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Het jaar 1975 wèl besteden
door mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU
Een nieuwe blanco agenda van het jaar 
1975 ligt voor ons open.
Het invullen daarvan heeft voor mij altijd 
en bijzondere betekenis.
Het begint al bij de eerste bladzijde. ,3Ü 
ongeval te waarschuwen”. Je staat even stil 
bij de mogelijkheden die zich op onze 
levensweg kunnen voor doen. Niet te lang 
want daarvoor neem je meestal te weinig 
tijd, het leven gaat verder tot d a t . . .  De 
afspraken, vergaderingen vullen je dagen. 
Dit ondanks je belofte meer tijd aan je gezin 
te besteden!
Het invullen eindigt met de adressenlijst. 
Zal ik die naam nog overnemen? Ik zag hem 
toch afgelopen jaar nooit meer. Je denkt 
dan aan de schone beloften bij het afscheid, 
de laatste vergadering. We blijven elkaar 
zien! Toch maar de naam in de agenda 
handhaven? Al was het alleen maar om niet 
toe te hoeven geven dat we mensen op wie 
we toch werkelijk erg gesteld waren, hebben 
laten schieten.
In de agenda komt ook voor 7 en 8 februari 
de Algemene vergadering van onze CHU. 
Een belangrijke vergadering. Een moment 
in een rij van gebeurtenissen die onze partij 
markeerden. Waar het 7 en 8 februari om 
gaat? Om de koers bepaling van de CHU in 
het politiek krachtens veld van Nederland. 
Zoeken wij onze kracht in samengaan met 
andere christen Democraten of zoeken we 
onze kracht in het bepalen van eigen koers, 
eigen indentiteit.
Ik hoop dat wij ons daarbij tot de hoofd- 
z*ki.n van de koers beptrKen. Hoofdzaken 
zoals die liggen in de hedendaagse verhou
ding van de inspiratie vanfiet evangelie. Het 
op basis daarvan bepalen van een koers als 
politieke weg naast andere politieke lijnen. 
Ik ben mij dan van bewust dat het vullen 
van een agenda van het blanco jaar 1975 
nog een wijdere betekenis heeft.
Zullen onze kinderen over 1975 spreken als 
het jaar waarin wij er in slaagden een 
economische crisis te beteugelen? Of zullen 
zij, als wij sprekende over de dertiger jaren, 
zeggen dat het deze generatie ook niet 
gelukt is? Veel agenda’s blijven voor 1975 
ongevuld, gedwongen ongevuld, het is ook 
onze opgave daarin niet te berusten.

Maar de steun die wij de zwakken in de 
samenleving onze bijbelse naasten moeten 
geven ook te geven.
1975 is maar een heel klein schakeltje in de 
duizenden jaren die als een dag aan de 
mensheid voorbij gaan.

Dat betekent niet dat het onbelangrijk is 
wat we doen.
Partijorganisatorisch, politiek, economisch, 
maar ook moreel.
Kunnen we ook proberen de vloedgolf van 
terreur en misdaad, verslavingen en 
egoïsmen het hoofd te bieden . Een 
geestelijk werk dat past in een tijd dat 
welvaart afneemt en we weer bepaald 
worden bij de werkelijkheden van ons 
bestaan? Moge het ons gegeven zijn 1975 in 
veel opzichten wel te besteden.

mr. O.W.A. baron van Verschuer

Christelijk-Histcrisch in 1975
Aan het begin van een nieuw jaar heb
ben we de neiging vooruit te zien. Een 
Christen kan dat doen met vertrouwen: 
„Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand”.
De CHU is, samen met de ARP en de 
KVP, onderweg naar de stichting van 
één Christen-Democratische partij. 
Anderhalf jaar geleden, op 23 juni 
1973, hebben deze drie besloten tot op
richting van het Christen- 
Democratisch Appèl. Op 15 december
1973 is een procedure vastgesteld voor 
de uitwerking van dit besluit. In mei
1974 zijn de ontwerp-statuten van het 
CDA. door de drie partijbesturen voor
gelegd aan de kiesverenigingen en 
afdelingen. Er zijn honderden 
amendementen ingediend. Deze zijn op 
14 december j.1. behandeld door de drie 
partijraden. De Unieraad heeft 
besloten, de Algemene Vergadering van 
de CHU., die zal worden gehouden op 7 
en 8 februari a.s., te adviseren haar fiat 
te geven aan de oprichting van een 
federatie onder de naam CDA. Ook de 
partijraden van ARP en KVP hebben 
positief gereageerd.
Ik verheug mij van harte over deze ont
wikkeling. Als voorzitter van het be
stuur van de Kamerkring Leeuwarden 
van de CHU ben ik bijna zeven jaar 
geleden — om precies te zijn op 11

Uitnodiging
De bijzondere Algemene Vergadering van de Christelijk-Historische Unie wordt 
gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 1975 in het Jaarbeurs-congres- 
centrum aan het Jaarbeursplein te Utrecht, (tel. 030-914914).
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze vergadering. 
Aanvang 7 februari ’s-avonds om half acht. 
en 8 februari ’s-morgens om tien uur.

Vóór de aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot het drinken van een 
kop koffie.
zaterdags is vanaf 9 uur gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrieven.

De agenda luidt:

Vrijdagavond
1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O.W.A. Baron van Verschuer 

Rede: dr. R. J. H. Kruisinga, voorz. 2e kamerfraktie CHU.
2. Bespreking en toelichting van de amendementen op de ontwerp CDA-statuten 

(zie hiervoor het contactblad van 13 december 1974 en in dit contactblad 
pagina 5 )

Zaterdag
3. Heropening van de vergadering door de Unievoorzitter
4. Notulen van de algemene vergadering van zaterdag 8 juni 1974 te Apeldoorn 

(zie pagina 6 van dit nummer)
5. Voorstel CDA-heffing ad ƒ  1,50 (zie pagina 9 )
6. Rede van de voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, dr. RJ.H. 

Kruisinga
7. Rede van de voorzitter van de CHU-fractie in de Eerste Kamer, prof. dr. J.W. 

van Hulst
8. Stemming over de ingediende amendementen op de ontwerp CDA-statuten
9. Vaststellen van de CDA-statuten

10. Voorstellen kiesverenigingen (zie pagina 6 )
11. Rondvraag
12. Sluiting.

’s-Gravenhage, 2 januari 1975

mr. J.L. Janssen van Raay, 
secretaris.

maart 1968— nauw betrokken geweest 
bij het initiatief, dat in 1970 geleid 
heeft tot de vorming van één Christen- 
Democratische fractie in de Staten van 
Friesland. Ik ben blij, dat dit voorbeeld 
bij de Statenverkiezingen van 1974 in 
vier provincies navolging heeft ge
vonden en dat er thans zelfs in tien van 
de elf CDA-fracties zijn.
Jammer genoeg is het in de twee 
Kamers der Staten-Generaal nog niet 
zo ver. De oorzaak is bekend: de CHU 
is sinds mei 1973 in de oppositie, terwijl 
de ARP en de KVP het toen gefor
meerde kabinet-Den Uyl „gedogen”. 
Terecht heeft m.i. de Unieraad op 14 
december j.1. vastgehouden aan de 15 
december 1973 in een resolutie ver
woorde opvatting, dat de beslissing over 
de vraag of cr voor de ee-stvolgende 
Tweede-Kamerverkiezingen één CDA- 
lijst zal worden opgesteld, te zijner tijd 
moet worden genomen aan de hand van 
de dan geldende parlementair-politieke 
situatie. Vast staat nu reeds, dat er van 
zo’n lijst geen sprake zal zijn, als het 
beleid van het kabinet- Den Uyl voor de 
ARP en/of de KVP inzet van deze 
verkiezingen wordt. Geheel anders is de 
situatie, als de Tweede Kamer wordt 
ontbonden naar aanleiding van een 
kabinetscrisis, waarbij de ARP, de 
CHU en de KVP één lijn hebben ge
trokken. De kans daarop is, gezien de 
spanningen die zich in 1974 hebben 
voorgedaan, niet uitgesloten.
De CHU mag overigens niet op een 
kabinetscrisis aansturen.
Haar devies moet in 1975 blijven: steun 
waar mogelijk, critiek waar noodzake
lijk. Zij dient zich te houden aan de 
„Schets van beleid van 1973 en 
volgende jaren”, waarmee zij samen 
met de ARP en de KVP de Tweede- 
Kamerverkiezingen van 1972 is 
ingegaan. Voor zover „Keerpunt 1972”, 
het regeeraccoord van de PvdA, de PPR

'en D’66 daarvan op belangrijke punten 
afwijkt, zal de CHU zich tegen ver
wezenlijking daarvan door het kabinet- 
Den Uyl dienen te verzetten. Dit laatste 
geldt trouwens eveneens voor de ARP 
en de KVP; deze partijen hebben 
immers in 1972 jegens hun kiezers 
dezelfde verplichting op zich genomen. 
„Christelijk-Historisch in 1975” be
tekent voor mij: voortgaan op de weg, 
die via het CDA naar één Christen- 
Democratische leidt. Ik zal mij in deze 
partij te zijner tijd — hoe eerder, hoe 
liever — volkomen thuis voelen, als zij 
naar verzoening der tegenstellingen 
streeft, critisch staat tegenover de 
leuzen van de dag en een teken tracht 
te zijn van de komst van het Koninkrijk 
Gods. Evangelische inspiratie-zonder
meer is niet voldoende; het komt niet 
alleen aan op wat er achter zit maar 
ook en vooral op wat er uit komt. Als 
iemand zou zeggen — en het wordt 
gezegd, ook door Christenen: ,4k heb er 
geen behoefte aan om in de politiek te 
getuigen van mijn geloof’, dan zou ik 
willen antwoorden: „Het gaat er niet 
om, waar wij behoefte aan hebben 
maar wat Christus van ons vraagt”. De 
opdracht „Gij zult Mijn getuigen zijn” 
geldt voor alle terreinen van het leven, 
ook voor de politiek. K. de Vries

Van de
penningmeester
Dit is het laatste nummer van het 
leden-contactblad „de Nederlander” 
vóór onze buitengewone algemene 
ledenvergadering die op 7 en 8 
februari a.s. wordt gehouden en 
waarin bijzonder belangrijke beslis
singen zullen worden genomen. 
Iedere kiesvereniging dient daar 
aanwezig te zijn en mee te beslissen 
over de toekomst van de CHU en de 
christen-democratische politiek in 
het algemeen.
Maar weet u dat over 1974 slechts ca. 
ƒ 150.000,— aan contributie is ont
vangen?
Dat betekent dat 10.000 leden aan 
hun verlichtingen hebben voldaan en 
dus ook van hun rechten gebruik 
kunnen maken.
Het mag niet voorkomen dat zo wei
nig zullen beslissen over zulke 
belangrijke zaken.
Daarom: maak uw contributie over 
want anders krijgt u geen stemrecht.

Goede vergadering toegewenst.
Met vriendelijke groenten, 

A J. Kaland.

Aankondiging algemene 
vergadering CHU mei 1975
Aan de christelijk-historische kiesverenigingen, statenkringverenigingen 
en kamerkringverenigingen wordt meegedeeld, dat na de bijzondere al
gemene vergadering van de CHU op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 
februari 1975 de volgende algemene vergadering van de Unie zal worden 
gehouden opzaterdag 24 mei 1975 te Utrecht.
Namen van Kandidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad kunnen 
uiterlijk acht weken van te voren worden ingezonden aan het secretariaat 
van de Unie. De volgens rooster aftredende leden van de Unieraad zijn: 
mr. Y. Schoften, ’s-Gravenhage (herkozen in 1971); dr. B.G. Klein Was- 
sink, Breukelen (herkozen in 1971); drs. J. van Dis, Hilversum (herkozen 
in 1971); drs. A. Oliemans, Dordrecht (herkozen in 1971); A.B. Kramer, 
Breda (gekozen in 1971); mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta, Sneek (her
kozen in 1971).

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering moeten, voorzien 
van een korte toelichting, voor 1 april 1975 zijn ingediend bij de secretaris 
van de Unie, p/a Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

mr. J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU
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Is er perspectief voor het midden- en kleinbedrijf
in 1975

door Mr. G. van Muiden 
(lid Unieraad, lid Permanente Programadvies- 

commissie CDA, algemeen secretaris Nederlandse Christelijke
Ondernemersverbond).

