling van de Prijzenwet geweest. Het is 
ook om die reden, dat wij‘ een herbezinning 
op dit prijsbeleid gewenst achten.
Daarbij komt, dat de M. v. T. stelt, dat het 
prijsbeleid in 1974 in de detailhandel geen 
belemmering meer vormt voor de 
inkomens-ontwikkeling. De toegestane 
marge-verruimingen zijn groter dan het
E.I.M. realiseerbaar acht. In de o.c.v., die we 
aan het M.K.B. hebben gewijd, is hier ook 
door ons op gewezen.
Ik zou de Minister dan ook willen vragen: 
waarom het prijsbeleid dan niet wordt

afgeschaft voor de laatste schakel; en welke 
voornemens de Minister heeft m.b.t. het 
prijsbeleid in 1975. Aldus Mr. Van der Mei.

Regionaal beleid

Ten aanzien van het regionaal beleid vroeg 
spreker bijzondere aandacht voor het 
Oosten des lands (Overijssel; de Achterhoek 
en het Nijmeegse gebied). Hij informeerde 
of de minister reeds mededelingen kon doen 
over het gesprek dat tussen het de
partement en G.S. van Overijssel heeft 
plaats gehad, inzake oprichting van een 
Oostelijke Ontwikkelings Maatschappij. 
Hij vroeg onder meer welke taken en 
mogelijkheden er voor een OOM liggen en 
of deze maatschappij een breder 
geografisch gebied zou moeten bestrijken.

Van der Mei wees voorts op een brief van de 
Stedeband Twenthe en de Twenthse Raad, 
waarin wordt gewezen op de werkloosheid 
in dit gebied, met name in de diensten
sector. Stimuleringsmaatregelen zijn aldus 
spreker hier dringend nodig.

Internationale betrekkingen

Sprekend over de internationale 
economische betrekkingen toonde Van der 
Mei zich somber over de recente ont
wikkelingen in de EEG. De integratie lijkt 
verder weg dan ooit. Gaat het er niet op 
lijken dat het integratieproces een zaak van 
generaties is, in plaats van een overgangs
periode van enkele jaren?
Hij vroeg o f de EEG initiatieven kan nemen 
om de GATT-onderhandelingen vlotter te 
doen verlopen. Voorts wees hij er op dat niet 
duidelijk is wat de feitelijke situatie met 
betrekking tot invoeren en export uit Oost- 
Europese landen zal zijn als op 1 januari 
1975 de bilaterale akkoorden vervallen.

Spreker constateerde dat de memorie van 
toelichting bij de begroting voor ont
wikkelingssamenwerking een veel uit
voeriger beschouwing wijdt aan de grond- 
stoffenproblematiek dan economische 
zaken. Hij informeerde naar de visie van 
minister Lubbers.

Tenslotte zei de CH-woordvoerder dat hij 
gelet op de internationale ontwikkeling het 
verzoek van een belangrijk deel van het 
bedrijfsleven wilde ondersteunen om te 
komen tot een verlaging van de finan
cieringskosten van Middellange en lange 
exportkredieten.

H. van Spanning

POSITIE EERSTE KAMER 
OMSTREDEN KWESTIE
Evenals mogelijk invoering van een beperkt 
districtenstelsel is ook de positie van de 
Eerste Kamer een sterk omstreden punt. 
Het is vooralsnog zeer de vraag of voor bel
de voorstellen een meerderheid in het parle
ment is te vinden. Dit bleek vorige week in 
de derde openbare commissievergadering 
van de commissie Grond- en Kieswetzaken, 
in de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft in een discussienota voor
gesteld de Eerste Kamer te behouden; 
rechtstreekse verkiezingen voor dit college 
in te voeren en haar bevoegdheden te be
perken.
Tijdens de vergadering diende de Vries 
(pvda) mede namens leden van de PPR en 
D’66 een motie in, waarin het kabinet werd 
gevraagd afschaffing van de Eerste Kamer 
te bevorderen.

Een andere visie legde de Kwaadsteniet 
(a.r.) in een ingediende motie vast. Hij vroeg 
handhaving van de huidige bevoegdheden 
van de Eerste Kamer en toekenning —  in 
bijzondere omstandigheden — van een 
recht van terugzending van wetsvoorstellen. 
Deze mogelijkheid heeft de senaat thans 
niet.

De Kwaadsteniet wil —  evenals het kabinet 
voorstelt —  de zittingsduur van de Eerste 
Kamerleden van zes tot vier jaar terug
brengen, maar hij vroeg handhaving van de 
verkiezing door de leden van de Provinciale 
Staten.

In zijn bijdrage eonstateerde drs. A.D.W. 
Tilanus dat het kabinet —  inclusief de 
ministers die Keerpunt onderschrijven — 
geen voorstel doen de Eerste Kamer op te 
heffen. Hij vroeg zich af in hoeverre de 
voorstellen voor een gekozen formateur; 
verkiezing van de Tweede Kamer via een 
beperkt districtenstelsel en rechtstreeks 
verkiezing van de eerste Kamer via een an
ders opgezet districtenstelsel, aan elkaar 
gekoppeld waren.

Hij waarschuwde er voor dat beperking van 
de bevoegdheden van de senaat niet mag 
worden uitgelegd als een eerste stap op weg

naar opheffing van de Eerste Kamer. Daar 
zal de CHU niet aan meewerken. Wij 
menen dat een twee-kamerstelsel nuttig is 
en ook zinvol moet kunnen funktioneren, 
aldus spreker.

Gekozen burgemeester

Tilanus stelde voorts dat de CHU voorstan
der is van handhaving van de benoemde 
burgemeester en eommissaris der koningin, 
met optimale inspraak van provinciale sta
ten en gemeenteraden.

In de nota van het kabinet wil men deze re
gel uit de grondwet lichten en aan de wetge
ver overlaten.

Spreker zei niets te voelen voor dit openbre
ken van de grondwet. Hij achtte dit een 
sprong in het duister.
Een gekozen burgemeester houdt het ge
vaar in dat politieke motieven een te zwaar 
element gaan vormen. Dit zou — met name 
in kleinere gemeentenkwaliteitseisen 
kunnen verdringen. Bovendien is een geko
zen burgemeester vaak minder geschikt om 
als schakel met de rijksoverheid te dienen 
dan een benoemde burgemeester.

Ten aanzien van een gekozen commissaris 
der koningin merkte spreker op dat de 
commissaris een coördinerende figuur moet 
zijn tussen rijksdiensten en de provincie. Bij 
zo’n funktie past een benoeming door de 
Kroon beter ^ n  een verkiezing. Bovendien 
is de discussie over de gewestvorming nog 
volop aan de gang. Dan kan beter deze zaak 
laten uitkristalliseren, alvorens tot wijziging 
van het hele stelsel over te gaan, aldus Tila
nus.

H. van Spanning

V oed se lh u lp  voor B ang ladesh  en R wanda

In verband met de kritieke voedselsituatie 
die in beide landen heerst, heeft Nederland, 
besloten gelden beschikbaar te stellen voor 
de hulpverlening in Bangladesh en de 
Afrikaanse staat Rwanda.

De Nederlandse bijdrage van 1 miljoen gul
den aan de voedselhulp in Bangladesh zal 
ter beschikking worden gesteld van de 
Interkerkelijke Actie Bangladesh. Deze or
ganisatie zal van dit geld 252 ton verrijkte 
graanbiscuits aankopen, alsmede het lucht
transport naar Bangladesh financieren. De 
Interkerkelijke Actie draagt tevens zorg 
voor een snelle distributie van de biscuits 
onder de bevolking van dit land. De

Nederlandse biscuits vertegenwoordigen 2‘/2 
miljoen volwaardige maaltijden, welke ge
durende 4 weken ongeveer 100.000 perso
nen voor honger kunnen behoeden.

Voor aankoop en transport van voedsel voor 
de bevolking van Rwanda is een bedrag van’ 
250.000 gulden beschikbaar gesteld. Er is in 
deze Afrikaanse staat een toenemend tekort 
aan voedsel als gevolg van de slechte op
brengst van de oogsten in dit jaar. Op korte 
termijn is 110.000 ton basisvoedsel, voorna
melijk aardappelen en bonen, nodig. Het 
Ontwikkelingsprogramma van de VN 
(UNDP) coördineert de hulpverleningsacti
viteiten in Rwanda.
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Totdat,
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf van tussen 
zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam 
zijn. Genesis 49:10.

Ieder van zijn zonen zegende aartsvader Jacob met een eigen zegen.
Het zou te ver voeren deze stuk voor stuk te bespreken. De profetie aan
gaande Juda is Messiaans en het behoeft derhalve niet te verwonderen 
dat daar de eeuwen door de meeste aandacht aan besteed is. In wezen 
straalt van deze tekst naar alle kanten het licht uit. Silo, dat is de (ver) 
losser komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
Dat staat vast.

Ik kan mij voorstellen dat U dat in twijfel trekt. Immers, het lijkt er 
bepaalt niet op. Zeker niet in deze tijd van voortschrijdende 
Saecularisatie. Velen zien het niet meer zitten. Je denkt rechts of links en 
daarmee uit. De derde weg is een illusie.
Maar wie zijn Bijbel ter hand neemt en hem leest, zal tot de ontdekking 
komen dat het daar juist om die derde weg gaat.
Dat is de weg die via Bethlehem leidt naar Golgotha en vandaar naar het 
geopende graf van de Paasmorgen met de opgestane, levende Heer. 
Kerstfeest en Paasfeest vieren heeft alleen zin als wij dat geloven.
De nadruk ligt op het geloven.
Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der 
dingen, die men niet ziet. In feite verzetten we ons daar tegen.
Maar als we hier „ja” zeggen dan begint hier het werkelijke Keerpunt. 
Wij redeneren van de weg naar het graf.
God draait dit om. Niet de dood heeft het laatste woord, maar het leven. 
In principe is dit tot stand gekomen bij de komst van Gods Zoon in het 
vlees.

In bovenstaande tekst gaat er echter iets aan vooraf. De scepter zal van 
Juda niet wijken, noch de heersersstaf van tussen zijn voeten. En dan 
komt het: „totdat”.
Er komt een moment waarop Juda de scepter uit de handen zal moeten 
geven.
Juda heeft geweigerd. Maar niet alleen Juda, ook wij willen het heft in 
eigen handen houden. Doch het appèl gaat door.
Geef u over, aan Hem die éénmaal heersen zal als Koning van ’t heelal. 
Het „zullen” van de tekst is daarom niet alleen een toekomende tijd. Het 
is ook een gebod. Hem zullen, d.i. moeten de volken gehoorzamen of ze 
willen of niet.
Dat wordt te moeilijker, naarmate wij menen meer op eigen kracht te 
kunnen vertrouwen.
’t Valt met name in onze twintigste eeuw niet mee om het Luther na te 
zeggen: geen "aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren.
En daarvoor in de plaats te stellen: ons staat de sterke held terzij, die God 
ons heeft verkoren.
Toch moet dat ook op het politieke terrein.
Het vraagt veel van ons.

Een cordon van aanvechtingen legt zich om ons heen. De weg van de 
minste weerstand is stellig gemakkelijker. God zelf koos de weg van de 
grootste weerstand. Waarom zond Hij zijn Zoon in de gedaante van het 
Kind in de kribbe van Bethlehem. Dat kind werd de Silo, de verlosser. 
Hij werd de Sterke Held aan het Kruis van Golgotha. Hij kwam op aarde, 
om die weer te verlaten. Na het volbrengen van zijn opdracht.
Eenmaal zal Hij wederkomen. Dan zal de boekrol die van binnen en van 
buiten beschreven is, geopend worden. Wie zal dat doen? De leeuw uit de 
stam Juda, de wortel Davids, die overwonnen heeft om de boekrol en haar 
zeven zegels te openen.
Wie is die leeuw uit de stam van Juda?
Jezus Christus, de alpha en de omega, die is en die was en die komt.

Dordrecht, A. Oliemans.

.1

FRACTIEVOORZITTER KRUISINGA NIET 
GERUST OVER EUROPESE ONTWIKKELING
De Christelijk-historische fractie-voorzitter 
in de Tweede Kamer, dr. R J JI. Kruisinga is 
niet gerust over de richting, waarin Europa 
zich in de komende jaren zal ontwikkelen. 
Van zijn ongerustheid heeft hij melding 
gemaalrt ter gelegenheid van de vorige week 
zaterdag te Utrecht gehouden vergadering 
van de Unieraad van de CHU.

Dr. Kruisinga vindt, dat de besluitvorming 
op de Europese topconferentie, die tien 
dagen geleden te Parijs werd gehouden, niet 
tegen viel.

Ombuiging

Maar het besluit dat de regeringsleiders 
elkaar voortaan drie maal per jaar zullen 
ontmoeten, vergaande gevolgen kan 
hebben. „Gelet op de uitlatingen van 
premier Den Uyl na de top-conferentie is 
bij mij de vraag gerezen of het kabinet-Den 
Uyl zich al heeft verzoend met een ont
wikkeling in Europa, waarbij aan de 
Europese commissie steeds minder macht 
zal ten deel vallen en de invloed van de 
regeringshoofden steeds verder zal worden 
versterkt” , aldus dr. Kruisinga. „Wanneer 
dit zo zou zijn, dan betekent dit een duide
lijke ombuiging van het tot dusverre door 
Nederland gevoerde beleid.”

Dr. Kruisinga acht het van belang, dat de 
topconferentie niet heeft geleid tot een 
breuk met Engeland. Naar zijn oordeel is in 
tegendeel de kans, dat Engeland de 
Gemeenschap zal verlaten, na deze top
conferentie kleiner dan daarvóór en dat 
waardeert hij positief.

Ten aanzien van de energiepolitiek heeft de 
jongste Europese topconferentie nog niet 
tot een doorbraak in de verhoudingen ge
leid.
„Het is duidelijk, „aldus dr. Kruisinga” dat 
ook voor Nederland van het grootste belang 
is, dat er zo spoedig mogelijk in nauwere 
samenhang met de Verenigde Staten een 
Europese energiepolitiek tot stand komt” .

Geestverwanten

De Unieraad was vorige week zaterdag 
bijeen om de statuten voor het CDA te 
bespreken. Met het oog op die bespreking 
bracht ook dr. Kruisinga in herinnering, dat 
de CHU in een andere verhouding tot het 
kabinet —  Den Uyl dan de ARP en KVP. 
,JSatuurlijk wordt ook van ARP- en KVP- 
zijde kritiek geoefend op bewindslieden, 
ook op christen-democratische bewinds
lieden uit dit kabinet-Den Uyl. Onlangs is 
dit nog op zeer onverbloemde wijze vanuit 
de ARP in het partijblad van de ARP 
geschied ter gelegenheid van het Ooster- 
scheldedebat ten opzichte van een christen
democratische bewindsman. Maar ook wij 
hebben kritiek op bepaalde beleidsdaden 
en beleidsplannen van het kabinet. Wij 
vinden, dat het beleid van dit kabinet, 
waarin geen leden van de CHU zitting heb
ben, op belangrijke onderdelen tekort 
schiet.

Wij steken dat als CHU als we dat nodig 
vinden niet onder stoelen of banken. En het 
is helaas nog al eens nodig. Dat neemt 
echter niet weg, dat onze relatie tot de 
christendemocratische bewindslieden in dit 
kabinet een andere is dan die tot de andere 
bewindslieden.

Het zijn wel leden van de KVP of de ARP. 
Zij behoren tot de christen-democratische 
stroming in ons land. Als mede christen
democraten zijn zij geestverwanten. En als 
zodanig voelen wij ons met hen heel 
nadrukkelijk erg verbonden,” aldus dr. 
Kruisinga. „Waar vanuit de duidelijke 
christen-democratische achtergrond over
leg en gesprek met christen-democraten 
ook zeker met de christen-democratische 
bewindslieden mogelijk en wenselijk is, wil

len wij als CHU dat gesprek en dit overleg 
heel erg graag intensiveren.”

Bezwaren huumota

Aan het slot van zijn notitie voor de 
Unieraad gaf dr. Kruisinga een vooruitblik 
op het Tweede-Kamerdebat over het huur- 
en subsidiebeleid, dat de afgelopen dagen 
plaats vond.

„Samenvattend zijn de aangekondigde re
gelingen terzake van: het puntensysteem; de 
inkomensbeoordeling van de huurder door 
de verhuurder (waar toch bezwaren van 
aantasting van de privacy van de huurder 
naar ons oordeel bepaald aanwezig moeten 
worden geacht); en de doorstromingshef- 
fmg, regelingen, die afgezien van tal van

N ie u w e  o n tw ik k e lin g  in

Voor het eerst sinds jaren dictatuur hebben 
de Grieken weer vrij kunnen kiezen. De uit
slag van de Griekse verkiezingen betekent 
een overwinning voor de stabiliteit en een 
afwijzen van gevaarlijke, anti-Westerse ex
perimenten. De partij van premier 
Karamanlis (eerder dit jaar uit zijn zelfge
kozen Parijse ballingschap teruggeroepen) 
behaalde meer dan 54 procent van alle 
stemmen.

Zijn „Nieuwe Democratie” bezet nu 213 van 
de 300 zetels in het parlement. Het sociaal
democratische centrum van Mavros, die als 
minister van buitenlandse zaken volgens 
waarnemers niet altijd een goed figuur 
sloeg, kwam op 20,2 procent, terwijl de so
cialistische „Panhellenistische Beweging” 
van de demagogische Andreas Papandreou 
niet verder kwam dan 13,2 procent. 1,1 was 
het het percentage dat de rechtsgerichte 
„Nationaal-Democratische Unie” van de 
voormalige minister van defensie Petros 
Garoufalias kreeg. Hij had zich uitgespro
ken voor herinvoering van de monarchie.

Ten aanzien van dit punt heeft Karamanlis 
een volksstemming op 8 december uitge
schreven (voor Griekenland is dit niets 
nieuws: herstel van de monarchie is zowel 
vóór als na de Tweede Wereldoorlog onder
werp van stemming geweest).

Gunstig

Een ontwikkeling, zoals die zich in het he
dendaagse Portugal voordoet, is in Grie
kenland voorlopig afgewend. Andreas 
Papandreou, de zoon van de vroegere pre
mier, voerde een agressieve campagne tegen 
de regering van Karamanlis als zijnde een 
marionettenregering van de Verenigde Sta

ten, tegen dè CIA, tegen het imperialisme, 
tegen de NAVO, tegen Kissinger, en noem 
maar op. Het heeft niet mogen baten. Het is 
de vraag, o f Griekenland weer volledig lid 
van de NAVO wordt (zeker is het niet, veel 
zal afhangen van een regeling inzake 
Cyprus), in elk geval kunnen wij verwachten 
dat het zwaartepunt van het buitenlands 
beleid zal liggen in een toenadering tot de 
EEG. De banden met het Westen zullen 
nauwer aangehaald worden.
Aan de vooravond van de verkiezingen 
filosofeerde Karamanlis over de Griekse 
neiging tot politieke chaos. De Grieken 
hebben de waarschuwing van deze vaderfi
guur begrepen. In november 1967, zeven 
maanden na de staatsgreep, sprak hij in de 
Londense Times van het bankroet van de 
Griekse democratie, dat tot de rnachtsover- 
name van het leger leidde.

Hij zei onder meer: „Men kan zelfs zeggen 
dat de democratie in Griekenland door een 
vrij regime werd vermoord. E)e kolonels ga
ven haar slechts de genadestoot” . Grie
kenland bezit wederom een vrij gekozen re
gime, waar het Griekse volk—  en West- 
Europa —  hopelijk de vruchten van kunnen 
plukken (ondanks de „dolkstootlegende” 
van links die na het verkiezingsresultaat 
opgeld deed). Over Konstantijn Karamlis 
heeft generaal De Gaulle eens gezegd; 
„Karamanlis lukt het om dót volk, waarvan 
het politieke leven zo gespleten is als zijn 
kusten en zo veelvormig als zijn reliëf, te re
geren". De eerste aanloop, in het begin van 
de jaren zestig, mislukte. Zal het nu beter 
gaan? De perspectieven zijn aanwezig en 
dat geeft hoop voor de toekomst.

G.K. Timmerman

andere bezwaren tot buitengewoon inge
wikkelde toestanden moeten leiden.
Deze zullen tot veel ambtelijke bemoeiing 
en inefficiency tot gevolg hebben. De a d -. 
ministratieve afwerking daarvan zal boven
dien nochtans zeer kostbaar blijken.
De CHU deelt het oordeel van de Nationale 
Woningraad, waar deze raad ernstig twijfelt 
zowel aan de effectiviteit als aan de recht
vaardigheid van de doorstromingsheffing,” 
aldus dr. Kruisinga.
De christelijk-historische fractie betreurt 
het ernstig, dat de huurnota onzekerheid 
laat ten aanzien van groepen, die thans in 
het bijzonder aandacht voor hun huisves
ting behoeven: de bejaarden, de al
leenstaanden, de werkende jongeman. In 
deze sectoren zijn namelijk verbeteringen in 
de huisvestihgssituatie noodzakelijk,”  aldus 
fractievoorzitter Kruisinga in zijn notitie, 
die als politieke rondblik aan de Unieraad 
werd voorgelegd.

H.L.
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Kabinetsform atie en m aatschappelijke organisaties
door mr. H. K. J. Beernink

,A)e kabinetsformatie in Nederland is niet 
meer uitsluitend gebaseerd op de ge
talsverhoudingen in het parlement en dus 
op de uitspraak van de kiezers.

Integendeel. Onder invloed van machts
groepen buiten het parlement zijn bepaalde 
politieke combinaties onmogelijk geworden.

Acht U dit juist of onjuist?’

Bovenstaande vraag werd mij gesteld door 
AVRO-radiojournaal (Delta).

Mijn antwoord volgt hieronder;

Het is natuurlijk volkomen fout, wanneer 
het welslagen van een kabinetsformatie in 
feite afhankelijk wordt van het inzicht van,

een o f meer maatschappelijke organisaties) 
of aktiegroepen.
Het valt niet te ontkennen, dat de invloed 
van deze organisaties en groepen op het 
staatkundig gebeuren groeiende is.
Als voorbeeld noem ik het feit, dat de 
laatste jaren altijd een minister in het ' 
kabinet is opgenomen die geacht kan. 
worden het vertrouwen te genieten van de 
vakbeweging.
Op zichzelf is daar niets tegen. Het kan be
vorderlijk zijn voor de arbeidsrust en daar
door voor onze economie.
Maar zowel de betrokken minister als de 
vakbeweging zullen zich bewust moeten zijn 
van hun eigen verantwoordelijkheid en be
grip moeten opbrengen voor het feit, dat 
ook de ander een eigen verant
woordelijkheid heeft.