Terugblik en vooruitzicht op het regeringsbeleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf

Middenstand kwam in beweging

Een van de markante ontwikkeiingen in het 
afgelopen jaar is geweest, dat voor het eerst 
in de geschiedenis middenstanders in grote 
getaie hebben gedemonstreerd op het Ma- 
iieveid en op het Binnenhof. Meer dan 9000 
ondernemers en hun vrouwen waren op één 
van de zeer siechte regenachtige en winde
rige najaarsdagen (28 octoher), die ons te 
natte seizoen kenmerkten, uit hun bedrijven 
gekomen om de leden van de Tweede Ka
mer mededeling te doen van hun misnoegen 
over het beleid van het Kabinet-den Uyl en 
hun gebrek aan vertrouwen in een Rege
ring, die zelhi kans ziet goede maatregelen 
zo slecht te presenteren, dat onnodig op het 
hart werd getrapt bij die brede schare van 
zelfstandige werkers in handel, ambacht, 
vervoer, horeca en dienstverlening. Naast de 
grote zakelijke bezwaren tegen het sociaal- 
economische en fiscale beleid, was er ook 
het protest tegen de miskenning, tot uit
drukking komend in een reeks bonte televi- 
sieuitspraken van de minister-president 
zelf: „het voegen van de motie Kruisinga by 
de overbodige stukken”, „het pakket maat
regelen op Prinsjesdag omvat ook maatre
gelen voor de middenstand, maar de mid
denstand moet niet denken, dat het Sinter
klaasavond zal worden” om er zo maar 
enkele te noemen.
Dat de heer den Uyl als minister-president 
nog maar moeilijk zijn rol als oppositie
leider kan vergeten en hiervan in houding 
en uitspraken voortdurend blijk geeft, valt 
in het bijzonder slecht bij een gezagsge
trouw en gouvernementeel denkende bevol
kingsgroep als het midden- en kleinbedrijf. 
De middenstand, ook als het om eigen be
langen gaat, is vaak lauw, moeilijk ter ver
gadering en uit de huizen in beweging te 
krijgen. Daaruit ontstaat wel eens de ver
keerde indruk, dat men ook over zich wil la
ten lopen.
Welnu als men dan in beweging komt, is ie
dereen verbaasd en wordt tegelijkertijd de 
angst opgeroepen voor acties van rechts, 
burgerlijke ongehoorzaamheid en ongeoor
loofde pressie van een belangengroep.

Er wordt tegenwoordig veel gedemonstreerd 
in Den Haag. Men heeft neiging, als we let
ten op de onmenselijk zware taak, die de 
Haagse politie in 1974 heeft moeten ver
richten voor veiligheid en ordehandhaving, 
om ook eens een demonstratie te laten 
houden tegen het onmatig veel demonstre
ren, vaak gepaard met ordeverstoring, soms 
nog erger vernieling en toebrenging van 
persoonlijk letsel. Dat de demonstratie or
delijk is verlopen, zonder enige wanklank 
anders dan ludieke kreten en uitingen van 
opgekropte frustraties, is niet in de eerste 
plaats te danken aan het organisatiecomité, 
maar aan de middenstanders zelf. De 
complimenten van de politie na afloop be
wijzen, dat middenstanders niets liever wil
len dan in vrede en ordelijk hard te werken 
aan hun -eigen toekomst en die van hun 
kinderen.

Maar dat laatste staat nu net op de tocht. 
Tijdens de openbare kadervergadering op 
de Woensdag na Prinsjesdag gehouden, was 
de uitroep van een oudere ondernemer te
kenend: „voor mijzelf hoeft het niet meer, 
maar ik vraag recht voor mijn kinderen”.

Reële daling van het gezinsinkomen

Anders dan bij.een naamloze vennootschap.

waar de winst de restpost is, nadat rente op 
het kapitaal en salaris en oudedagsvoorzie
ning van de leiding zijn betaald, is het 
ondernemersinkomen in het midden- en 
kleinbedrijf ook vergoeding voor eigen ar
beid en arbeid van medewerkende gezinsle
den. Of deze arbeid redelijk betaald wordt, 
is afhankelijk van de bedrijfsresultaten. Het 
is een risicoinkomen.
Dat risico aanvaardt de ondernemer. De 
wisselvalligheden van de markt, de wijzi
gingen in de economische structuur, ver
anderingen in het consumptiepatroon, het 
zijn zaken, die net als de concurrentie be
horen tot het wezen van het onderne
merschap, de ziel van de negotie. Een goed 
koopman accepteert ook zijn verlies en 
neemt met genoegen zijn winst, dat meer is 
dan geld. Het is tevens beloning voor in
spanning en geeft de vreugde van een goed 
perspectief. Ondernemers, die zekerheid 
zoeken en een gezapige rust, ken ik niet. 
Maar als de overheid met loon-, prijs- en 
belastingmaatregelen marktverstorend 
werkt, ondernemersinkomens bewust ver
kleint, ook de kleine inkomens, een stuk 
perspectief wegneemt, dan komt die onder
nemer in opstand: zijn structuur waarbin
nen hij met hard werken en veel risico’s za
ken moet doen, wordt kunstmatig en onno
dig ondergraven.
Als gevolg van het alsmaar sinds het optre
den van het Kabinet in Mei 1973 verscher
pen van het prijsbeleid en het via wettelijke 
loonmaatregelen omhoogstuwen van de 
loonkosten (loonsomstijging in de detail
handel in 1974 ongeveer 28 procent), ge
paard gaande met het niet toepassen van de 
inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting 
voor 1974, trad in 1974 een forse reële inko
mensdaling op nadat in 1973 ook al een 
aanzienlijke daling was opgetreden. Het er
ge was, dat hiervoor al bij de Algemene Be
schouwingen in de motie Kruisinga was ge
waarschuwd in oktober 1973, welke waar
schuwing in Mei 1974 bij de bekende inter
pellatie Kruisinga werd herhaald. Cijfers 
door de middenstand overgelegd werden in 
twijfel getrokken, maar al spoedig daarna 
door het Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf bevestigd.
De meest dwaze maatregel, waartegen de 
grote demonstratieve vergadering van 
Januari 1974 was gericht, was wel de 
„wachtkamerbeschikking” van Christen
democraat Lubbers, later verzacht en in 
Mei ingetrokken, waartegen zich de motie- 
Schouten, Schoften, van Amelsvoort begin 
Februari eveneens verzette: het verbod voor 
de detailhandel gedurende een maand om 
gestegen inkoopprijzen door te berekenen 
in de eindprijs. Nota Bene: het verbod om 
gestegen kosten door te berekenen in de 
handelsmarge, behoudens een te lage 
aanpassing van de géldmarge, zoals die gold 
op 15 augustus 1972, bestond al en leidde 
rechtstreeks zoals de cijfers van het EIM 
aantoonden tot een forse reële inkomensda
ling.
Nu moest in een periode van inkoopprijs
stijgingen van soms tientallen procenten (in 
1974 steeg het invoerprijspeil met 35 pro
cent!) de ondernemer deze kostenstijging 
voor eigen rekening nemen gedurende een 
bepaalde periode. Bovendien werden de in
koopprijsstijgingen bij groothandel en 
industrie voor twee maanden „bevroren” en 
kwam daarna deze „prop” ook nog eens 
voor rekening van het midden- en kleinbe
drijf.
Dit betekende in bepaalde gevallen, dat het 
gehele inkomen zou wegvallen en met vol

Unieleden in Utrecht en naaste om geving:

Slaapplaats gevraagd voor nacht van 
7 op 8 februari
Voor de deelnemers aan de algemene ver
gadering van de CHU op vrijdagavond 7 fe
bruari en zaterdag 8 februari te Utrecht zijn 
slaapplaatsen nodig in de stad Utrecht en 
naaste omgeving. De vergadering zal name
lijk vrijdagavond niet zo vroeg afgelopen 
zijn. En zaterdagmorgen wordt weer vroeg 
begonnen.
Voor veel deelnemers zal het niet mogelijk 
zijn des nachts heen en weer te reizen en 
vandaar dat Unieleden, die in de omgeving 
van het Jaarbeurscongrescentrum wonen — 
de vergaderplaats — opgeroepen worden 
een slaapplaats ter beschikking te stellen.

Zij die slaapruimte hebben, kunnen dit op
geven bij mejuffrouw A.C. Wessels, Prinses 
Beatrixlaan 17 te Utrecht, telefoon 030- 
441543.

N.B. Aan de kiesverenigingen is reeds ge
vraagd aan het Uniebureau, Wassenaarse- 
weg 7 te Den Haag op te geven, wie in 
Utrecht wil overnachten. De verzoeken om 
een slaapplaats moeten derhalve aan het 
Uniebureau worden opgegeven — telefoon 
070-244516.

Uniebureau

komen verlies moest worden gewerkt, let 
wel niet op grond van de wisselvalligheden 
van de markt of door de oliecrisis, die het 
zakenleven toch al voor grote moeilijkheden 
plaatste, maar door een overheidsmaatre
gel. Waarvoor had de hard werkende mid
denstander deze straf verdiend?

Kamer verleende gehoor.

Overzien we de in de loop van 1974 getrof
fen maatregelen, die positief waren voor het 
midden- en kleinbedrijf, en er is gelukkig 
een verbetering gekomen, dan valt het op, - 
dat zij vrijwel alle zijn afgedwongen door de 
Kamer of op zijn minst in de Kamer sterk 
zijn bepleit en de Regering er wel mee 
moest komen. De controlerende functie van 
het parlement en de kracht van het gespro
ken en geschreven woord hebben, als we de 
tussentijdse balans opmaken, gunstige ge
volgen gehad voor het midden- en kleinbe
drijf. Van een vervreemding tussen parle
ment en midden- en kleinbedrijf, levensge
vaarlijk vpor de democratie, is op dit mo
ment gelukkig dan ook geen sprake. Het 
spreekt vanzelf, dat ik hierbij in het 
bijzonder Kruisinga, van der Mei en Schol- 
ten (zonder iets te kort te willen doen aan de 
andere fractieleden) lof toezwaai, niet, voor 
wat anderen vaak dachten en zeiden het 
vechten voor de belangen van het midden- 
en kleinbedrijf om der wille van het opposi
tie voeren en voor eigen politiek gewin, 
maar juist voor het feit, dat ze voortdurend 
functioneerden als het geweten van vele 
andere fracties en gaarne om der wille van 
de goede zaak ook vaak het initiatief over
lieten aan andere fracties (Moties Schouten, 
van Amelsvoort, de Ruiter, Nooteboom) dan 
wel moties ingetrokken als er andere voor
stellen of moties kwamen, die in ieder geval 
niet in gevaar mochten komen. Het mid
den- en kleinbedrijf heeft het in 1974 vooral 
van de CDA-fracties moeten hebben en de 
CH-fractie heeft daarbij voortreffelijk de 
spilfunctie vervuld.
Enkele duidelijke voorbeelden zonder volle
dig te willen zijn:
a. het kabinet kwam in het voorjaar met 

een programma van ruim twee miljard 
(waarvan 750 miljoen voor verhoging van 
de belastingvrije sommen in de inkoms
tenbelasting, 750 miljoen verruiming 
investeringsaftrek en de rest in de directe 
sfeer van de overheidsuitgaven) om de 
stagnerende economie impulsen te ge
ven. Echter geen enkele gerichte maatre
gel voor het midden- en kleinbedrijf en 
geen versoepeling van het prijsbeleid. Bij 
amendement van de CDA-fracties werd 
per 1 januari 1974 het reserveringsper- 
centage aftrekbaar voor de inkoms
tenbelasting voor de fiscale oudedagsre- 
serve verhoogd van IVi procent naar 8 
3/4 procent. De Regering kwam voor 
1975 op Prinsjesdag conform de afspra
ken gemaakt in het Kabinet Biesheuvel 
met de verhoging tot 10 procent. Daar
voor is achter de schermen gevochten.

b. Schoften lanceerde in september in het 
„Financieel Dagblad” de idee om ernst 
te maken met verbetering van het fiscale 
regiem betreffende de voorraadwaarde- 
ring in het midden- en kleinbedrijf; im
mers inflatoire schijnwinsten worden be
last. Een studiecommissie alleen is niet 
voldoende als aangekondigd bij de Mil
joenennota, een tijdelijke maatregel, die 
onmiddellijke verlichting brengt is no
dig. Hij stelde voor een zelfstandigenaf
trek in te voeren. Onder druk van de Ka
mer (de desbetreffende motie- 
Nootenboom hoefde net niet in stem
ming gebracht te worden) beloofde de 
Regering een zelfstandigenaftrek voor de 
jaren 1975 en 1976, welke aftrek nog zal 
worden verhoogd door de gedane toezeg
ging van de Regering onder druk van de 
Kamer, (als gevolg van de motie-van 
Amelsvoort bij de behandeling van het 
3‘/2 miljardenplan, dat de Regering 
aankondigde na het houden van de Al
gemene Beschouwingen als antwoord op 
de snel verslechterende economie en de 
werkgelegenheid).