Het kan natuurlijk ook gebeuren, dat de 
Vakbeweging of een deel daarvan of een 
andere maatschappelijke organisatie zich 
stelt op het standpunt, dat er slechts een 
kabinet mag komen met een bepaalde 
samenstelling en dat men geen alternatief 
zal dulden.
Wanneer wij dat aanvaarden, betekent het 
uiteindelijk de dood van de parlementaire 
democratie.
Uiteindelijk zal het parlement zelf moeten 
„bepalen” of een alternatief mogelijk is en 
zich dan niet laten leiden door dreigende 
taal o f vrees voor onlusten.
Wij moeten voorkomen dat de vorming van 
een kabinet gaat afhangen van de vraag hoe 
maatschappelijke organisaties, laat staan 
aktiegroepen het kabinet zullen beoordelen. 
Ik wijs in dit verband op twee dingen.

In de eerste plaats, ik herhaal het, dient 
ieder zich bewust te zijn van eigen 
verantwoordelijkheid en heel goed de 
consequentie te overdenken, voor men tot 
daden o f akties over gaat.

In de tweede plaats dient men te bedenken 
dat oveleg en samenwerking, met in
schakeling van minderheden, veel meer in 
het belang zijn van land en volk, vooral in 
deze tijd van werkloosheid en economische 
spanningen, dan het bewandelen van de 
heilloze weg van polarisatie, de ver
scherping van tegenstellingen.
Ik ben er van overtuigd, dat een groot deel 
van ons nuchtere Nederlandse volk, juist 
terwille van de arbeidsrust, van de werk
gelegenheid en van onze economie, er net zo 
over denkt.

V o o ra l b a s is  t ra c h te n  t e  b e r e ik e n

Prins Claus tevreden terug van reis langs vrijw illigersprojekten
Drie weken lang is prins Claus als voorzitter 
van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers 
op informeel werkbezoek geweest in Kenya 
en Zambia. Hij sprak daar - vaak tot diep in 
de nacht - met tientallen vrijwilligers en met 
Witte Paters, betrokken bij particuliere 
ontwikkelingsprojecten, vooral van de 
katholieke bemiddelingsorganisatie 
CEBEMO. Dit laatste gebeurde vooral om 
na te gaan in hoeverre de samenwerking 
tussen de SNV en de particuliere mede
financieringsorganisaties in Nederland zou 
kunnen worden uitgebreid.
Prins Claus kwam vrij optimistisch terug. 
„Ik ben over het algemeen tevreden over de 
aard en de kwaliteit van het vrijwilligers
werk in beide landen”.
Het streven van de SNV (Stichting Neder
landse Vrijwilligers) is vrijwilligers in te zet
ten aan de basis van de samenleving. Het 
werk moet gericht zijn op de allerarmsten. 
Dat betekent niet automatisch dat de SNV 
uitsluitend in de allerarmste landen actief 
is. Zambia noch Kenya behoren als ontwik
kelingsland tot die groep.
„Om die basis te bereiken moeten de 
vrijwilligers” , aldus prins Claus, „nog meer 
dan nu al het geval is worden ingezet op het

platteland, in de landbouw, de ge
zondheidszorg en het onderwijs” .
„Ik ben blij dat nu al de SNV in Zambia en 
Kenya juist in de uithoeken van de sa
menleving zo goed is vertegenwoordigd”. 
Volgens prins Claus heeft het platteland in 
het verleden het minst geprofiteerd van de 
ontwikkeling. „Er zijn duidelijk fouten ge
maakt, niet alleen door de regeringen van 
de ontwikkelingslanden, maar ook door de 
rijke donor-landen. Het is nog steeds zo dat 
de landbouw in alle ontwikkelingslanden de 
basis vormt van de economie. Nog steeds 
zijn bijna alle landen in de Derde Wereld 
netto importeurs van voedsel, hoewel zij alle 
een geweldig potentieel hebben” .

KWETSBAAR

Prins Claus zei vrijwilligers als instrument 
van ontwikkelingshulp vrij kwetsbaar te 
achten. „Ze moeten daarom met zorg didr 
worden ingezet waar hun werk het meeste 
effect sorteert en waar zij in staat worden 
gesteld ook met voldoening te werken. Het 
ontwikkelingsproject zal daarom moeten 
aansluiten op de motivatie van de vrijwilli
gers”, aldus de prins.

Hoewel hij vond dat de meeste projecten die} 
hij in Zambia en Kenya had gezien reeds 
voldoen aan de nieuwe uitgangspunten van 
de SNV, verklaarde Prins Claus, dat er ze
ker consequenties zullen voortvloeien uit de 
reis van drie weken. „De conclusies die ik en 
SNV-secretaris Erath, die mij vergezelde, 
hebben getrokken, zullen ongetwijfeld het 
beleid van het SNV-bestuur beïnvloeden” . 
„Er zal ongetwijfeld een periode van sane
ring kómen” , zo vertelde de SNV-voorzitter. 
„De SNV zal in de toekomst nog meer dan 
voorheen aandacht gaan besteden aan de 
ontwikkeling van het platteland” .
„Bij de selectie van vrijwilligers zal” , aldus 
prins Claus, „in de eerste plaats worden ge
let op vakbekwaamheid. Daarnaast zal de

vrijwilliger gemotiveerd moeten zijn. Hij zal 
zich bewust moeten zijn van hetgeen zijn 
werk heel plaatselijk en heel marginaal kan 
betekenen” .
„Om het effect van het vrijwilligerswerk te 
vergroten, zullen de veldstaven van de SNV 
in de verschillende ontwikkelingslanden 
worden verstrekt met technische medewer
kers, die projeeten zullen moeten onderzoe
ken en evalueren” .

„Als het enigszins kan moet het werk van de 
vrijwilligers erop gericht zijn zichzelf over
bodig te maken” , aldus prins Claus in een 
vraaggesprek, gepubliceerd in „Interna
tionale Samenwerking” , het Contactblad 
over ontwikkelingssamenwerking.

Uniebureau gesloten tussen kerst en nieuwjaar
Het Uniebureau te Den Haag is gesloten van dinsdagmiddag 24 december te 
16.00 uur tot en met woensdag 1 januari. Gedurende deze periode zal de bin
nengekomen post wel afgehandeld worden.
Het bureau is telefonisch niet bereikbaar en bezoekers zullen aan de 
Wassenaarseweg 7 te Den Haag voor en gesloten deur staan.

CHU-senaatsfrakfie eindweegs 

lifn PPR-Tweede- Kamerfractio

op

„Politiek is niet oninteressant dat ik een 
eindweegs op de lijn zit van de PPR in de 
Tweede Kamer”. Deze opmerking heeft de 
christelijk-historische senator jhr. mr. Lil. 
de Geer van Oudegein deze week gemaaW 
in de Eerste Kamer, aan het slot van zijn 
beschouwingen over het financiële beleid 
van de regering.

Ter staving van zijn uitspraak wees jhr. De 
Geer op de motie, die het PPR-Tweede-Ka
merlid Van Gorkum indiende tijdens het 
Tweede-Kamerdebat van enkele weken ge
leden over het pakket regeringsmaatregelen 
ter bestrijding van de werkloosheid en de 
inflatie. „In die motie werd er op aange
drongen het stimuleringsprogramma van ƒ  
3,5 mUjard met ƒ  1.140BOO terug te 
brengen. Interessant —  en politiek van 
meer gewicht —  is dat uit het voorstellen 
van deze motie blijkt dat de Tweede-Ka- 
merfractie van de PPR, een rege^gspartij, 
op een zo essentieel punt het kabinetsbeleid 
afvalt”, aldus het CHU-Eerste-Kamerlid.

Jhr. De Geer van Oudegein vroeg zich af o f 
het kabinet, door tweemaal het beleid bij te 
stellen —  op prinsjesdag een uitgavens
tijging van 23 procent en halverwege 
november jongstleden een nieuwe impuls 
van ƒ  3,5 miljard — wel een goed beleid 
voert. „Is de door het kabinet-Den Uyl ge
kozen richting de juiste om de moeilijkhe
den het hoofd te bieden, die ons nationale 
bestaan bedreigen?” , aldus de vraag van de 
christelijk-historische senator. Hij zei gere
de twijfel te hebben, maar stelde daarbij 
voorop, dat hij best begrip kan hebben voor 
de keuze, die het kabinet deed en dat de 
motieven die voor die keuze worden aange
voerd (de noodzaak de angstwekkende 
werkloosheid te bestrijden) hem aanspre
ken. „Toch is er ernstige twijfel” , aldus jhr. 
De Geer.

Eenzijdig?

„Is het beleid, waarvoor het kabinet geko
zen heeft, niet in te sterke mate en te 
eenzijdig afgestemd op de korte termijn?’ 
Hebben de stagnatie in de economische 
groei en de optredende werkloosheid het 
zicht op de positie van Nederland als deel 
van het westen op de langere termijn niet te 
sterk belemmerd?” , zei de senator. „Als er 
gesproken wordt over de positie van ons 
land als deel van het westen, dan moet ge
dacht worden aan een aantal factoren die 
ons ertoe moeten brengen ons ernstig af te 
vragen o f het op den duur wel mogelijk zal 
zijn het hoge welvaartspeil te handhaven 
waaraan wij gewend zijn” .

Jhr. De Geer noemde de volgende factoren: 
verhoogde grondstoffen- en olieprijzen ont
nemen de rijke landen een stuk rijkdom; het 
toenemende inzicht, dat de rijkdom onge
lijk verdeeld is; en het toegenomen begrip, 
dat de mens bij brood alleen niet kan leven. 
„Het zijn deze factoren, die ons de ogen 
zouden moeten openen voor de mogelijk
heid en misschien zelfs voor de waarschijn
lijkheid, dat het ogenblik is aangebroken 
om ons aan te gaan passen bij veranderde 
en veranderende omstandigheden. Dit zou 
meebrengen, dat het niet meer als vanzelf
sprekend wordt ervaren dat het zowel op 
het terrein van de collectieve voorzieningen 
als op dat van de particuliere bestedingen 
steeds meer en steeds b.eter kan. Een reële 
verbetering van besteedbaar inkomen zou 
dan door ons allen moeten worden gezien 
als iets, wat misschien wel gewenst wordt, 
maar niet meer bereikbaar en verantwoord 
is” , aldus de christelijk-historische senator.

Duidelijk
Hij vond het duidelijk, dat het Kabinet-Den 
Uyl zich bij het bepalen van het beleid voor 
1975 niet heeft laten leiden door overwe

gingen als door hem naar voren werden ge
bracht. „Het beleid is afgestemd op de korte 
termijn. Het is echter ondenkbaar dat met 
name minister Duisenberg van financiën 
niet zou hebben stilgestaan bij de langere 
termijn. O f is hij van mening, dat de huidige 
omstandigheden er wel toe moeten leiden, 
een beleid te voeren dat niet past in wat op 
langere termijn aangewezen is”.
Voor dit laatste geval moet het volgens jhr. 
De Geer zwaar wegen, dat elk uitstel het 
inslaan van de in een langere termijnbeleid 
passende weg moeilijker maakt. „Hoe 
langer men zich heeft gewend aan en ver
heugd over een welvaart, die slechts schijn is 
en geforceerd wordt overeind gehouden, hoe 
harder het ontwaken in de realiteit zal zijn” .