c. Schoften en Vermaat vochten voor een 
kleine drukverlichting voor de lagere 
middengroepen; naast de verlaging van ƒ  
150,— +  ƒ  100,— = ƒ  250,— voor ieder
een, ook nog eens ƒ  180,— voor de inko
mens tussen globaal ƒ  26.000,— en ƒ  
46.000,—. Er ontstond zelfs een crisis
sfeertje door tijdens het debat over het 
dekkingsplan; we kregen echter geen

Kerst(in)formateur, maar een verlaging 
voor de middengroepen van ƒ  80,—, door

ƒ  1000,— toevoeging aan de 31 procent 
schijf en ƒ  1000,— vermindering van de 
39 procent-schijf. Enerzijds een teleur
stelling voor Schoften, de ontwerper van 
het schijventarief, die zijn tarieflijn als 
maar meer ziet bederven door een hoge 
katterug maar anderzijds toch voor ve
len, ook juist in de middenstand, een re
den tot enige blijdschap, dat er al iets 
aan begrip is ontstaan juist voor deze in
komensgroep, die hun inkomen ook no
dig hebben voor reservering in het be
drijf om de inkomensbron voor de toe
komst te kunnen blijven behouden,

d. Het niet doorgaan van de inflatiecorrec
tie in 1974 en het slechts voor 80 procent 
toepassen voor 1975 was juist voor de 
CDA-fracties reden te pleiten voor te
rugkeer van deze verkeerde weg. Het 
artikel van Schoften in dit blad bij de be
spreking van de Miljoenennota loog er 
niet om.
Bij het 3‘/2 miljard-plan werd in feite 
bijna de 100 procent inflatiecorrectie be
reikt, maar het mocht zo niet heten. Ver
hoging '̂an de belastingvrije sommen en 
de tariefschijven met IV2 procent heette 
het.

1975 inkomensstagnatie
Voor zover nu is te overzien, zal beneden 
nominaal ƒ  34.000,— ondernemersinkomen 
Sprake zijn van ongeveer één procent reële 
inkomensverbetering ten opzichte van het 
slechte jaar 1974 (-10, 1973 -8), waarmede 
ten opzichte van 1972 de reële inkomensda
ling nog altijd ongeveer 17 procent zal zijn 
tegenover in elk geval ruim 10 procent reële 
verbetering (voor de lager betaalden veel 
meer) voor de loontrekkende.
Dan moet echter de recessie in 1975 niet 
dieper en breder gaan optreden dan we hem 
nu zien. Als de bestédingsverruimende 
maatregelen een groter effect zouden heb
ben, dan nu is berekend, kan het meevallen. 
Vast staat echter, dat in de psychológischü 
benadering van hét midden- en kleinbedrijf 
in het nieuwe jaar nog veel valt goed te ma
ken. Misschien maakt Den Uyl dit jaar nog 
eens de gang naar Canossa en vertelt hij 
tijdens een spreekbeurt op een midden- 
standscongres, dat hij een warm voor
stander is van een gezond en dynamisch 
midden- en kleinbedrijf en hij zich in het 
verleden nog al eens vergist heeft, al was het 
maar in zijn woordkeus.
Aan een uiteenzetting over een socialistisch 
middenstandsbeleid is geen behoefte meer; 
dat heeft Van Thijn al gedaan op het 
congres van het Koninklijk Verbond van 
Ondernemers. En het beleid zelf is geen 
stemmentrekker bij de middenstand, dat 
weet Van Thijn nu inmiddels ook.

CHU via radio
De eerstvolgende radio-uitzending 
van de CHU, in het kader van de 
politieke zendtijd, is vrijdagavond 10 
januari, van 18.20 tot 18.30 uur, via 
de radiozender Hilversum 2.
De daarop volgende Uitzending is 
vrijdagavond 24 januari, zelfde tijd 
en zelfde zender.
De radiouitzendingen van de CHU 
vallen steeds op vrijdagavond om de 
veertien dagen.

Bewaar dit nummer van 
„De Nederlander”
Dit nummer van het ledencontact
blad „de Nederlander” bevat stuk
ken, welke betrekking hebben op de 
agenda van de algemene vergadering 
van de CHU, welke op vrijdag 7 fe
bruari en zaterdag 8 februari te 
Utrecht gehouden wordt. De leden 
van de CHU, die deze vergadering 
zullen bijwonen, dienen derhalve dit 
nummer van „de Nederlander” te be
waren om het te kunnen meenemen 
en gebruiken op de algemene verga
dering.
Ook het vorige nummer van het Jè-i 
dencontactblad, gedateerd vrijdag 13 
december 1974, bevatte stukken, die 
voor de algemene vergadering be
stemd zijn. Ook dat nummer zal 
meegenomen moeten worden naar 
Utrecht.
Het ligt niet in de bedoeling de stuk
ken afzonderlijk rond te zenden.
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DE GRONDSLAG
door ds. A. de Haan

„Gelooft gij dat het evangelie van 
Gods genade in Jezus Christus in het 
schriften van het oude en nieuwe tes
tament vervat en door de kerk in de 
artikelen van ons christelijk geloof 
beleden, de eitige weg ten leven is?

Doopvraag

De titel van dit artikel is ontleend aan het dienstboek voor de Nederlands Hervormde kerk 
— sedert 1955 herhaaldelijk herdrukt, maar nog steeds in ontwerp! — Bij de bediening van 
de heilige doop kan de kerkeraad keuze maken uit drie mogelijkheden. Dit is de eerste 
vraag van de tweede mogelijkheid. Ik koos deze titel in verband met de discussie over de 
formulering van de statuten van het CDA, hoofdstuk I, art. 2, de grondslag.

Wat is de vraag?

Artikel 2 luidt: het Christen Democratisch Appèl aanvaardt het evangelie als richtsnoer 
voor het politiek handelen. Mr. Beernink — zie ,JDe Nederlander” van 13 december jJ. — 
heeft er aan herinnerd dat 100 C.-H.-Mesverenigingen en vele antirevolutionaire kiesver
enigingen voorgesteld hebben het woord evangelie te vervangen door het „Woord Gods”, of 
eenvoudig door ,4e Bijbel”. In het woord „evangelie” ziet men een verschralingen ver
magering van de grondslag.

Fijn, welbedankt, kiesverenigingen!

Het zou natuurlijk wel gemakkelijk geweest 
zijn voor alle CDA-enthousiastelingen wan
neer iedereen onmiddellijk zijn instemming 
had betuigd. Maar, zou dat ook goed zijn 
geweest voor de ontwikkeling van het 
denken over het CDA, hoe het wel moet en 
hoe het niet moet? Ik dacht van niet. Fijn 
dus, dat zovelen gereageerd hebben en zich 
verdiept hebben in de vragen van de for- 
muliering van de basis. Dat houdt een goe
de belofte in voor de toekomst. Unievoor- 
zitter Van Verschuer zei: geen pijnloze 
bevalling voor het CDA en: wij willen wel 
een stuk van onze geestelijke bagage en 
onze politieke overtuigingskracht in
brengen in het federatieve huis. Terecht.

Het woord: evangelie, te mager?

Over de betekenis van het woord evangelie 
en het taalgebruik spreken we verder. Ik 
geloof dat het wenselijk is dat we ons allen 
afvragen of het alleen gaat — hoe belang
wekkend Op zichzelf ook — om een discus
sie over het gebruik en de interpretatie van 
de woorden: evangelie, Gods Woord, of 
Bijbel, of dat het hier ook aarzelingen en 
twijfels brengt ten aanzien van de gehele 
opzet en ontwikkeling van het CDA. 
Daarom is het goed dat Steenkamp — zie 
De Nederlander van 13 december 1974 — 
nog eens onderstreept heeft:
„ . . .  wil ik er nog eens op wijzen dat wij 
daarbij koersen naar een federatievorm. 
Ook daarover moet geen misverstand be
staan. Wij zijn nog niet toe aan een een
heidsorganisatie, 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 
moderne opzet.”

Te snel?

Wanneer er werkelijk eens wat nieuws gaat 
gebeuren in de Nederlandse politieke 
verstandhoudingen, spreekt het vanzelf dat 
verschillenden zich zullen afvragen of de 
bodem wel stevig genoeg is. Hollen som
migen niet te hard en te gemakkelijk door? 
Ouderen onder ons weten nog heel goed hoe 
Gereformeerd en Hervormd vaak lijnrecht 
tegenover elkaar stonden om over Prote
stant en Rooms-Katholiek maar te zwijgen. 
Tegelijkertijd dienen we ons te realiseren 
dat vele jongeren niet begrijpen waarom we 
zoveel tijd nodig hebben om als christenen 
ons politiek aaneen te sluiten. Daarom is 
het goed dat we stap voor stap gaan.
Dat zal altijd te snel zijn voor sommigen en 
te langzaam voor anderen. Het belang
rijkste is echter of we een doel voor ogen 
hebben, een visie, waaraan we in alle ge
brekkigheid gestalte willen geven.

Wat willen we? Wat hopen we?

Nog eens Steenkamp in hetzelfde artikel 
„Ook van mijn kant wil ik nog eens zeggen 
dat er over onze grondslag geen misver
standen kunnen en mogen bestaan. Wij wil
len toewerken naar de samenleving die ons 
in de bijbel getekend en voorzegd werd. Dat 
is onze opdracht in ons dagelijks leven, en 
in ons gezin, ons werkmilieu en natuurlijk 
ook in ons politiek en maatschappelijk 
werk. Daarvoor kunnen wij het evengelie 
niet missen.” Nu gaat het om de vraag of wij 
ons hierin kunnen vinden. Natuurlijk, met 
onze eigen woorden.
Wij weten dat we van ons uit geen vol
maakte wereld zullen krijgen. Maar ge
meente moet eersteling zijn. Tekenen van 
het Rijk oprichten. Zout en Licht zijn. De 
hoofdvraag lijkt me, of we willen dat alle 
christenen zich op politiek terrein samen 
zouden vinden, worstelen met wat God ons 
vraagt, levend met Zijn geboden en uit Zijn 
beloften, bezig zijn op deze aarde die aan de 
Heer toebehoort. ...
Willen we werkelijk God dienen en willen 
we dat in de politiek doen met hen die ook 
God willen dienen? En als we daar „ja op 
zeggen, wat betekent dat dan? En, als dan 
anderen — met wie we graag willen 
samen werken — zouden zeggen: kunnen we

Op de vergadering van de Unieraad 
van de CHU, welke vorige maand 
gehouden werd en waar het ontwerp 
van de statuten voor het CDA in be
spreking kwam, is afgesproken dat 
ter voorbereiding van de discussie 
over artikel 2 van het ontwerp op de 
komende buitengewone algemene 
vergadering van de CHU een 
theoloog verzocht zou worden over 
de grondslag te schrijven.
Het verheugt het Uniebestuur dat ds. 
A. de Haan, secretaris-binnenland 
van de Raad van de Zending der 
Nederlandse Hervormde Kerk, be
reid was de gedachte inleiding te ver
zorgen.

De redactie van het ledencontactblad 
„de Nederlander” heeft gaarne plaats 
gegeven aan het artikel van ds. De 
Haan en ziet het stuk als een waar- 
devolle bijdrage aan de komende ge
dachtenwisseling op vrijdag 7 fe
bruari en zaterdag 8 februari.

n

niet van „het evangelie” als richtsnoer spre
ken, dat is ons duidelijker dan „de Bijbel”, 
of dan „het Woord Gods”, moeten we dan 
zeggen: de. samenwerking gaat niet door 
omwille van dat woord? Of zouden we eerst 
eens naar ons woordgebruik kunnen kijken. 
Zou het woord „evangelie” ook onze lading 
die we inbrengen en willen vasthouden, 
kunnen dekken?

Evangelie

Evangelie betekent „blijde goede bood
schap”. Ik maakte een' keuze uit de teksten 
die in aanmerking komen in dit verband 
genoemd te worden. Blijde boodschap 
klinkt ook al in het Oude Testament.
Jesaja 52 : 7: Hoe liefelijk zijn op de bergen 
de voeten van den vreugdebode, die vrede 
aankondigt, die goede boodschap brengt, 
die heil verkondigt, die goede boodschap 
brengt, die heil verkondigt, die tot Sion 
spreekt: Uw God is Koning . . . .
Psalm 40 : 10: Ik verkondig de blijde mare 
van uw gerechtigheid in een grote 
gemeente . . .

Psalm 68 : 12: De Here deed het macht
woord weerklinken: de boodschapster van 
goede tijding waren van een grote schare . . .

Jesaja 61 :1: Hij heeft mij gezonden om een 
blijde boodschap te brengen aan oot- 
moedigen, om te verbinden begrokenen van 
hart, om voor gevangenen vrijlating uit te 
roepen en voor gebondenen opening der 
gevangenis, om uit te roepen een jaar van 
het Welbehagen des Heren en een dag der 
Wrake van onzen God . . .

Het is uit deze voorbeelden duidelijk dat het 
begrip Blijde Boodschap veelomvattend is. 
Deze brede en diepe (!) betekenis blijkt in 
het Nieuwe Testament o.a. uit de volgende 
teksten.

Mattheüs 4 : 23: . . .  en verkondigde het 
evangelie van het Koninkrijk . . .
Mattheüs 11 : 5: . . .  en armen ontvangen 
het evangelie . . .

Mattheüs 24 : 14: En dit evangelie van het 
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepre
dikt worden . . .

Marcus 16 :15: . . .  verkondigt het evangelie 
aan de ganse schepping.

Lucas 9 : 6: overal het evangelie predikende 
en genezingen doende.

Romeinen 1 : 16: Want ik schaam mij het 
evangelie n ie t. ..

Typerend voor het gebruik en de betekenis 
van het woord evangelie is ook 1 Petrus 1 : 
25 Petrus citeert Jesaja 40 en eindigt met 
de woorden: . .  .maar het woord des Heren 
blijft in der eeuwigheid. Dit is nu het woord 
dat u als evangelie verkondigd is.

De opsomming is verre van volledig. Mag ik 
als conclusie zeggen dat het woord 
„evangelie” hier veelal de gehele ver
kondiging omvat, of . . .  met de doopvraag, 
het evangelie van Gods genade in Jezus 
Christus in de schriften van het Oude en 
Nieuwe Testament vervat.

Ons taalgebruik
Ik moet krachtig weerstand bieden aan de 
verleiding om veel voorbeelden te noemen. 
Ik begin even met een jeugdherinnering. Ik 
groeide op in Antwerpen waar mijn vader 
predikant was. In de dertiger jaren hield va
der voor het eerst voor de Belgische 
nationale omroep een protestantse 
meditatie. Jos en Jeanne, bij wie we altijd ijs 
kochten hadden ook geluisterd. Toen ik hen 
naar hun ervaringen vroeg, zei Jos: Tc Heb 
tegen Jeanne gezegd, z’just gelijk een 
christen.
Een paar jaar later nodigde ik een gen
darme (marechaussé) eens uit om bij ons in 
de kerk te komen. Hij keek me verbaasd 
aan en ze i:^ag  een christenmens daar ook 
binnen komen? Christelijk (school, politiek 
etc.,) is in Nederland altijd „protestants” en 
in België altijd Rooms-Katholiek. 
Woorden hebben voor ons een bepaalde be
tekenis en wekken bepaalde associaties op. 
Het kan daarbij zeer verschillend zijn wie 
een bepaald woord gebruikt. Ik geef een 
voorbeeld.
Naast de Nederlandse Christelijke Radio
vereniging is de Evangelische Omroep 
gekomen. Had dit moeten zijn de : bijbelse 
omroep of de omroep van Gods Woord? In 
elk geval zullen de oprichters met het ge
bruik van het woord „evangelie” niet aan 
een verschraling van de bijbelse boodschap 
gedacht hebben of aan het gebruik van het 
woord evangelie als een onderdeel van de 
bijbel.
Misschien heb ik het mis, maar ik kan het 
gevoel niet helemaal van me af zetten dat 
enerzijds in een aantal protestantse kringen 
het woord Bijbel en Gods Woord gehan
teerd werd waar anderen liever of eerder 
van het Evangelie spreken, maar toch in 
vele opzichten hetzelfde bedoelen. Ander
zijds dat het hanteren door — laten we eer
lijk zijn — de roomskatholieken van het 
woord „evangelie” voor een aantal pro
testanten niet genoeg houvast geeft om 
helemaal vertrouwd met elkaar in zee te 
gaan. De vraag die eigenlijk overblijft is 
dan, willen we het met elkaar wagen? 
Elkaar geloven op de woorden, en op de niet 
te miskennen duidelijke uitleg?

Nog een paar voorbeelden
Nu ik er toch mee bezig ben, heb ik gebruik 
van het woord evangelie hier en daar eens 
nagegaan.
Ik las dat in december 1966 drs. Tilanus een 
werkgroep geïnstalleerd had die opdracht 
kreeg te formuleren wat in deze tijd de 
betekenis is van het Evangelie voor de 
politiek. In de inleiding staat: de CHU kan 
gekarakteriseerd worden als een evange
lische volkpartij. Dit houdt in dat ze zich in 
de politiek wil laten leiden door een mens
en maatschappijbeschouwing die getoetst is 
aan het Evangelie van Jezus Christus. Van 
Haersma Buma sfchrijft: ik dacht dat hier 
nu juist het uitgangspunt gegeven wordt 
voor een partij die de hedendaagse demo
cratische samenleving vanuit het Evangelie 
een visie wil bieden op staat en maatschap
pij-
In het heldere artikel van dr. Schroten — 
CH-Tijdschrift september 1973 — getiteld 
De Uitdaging van het Evangelie en als 
ondertitel: Over de betekenis van de C in 
het Christendemocratisch Appèl — een 
artikel om te herlezen en bij de hand te 
hebben als het over de grondslagen gaat — 
lezen we op pag. 83 (het gaat om het 
voorbeeld): welke functie heeft het evangelie
— de bijbel — en ten tweede: Wat is de 
politieke relevantie van de bijbel?

Even verder lezen we: Volgens de resolutie 
is de functie van de bijbel — het evangelie
— dat hij een uitdaging is tot politiek 
handelen. Het gaat er mij om hier aan te 
tonen hoe bijbel en evangelie eigenlijk door 
elkaar gebruikt worden.

Woord ,evangelie” geen verschraling
Ik hoop in het bovenstaande afdoend te 
hebben aangetoond dat het woord 
„evangelie” geen verschraling behoeft in te 
houden. Omwille van de lengte van het arti
kel ga ik er nu aan voorbij dat als iemand 
zegt: mijn norm is de bijbel, ik daarbij ver
onderstel dat hij het Evangelie bedoelt in de 
zin van de doopvraag. Jezus Christus is de 
Weg en de Waarheid en het Leven zo zullen 
we de bijbel lezen. Hier komen de vragen 
om de hoek kijken waarvoor we ook bij Van 
Ruler terecht kunnen. Wat is de betekenis 
van de vervulling van de wet.

Beernink citeert Leviticus 19 en terecht.

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDAKfiE:

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;

, drs. G. van Leyenhorst.

EINDREDAKTIE:
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.

REDAKTIE-ADRE&
Postbus 8822, 's-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIE-ADRES:
(Abonnementen, adres
veranderingen voor het 
CH-weekblad „de Nederlander” en 
advertenties); Van Deventerlaan 
49, Voorburg Tel. (uitsluitend 
overdag): (070) 861529. 
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „de Nederlander” te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
Wassenaarseweg 7, 's-Gravenhage.

Abonnementsprijs f20,- per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.
Druk; B.D.U. b.v., Barneveld. 

Postbus 67.
Telefoon; 03420-3141.

Dank aan de vele kiesverenigingen 
en leden die ons op het Uniebureau 
de beste wensen deden toekomen. 
Wij wensen u van onze kant veel heil 
en zegen!

Het personeel van het Uniebureaulureau

Betaling abonnementsgeld 1975 voor 
het CH. Weekblad ,4© Nederlander”

Een aantal abonnees op het C.H. 
Weekblad „de Nederlander” was zo 
vriendelijk het abonnementsgeld 
voor 1975 per giro of op andere wijze 
over te maken. Daarvoor zeggen wij 
dank. Ondanks het feit, dat enkele 
malen werd gepubliceerd in het 
weekblad, dat de abonnementsprijs 
voor 1975 inplaats van ƒ  17,50 moest 
worden verhoogd tot ƒ  20,—, werd 
dit door velen over het hoofd gezien 
en werd aan ons nog ƒ  17,50 toege
zonden. Wij verzoeken die abonnees 
vriendelijk het aanvullende bedrag 
ad ƒ  2,50 alsnog over te maken op 
postrekening no. 70154, ten name 
van administratie Stichting Unie
pers, Voorburg. De acceptgirokaar
ten voor de abonnees die nog niet 
hebben betaald worden medio 
januari verzonden.

De Administratie.

Maar het moet duidelijk zijn dat niet geheel 
Leviticus 19 voor ons norm is. Leest u het 
maar eens in zijn geheel door! Het woord 
„evangelie” omvat de gehele bijbelse bood
schap, ook de tien geboden. Maar er zijn 
geboden in de bijbel, die we — al klinkt dat 
misschien oneerbiedig —; en zo is het niet 
bedoeld — gewoon naast ons neerleggen 
omdat Jezus Christus gekomen is die de wet 
heeft vervuld (Mattheüs 5 : 17) Paulus 
schrijft: Want een ander fundament dan 
dat hier ligt, namelijk Jezus Christus, kan 
niemand leggen (1 Corinthiërs 3 : 11).

Ook de bisschoppen

Dat de rooms-katholieken ook meer dan 
een stukje bijbel onder het woord evangelie 
verstaan wordt goed gëillustrerd uit het 
voorbeeld van Beernink over de vastenbrief 
van de bisschoppen en het gebruik van 
Psalm 139.

Artikel 2 en de Beginselverklaring van het 
CDA

Samenvattend ben ik van mening dat de 
zinsnede „Het Christen Democratisch Ap
pèl aanvaardt het evangelie als richtsnoer 
voor het politiek handelen, niet in strijd is 
met en niet minder wil zeggen dan wat de 
beginselverklaring van de CHU zegt: „De 
Christelijk Historische Unie acht het Bijljels 
getuigenis van Gods beloften en geboden 
van beslissende betekenis, zowel voor de 
overheid als voor de mens en maatschappij.

(ds. A. de Haan)
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Werkgelegenheid centraal bij debat over Sociale Zaken
door; dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfraktie

Het debat in de Tweede Kamer by de be
groting van sociale zaken voor het berstre- 
ces heeft zich geconcentreerd op een tweetal 
belangrijke en principiële zaken, dat van de 
werkgelegenheidsbevordering en dat van de 
economische groei in verband met de 
werkgelegenheid.
Helaas laat de beschikbare ruimte in dit le
dencontactblad niet toe hier uitputtend op 
in te gaan.
Daarom moet ik nu volstaan met de letter
lijke weergave van enkele passages uit het 
debat, waarin de belangrijkste vragen wer
den gesteld.
In één der volgende nummers van „de 
Nederlander” zal ik dan meer uitvoerig op 
het debat terugkomen.
Het werkgelegenheidsbeleid tot nu van dit 
kabinet is niet erg indrukwekkend. Terzake 
werd mijnerzijds het volgende gesteld:
„De werkgelegenheidsproblematiek is een 
geweldige problematiek, mij dunkt op dit 
ogenblik de belangrijkste sociale pro
blematiek in dit land.
Terwijl in de interimnota was aange- 
kondigd, dat de definitieve nota werkge
legenheid in december zou verschijnen, is 
ter vergadering van de vaste commissie so
ciale zaken medegedeeld, dat dit pas in 
januari het geval zal zijn.
Dat is eigenlijk de mededeling van de zijde 
van het Ministerie van sociale zaken, die wij 
het meest hebben betreurd, maar wij hopen 
heel graag bevestigd te krijgen, dat die nota 
echt in januari komt. Anders zouden wij 
moeten overwegen — dat hangt van het 
antwoord van de minister af — hierop nog 
nader in te gaan en een uitspraak van de 
kamer te vragen.
De interimnota behandelt onvolledig de 
verhouding conjuncturele en structurele 
werkloosheid. Wil de minister in zijn re
pliek daarover enige ideeën ontvouwen?