Steun bij „Gerede twijfel”
Jhr. De Geer vond steun voor zijn bijdrage 
in het Eerste-Kamerdebat over het 
financiële beleid in de brochure „Gerede 
twijfel” van KVP, ARP en CHU, de Ijijdrage 
tot de discussie over de perspectieven van de 
economische ontwikkeling. Hij gaf de vol
gende drie citaten uit „Gerede twijfel” :

1. „Wij zijn ervan overtuigd, dat het op het 
sociaal-economisch terrein in toenemende 
mate onmogelijk zal blijken met min of 
meer technische deeloplossingen de proble
men het hoofd te bieden”.
2. „Accepteren wij deze aanzet tot een 
andere internationale welvaartsverdeling,
d.w.z.: accepteren wij de relatieve verar
ming, dan zal dat o.m. te merken zijn in de 
afremmende werking die van deze prijsstij
gingen uitgaat op onze bestedingsmoge
lijkheden. Accepteren wij de prijsverho
gingen niet, dan blijven de vragen naar een 
rechtvaardiger internationale inkomensver
deling in feite onbeantwoord, en wordt de 
strijd uitgevochten ten koste van een in
ternationale inflatiespiraal (stijgende 
prijzen van onze industriële ex
portproducten) met verdelingseffecten 
waarvanvan wij het ergste moeten vrezen” .
3. „Onze zorg is niet de economische groei 
als zodanig; onze zorg is het voorkomen dat 
deze tot stand komt ten koste van ons mil- 
lieu, o f ten koste van de beschikbaarheid 
van voldoende grondstoffen voor toekoms
tige generaties of ten koste van de ontwik
kelingskansen van de derde wereld”. 
Voordat jhr. De Geer zijn slotopmerking 
maakte over het een eindweegs op de lijn 
zitten van de PPR-Tweede-Kamerfractie, 
vroeg hij minister Duisenberg o f deze van 
mening is dat met het beleid dat het ka
binet-Den Uyl voor ogen staat, de weg van 
de geleidelijke aanpassing wordt ingesla
gen.
® H.L.

GROEN LICHT 1975
nota van de Landbouwcommissie van de CDA-fracties in de Tweede Kamer.

een korte beschouwing over de problemen in land- en tuinbouw, met suggesties 
voor de ontwikkeling van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, vooral wat 
betreft de inkomensvorming en het belastingregime
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Tolman:

We zijn m et bouwbeleid op de verkeerde weg
Een ieder zal het er over eens zijn, dat 
de bewindslieden met grote ijver bezig 
zijn met hun arbeid.
Dat impliceert niet, dat de instemming 
met dit beleid evenredig is. Dit geldt 
met name m.b.t. de nota van het huur- 
en subsidiebeleid.
Zijn wij met dit voorgestelde beleid op 
de goede weg? De CHU-fractie zegt heel 
duidelijk neen. Ook in CDA-verband wil
len wij nastreven een overheidspolitiek, 
die eraan meewerkt, dat wij werken aan 
een maatschappij, waar vooral persoon
lijke verantwoordelijkheid een plaats 
vindt.
Hier dreigt een zodanige centralistische 
ontwikkeling, waar wij bezwaar tegen 
hebben. Het particuliere initiatief zou in 
de periode van kwantitatief evenwicht op 
de woningmarkt moeten toenemen en de 
overheid zou moeten terugtreden.
Aan de huurliberalisatie en -harmonisatie 
mag geen halt toegeroepen worden.
In de plannen van de regering komt veel 
bureaucratie en dirigisme op ons af. 
Eveneens zullen ook de budgettaire kon- 
sekwenties zeer zwaar zijn. ' 
Oud-minister Bogaers, zo kunnen we le 
zen, zegt dat Gruyters’ plannen een mil- 
jarden-slokop zijn.
Wij hebben tegen de financiële konse- 
kwenties van deze plannen grote bezwaren 
en hebben ook grote twijfels over de uit
voerbaarheid.

A lg e m e n e  v e rg a d e r in g

Tijdig aanm elden  
voor overnachting
De CHU houdt op vrijdag 7 februari en 
zaterdag 8 februari van het volgend jaar een 
algemene vergadering, ter bespreking van 
de CDA-statuten. Deze vergadering vindt 
plaats te Utrecht.
Het is de bedoeling om vrijdagavond om 
half acht te beginnen met de bespreking 
van de voorgestelde artikelen van de 
statuten en de daarop ingediende amen- 
denten. Zaterdagmorgen is de aanvang van 
de vergadering bepaald op 10 uur. Op deze 
dag houden de beide fractievoorzitters dr. 
R.J.H. Kruisinga (Tweede Kamér) en prof. 
dr. I.W. van Hulst (Eerste Kamer) politieke 
redevoeringen. Vervolgens vinden de nood
zakelijke stemmingen over statuten en 
amendementen plaats.

Voor 10 Januari

Het Uniebureau heeft contact met de 
Utrechtse kiesverenigingen over de moge
lijkheid om bezoekers van de algemene ver
gadering in Utrecht te laten overnachten. 
Om dit te doen is. evenwel nodig tijdig te 
weten wie van de mogelijkheid gebruik 
maakt. Zij, die de nacht van vrijdag 7 
februari op zaterdag 8 februari in Utrecht 
willen slapen, moeten zich voor 10 januari 
aanstaande aanmelden bij het Uniebureau, 
Wassenaarseweg 7 te Den Haag, telefoon 
070-244515.

H.L.

Geen contributieverhoging  

voor 1 9 7 5 , wel bijdrage  

voor CDA

De Unieraad van de CHU heeft in zijn 
vorige week zaterdag te Utrecht gehouden 
vergadering besloten de algemene 
vergadering geen voorstel te moeten doen 
inzake verhoging van de contributie voor 
het jaar 1975. De afdracht b lijft / 15 per lid 
per jaar.
Wel besloot de Unieraad dat er een bijdrage 
van ƒ  1,50 per lid per jaar voor het CDA 
moet komen. De tweede penningmeester, 
mevrouw H. van Riet-Augsburger, lichtte 
het voorstel voor dit besluit als volgt toe: 
„Geheel buiten onze financiële gezicht
skring heeft zich het CDA ontwikkeld. Het 
CDA doet nu voor het jaar 1975 een beroep 
op onze leden. Wil het CDA in de federa
tieve fase kunnen functioneren, dan zal er 
geld op tafel moeten komen. Het CDA- 
bestuur vraagt anderhalve gulden per lid 
per jaar. Uitgaande van 22.000 betalende 
leden betekent dit een uitgave en een 
inkomste van ƒ  33.000” .

H.L.

In de huidige vorm achten we de plannen 
ondoelmatig, onuitvoerbaar, onbetaalbaar. 
Hopenlijk zullen de kritische betogen in 
deze Kamer en de harde adviezen van de 
Raad van Volkshuisvesting de bewinds
lieden toch tot een koerswijziging brengen. 
Met deze woorden besloot CHU-afgevaar- 
digde T. Tolman zijn bijdrage bij het 
debat in de Tweede Kamer over de be
groting van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening. Hierbij werd ook de 
nota inzake het Huur- en Subsidiebeleid 
besproken.
Hij wees er op dat de CHU van begin af 
aan gewaarschuwd heeft voor de gevolgen 
van het bouwbeleid. De gang van zaken 
heeft ons in het gelijk gesteld. Het in
storten van de bouwmarkt is een feit 
en een algehele economische teruggang 
is er mede de oorzaak van dat de werk
loosheid in de bouw nog nooit zo hoog 
is geweest als thans.
Spreker onderstreepte dat de leus dat 
ieder recht heeft op een goede en betaal

bare woning op zicnzeii niei nieuw is. 
Reeds de Woningwet van 1901 ging van 
deze gedachte uit.
Tolman betoogde dat men zijns inziens 
globaal kon spreken van een toenemend 

j kwantitatief evenwicht tussen vraag en 
aanbod vUn woningen. Landelijk is er 
sprake van enige leegstand maar met 
name in de Westelijke regio is er een 
sterk woningtekort.
Globaal zouden we, aldus Tolman, mogen 
stellen dat de grauwsluier van de woning
nood goeddeels is verdwenen maar des 
te erger is de werkloosheid; het probleem 
van de toekomst ook in deze sektor. 
Hij herinnerde aan een vorig jaar door 
hem ingediende en aangehouden motie, 
waarin werd gevraagd om aanvullende 
bouwprogramma’s. Deze motie is aldus 
spreker volop aktueel. Hij vroeg de motie 
opnieuw in behandeling te nemen en in
formeerde naar het oordeel van de be
windslieden over deze motie.
De CH-woordvoerder waarschuwde voor

Kamerleden vragen, 
Bewindslieden antwoorden
In de afgelopen week heeft premier Den 
Uyl de Nationale Adviescommissie Eman
cipatie geïnstalleerd. Tegen de samen
stelling van deze commissie is van ver
scheidene kant bezwaar gemaakt, niet 
alleen door Tweede-Kamerleden van VVD, 
KVP, ARP, CHU en DS’70, maar ook 
door de vrouwenorganisaties van KVP, 
ARP, CHU en VVD.

De commissie is eenzijdig samengesteld, 
aldus de kritiek. De kamerleden stel
den schriftelijke vragen over de samen
stelling aan minister Van Doorn van CRM. 
Zij wilden van hem weten of, nu deskun
digheid niet het enige kriterium voorde 
benoeming blijkt te zijn, het niet gewenst 
is dat de nationale commissie een zo
danige samenstelling krijgt, dat daarin 
alle stromingen op politiek en maat
schappelijk terrein evenwichtig verte
genwoordigd zijn. ,,Vindt de minister niet, 
dat de huidige samenstelling te eenzijdig 
is, doordat een groepering, die een be
paalde maatschappijvisie voorstaat, on
evenredig sterk vertegenwoordigd is ? ”  
aldus de fractievoorzitters Wiegel (VVD), 
Kruisinga (CHU) Drees (DS’70), en de da
mes Cornelissen, Gardeniers-Berendsen, 
Van Heel-Kasteel, Luckers-Bergmans 
en Groensmit-van der Kallen (allen KVP)+ 
Ginjaar-Maas, Kappeyne van deCoppello, 
Smit-Kroes, Veder-Smit en Ginjaar-Maas 
(allen VVD), Van Leeuwen en Kraaye- 
veld-Wouters (beiden ARP) en Van Vee- 
nendaal-van Meggelen (DS”70).
Het dagblad ,,Trouw Kwartet”  gaf de vol
gende onschrijvingen van de functies van 
de leden van de commissie:
Voorzitter: drs. Paula Wassen-van Scha
veren, leden: dr. W. Albeda, hoogleraar 
Erasmusuniversiteit van Rotterdam (als 
deskundige over de positie van de vrouw 
op de arbeidsmarkt). Marjan Bakker- 
van der Aa, sociologe en lid Man-Vrouw- 
Maatschappij (heeft veel onderzoek ge
daan over de positie van de vrouw), 
mevrouw A. van Dantzig-van Amstel, 
psychiater(voor de psycho-sociale pro
blematiek), ir. Rie Endert-Baylé, werk
zaam bij de Shell (heeft een studie ge
maakt over de inpassing van de vrouw 
in het bedrijfsleven, overigens lid van 
de VVD), mr. H. Drion, raadsheer in de 
Hoge Raad (heeft een studie gemaakt 
van de wettelijke discriminatie van de 
vrouw), dr. J. van Dijck, hoogleraar 
in het belastingrecht in Tilburg (over 
de positie van de vrouw in het belas
tingrecht), mr. Vera Hamm-Rijsdijk (is 
afkomstig uit katholieke vrouwenorganisa
ties en heeft bij de Verenigde Naties ge
zeten), len van den Heuvel (van de Rooie 
Vrouwen en lid van de reclameraad, 
waar ze veel gedaan heeft voor de strijd 
tegen de discriminatie van de vrouw in de 
reclame), mr. Aad Kosto, afkomstig uit 
de Dolle Mina-beweging en Tweede- 
Kamerlid voor de PvdA, (houdt zich al 
jarenlang bezig met de emancipatie van 
de vrouw), drs. Joke Kool-Smit (een van 
de oprichtsters van de Man-Vrouw-Maat- 
schappij, speciaal voor het onderwijs en 
de vorming), mevrouw G. J. Strikwerda- 
van Klinken, voorziter van de NCVB 
(al jarenlang werkzaam in de vrouwen
beweging), Elske ter Veld (werkzaam op 
het vrouwensecretariaat van het NVV, 
voor werknemersaangelegenheden) en W. 
de Vries Wzn (oud-directeur Gist- 
Brocades voor werkgeversaangelegenhe- 
den).

WOUBRUGGE
Voor 1 januari aanstaande zal staats
secretaris Polak van binnenlandse za
ken een beslissing bevorderen inzake 
het herstellen en vernieuwen van de ambts
woning van de burgemeester van Woubrug- 
ge. Aldus blijkt uit het antwoord op 
schriftelijke vragen van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerleden H. Wis- 
selink en T. Tolman. Reeds in oktober 
1972 nam de gemeenteraad van Wou- 
brugge een besluit over de werkzaam
heden aan de woning, maar de goedkeu
ring van dat besluit bleef tot dusverre uit. 
De kamerleden wezen er in hun vragen 
op, dat langere onzekerheid in strijd 
zou zijn met het economisch belang van 
de gemeente en de woonsituatie van het 
burgemeestersgezin.

SPAREN

De bewindsman antwoordde, dat de Raad 
van State in het afgelopen voorjaar een ad
vies uitbracht over het raadsbesluit. Hij 
kon zich met dat advies niet geheel ver
enigen en daarom werd een nieuw ad
vies gevraagd dat enkele weken geleden 
werd uitgebracht. Daardoor is de heer Po
lak in staat te bevorderen dat voor het ein
de van dit jaar de beslissing komt over 
het al dan niet goedkeuren van het raads
besluit.
Het rendement op de jeugdspaarrekeningen 
is geenszins in alle gevallen lager dan dat 
van andere spaarsystemen, aldus heeft 
minister Boersma van sociale zaken ge
antwoord op schriftelijke vragen van de 
CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. Krui
singa.' Toch is hij bereid met de instel
lingen te gaan praten opdat de Zilvervoot- 
spaarregelingen geheel aan hun doel zul
len beantwoorden.

H. L.

CDA-boerenkool in 

Leidschendam
Het CDA in Leidschendam (nabij Den 
Haag gelegen) heeft na de succesvol ver
lopen verkiezingsactie voor de gemeente
raad vorige week het kader van de drie 
partijorganisaties verzameld aan een 
gemeenschappelijke hoerenkoolmaaltijd. 
Doel was versteviging van de onderlinge 
band en discussie over de voortgang van het 
CDA op landelijk en plaatselijk niveau. 
Als gast was aanwezig mevrouw Til Gar
deniers-Berendsen, lid van de KVP- 
Tweede-Kamersfractie. Zij gaf een 
boeiende schets van de ontwikkelingen in 
het CDA, mede tegen de achtergrond van 
het parlementair werk van de drie 
kamerfracties.
Gelet op de grote opkomst en de levendige 
discussie, welke volgde op de inleiding van 
mevrouw Gardeniers kan dit initiatief van 
het CDA-Leidschendam als bijzonder 
geslaag worden beschouwd. Tot de aan
wezigen behoorden naast de CDA- 
wethouders Bunnik en Kranenburg, de 
burgemeester van Leidschendam mr. E. 
Kolfschoten en het CHU-Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten.

H.L.

het probleem van de toenemende ver
krotting. Als dit niet spoedig wordt aan
gepakt mag een volgend kabinet wel weer 
een extra staatssecretaris aantrekken, 
die zich geheel met krotopruiming zal 
bezighouden.
Spreker herinnerde er aan dat de Raad 
van Europa 1975 heeft uitgeroepen tot 
Monumentenjaar. Hij vroeg of het mede 
gelet op de teruglopende werkgelegen
heid in de bouw geen tijd wordt meer 
aandacht te schenken aan deze arbeids
intensieve werken.
Hij informeerde voorts of het de .minister 
bekend is dat de zuivelcoöperaties in 
Friesland bereid zijn investeringen in de 
bouw uit te voeren van circa 100 miljoen 
mits er sprake is van financiële stimu
lansen van regeringszijde.
Voorts pleitte hij ter stimulering van 
de bouwaktiviteit meer steun te geven 
aan de bouw van boerderijen.

HUUR- EN SUBSIDIEBELEID

Ten aanzien van het huur- en subsidie
beleid meende Tolman dat er sprake is 
van fundamentele verschillen tussen de 
CHU en de bewindslieden.
Gelet op de situatie op de woningmarkt 
zou een geleidelijk verminderen van de 
overheidsbemoeiing op zijn plaats zijn. 
Dit kabinet schijnt op dit punt echter 
koudwatervrees te hebben. '
We waren met de liberalisatie en de 
huurharmonisatie op de goede weg. Het 
kabinet maakt onvoldoende duidelijk waar
om nu rechtsomkeert gemaakt moet wor
den.
De nota inzake het huur- en subsidie
beleid roept veel vragen op. Ook de Raad 
van de Volkshuisvesting heeft een aantal 
kritische kanttekeningen gemaakt.
Spreker meende te moeten veronder
stellen dat in Keerpunt een drukfout is 
geslopen nu er sprake is van een huur
verhoging van 8%. Is dit een hard per
centage of zijn verdere verhogingen niet 
uitgesloten?
Tolman zei voorts dat de doorstromings- 
heffing of huurbelasting de fraktie zwaar 
op de maag ligt. In tegenstelling tot 
vroegere voorstellen wil men nu alle 
huurwoningen hierbij betrekken; woningen 
waar de overheid niet aan heeft betaald. 
Wij hebben daar ernstige bedenkingen 
tegen, aldus de CHU-woordvoerder.

H. van Spanning.

CHU via de radio
De CHU verzorgt elke vrijdagavond om de 
veertien dagen de politieke radio-zendtijd. 
De eerstvolgende radiouitzendingen zijn op 
vrijdagavond 27 december een vrijdagavond 
10 januari.
De uitzendingen van de CHU zijn te 
beluisteren via Hilversum 1, van 18.20 uur 
tot 18.30 uur.

L

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaa^ en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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DISCUSSIESTUK CDA CDA-
discussie

Op deze pagina van het christelijk- 
historisch weekblad „de Nederlan
der” wordt de discussie over het CDA 
voortgezet.
In het nummer van vorige week 
kondigde de redactie aan, dat zij in 
de komende weken graag plaat
sruimte beschikbaar stelt voor een 
gesprek tussen Unieleden over de 
vorming van het samenwer
kingsorgaan van de drie christen
democratische partijen KVP, ARP 
en CHU.
Met het oog op de algemene verga
dering van de CHU, die begin 
februari 1975 gehouden wordt, is de 
onderlinge discussie van groot 
belang.

Het uur der waarheid en de 

blauwe ogen van Boersma
„Wat wil Kruisinga eigenlijk?” was de 
cover-story van het weekblad Elseviers 
Magazine van enkele weken geleden.
In een boeiend vraaggesprek ontvouwt de 
CHU-fractievoorzitter zijn gedachten over 
CHU en CDA. Overigens had wat mij be
treft de titel beter kunnen luiden: „Wat wil 
het CDA eigenlijk?” , omdat dit voor velen in 
en buiten onze kring aanzienlijk minder 
duidelijk is.
Wie zijn oor in onze achterban te luisteren 
legt, kan deze vraag herhaaldelijk op
vangen. Ook opinieonderzoekingen wijzen 
uit, dat de vraagtekens in CHU-kring bij 
het CDA groter zijn geworden. Leden en 
kiezers beginnen zelf te realiseren, dat onze 
CDA-partners een kabinet in ’t zadel 
houden, waarin links oppermachtig is en de 
ARP- en KVP-ministers tegenover een 
autoritaire premier soms tandeloze tijgers 
lijken.
Sterker nog dan bij de ARP ijlt in onze 
kring ook een soort „Biesheuvel-effect” na, 
waarbij er tussen het huidige kabinet en 
onze mensen een schier onoverbrugbare 
vertrouwenskloof blijkt te bestaan.
Het is veler overtuiging, dat dit kabinet er 
mede zit dankzij de „trouweloosheid” van 
een christen-democraat als Boersma. De 
aandrang om juist onder deze omstandig
heden één partij te gaan vormen, is dan ook 
lauw. Ook de druk vanaf de basis verandert 
van richting.
Men realiseert zich, dat er dan lokaal en re
gionaal hier en daar uitstekend samenge
werkt mag worden, maar dat dit voor de 
landspolitiek nog niet hoeft te gelden. 
Plaatselijke samenwerkingsverbanden zijn 
er trouwens altijd al geweest, in vele vor
men, al ver vóór het CDA.
Op lokaal niveau heeft de CHU (gelukkig) 
700 gezichten. Om daaruit te concluderen, 
dat er thans „dus” ook landelijk één partij 
gevormd kan worden, lijkt dat ook vooral 
een dorpspolitieke stelling te zijn.

CDA Barrière tegen links?|

Ook de wel verdedigde stelling, dat het- 
CDA een sterke barrière tegen de PvdA zou 
kunnen vormen, is aan toenemende kritiek 
onderhevig. Als dat zo zou zijn, waarom 
gebeurt dat dan nu al niet?
De AR en KVP — die toch binnen het CDA 
eeii grote meerderheid zullen gaan vormen 
— dragen daartoe in de huidige opstelling 
onvoldoende bij, terwijl ze op dit moment 
nog in sterke mate rekening moeten houden' 
met een CHU buiten het kabinet. Wat dan 
óók nog verleden tijd zou zijn! De stelling 
laat zich zelfs verdedigen, dat door het CDA 
de barrière tegen linkse zelfs zwakker is dan 
geboden zou zijn.
Want deelt in het reeds genoemde Else- 
viersgesprek Kruisinga niet mee, dat de 
CHU zich in het parlement t.o.v. het ka
binet-Den Uyl matigt terwille van het CDA? 
Wat daarvan te denken?
Iets anders is, dat een sterk CDA inderdaad 
een goed tegenwicht tegen de PvdA (en ook 
de VVD!) zou kunnen zijn. Maar de pikante 
vraag is: Wie garandeert ons dat, waar vele 
tekenen in een andere richting wijzen?
En daarmee zitten we dan midden in een 
ernstig serieus gewetensconflict. Velen van 
ons hebben een sterke wens tot politieke sa
menwerking van christenen. Wij willen die 
eenheid, wij begeren haar, maar we voelen 
dat het (nog) niet kan.
Steenkamp geeft onze begeerte nieuwe 
hoop, het hart wil wel, het hoofd zegt dat ’t 
(nog) niet kan. De stap in het CDA is mo

menteel wat ongewist, o f is het letterlijk en 
figuurlijk: CDA, God zegene de greep . . .  
Een vaak gehoord argument voor een CDA- 
fusie is ook de stelling: de politieke scheids
lijnen lopen toch dóór de partijen heen. 
Inderdaad, maar dat is een dooddoener. Es
sentieel is waar en hoe de machtsver
houdingen binnen de partijen liggen en 
welke opinies overwegen.
Daaraan mag niet zonder meer voorbijge
praat worden.