Welk deel van de werkloosheid acht de 
Minister structureel en welk deel con
junctureel? Ik bedoel dan niet een wat 
schetsmatige aanduiding, maar een analyse 
per bedrijfttak, per leeftijdsgroep en per 
regio. Ik zie de minister dan ook graag 
ingaan op de problematiek van de 
jeugdwerkloosheid en de moeilijk her
plaatsbare oudere werknemer.
Dat is natuurlijk — ik realiseer het mij zeer 
wel — een zeer gecompliceerde zaak. Ik ben 
echter van oordeel, dat die analyse moet 
worden gemaakt, wil men een overtuigende 
en kwalitatief goede aanpak krijgen.
Dat moet de vraagstelling naar de struc
turele problematiek in mijn visie mede 
inhouden de vraag naar het type structurele 
moeilijkheid, dat daar aan de orde is.

mij echter nog zeer grote behoetten te 
bestaan, behoeften bovendien, waarvan de 
bevrediging zich wellicht beter verstaat met 
een groei van het nationaal inkomen, die 
minder schadelijke neveneffecten heeft en 
daardoor werkelijke groei van welvaart en 
welzijn geeft.
Een tekortkoming in het geschrift „Gerede 
Twijfel” is in mijn visie — ik hoop er nog 
eens in het partijblad „Nederlandse 
gedachten” van de minister op terug te ko
men — dat het onvoldoende het misver
stand in de discussie rond het begrip „groei 
van het nationaal produkt” heeft geanaly
seerd.

kader, zeker in de huidige omstandigheden, 
vraagtekens bij de bouwstop voor zie
kenhuizen en de personeelsstop voor het 
ziekenhuispersoneel. Daarover hoor ik 
graag het oordeel van de minister.
De wijziging in het bestedingspatroon bete
kent een wijziging in het percentage van het 
nationaal inkomen, dat wij in de verschil
lende sectoren besteden en willen besteden.

Terugkomen

Kwantitatief

Al die analyses moeten in hun conse
quenties kwantitatief worden benaderd. Ik 
mag dat alles natuurlijk niet vragen in een 
antwoord, dat de minister geeft. Een eerste 
fundamentele beschouwing zou ik daarover 
echter toch wel graag van hem te- 
gemoetzien. Daarbij merk ik nog het 
volgende op.
Er wordt wel eens gezegd, dat er een toe
nemend structureel arbeidsoverschot zou 
zijn te verwachten. Dat is hier bij het 
Kamerdebat herhaaldelijk aan de orde 
geweest. Ik ben daar nog niet zo van over
tuigd. Er zijn sectoren in onze samenleving, 
waar nog van een groot arbeidstekort 
sprake is.
Natuurlijk zal het zo zijn dat, zoals wij in de 
agrarische sector een grote uitstoting van 
arbeidskrachten hebben beleefd, wij nu in 
de industriële sector een uitstoting van 
arbeidskrachten gaan beleven.
In de sector van de dienstverlening lijken

Ik noem enkele sectoren waar die onge
dekte behoefte bestaat, met name de ge
zondheidszorg, de maatschappelijke dienst
verlening en de dienstverlening en de 
dienstverlening door het midden- en klein
bedrijf. Een goede welvaarts- en wel- 
zijnbeleid en een goed werkgelegenheids
beleid houden in onze visie ook in, dat men 
de werkgelegenheid daar bevordert waar 
die behoefte nog nadrukkelijk bestaat. Wij 
gaan naar mijn stellige overtuiging naar 
andere bestedingspatronen toe. Daar 
behoeven wij helemaal niet van te 
schrikken.
Natuurlijk onderken ik bij die verschuiving 
van de bestedingspatronen toe. Daar 
behoeven wij helemaal niet van te schrik
ken.
Natuurlijk onderken ik bij die verschuiving 
van de bestedingspatronen in het 
produktie- en consumptiepakket de bij
zondere positie en de bijzondere pro
blematiek van ons land met zijn hoge 
import- en exportquote.
Wat betreft de ongedekte arbeidsbehoefte 
noem ik als voorbeeld de sector van de ge
zondheidszorg. Persoonlijk zet ik in dit

De minister is in zijn antwoord slechts kort 
op de gestelde vragen ingegaan. Hij heeft in 
hoofdzaak verwezeii naar de volgende 
werkgelegenheidsnota, In die nota zal dan 
op deze overwegingen wel uitvoerig moeten 
worden teruggekomen. Hetgeen tegelijk een 
goede gelegenheid in een reactie onzerzijds 
kan zijn hierop terug te komen.
Wel wil ik nu nog herhalen wat door mij in 
een radiodebat met de parlementaire pers is 
gezeld, namelijk dat het conjuncturele ele
ment in de werkeloosheid thans wordt 
onderschat.
Daarin is onlangs prof. Ruften, secretaris
generaal van het departement van 
economische zaken ons bijgevallen. Voorts 
dat voorzover de werkeloosheid structureel 
is tot een andere aanpak dan tot nu door dit 
kabinet is getoond, moet worden 
overgegaan. Ook daarop komen we dan na 
publikatie van de interimnota terug.”

Tot zover mijn bijdrage aan hef kamer
debat over de begroting van het departe
ment van sociale zaken. Zoals gezegd hoop 
ik in een der komende nummers van het 
christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander” nader in te gaan op het 
kamerdebat.

Kruisinga.

De donkere dagen voor kerst ?
Donkere dagen voor de Christen-Democraten
door: A, J. Kaland, lid Unieraad, lid CDA- bestuur

Toen het dagelijks bestuur van het CDA op 
vrijdag 20 december 1974 in vergadering 
bijeen was, werd er op verzoek van Kruisin
ga nog een poosje nagepraat over de recente 
politieke gebeurtenissen in de Tweede Ka
mer.
De christen-democraten beleefden donkere 
dagen, in dubbele betekenis, in die laatste 
week voor Kerst. Maar niet alleen in de 
Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer 
was het mis.
De christen-democraten kwamen die week 
te voorschijn als een sterk verdeeld huis, 
zonder eigen gezicht, zonder eigen iden
titeit. En wat is er funester voor een poli
tieke partij dan de onherkenbaarheid? 
Alleszins begrijpelijk dat de KVP bij een 
politieke opiniepeiling werd vernield, dat de 
ARP belangrijk verloor en de CHU slechts 
een onbelangrijke winst boekte.

Toen ik in de discussie opmerkte dat het 
een trieste week was geweest voor de 
christen-democraten, kon niemand dat be
strijden. Integendeel, KVP-voorzitter De 
Zeeuw bevestigde dat openlijk.
Wat was er toch aan de hand?

Aardgas

Laat ik nu eens met de Eerste Kamer be
ginnen. Daar was aan de orde het ontwerp 
van Wet „Regelen met betrekking tot de 
prijzen en de tarieven voor het leveren van 
aardgas.”
Gebracht onder de dekmantel van energie
beleid joeg het kabinet een stukje onvoldra
gen wetgeving door de beide Kamers der 
Staten-Generaal. Niemand kon overigens 
de Wet afwijzen want de gehele rijksbegro
ting was er afhankelijk kan gemaakt. Daar-, 
door blijkt al overduidelijk dat het geen 
energiepolitieke maar veel meer een fiscale, 
althans een financiële regeling betrof.
Nu afgezien nog van de inhoud van de wet, 
was het duidelijk dat de regering de behan
deling in de Eerste Kamer niet meer serieus 
nam. De eerst-verantwoordelijke minister 
was bij de behandeling niet eens aanwezig.

terwijl het voorlopig verslag van de vaste 
commissie voor economische zaken toch 
echt niet zo lief was.
Trouwens, omdat de Wet per 1 januari 1975 
in werking moest treden hadden vele gas
distributiebedrijven reeds besluiten moeten 
nemen om tot tariefsverhoging over te gaan, 
zodat ook daar met het bestaan van de 
Eerste Kamer niet meer kon worden ge
rekend. En ziedaar, vele leden — onder wie 
de christen-democraten — stonden op en 
verzetten zich scherp. De betreffende 
ininister werd uit Brussel teruggeroepen, 
schorsingen vonden plaats, en tenslotte 
zakte het verzet van een deel der christen
democraten als een pudding in elkaar, ter
wijl de rest standvastig nee tegen het wets
ontwerp zei.
Grote macht wordt in deze wet bij de 
minister van economische zaken gelegd, de 
spreiding van macht wordt de nek omge
draaid en het geldt alleen voor gas. Voor 
electriciteit is een dergelijke wet kennelijk 
niet nodig omdat daar waar-te-goedkoop 
naar de huidige maatstaven gerekend, 
kernenergie wordt geleverd, een energie- 
politiek ingrijpen voor de schatkist toch 
niets zou opleveren.
Ik herhaal: onvoldragen wetgeving, gele
genheidswetgeving met een dubbele moraal, 
minachting voor de Eerste Kamer en wat 
zien we? Het kabinet-Den Uyl krijgt zin, 
want er is geen alternatief.
Tot schade van de christen-democratie. 
Waar was de herkenbaarheid? Waar de 
eigen identiteit?

meer dan 9 procent huurverhoging. Het feit 
dat er een meldingsplicht komt en dat de 
minister de maximeringsbevoegdheid 
krijgt, is in strijd met ons programma èn in 
strijd met het door de christen
democratische bewindslieden gevoerde
beleid.
Bovendien, er was geen enkel argument te 
bedenken waarop de totstandkoming van 
de wet rustte dan dat het in Keerpunt stond. 
De raad voor de Volkshuisvesting vroeg, 
eerder dit jaar, de bewindsman naar zijn 
motieven. Hij bleef het antwoord schuldig. 
Deze Raad adviseerde dan ook afwijzend. 
Wetgeving is geen hobby! Er zullen dege
lijke motieven aan ten grondslag dienen te 
liggen.
Niet alzo hier. Hoewel het CBS een lagere 
stijging van de huur registreert in de 
geliberaliseerde gebieden dan in die welke 
nog leven onder het automatisme van de 
Wet, was er „zorg” bij het kabinet dat dit 
wel eens kon veranderen!
Huren mogen vooral niet te veel stijgen. Of 
ze achter blijven bij de ontwikkeling van het 
overige kostenpeil is niet van belang. Als de 
gasprijs maar niet achter blijft bij de prijs 
die de oliesjeiks bedingen . . . .

Geen lente?

Van NRC-Handelsblad tot de Telegraaf 
schreven de hoofdredacteuren over het op
nieuw door de knieën gaan van de christen
democraten. Nu is het niet zo erg dat een . 
paar hoofdredacteuren dat schrijven, m aar' 
het wordt ook door de kiezers gelezen. Maar 
zelfs zonder dat te lezen wordt het de kiezer 
wel duidelijk dat, voortgaande op deze weg, 
de socialisten kennelijk zo’n goed program
ma hebben dat het geen enkele zin meer 
heeft om nog op de christen-democraten te 
stemmen........
Indien niet op korte termijn meer duidelijk
heid ontstaat omtrent het gezicht van de 
christen-democraten, hoeft het niet meer. 
Ik ben bang dat in dit geval nè de donkere 
dagen van voor Kerst geen lente meer zal 
volgen. Tenzij men er alsnog in zal slagen te 
komen met een nieuw geluid, een nieuw ge
zicht, een eigen identiteit die past bij de 
christen-democraten en waarin deze stro
ming zich onderscheidt van liberalen èn 
socialisten.
Middelburg, Kaland
jan. 1975

Huren

Gaan we thans over naar de Tweede Kamer. 
Daar draaiden minister Gruijters en zijn 
staatsekretaris de liberalisatie die op het 
gebied van de huren tot stand was gekomen 
— in grote delen van het land — de nek om. 
Overigens conform Keerpunt. Maar wel in 
strijd met het programma van de christen
democraten. Daarbij vind ik het persoonlijk 
minder belangrijk of er een meldingsplicht 
dient te komen bij meer dan 8 dan wel bij

Huurprijzen houden ten nauwste verband 
met de kwaliteit van de volkshuisvesting. Bij 
een laag huurpeil, en dat hebben wij, subsi
dieert de Overheid. Helemaal akkoord. 
Maar wat er aan subsidies terecht komt in 
zakken van mensen die dit helemaal niet 
nodig hebben is niet te becijferen. 
Niettemin, de geleide huurpolitiek dient te
rug te keren conform Keerpunt. De ambte
lijke rompslomp die daaruit zal voortvloe
ien, de bureaucratie, de centralistische 
macht van Haag, het is allemaal niet te 
voorzien als we die weg op gaan. Maar het 
moet!
De christen-democraten zijn tijdig gewaar
schuwd: door Van Thijn door Van Dam en 
door Schaefer. Het uur der waarheid zal 
slaan voor de christen-democraten bij het te 
volgen huur- en subsidie beleid.
We hebben het gemerkt!