Wie bepaalt de koers?

Het doordrukken en doordrammen van de 
CDA-fusie onder deze omstandigheden 
moet dan ook, ondanks alle eerlijk 
idealisme, afgeraden worden. Als het ideaal 
niet in sneltreinvaart is te bereiken, dan 
moet het maar stapvoets. In ieder geval 
moet voorkomen worden, dat niet de gehele 
CHU méé zou gaan. Wij zijn in 1908 samen 
op weg gegaan.
Samen willen we ook aankomen. Dat moet 
zwaar wegen.
Niet als een schijnargument om ons achter 
te verbergen, maar als politieke doelstelling. 
Als het CDA reële gestalte krijgt in de alle
daagse politiek, zal de weerstand vanzelf 
verminderen. Eventuele verwijten, dat de 
CHU daardoor het CDA zou ophouden, zijn 
bij voorbaat onterecht.
Juist de CHU houdt zich zeer consequent 
aan het christen democratisch program, 
ARP en KVP moeten daarvan terwille van 
het kabinet-Den Uyl soms afwijken. Dat 
laatste is slechts een constatering, want zo 
gaat het altijd als een partij in de regering 
zit.
Alleen was het hun eigen keuze om in deze 
regering —  zonder de CHU — te gaan zit
ten. Zoals het ook hun eigen keuze was om 
t.a.v. het abortusbeleid, één van de voor
naamste levensbeschouwelijke strijdvragen 
van dit ogenblik, een capitulatie-op-termijn 
te tekenen. We moeten ARP en KVP daar
over niet te zwaar vallen.
■Maar om dan vanuit die positie bezwaren 
tegen de koers van de CHU te maken, dat 
die koers „te weinig christen-democratisch” 
zou zijn, wekt bij ons wel eens verbazing. 
Bovendien wordt daardoor de angst van ve
len onderstreept, dat kennelijk vooral - zo 
niet alleen - de ARP en KVP schijnen uit te 
maken wat de koers van het CDA moet zijn. 
Een koers, die de CHU niet altijd aan
spreekt en waartegen wij binnen een CDA 
(door de pure machtsverhouding) té weinig 
zullen kunnen doen.

Voor CHU géén perspectieven

De essentiële vraag blijft dus: Wat wil het 
CDA eigenlijk? Wat zal de koers worden? Is 
dat de lijn-Aantjes of de lijn van onze Ka
merfracties, o f een onduidelijk mengsel? 
Het is mijn stellige overtuiging, dat éérst die 
vraag aan de orde moet komen. Eerst moet 
er een gezamenlijk bestel uitgezet worden. 
Dat dan ook op identieke wijze wordt uitge
voerd. Pas dan is de tijd rijp voor een op
bloei van het CDA.
Om eens even één praktisch voorbeeld te 
noemen: Bij de jongste algemene be
schouwingen in oktober heeft Aantjes ge
steld, dat deze kabinetsformatie niet voor 
herhaling vatbaar is, en terecht. En hij 
somde veel bezwaren op te^en het kabinets
beleid, dat hij nochtans blijft steunen. Maar 
hij sprak ook de volgende „cryptische zin 
uit: ,Jïet kabinet kan dan ook voor ons 
nooit meer zijn dan een overgangskabinet.

maar wel een overgangskabinet met pers
pectieven . . . ” Wat is dat nu concreet? Is dit 
dan toch weer een zeer omzichtig verpakte 
uitnodiging om na nieuwe verkiezingen - 
dan in CDA-verband —  een tweede ka- 
binet-Den Uyl te vormen? De vraag blijft 
dus: CDA, goed, maar wat wil het CDA 
eigenlijk?

Perspectief

Betekent het bovenstaande nu, dat het CDA 
er niet moet komen? Neen, beslist niet. Het 
CDA moet er wèl komen. Maar dan moet de 
kiezer eerst wèl weten waar hij aan toe is. 
Dat wordt door een loutere papieren sa
menvoeging van de huidige ARP, CHU en 
KVP niet bereikt, De kiezers, die juist weer 
vertrouwen in de CHU beginnen te krijgen, 
zouden ons die onduidelijkheid ook niet in 
dank afnemen.
Wil het CDA echt politieke realiteit worden, 
dan moet immers aan de volgende voor
waarden voldaan worden:
Ie. Eensgezindheid over de beginselen. Tus
sen ARP en CHU bestaan slechts accent
verschillen, de KVP groeit naar ons toe. De 
summiere beginselverklaring (juist daar
door?) van het CDA is voor iedereen 
aanvaardbaar. In de praktijk blijkt wel, of 
die eensgezindheid er inderdaad is. We zul
len elkaar echter niet meer los kunnen laten 
en niet los mogen laten.
2e. Instemming bij de leden. Dit lijkt bij de 
ARP en KVP sterker te zijn dan bij de 
CHU, waar velen de principiële eensge
zindheid ook terug willen zien in een ge
lijkgerichte politieke koers. Een meerder
heid lijkt voor het-CDA te zijn, zij het onder 
voorwaarde (motie-Heinkenszand).

3e. Instemming bij de kiezers
Bij de kiezers bestaat zonder meer waarde
ring voor het CDA-streven. Dat lijkt 
trouwens meer dan ’t in feite voorstelt. Kie
zers zijn- bijna altijd —  voorstanders van 
samenwerkingsverbanden, waar en hoe dan 
ook. Althans op papier. Of ze ook op het 
CDA zullen gaan stemmen, zal afhangen 
van de toekomstige koers. Niet van de 
blauwe (?) ogen van Boersma, niet van een 
hooggestemd principieel verhaal van 
Steenkamp, niet van de deelname van Krui
singa. Veel CHU-kiezers willen twee dingen 
liefst gelijktijdig:
a. Méér christen democratische eenheid;
b. Onverkorte voortzetting van de koers- 
Kruisinga.

Zij willen dus in feite een CDA, dat de koers 
zal varen van de huidige CHU. De kern
vraag wordt dan: Zal het CDA die koers ook 
gaan varen? Welke garanties hebben wij in 
dat opzicht? Waar blijft de duidelijke poli
tieke uitspraak terzake? Zij ontbreekt voor
lopig. O f vragen veel CH-kiezers iets on
mogelijks?

4e. Een gelijkgericht praktisch beleid. De
koers is wel gelijkgericht, maar niet gelijk. 
Op hoofdpunten wordt er door CHU ener
zijds en ARP en KVP anderzijds een ver
schillende koers gevaren. Komen we daar
uit? Misschien.

Maar dat moet dan wèl duidelijk wórden 
voor „the point o f no return” overschreden 
wordt. Dat zijn wij óók verplicht t.a.v. die 
tallozen in ARP en KVP en daarbuiten, die 
hopen, dat de CHU t.a.v. het beleid voet bij 
stuk zal houden.

Tijd nodig

Het blijven roepen om een CDA-zonder
meer tast m.i. de geloofwaardigheid van de 
christelijke politiek aan. Waar het ons van 
oudsher méér om de autoriteit dan om de 
majoriteit is gegaan, moet er éérst duide
lijkheid over het beleid komen. Dat is toch 
het doel, het CDA is slechts middel.

Daar komt nog iets belangrijks bij. De CHU 
is in de laatste jaren een geprofileerde, 
duidelijke politieke partij geworden. Met 
een achterban, die sterk eensgezind is. Over 
de inhoud van onze politiek zijn wij het vol
strekt eens met elkaar. We verschillen 
slechts op één punt, in de „taktiek” .

Een groep wil snel een CDA in de ver
wachting, dat dan alles wel op z’n pootjes 
terecht zal komen, een andere groep wil wel 
een CDA, maar heeft die verwachting nog 
niet. Een derde groep wil geen CDA, zij ver
wacht géén eensgezindheid. Het lijkt mij, 
dat door een behoedzaam beleid van onze 
CHU-organen hier een gemeenschappelijke 
aanpak bereikt kan worden. Wanneer ieder 
Unielid zal kunnen ervaren, dat er één be
leid gevoerd wordt, dan is het CDA in feite 
al geboren. Zonder interne discussies, 
zonder meningsverschillen in de Unie. Dan 
zal de gehele CHU, meer o f minder enthou
siast méégaan.

Wanneer wij als Unieleden daarvoor de tijd 
en de kans krijgen, dan is er gauw een écht 
CDA. Een centrum-Linkse CDA is zó ge
vormd, maar een nieuwe centrum-rechtse 
CHU óók. Want die laatste zou er dan sta
tutair blijken te zijn.

Uniebestuur, Unieraad, Algemene Verga
dering: Het zou een onvergeeflijke histo
rische schande zijn een zó oude en zo 
eensgezinde partij als de CHU zó dicht voor 
de eindstreep tengevolge van haastwerk uit
een te laten vallen. Ook KVP en ARP, die 
jarenlang zelf geaarzeld heeft, zullen ilit 
moeten billijken.

Wat staat ons te doen*

Zolang er nog niet voldoende zekerheden 
zijn, dat het CDA-beleid ook een christe- 
lijk-historisch beleid zal zijn om her
kenbaar te blijven voor onze leden en kie
zers, mogen wij de CHU-als-organisatie 
niet óp ’t spel zetten. Want na vorming van 
één CDA zal er geen weg terug meer zijn. 
Wat staat ons dan nu te doen?
Ie. Instandhouding van de CHU-organen 
op alle niveaux.
2e. Steun aan de CDA-vorming (met een fe
deratieve structuur); wel zal de CHU- 
invloed binnen het CDA groter moeten 
worden. De voorgestelde sterkteverhou- 
dingen zijn absoluut onaanvaardbaar. Hier 
ligt een taak voor Unieraad en Algemene 
Vergadering om de CDA-Statuten te 
amenderen.
3e. Bij de volgende Kamerverkiezingen ko
men er drie verbonden lijsten.
4e. Bij de kabinetsformatie wordt alles be
proefd om tot één gedragslijn te komen. 
5e. Lukt dit, dan wordt na enige tijd één 
fractie gevormd en de drie partijen gefu
seerd.
Voorlopig zal onze gehele aandacht gericht 
moeten zijn op een goede, verstandige wijzi
ging van de CDA-Statuten. Versterking van 
de CHU-invloed zou wel eens een goede 
bijdrage aan het CDA kunnen zijn. Daarna 
zal het uur der waarheid slaan. Dan zal het 
aankomen op de daden van ARP, CHU en 
KVP.
En niet meer op woorden, hoe principieel en 
goed ook, als die van Steenkamp op onze 
algemene vergadering. Wij willen een 
krachtig, principieel, eigen christen-demo
cratisch beleid in het parlement. Dan is het 
CDA er vanzelf.

W.A. Mateman, vice-voorzitter

CDA-Statenfractie Gelderland,

lid landelijk CDA-bestuur en 
Unieraad CHU.
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Resolutie van kiesverenigingen op Veluwe
De christeiyk-historische kiesverenigingen 
Patten-dorp.
Hainen en Horst en Telgt, hebben met be
trekking tot de christen-democratische 
samenwerking een resoiutie opggesteld. 
Deze resoiutie is reeds ter kennis gebracht 
van de Unieraad en zal worden ingediend 
op de in januari aanstaande te houden ver
gadering van de christeljjk-historische 
statenkring Harderwijk. Zo nodig en ge
wenst wordt de resolutie ook ingediend op 
de begin februari te houden algemene ver
gadering van de CHU.

De tekst van de resolutie luidt:

Een christelijke politieke organisatie vindt 
haar bestaansrecht nddst en tegenóver poli
tieke organisaties van socialistische, liberale 
en andere signatuur slechts in een 
duidelijke politieke opstelling, voort
spruitende uit zowel een eigen visie op mens 
en wereld, overheid en samenleving, als uit 
het bewustzijn van een concrete opdracht. 
Haar visie dient zij te ontlenen niet aan het 
menselijk denken, noch aan de ervaring, 
noch aan de geschiedenis, maar aan de 
Heilige Schrift, van waaruit zij ook haar op
dracht ontvangt en die voortdurend haar 
richtsnoer en toetssteen behoort te zijn. 
Toetssteen niet slechts voor haar eigen 
voornemens en wensen, maar evenzeer t.a.v. 
alles wat vanuit het menselijk denken, de 
ervaring en de geschiedenis tot haar komt. 
Bij de uitvoering van haar opdracht zal zij

zich steeds voor ogen moeten houden dat 
niet de mens, maar God deze wereld zal 
verlossen. Ook dat niet alleen Gods beloften 
maar eveneens Zijn geboden de mens tot 
heil zijn gegeven. Deze uitgangspunten 
beloven haar geen heilstaat als resultaat van 
haar streven, ondanks wellicht zware poli
tieke strijd. Toch kan die strijd van grote 
politieke betekenis zijn. Zélfs is het 
mogelijk dat een volk ervoor voor on
dergang wordt behoed.

Een christelijke politieke organisatie 
behoort haar beginselen duidelijk uiteen te 
zetten om de volgende redenen: Iedere bur
ger moet de mogelijkheid hebben tot een 
bewüste principiële keuze, vóór o f tégen; De 
organisatie behoeft in al haar geledingen 
een duidelijk kader voor al haar activiteiten, 
zowel programmatische als incidentele; 
Iedere burge*- en in het bijzonder elk lid van 
de organis. moet in staat zijn deze ac
tiviteiten aa, e beginselen te toetsen.
In haar beg_ slverklaring dient zij de 
Bijbelse visie op mens, wereld, overheid en 
samenleving helder weer te geven en vervol
gens bijzondere aandacht geschonken aan 
de Bijbelse uitgangpunten t.a.v. onder meer: 
de plaats en taak van de overheid, de per
soonlijke verantwoordelijkheid van de 
mens, de regeringsvorm, de verant
woordingsplicht van de overheid, de 
medewerking der burgers aan de wetgeving 
en uitvoering der wetten, de relatie tussen 
kerk en overheid, de bijzondere plaats van

de kerk in de samenleving, de zon
dagsheiliging en de eredienst, de vrijheid 
van godsdienst,*de sociaal economische ver
houdingen, de openbare zedelijkheid, 
vraagstukken rondom leven en dood; 
euthanasie en abortus provocatus, het 
onderwijs, de wetenschapsbeoefening en de 
cultuur, het gebruik en beheer der in de 
schepping ontvangen gaven Gods; 
gezondheidszorg, recreatie, 
milieubescherming en ruimtelijke ordening, 
internationale verhoudingen, land
sverdediging.
Ten aanzien van al deze punten zou de 
bestaande situatie zoveel mogelijk reeds 
aan de Bijbelse normen getoetst dienen te 
worden, teneinde daarmee de aanzetten te 
verkrijgen voor verkiezings- en andere meer 
gedetailleerde programma’s voor practisch 
politiek handelen.

Daar aan de ontwerp-cDA-statuten een 
boven geschetste beginselverklaring ont
breekt, moet de in de ontwerp-statuten 
opgenomen mogelijkheid, dat de aan
vankelijk aangegane federatie zich zal 
omzetten in één partij, voorshands door de 
CHU worden verworpen.
Dit wil niet zeggen, dat de drie christelijke 
partijen, gegeven deze situatie, niet ernstig 
zouden moeten streven naar een goede en 
zo goed mogelijk geregelde samenwerking. 
Maar een eventuele federatie zal elk der 
drie deelnemers een grote mate van vrijheid 
moeten laten, zélfs ook die van een

gescheiden optreden, zoals dat thans ook 
mogelijk is.
De grote sympathie die de tweede kamer
fractie momenteel binnen de CHU geniet, is 
er het beste bewijs van dat een meegaan met 
de anderen t.a.v. de samenwerking met de 
PvdA een onderdrukking zou zijn geweest 
van de overtuiging zoals die in brede kring 
van de Unie leeft. Zoiets zal in de toekomst 
eveneens voorkomen moeten worden.
De organisatie van onze Unie op landelijk, 
provinciaal, regionaal en plaatselijk niveau 
zal derhalve volledig intact moeten blijven. 
De samenwerking van onze fracties in 
gemeenteraden, provinciale staten en 
staten-generaal met de fracties der twee 
andere partijen zal telkens weer moeten 
worden afgestemd op de doeleinden, welke 
gezamenlijk nagestreefd kunnen worden.

Daar het CDA niet tot een duidelijke 
beginselverklaring is gekomen, zal de CHU 
deze taak (opnieuw) voor zichzelf ter hand 
moeten nemen. De algemene redenen 
daartoe zijn hierboven reeds genoemd.
Een bijzóndere reden is onder de gegeven 
omstandigheden, dat het binnen de CHU 
op elk niveau duidelijk moet zijn op welke 
punten en op basis van welke 
uitgangspunten met de twee andere 
christelijke partijen samengewerkt kan 
worden.”

Aldus de resolutie van de kiesverenigingen 
te Putten-dorp, Huinen en Horst-Telgt.

DISCUSSIESTUK CDA

De ene partij
De fase waarin de plaatselijke besturen van 
ARP/KVP en CHU amendementen konden 
indienen op de ontwerpstatuten van het 
CDA is ai enige tijd afgesloten.
Terecht werd in een begeleidend artikel in 
„de Nederlander” van 21 juni 1974 gewezen 
op de noodzaak de ontwerp-statuten in
dringend te bespreken.

Hoewel de statuten van een organisatie die
nen te worden onderscheiden van een be
ginsel- en/of werkprogram is de wijze waar
op de verschillende zaken via de statuten 
zijn geregeld en de wijze waarop de proce
dures binnen een organisatie verlopen zeer 
belangrijk.

Tijdens de behandeling door de plaatselijke 
afdelingen van de ontwerp-statuten zal hij 
menigeen de vraag opgekomen zijn, wat de 
ene partij voor een partij zal zijn. De ene 
partij, waarin de ARP de KVP en de CHU 
volgens de preambule (moeilijk woord) van 
de ontwerp-statuten zullen worden omge
zet.
Niet zozeer hoe ze eruit zal zien in die zin, 
hoe er tegenaan gekeken wordt of hoe ze 
zich zal presenteren; ik bedoel: hoe men 
zich zelf ziet; nog konkreter: wat de nieuwe 
partij zal zijn.
De discussie over een open partij —  wel ge
noemd de open partij van De Zeeuw — 
wordt niet veel meer gehoord; na de partij- 
vergaderingen in juni 1973, waarbij door 
prof. Steenkamp naar voren is gebracht dat 
er naast het Evangelie geen nevenschikking 
van wat voor inspiratiebron ook zal plaats 
vinden, is de discussie verlegd van de 
principiële kant van de zaak in meer poli
tieke richting.
Hierbij doen zich weer twee vragen voor. De 
eerste vraag is of de weg naar eenwording 
voorlopig verder kan worden bewandeld, 
aangezien de ARP en de KVP deel uit ma
ken van het kabinet en de CHU niet.
En de tweede vraag welke veel verder reikt 
is, o f eenwording nog wel mogelijk is, 
aangezien ARP en KVP met D66, P r ó  en 
PvdA het kabinet-Den Uyl vormen en daar
bij verantwoordelijkheid dragen voor het 
beleid, als volwaardige partners dan wel in 
een bijwagenfunktie.

In aanmerking nemende dat D ’66, PPR en 
PvdA hun programma trachten te verwe
zenlijken met medewerking of gedogen van 
ARP en KVP, en de CHU voluit in de oppo
sitie is, acht ik de tweede vraag veel 
klemmender dan de eerste.

/ m m y c i m t

Men kan bij de gedachte aan wat de nieuwe 
partij zal zijn echter niet buiten de be
zinning op de principiële grondslag van de 
partij. De discussie daarover zal (opnieuw) 
op gang moeten komen.

Hetgeen hierbij vooral de laatste jaren aan 
de orde komt is de vraag of een Christelijke 
partij, uitgaand van haar beginselprogram
ma, daarbij tevens een politieke keuze ge
daan heeft, o f zal moeten blijken waar zij 
zich van geval tot geval opstelt; in dit laatste 
geval moet eenvoudig worden vastgesteld 
dat een Christelijke partij per definitie 
onduidelijk is.

In een „ten geleide” bij de nota van de 
Contactraad van de ARP de CHU en de 
KVP, getiteld „Op weg naar een verant
woordelijke maatschappij”  staat dat de 
nota beoogt een aanzet te geven voor de 
politieke filosofie en een typering van de 
benaderingswijze van de hoofdproblemen 
voor de zeventiger jaren.
Ik meen te mogen vaststellen dat de opstel
lers hierin voldoende duidelijk zijn geweest. 
Vervolgens wil deze nota voorstellen 
aandragen voor de partij-organisatorische 
consequenties van de politieke eensge
zindheid.

De vraag hoe het op dit ogenblik staat met 
deze politieke eensgezindheid en de politie
ke duidelijkheid van de Christelijke partijen 
laat ik hier verder onbeantwoord. Waar het 
mij in deze bijdrage om gaat, is het prin
cipiële uitgangspunt van het CDA.

Essentieel

Laat ik trachten aan te geven, wat naar mijn 
mening essentieel is voor een Christelijke 
partij. Een Christelijke partij dient uit te 
gaan van het feit dat Christus is het Hoofd 
van Zijn kerk en ook de Koning van de we
reld. Wij zijn als Christenen gehoor
zaamheid verschuldigd aan Zijn geboden en 
inzettingen en moeten gelovend in Zijn 
beloften niet anders dan in dankbaarheid 
daarvoor en voor hetgeen Hij ons elke dag 
schenkt. Zijn geboden en inzettingen on
derhouden.