Mr. W. Scholten

spreekt te Gouda
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid mr. W. Scholten spreekt op zaterdag 11 
januari te Gouda over het onderwerp „Een 
nieuw jaar .. . een nieuwe politiek?”.
Dit geschiedt op de jaarvergadering van de 
Statenkring-vereniging Gouda van de 
CHU, welke gehouden wordt in het 
gereformeerd vergadergebouw „’t Brand
punt” aan de Turfmarkt 58 te Gouda. 
Aanvang 10 uur des morgens.
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Statuten voor het CDA
In het leden-contactblad „de Nederlander” 
van 13 december 1974 zijn de door de kies
verenigingen ingediende amendementen 
weergegeven en de door het CDA-bestuur 
geadviseerde hierziene tekst. Enkele 
correcties gelieve u nog aan te brengen n.1. 
onder:
Inleiding 3e alinea: Voorstel 9 is ingediend 
door K.K.’s-Hertogenbosch en voorstel 14 is 
ingediend door Harderwijk.
Artikel 12: amendement K.K. ’s-
Hertogenbosch toevoegen: Toevoegen
tweede voorzitter, tweede secretaris en 
tweede penningmeester.
Discriminerende zin over de vrouw weg
laten.
Artikel 12: Tekst CDA-voorstel: U gelieve 
de zin „telkens drie leden benoemd door 
ARP, CHU en KVP” als volgt te lezen: 
„drie leden benoemd door de ARP, drie 
leden benoemd door de CHU en drie leden 
benoemd door de KVP;”
Artikel 14: onder tékst CDA-voorstel, 
tweede alinea dient u te lezen het woord- 
vcrcisBUs
Artikel 20/21: Tekst CDA-voorstel, tweede 
alinea: u gelieve te lezen bepaalt (met een t).

Advies Unieraad

De Unieraad heeft in zijn vergadering van 
14 december 1974 het advies met toe
lichting van het CDA-bestuur over
genomen, met dien verstande echter dat ten 
aanzien van artikel 2 de Unieraad van 
mening is dat de Algemene Vergadering 
zich zonder advies van de Unieraad, op dit 
fundamentele punt dient-uit te spreken. 
Wel wil de Unieraad nadrukkelijk aanhalen 
de toelichting van het CDA-bestuur stel
lende: „Met nadruk moet worden gesteld 
dat daarmee niet gedoeld wordt op slechts

een gedeelte van de Bijbel, b.v. het Nieuwe 
Testament of de vier Evangeliën. Het gaat 
om de gehele Bijbel, hier aangeduid met een 
in brede kring gangbaar woord.”
In artikel 7 adviseert de Unieraad de breuk 
1/5 te wijzigen in 1/7.
Tot slot adviseert de Unieraad een ad
ditioneel artikel in de CDA-statuten op te 
nemen dat luidt:
1. 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 
gebonden het streven naar één CDA 
Tweede Kamerfractie, als bedoeld in artikel 
4, te realiseren.
2. De beslissing over de vraag of met één 
CDA-lijst of lijsten bij de eerstkomende 
Tweede Kamerverkiezingen zal worden uit
gekomen zoals uitgewerkt in art. 23, dan 
wel verbinding van drie afzonderlijke lijsten 
zal plaatsvinden, zal t.z.t. worden genomen 
door de bevoegde organen van de drie 
partijen aan de hand van de dan geldende 
parlementair-politleke situatie.

Advies van het CDA-bestuur
De adviestekst van het CDA-bestuur is ge
publiceerd in het contactblad van 13 
december 1974, telkens onder de aan
duiding: Tekst CDA-bestuur.

Advies KVP
De partijraad van de KVP heeft op 14 
december 1974 met overweldigende meer
derheid van stemmen de preadviezen van 
het CDA-bestuur bij de ontwerp-statuten 
overgenomen.
Geen enkele toevoeging, wijziging is in de 
vorm van moties of resoluties naar voren 
gekomen.

Advies ARP

De ARP-partijraad heeft op 14 december 
1974 de volgende amendementen en moties 
aanvaard:

Amendementen

I. Ten aanzien van art. 7 „samenstelling 
congres” was de partijraad nagenoeg 
unaniem van mening, dat de samenstelling 
van het congres meer geobjectiveerd van 
mening, dat de samenstelling van het 
congres meer geobjectiveerd dient te 
worden en duidelijk gekoppeld aan de 
ledentallen van de drie partijen.

De partijraad heeft een marge van vrijheid 
gelaten door zich niet vast te leggen op een 
specifieke verdeelsleutel, maar stemt in met 
de strekking van de amendementen, zoals 
die zijn neergelegd in de nummers: 5, 24, 26, 
36, 39, 42 en 45*).
II. Ten aanzien van art. 8 en volgende
sprak de partijraad zich unaniem uit voor 
de benoemde secretaris, die tevens bureau- 
directeur zou zijn. Aanvaard werd 
amendement 16 op art. 8.
Dit werkt door in andere artikelen.
III. Ten aanzien van art. 23 sprak de 
partijraad unaniem uit, dat de sleutel, die 
zou gelden voor de samenstelling van het 
congres tevens moet gelden voor de jaar
lijkse bijdrage van ARP, CHU en KVP.
In feite werd onderschreven wat gefor
muleerd staat in amendement 2 en in een 
gewijzigd amendement 3.
IV. Ten aanzien van artikel 25 werd 
amendement 1 overgenomen.
Hetgeen de toevoeging inhoudt: „dat hij 
onderschrijft uitgangspunt en doelstelling, 
zoals omschreven in art. 2 en 3 van deze 
statuten”.
V. Ten aanzien van art. 26 werden met 
algemene stemmen aanvaard de amen
dementen 3 en 5, welke pleiten voor schrap
pen van dit artikel.
VI. Ten aanzien van art. 27 werd de

volgende aanvulling overgenomen: lokale en 
regionale bestuurders die deel uitmaken 
van CDA-fracties dienen tevens lid te zijn 
van een CDA-verband voor lokale en 
regionale bestuurders.
Eén en ander wordt nader uitgewerkt in het 
huishoudelijk reglement.” (gebaseerd op 
amend. 8 aanvullende artikelen).

Motie

De volgende motie, ingediend door 
Overijssel, werd aangenomen:
„De partijraad van de ARP, op 14 december 
1974 in Utrecht bijeen verzoekt de fractie in 
Eerste en Tweede Kamer van KVP, CHU en 
ARP al het mogelijke te doen — reeds in 
het lopende parlementaire jaar — tot een 
zodanige eenheid van beleid en optreden te 
geraken, dat de aanvaarding van de staten 
van het CDA ook in de landspolitiek 
geloofwaardig is”.

Resolutie

De partijraad nam de volgende, door de 
Arjos ingediende, resolutie aan:
De partijraad van de ARP, op 14 december 
1974 te Utreeht bijeen:
Overwegende:
— dat het CDA eerst dan als partij gestalte 
kan en mag krijgen als er eenheid bertaat 
over uitgangspunt, program en uitvoering; 
Konstaterende:
— dat deze eenheid t.a.v. het program en de 
uitvoering nog niet is bereikt;
Spreekt uit:
— dat in 1975 een program op grond van de 
Nota van de Kontaktraad (Strategienota) 
zal moeten worden gekoncipiëerd en door 
de drie partijen zal moeten worden 
behandeld;
— dat in 1975 eenheid van beleid tussen de 
drie partijen zal moeten worden bereikt.

*) De hier gebruikte amendement- 
nummering is die van de ARP.

ZATERDAG 8 FEBRUARI 19751 CDA?
Zaterdag 8 februari 1975 zal een historische 
dag worden voor onze Christelijk- 
Historische Unie. Dan zal namelijk ons 
hoogste orgaan, de Algemene Vergadering 
beslissen over het ai dan niet aangaan van 
een federatief samenwerkingsverband met 
ARP en KVP. Weliswaar was de principiële 
beslissing hiertoe reeds in 1967 genomen, en 
bevestigd in latere uitspraken van 
Algemene Vergadering en Unieraad, maar 
voor de eerste maal ligt er thans een con
crete tekst ter tafel die, door de bevoegde 
partijorganen aangenomen, de federatie 
metterdaad in het leven roept.
Het Unie-bestuur heeft dit keer gemeend de 
Algemene Vergadering niet te moeten 
confronteren met een tekst waar men alleen 
maar voor of tegen mag stemmen. Het ont
werp is naar de kiesverenigingen gestuurd 
met het verzoek het te bespreken en des
gewenst te amenderen. Zoals wij al ver
wachtten, zijn de ontwerp-statuten in de 
meeste kiesverenigingen diepgaand bespro
ken, hetgeen moge blijken uit het feit dat 
niet minder dan 150 amendementen zijn 
ingediend. Dit heeft geleid tot de ver
vaardiging van een gewijzigd ontwerp-sta- 
tuut, waarin tal van amendementen zijn 
verwerkt. Andere amendementen hebben 
weerklank gevonden in de toelichting op het 
tweede ontwerp.
De bedoeling van dit artikel is om enig in
zicht te geven in de te volgen procedure, en 
in de wezenlijke punten die door de amen
dementen aan de orde zijn gesteld.

De procedure

De procedure is als volgt. De partijraden 
van ARP en KVP en onze Unieraad hebben 
op dezelfde dag (14 december 1974) de 
statuten besproken. Nu is de bevoegdheid 
tot aanvaarding van de statuten in elk d er' 
drie partijen verschillend. In de KVP beslist 
de partijraad. Aanvaardt deze, al dan niet 
gewijzigd, de statuten, dan is de zaak 
daarmede af. Dit is inmiddels geschied. Op 
14 december 1974 heeft de KVP-partijraad 
het tweede ontwerp ongewijzigd aanvaard. 
In de ARP beslist weliswaar de partijraad 
over de tekst, maar de door hem — we
derom al dan niet gewijzigde statuten — 
worden ter goedkeuring rondgestuurd naar 
alle afdelingen, die slechts voor of tegen 
mogen stemmen.
Bij ons geeft de Unieraad weliswaar een 
prae-advies, maar de Algemene 
Vergadering heeft het laatste woord, met 
het recht van amendement.
Van tevoren was uiteraard te voorzien dat 
er drie verschillende teksten uit de bus 
zouden rollen. De ARP heeft op 14 
december 1974 enige amendementen 
aanvaard, waardoor wij nu al twee verschil
lende teksten hebben.
Dit is natuurlijk minder gewenst, en fractie
voorzitter Kruisinga kwam op het lumineu
ze idee om nk 8 februari 1975 een speciale 
„conference” te beleggen, die voor de uni
ficatie van de drie teksten zou moeten

zorgen. Iedere partij benoemt twintig leden 
voor deze conference. De Unieraad heeft 
nèast de Unievertegenwoordigers in hetC- 
DA-algemeen bestuur (te weten: Mr.
0 . W.A. Baron van Verschuer, mevrouw mr. 
E.A. Haars, ijir. J.L. Janssen van Raay, AJ. 
Kaland, mevrouw H. Tegelaar-Boonacker, 
Jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein, drs. 
D.F. van der Mei, mevrouw D.Y.W. de 
Graaff-Nauta, W.A. Mateman, drs. C. 
Dekker.) op 14 december 1974 de 
navolgende 10 personen voor deze con
ference benoemd: mr. H.K.J. Beernink, 
mevrouw H. Evenhuis-Van Essen, P. Bode, 
H. Eversdijk, Chr.L. van Gulyk, Wm. C. de 
Kruyf, ds. A. Oliemans, J.W. Sluimer, A. 
van Twist, mevrouw M. Ybema-Fortgens. 
De ARP is verplicht, indien de uitslag van 
de conference afwijkt van de reeds eerder 
rondgestuurde tekst, de betreffende af
wijkingen opnieuw ter goedkeuring naar 
alle afdelingen rond te sturen.
Het Uniebestuur zal, om te voorkomen dat 
een nieuwe Algemene Vergadering 
bijeengeroepen moet worden om eventuele 
wijzigingen goed te keuren, vragen de 
conference te machtigen over onderling 
afwijkende teksten een compromis te berei
ken.

De belangrijkste punten van de statuten 
zelf zijn de volgende:

Preambule — Inleiding

Een van de meest omstreden punten is de 
kwestie van de CDA-lijsten voor de Tweede 
Kamer-verkiezingen. De opstelling van de 
fractie ondervindt bijval, en men ziet niet 
goed in hoe onder de huidige verdeelde 
situatie één lijst peremptoir voorgeschreven 
kan worden. Deze reserve is reeds gefor
muleerd in de resolutie van de Unieraad 
van 15 december 1973 (de definitieve beslis
sing moet genomen worden tegen de 
achtergrond van de politieke situatie vóór 
de verkiezingen).
Bovendien heeft de Unieraad op 14 
december 1974 aanbevolen in de statuten 
een overgangsbepaling op te nemen van de 
volgende inhoud:

Additioneel arÜKel
1. 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 
gebonden net streven naar één CDA 
Tweede Kamerfractie, als bedoeld in 
artikel 4, te realiseren.

2. De beslissing over de vraag of met één 
CDA-lijst of lijsten bij de eerstkomende 
Tweede Kamerverkiezingen zal worden 
uitgekomen zoals uitgewerkt in art. 23, 
dan wel verbinding van drie af
zonderlijke lijsten zal plaatsvinden, zal 
t.z.t. worden genomen door de bevoegde 
organen van de drie partijen aan de 
hand van de dan geldende parlementair- 
politieke situatie.

Het is onjuist deze bepaling alleen maar op 
te vatten als een Unie-conditie. Van de 
ARP- en KVP-kamerleden kan evenmin 
gevergd worden dat zij hun streven naar één 
fractie realiseren in de huidige gespitste 
situatie. Derhalve behoort deze 
overgangsbepaling in de statuten thuis, en 
kan niet volstaan worden met een uitspraak 
op 8 februari 1975 van de Algemene 
Vergadering, bevestigende de resolutie van 
de Unieraad van 15 december 1973.
Het is overigens evident dat zelfs een lijst- 
verbinding geen zin heeft als de splitsing nè 
de komende verkiezingen geen doorgang 
vindt: Het CDA is dan mislukt. Aan de 
andere kant zijn de woorden in de oor
spronkelijke tekst „De mogelijkheid van 
drie afzonderlijke lijsten is daartoe niet het 
geëigende middel” wel erg absoluut. Aan de 
geest van tal van ingediende amendementen 
is tegemoet gekomen door deze zin te laten 
vervallen.

Grondslag en Doel

Artikel 2, dat het CDA stempelt tot Christe
lijke partij, heeft tal van amendementen 
uitgelokt. In plaats van „Evangelie” wordt 
voorgesteld: de , Bijbel, Gods Woord, 
Evangelie van Jezus Christus, de Heilige 
Schrift.
Waarschijnlijk worden de amendementen 
ingegeven door de angst dat het Evangelie 
het Oude Testament opzettelijk uitsluit, 
dan wel een andere Boodschap zou kunnen 
betekenen dan van Jezus Christus. Om deze 
angst weg te nemen is in de toelichting uit
drukkelijk vermeld dat met Evangelie 
gedoeld wordt op de Bijbel, en wel de gehele 
Bijbel. Het is te hopen dat deze onom
wonden toelichting een discussie over de 
verwoording van het principe overbodig 
maakt. Bovendien heeft voorzitter Van Ver
schuer op 14 december 1974 toegezegd een 
theologisch advies te zullen inwinnen. 
Artikel 4: De huidige politieke situatie heeft 
ook hier weer geleid tot tal van amende
menten met betrekking tot de zinsnede: „te 
streven naar één CDA-fractie in Eerste en 
Tweede Kamer der Staten Generaal en- 
z . . . ”. Sommige kiesverenigingen willen dit 
hele middel schrappen, andere willen daar
tegenover de woorden „te streven naar . . . ” 
vervangen door „het vormen van . . . ”. De 
huidige tekst neemt' een middenstandpunt 
in. Het additionele artikel werkt bovendien 
als een opschortende voorwaarde met 
betrekking tot de effectuering van dit stre
ven.
Artikel 5: Sommige kiesverenigingen
wensen dat rechtstreekse leden van het 
CDA ook lid moeten zijn van ARP, KVP of 
CHU. Andere daarentegen wensen dubbel 
lidmaatschap te verbieden. Dit laatste is 
principieel verwerpelijk. Wanneer een 
Unie-raad graag tevens lid wil zijn van de 
ARP moet hem daartoe de vrijheid worden 
gelaten. Maar dan geldt diezelfde vrijheid 
voor het rechtstreekse lidmaatschap van het 
CDA. Diezelfde vrijheid zóu overigens be
pleit kunnen worden voor Unie-leden die

beslist géén lid willen worden van het CDA, 
zij het dat een dergelijke vrijheid niet thuis 
hoort in de CDA-statuten, maar in die van 
de Unie zelve.
Artikel 9 juncto artikel 12: de vrouwen: In
de oorspronkelijke tekst was een minimum 
voor vrouwelijke vertegenwoordigers in 
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
voorgeschreven. Dit voorschrift heeft tot te
genstrijdige reacties aanleiding gegeven. 
Het CDA-vrouwenberaad heeft gevraagd de 
20 procent verhogen tot 30 procent. Vele 
kiesverenigingen wensen de beide voor
schriften te laten vervallen. Dit omstreden 
punt heeft geleid tot het volgende voorstel 
van het CDA-bestuur: 
het minimum van 20 procent in het Al
gemeen Bestuur kan vervallen omdat het 
vanzelfsprekend is. Het is daarentegen niet 
vanzelfsprekend dat het Dagelijks Bestuur 
altijd een vrouw in zijn midden heeft. Het 
Dagelijks Bestuur is veel kleiner, en bo
vendien zijn de leden ervan meestal functio
neel gedetermineerd: voorzitter, vice-voor
zitter, secretaris, penningmeester. Het heeft 
hier dus wèl zin om l).et Dagelijks Bestuur 
met een vrouw uit te breiden indien het een 
mannengemeenschap mocht blijken te zijn. 
Artikel 24: Uit tal van vragen is gebleken 
dat het 5e punt van dit artikel, luidende: „de 
vervulling van de zetels geschiedt door elk 
der psrtijen volgens de bij haar geldende 
procedure”, teveel is weggeschoven en dus 
over het hoofd wordt gezien. Aangezien het 
hier een uitermate belangrijke zaak betreft 
is dit punt naar boven geschoven. Maar om 
nog eens te herhalen: de kiesverenigingen 
verkiezen de vertegenwoordigers van de 
Unie in de Tweede Kamer, ook als er één 
CDA-lijst komt.
Voorts regelt artikel 24 de technische 
samenstelling van de lijst. Wanneer een 
voorstel van het CDA-bestuur niet unaniem 
door de drie partijraden wordt aanvaard, 
voorzien de statuten in een soort arbitrage. 
Dit laat onverlet de politieke hypotheek die 
de Unie heeft gelegd op de totstandkoming 
van één lijst. Los van de technische 
samenstelling ervan moet ook nog een poli
tieke beslissing genomen worden tot ophef
fing van die hypotheek.

Bijlage Einde van de Groei

In deze bijlage wordt als einddoel van de 
Federatie een geïntegreerde Christen
democratische partij geschetst. Ins van het 
formele argument dat deze bijlage geen on
derdeel vormt van de statuten en zich dus 
niet tot amendering leent, heeft het weinig 
zin om de bijlage nu al in discussie en ter 
stemming te brengen. Iedere verdergaande 
stap moet immers toch door de bevoegde 
partij-organen worden goedgekeurd, en 
discussie en stemming kunnen beter plaats
vinden aan de hand van concrete voorstel
len.

Secretaris 
mr. J.L. Janssen van Raay 

secretaris CHU
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Notulen jaaniergadering-1974 CHU
De algemene vergadering — 1974 van de. 
CHU vond plaats op zaterdag 8 juni 1974, 
in „Orpheus” te Alpeldoom. De notulen van 
deze vergadering luiden als volgt:

Opening

De voorzitter, mr. O.W.A. Baron van 
Verschuer, opent de vergadering met 
schriftlezing (Handelingen 2: 7-21 en Brief 
aan de Efeziërs 3 : 14-21) en gaat vooor in 
gebed.
Hierna stelt de voorzitter voor om een 
telegram te zenden aan Hare Majesteit de 
Koningin met de volgende inhoud;
„De Christelijk Historische Unie in 
algemene vergadering bijeen, op zaterdag 8 
juni 1974 in de stadsschouwburg te Apel
doorn spreekt haar verbondenheid uit met 
het Huis van Oranje en wenst U en Uw Huis 
Gods onmisbare zegen toe.”
In aansluiting hierop zingt de vergadering 
staande de coupletten 1 en 6 van het 
Wilhelmus, waarna, de voorzitter enkele 
speciale gasten verwelkomt. Hiertoe 
behoren: de burgemeester van Apeldoorn, 
oud-bewindslieden, vertegenwoordigers van 
ARP, CDA-Gelderland (en KVP), VVD en 
DS’70.

Rede unievoorzitter

De heer Van Verschuer richt enkele 
woorden van welkom en dank tot de 
aanwezigen en voegt daaraan de wens toe, 
dat wij aan het eind van de vergadering 
tegen elkaar kunnen zeggen dat we iets 
meenemen. Iets van een geestelijke lading, 
geloof in onze roeping en idealen en uitzicht 
voor onze toekomst. Het komt niet altijd 
voor dat we vergaderen in de week na 
Pinksteren, het feest van de uitstorting van 
de Heilige Geest. Dat feest bepaalt ons bij 
onze opdracht als levende getuigen van 
Christus in dit leven te staan en standvastig 
te blijven totdat Hij komt. Noch in ons per
soonlijk leven noch in ons politiek leven 
mogen en kunnen wij dit los laten en 
moeten we blijven bidden en werken en ge
loven.

De voorzitter vervolgt met het noemen van 
vijf wezenskenmerken van christen
democratische politiek: verantwoorde
lijkheid, rechtvaardigheid, redelijkheid, 
dienstbaarheid en standvastigheid.
Als wij met de genoemde begrippen (deze 
begrippen worden ieder voor zich nader 
toezicht, hetgeen o.m. leidt tot een scherpe 
veroordeling van het weglaten van de bede 
uit de troonrede) de situatie in de wereld en 
in ons eigen land beschouwen kan in ieder 
geval niemand zeggen dat wij niets te doen 
zouden hebben.
Met inachtneming van de geringe positie, 
die wij als klein land innemen, kunnen wij 
internationaal onze invloed aanwenden tot 
vermindering van de tegenstellingen en 
door middel van wetenschap en techniek, 
economische steun en door een werkelijke 
naastenliefde ingegeven instelling de 
barrières tussen oost en west, rijk en arm 
overbruggen. Wij zullen dan ook de moed 
moeten hebben om tegen elkaar te zeggen 
dat dit niet alleen betekent „zij moeten 
meer hebben”, maar ook „wij moeten 
minder hebben”.
De heer Van Verschuer zegt over de verkie
zingsuitslagen van staten- en radenverkie
zingen, dat dit een blijder en optimistischer 
terugblik kan zijn dan we de laatste jare'n

gewend waren. Er van uitgaande dat de 
statenverkiezingen in het landelijk politieke 
vlak getrokken-waren mag onze eerste en 
Tweede Kamerfractie van de gunstige 
uitslag een onderstreping van hun beleid en 
opstelling zien door zeer veel kiezers.
In geen enkele provincie is het peil van 1970 
gehaald, er is echter een belangrijk deel van 
het verlies van de kamerverkiezingen van 
1972 ingelopen. Wij zijn terug van wegge
weest.
Het is met name verheugend dat de terug
komst in de stedelijke gebieden relatief nog 
beter was dan in de van oudsher voor ons: 
goede landelijke gebieden.
Een verheugend en verrassend element bij 
de verkiezingen was het optreden van het 
CDA. Provinciaal in 5 van de 11 provincies, 
gemeentelijk in 283 van de 836 gemeenten. 
De invloed van het gescheiden optrekken 
van de fracties in de kamers is door de 
kiezers niet als ongeloofwaardig van de 
hand gewezen. Van een onbekend artikel 
van enige maanden terug is het CDA een 
factor van betekenis geworden in de Neder
landse politiek.
In de christen-democratische stroming, die 
een machtige bedding aan het worden is, 
vindt een stuk geestelijk reveil plaats dat 
een nieuwe heldere dimensie kan geven aan 
onze politieke opdeling.