Indien wij in het maatschappelijk leven met 
een partij naar voren willen komen dan kan 
als konsekwenties van dit uitgangspunt over 
de principiële opstelling en het beginselpro
gramma weinig onduidelijkheid meer be
staan.

Dan zullen bij die partij bepaalde zaken als 
essentieel naar voren dienen te komen.

Hiervan zijn te noemen:

De plaats die de overheid inneemt in het 
maatschappelijk leven, als gezant van Gods 
gezag (Romeinen 13:1-7). De plaats van de 
kerk, welke erkent dient te worden door de 
overheid, alhoewel de overheid geen verant
woording schuldig is aan de kerk. Deze er
kenning zal zodanig moeten zijn dat de 
overheid voor beleid en handelen aan
vaardt, hetgeen de kerk uit Gods woord 
aanreikt.

Vooral dit laatste heeft verreikende conse
quenties. Dan zullen ook overheid en volk 
zich dienen te onderwerpen aan de bijbelse 
visie op mens en maatschappij. Dan zal een 
bijbels antwoord gegeven kunnen worden 
op een zaak als abortus. Helaas is in 
genoemde nota niets vermeld betreffende 
de plaats van kerk en overheid. Niet uit het 
oog mag verloren worden, dat een Christe
lijke partij niet is een partij die noodzake
lijkerwijs links of rechts is o f zich in het 
midden bevindt.

Het vermeende moeten kiezen heeft de 
Christelijke partijen de laatste jaren al te 
veel in verwarring gebracht.
Naar mijn vaste overtuiging, omdat te wei-' 
nig sprake was van een Christelijk g e 
fu n deerd e  politiek.

Tot slot een vergelijking van het boven
staande met de strekking van de nota van 
de contactraad.

De nota gaat te veel uit van een 
gehumaniseerd Evangelie, van het doen in 
eigen kracht; te veel moet uit het handelen 
onze visie naar voren komen. Deze visie kan 
alleen worden ontleend aan de Bijbel; onze 
eigen visie een verkeerde, die ten diepste uit 
is op zelfhandhaving ten opzichte van God 
en de naasten.

Ik wil dan ook besluiten met de conclusie 
dat een nieuwe Christelijke partij die toch 
aanstaande bedoeld te zijn op deze basis 
niet mag worden aanvaard.

Wageningen B. van der 'Velden

Hulp aan Laos
De Nederlandse regering heeft een bedrag 
van 3 miljoen dollar uitgetrokken voor hulp 
aan Laos. Het toegezegde bedrag komt ten 
laste van de begroting van 1974-1975 in het 
kader van de hulp aan door oorlog getroffen 
landen in Indo-China.

Ontvangen Publikaties
Zuidelijk Afrika en de Westerse Wereld

.duidelijk Afrika en de Westerse Wereld” is 
de titel van een brochure (29 blz.) van mr. 
GJ. de Lint, uitgegeven door W-EJ. Tjeenk 
Willink in Zwolle (1974); de ondertitel luidt: 
„Discriminatie en mogendheden en oor
logsrecht". Met deze mogendheden worden 
Portugal en Zuid-Afrika bedoeld.
De schrijver —  in de kring van de CHU 
geen onbekende —  verdedigt de stelling: 
„Buitenspelig optreden van de Verenigde 
Naties tegen Portugal en Zuid-Afrika cor
rumpeert de kansen van internationale vre
de en veiligheid” (blz. 1). Hij wijst er op, dat 
het Handvest van de VN uitgaat van de sou- 
vereiniteit van de lid-staten. „Partijkeuze 
ten gunste van een bevrijdingsbeweging, die 
een Regering wil verdrijven, is onverenig
baar met het respect voor de souvereiniteit 
dat de samenwerking tussen de Staten moet 
beheersen” (blz. 5). Dit is bevestigd door een 
declaratie van de Algemene Vergadering

M l

van de VN van 21 december 1965. Dat 
sindsdien Portugal en Zuid-Afrika zijn uit
gesloten van de werking van het solidari
teitsprincipe berust naar het oordeel van 
mr. De Lint op „politieke willekeur” (blz. 8). 
„Talloze andere landen (zegt de schrijver) 
hebben te kampen met interne moeilijkhe
den en met subversieve, terroristische en ge
wapende activiteiten waaraan zij het hoofd 
moeten bieden” . Toen de westerse mogend
heden enige jaren geleden wilden opkomen 
voor de Biafranen, die door Nigeria op bloe
dige wijze van hun zelfbesehikking werden 
beroofd, werd dat door de zogenaamde 
„derde wereld” niet geduld. Omgekeerd zal 
„het Westen zeer gevoelig moeten zijn te
genover inmenging in landen die tot de 
Westerse area behoren, vanuit de commu
nistische area o f vanuit die van de derde 
wereld” (blz. 14).
Het betoog van mr. De Lint, waaruit ik 
slechts enkele punten aanstipte, heeft sinds 
de verschijning van „Zuidelijk Afrika en de 
Westerse Wereld” nog aan actualiteit ge
wonnen door het recente optreden van de 
VN tegen Israël.

K. de Vries
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Zo denk ik 
er over

De redactie van „de Nederlander”  behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

EVENREDIGE V ER TEG EN W O O R D IG IN G

Wil men beslist distriktvertegenwoordigers 
dan mijns inziens tot hoogstens 50% van de 
vertegenwoordigers èn een beperkt aantal 
distrikten (5). Voorbeeld: Een partij ver
krijgt in ons land 17 zetels (van de 150 in 
totaal), dan 8 o f 9 landelijk en 9 o f 8 voor de 
distrikten; de laatste zetels te verdelen over 
de distrikten afhankelijk van het aantal uit
gebrachte stemmen per district op die par
tij. Een en ander leidt wel tot verhoogde 
politieke activiteit(en) in de verschillende 
districten. Ik schreef hierover in het week
blad van veertien dagen geleden. In dat stuk 
moet een drukfout gecorrigeerd worden. Er 
stond in het laatste deel „tragisch recon
structieplan 1966” . Dit moest evenwel zijn 
„Agrarisch Reconstructieplan 1966” (invoe
ring onder andere van erfpacht in vijf 
regio’s, dus interprovinciaal).

Naar aanleiding van mijn ingezonden stuk 
in „de Nederlander van vrijdag 6 december 
jongstleden en het naschrift van de redactie 
wil ik'volledigheidshalve hierbij nog gaarne 
onderstrepen voorstander te zijn in de 
eerste plaats van evenredige vertegenwoor
diging.
Bestaande plannen waarbij intern per 
distrikt evenredige vertegenwoordi^ng zal 
gelden en lijstverbinding mogelijk is, leidt 
tot:
a. het uitvallen van de kleine partijen, „ge

makkelijker” mogelijk bij een groter

aantal distrikten (dan is het moeilijkei
- de kiesdeler te halen),
b. chaotische lijstverbindingen, dus wil

lekeur in den lande,
c. discontinuïteit, door gemakkelijker weg

stemmen van goede vertegenwoordigers 
en

d. uitsluitend distriktvertegenwoordigers 
kiezen betekent een te sterke regionale 
belangenbehartiging, dit gaat dan „ten 
koste van” deskundigheid en goede na
tionale belangenbehartiging in de Twee
de Kamer.

Putten ir. G. Aardema.

OOSTERSCHELDE

Onlangs stond in „de Nederlander” een 
artikel met een beoordeling van de CHU- 
fraktie van de gekozen oplossing voor het 
afsluiten van de Oosterschelde. Dat het

kabinet een buitengewoon dure oplossing 
gekozen heeft is juist. De kosten zullen mis
schien wel meer bedragen dan is begroot. In 
de beoordeling stond, dat de hoge kosten 
door een keuze van andere varianten wel
licht zou kunnen worden voorkomen.
Niet aangegeven werd welk variant gekozen 
zou moeten worden, maar uit de verderè be
nadering van het probleem bleek dat 
gekozen zou moeten worden voor de totale 
afsluiting van de Oosterschelde.

In de beoordeling werd gesteld, dat de dijk
verhoging ook de milieubelangen te kort 
doet en schade zal toebrengen aan de land
bouwbelangen. Mijn kritiek is, dat de CHU-, 
fractie geen stelling neemt, niet spreekt over 
milieubederf bij de totale afsluiting, niet 
spreekt over visserijbelangen, recreatie 
enzovoort, eh de schade voor de land- 
bouwbelangjen niet noemt.
Het moet toCh bekend zijn dat de oplossing 
technisch erg onzeker is. Het kleppenstelsel 
is onvolmaakt. De onderhoudskosten zullen 
zeer hoog zijn. De klap op de vuurpijl is dat 
de veiligheid onvoldoende is. Ik zpu een 
dergelijke voorlichting niet van een zich 
christelijk noemende partij verwachten.
Ik bedank dan ook als lid van de CHU.

Yierseke J.J. Vette

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

Gebr.BEKKERB.V.
KELDERS 27 - LEEUWARDEN - POSTBUS 58 
TEL. 05100-20841

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

(Commentaar van het CHU-Tweede- 
Kamerlid T. Tolman bij dit van redac- 
tiewege ingekorte ingezonden stuk): „Het is 
duidelijk dat bij een zo complex vraagstuk 
als de Deltawerken in de Oosterschelde veel 
belangen in het geding zijn. Niet alle be
langengroeperingen zullen na het debat in 
de Tweede Kamer tevreden zijn, dat was op 
voorhand reeds uitgesloten.
Standpunt van de CHU-fractie is een 
duidelijke onderlijning van de uitspraak 
van provinciale staten van Zeeland, alsmede 
van de dertien gemeenten rond de 
Oosterschelde. De heer Vette is slecht 
geïnformeerd. Wij hebben in de Tweede 
Kamer de belangen van de mosselvisserij 
unaniem gesteund”.

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in uw toonbaak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

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

DE KLOK” Handelsmij. N.V.
W EST-VAR KENO O RD SEW EG  470  
RO TTERD AM -24 - T e le foon  190200  
Telefoon 325011 a fd e lin g  co nta iners

a d v e r te e r  in

^ l ^ ^ %  VAN DE BUNT- 
RIJNSBURGER 

^  ^  N.V.
★  mengvoeders ★g r a n e n  ★b lo e m  en meel

★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 ■ Telefoon 2342 ■ Nijk'erk

Onderstaande ervaren reisleiders zoeken voor door hen
zelf te leiden

,^ukses” autocarreizen 7 5 ,
in kontakt te komen met allen die geïnteresseerd zijn in 
een

100% verzorgde 
reis.

16-5: 7  d. Pinksterreis Zwarte Woud;
14-7: 10 d. bouwvakreis Oostenrijk;

25-8: 10 d. naseizoenreis Oostenrijk.
Vraagt uitgebreide folter.

H. VAN OLST, Rembrandtstraat 50, Hardenberg, tel. 
05232-1756.
R. VAN WIFFEREN, Bannierstraat 17, Heino, tel. 05729- 
1886.

--------------  het blad van U
n n r  h o n .

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker 
&Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 25,-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen voor 9.50

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10.

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE GEMEENTERAAD, een kursus gemeentepolitiek

24 schriftelijke lessen voor 25.-

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE ONDERNEMINGSRAAD,
een kursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 45.-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (01710) 93403.
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