De voorzitter stelt thans een duidelijk mits. 
Dat is de bovengenoemde wezensken
merken effectief in doen en laten door laten 
werken.
Daarvoor is nodig de gave om in een visie 
van beleid voor de komende jaren die lijnen 
aan te geven die voor onze samenleving 
essentiëel zijn.
Onze volksvertegenwoordigers zijn thans te 
veel bezig met het behandelen van korte 
termijn problematieken en houden zich te 
weinig bezig met de problemen van morgen. 
Daardoor worden wij nu geconfronteerd 
met een immense milieuproblematiek,, de 
problematiek van de grote steden, de vragen 
rond wegenaanleg en natuurbehoud, de 
leefbaarheid van kleine kernen en de 
verhouding landbouwlandschap.
Waar blijft een bestuurlijke organisatie, die 
afgestemd is op de huidige en toekomstige 
taken? Een samenhangend en vooruitziend 
beleid van deze regering is niet te zien, in de 
discussie van regering en parlement is geen 
behoefte te bespeuren daartoe te komen. 
Het keerpunt der tijden, zoals ons door Den 
Uyl aangekondigd is, bestaat niet uit een 
nieuwe en vooruitziende aanpak, het blijft 
werken met brandblusapparaten om de 
ergste uitslaande branden, de ergste actie
groepen te bestrijden. Indien de voor
tekenen niet bedriegen streeft het kabinet- 
Den Uyl naar centralisatie van macht bij de 
centrale overheid.
Dit moet ten scherpste worden afgekeurd. 
De machtigingswet zal zo spoedig mogelijk 
worden verdwijnen, de tendensen van de 
oriënteringsnota’s op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, die sterk cen
traliserend zijn, mogen niet doorgezet 
worden.
Er moet met kracht een bestuursstructuur 
geschapen worden die adequaat kan 
reageren. Vanuit christen-democratisch 
oogpunt gezien eisen wij, dat beslissingen 
genomen worden op het niveau dat de 
burgers het meest nabij staat. Dat is in vele 
gevallen de gemeente.

De heer Van Verschuer merkt over de

VCX>RSTELLEN VAN  
KIESVERENIGINGEN
De christelijk- historische kiesvereniging 
Zoetermeer heeft een voorstel ingediend, ter 
behandeling op de algemene vergadering 
van vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 1975 
van de CHU.
Dit voorstel is door de Unieraad van een 
preadvies voorzien.
Het voorstel luidt: „De algemene
vergadering spreke zich uit over het abortus 
vraagstuk. De CHU kiesvereniging 
Zoetermeer zou het bijzonder op prijs stel
len als de algemene vergadering tot de 
volgende uitspraak zou kunnen komen: Het 
overheidsbeleid moet er op gericht zijn het 
leven te beschermen, ook het ongeboren 
leven. Dit ongeboren leven begint als de 
menselijke vrucht zich gevormd heeft. God 
heeft dan nieuw leven geschapen. Elke 
onderbreking of afbreking van dit leven is 
een menselijk ingrijpen in de scheppings- 
ordonnantie Gods.
Aborteren is dan ook alleen verantwoord als 
de arts te kiezen heeft tussen het directe 
behoud van het leven van de moeder of dat 
van het door haar te verwachten kind.

Indien de vergadering zich uitspreekt in de 
zin als hiervoren, zal het Hoofdbestuur dit 
ten spoedigste ter kennis brengen van dei 
Hoofdbesturen van de KVP en de ARP.”

Toelichting van de kiesvereniging: Wij
vinden dat de discussie rond de abortus 
steeds verwarrender wordt. Een duidelijke 
uitspraak vanuit de CHU zou zeer verhel
derend kunnen werken, zodat onzerzijds 
alle twijfel over het wel of niet toelaten van 
de abortus wordt weggenomen.

Preadvies Unieraad: Omdat binnenkort de 
Tweede Kamer een door de KVP en ARP in 
te dienen ontwerpwet over deze kwestie zal 
ontvangen lijkt het de Unieraad prematuur 
nu in de algemene vergadering een oordeel 
uit te spreken; dit nog afgezien van het feit 
dat gezien de beschikbare tijdsperiode, de 
voorbereiding van de bespreking in een al
gemene vergadering van een zo moeilijk en 
principieel onderwerp praktisch onmogelijk

partij-politieke situatie in Nederland op, 
dat wij ons moeten bezig houden met het 
proces van éénwording van de drie christen
democratische partijen KVP, ARP en CHU 
in één CDA en het daar omheen vormen 
van een christen-democratische partij. 
Getrouw aan de uitspraken van 1973, 
gesterkt door de uitspraken van de kiezers 
is het volstrekt duidelijk dat wij op deze 
weg, hoe moeilijk deze ook moge zijn, be
zield met onze idealen en een nieuw élan 
door moeten blijven gaan.
Van het grondvlak komen de sterkste 
signalen naar politieke- en partijleiding'nu 
haast te maken om aan de top een hecht 
verband te smeden.
De vraag van de politieke opstelling bij de 
volgende verkiezingen en het al dan niet 
uitkomen met één lijst en één fractie mag en 
kan niet in de Eerste of Tweede Kamer 
genomen worden, dit moet in de hoge 
bestuursorganen van KVP, ARP en CHU 
beslist worden.
De CHU zal en moet naar mijn mening 
positief tegenover staan als aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan, aldus de heer 
Van Verschuer.
Deze voorwaarden zijn:
— een duidelijk profiel voor de politiek van 

de toekomst gebaseerd op de grondken- 
merken van het CDA;

— dit scherp te omlijnen profiel en niet het 
beleid van het kabinet-Den Uyl, moet 
inzet zijn voor de eerste landelijke ver
kiezing waar het CDA zich presenteert;

— geen vertekening of vervaging van het 
profiel door afspraken, vóórdat de 
kiezers zich hebben uitgesproken. Des
noods alleen regeringsverantwoorde
lijkheid dragen. Ons niet meer laten uit
spelen tussen VVD en PvdA. 
Bijwagenrollen wijzen wij af.

— een aantal onzer als onze kadidaat-be- 
windlieden naar voren schuiven. Door 
het wegvallen van D’66 en DS’70 en de 
verharde opstelling van PvdA en VVD 
ligt de bestuurbaarheid van Nederland 
in belangrijke mate in onze handen.

De voorzitter besluit met de volgende 
woorden: „Als de PvdA niet de politieke 
moed heeft te erkennen, dat de resolutie van 
het turfschip van Breda volstrekt onjuist is 
en dus daaruit de consequentie trekt om 
deze in te trekken, als de VVD niet een 
werkelijk duidelijke politieke visie op tafel 
legt waardoor zij iets positiefs leggen naast 
hun negatieve critiek op het kabinet-Den 
Uyl, dan gaan we politiek een moeilijke tijd 
tegemoet. En juist omdat ik van harte 
overtuigd ben, dat de christen/-democratie 
veel Nederlanders aanspreekt, omdat zij 
hiervan duidelijk afstand iieemt en er iets 
nieuws tegenover plaatst moeten we door
gaan. Doorgaan met het aanvaarden van 
onze verantwoordelijkheid als christen
democraten in deze tijd.
Doorgaan te werken aan een rechtvaardige 
samenleving niet in eigen land alleen, maar 
ook in andere landen.
Doorgaan met hét niet willen accepteren 
van onredelijke, scherpslijperige egoïstische 
politiek door daar redelijkheid en verdraag
zaamheid tegenover te plaatsen.
Doorgaan met ons te willen inzetten en 
dienstbaar te zijn en daarvoor onze 
politieke macht te gebruiken.
Doorgaan met standvastig te zijn in ons 
algemeen christelijk geloof, in het geloof in 
onze toekomst en de mogelijkheid om deze 
aarde te bouwen.
Christen-democratische politiek is daartoe 
ons middel.”

Door wijziging van het programma volgt 
direct hierop de:

Rede Dr. R J JH. Kmisinga

Na enige inleidende woorden over de ver
kiezingen voor provincie en gemeente en de 
sporen die de kabinetsformatie Burger- 
Ruppert heeft nagelaten, voegt de voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie dr. R.J.H. 
Kruisinga aan de zojuist door de voorzitter 
gestelde kernwoorden van christem 
democratische politiek toe: principiële 
vredesgezindheid, sociale bewogenheid en 
solidariteit.
De christen-democratische richting, die 
sinds het ontstaan van de parlementaire 
democratie in ons land van groot belang is 
geweest, heeft een aantal verschillende ver
schijningsvormen in het parlement. De 
CHU streeft naar eenheid, daartoe voelen 
wij ons verplicht.
De christen-democratische richting is 
verder op weg naar bundeling van krachten 
dan de socialistische.
Het gaat stap voor stap. Wij willen een 
hecht bouwsel, het mag géén eendagsvlieg 
en geen zeepbel zijn.
Men mag de liefde van de CHU tot het 
CDA niet afmeten aan de liefde tot het 
kabinet-Den Uyl. Die maatstok wijzen we' 
af.
De zoëven door de voorzitter van de CHU

onderstreepte condities voor voortgaande 
groei naar verdere eenheid worden onzer
zijds van het grootste belang geacht.

Ons verheugt de opwekking, die thans in de 
christen-democratie weerklinkt. Wij haken 
in deze eeuw naar een nieuw reveil. Een 
ogenblik moet ik in dit verband stil staan 
bij het feit, dat we over drie dagen op 
dinsdag 11 juni gedenken dat het vijftig jaar 
geleden is dat één der stichters van de CHU, 
jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman van ons 
heen ging, aldus de heer Kruisinga. De lijn 
van het reveil is bij Lohman heel duidelijk 
aan te wijzen.
In het kader van een nieuw reveil van de 
christen-democratie moet de vraag gesteld 
worden, wat de betekenis juist nu is met het 
christelijk reveil van honderd jaar geleden. 
Dit is gekenmerkt geweest door: de 
evangelische alliantie, die in zijn fundament 
de oecumenische christelijke gezindheid 
erkende; het verlangen naar een 
gerealiseerde sociale actie; het verlangen 
naar arbeid in een christelijke gemeen
schap, werken in kleine kernen als een 
krachtig zuurdesem in de maatschappij. 
Kentekenen die voor onze tijd van groot be
lang zijn.
De fractievoorzitter maakt enkele kant
tekeningen bij het gevoerde en te voeren be
leid van het kabinet-Den Uyl. Deze hebben 
betrekking op: financieel-economisch
beleid, midden- en kleinbedrijf, land- en 
tuinbouw, volkshuisvesting, onderwijs en 
wetenschappen, werkgelegenheid en ten
slotte defensie. Hierover zegt de heer 
Kruisinga: de defensienota, die het kabinet- 
Den Uyl vóór eind 1973 zou uitbrengen, is 
nog niet verschenen. Hetgeen we tot nu toe 
over deze zaak uit de pers hebben vernomen 
geeft ons reden tot grote ongerustheid. De 
CHU neemt geen star standpunt in maar 
zal aan vier dingen vasthouden: in Navo- 
verband heeft ons land verplichtingen aan
vaard, daaraan zal Nederland zich niet 
eenzijdig mogen onttrekken; geen extra 
risico’s door niet vervangen van verouderd 
materiaal, de tijd van vóó̂ r 1940 mag ook in 
dit opzicht niet terugkeren; over reorga
nisatieplannen met consequenties voor het 
personeel van de krijgsmacht zal met de or
ganisaties van dit personeel overleg moeten 
worden gepleegd; aandacht zal moeten wor
den besteed aan het kader-vrijwilligersplan, 
dat sinds 1971 voortdurend door ons naar 
voren is gebracht.
De fractievoorzitter besluit deze kantteke
ningen met te zeggen: „Kabinet-Den Uyl 
inzet van verkiezingen? Daarover heeft 
zoëven de voorzitter van de CHU gesproken 
en een duidelijk standpunt bepaald. Van 
mijn kant wil ik er nog iets aan toevoegen. 
Na een jaar kabinet-Den Uyl met een te
kortschietend middenstandsbeleid, met een 
tekortschietend bouwbeleid en milieube
leid, met een financieel en een belastingbe
leid, dat te ver is verwijderd van het 
christen-democratische program, kan, daar 
in onze eigen visie geen sprake van zijn. 
Wij ervaren het inkomstenbeleid voor tal 
van laagst- en laagbetaalden, namelijk de
genen, die werken in het midden- en klein
bedrijf en in de landbouw, in sterke mate 
als discriminerend.
En dan herinner ik eraan dat er juist in die 
groepen veel laagstbetaalden, met lange 
werktijden en slechte sociale voorzieningen 
zijn.
Zolang de maatregelen van dit kabinet op 
die groepen geen acht slaan, moet dit kabi
net-Den Uyl de woorden rechtvaardig inko
mensbeleid maar eens een tijdje minder na
drukkelijk gebruiken.
En dan spreek ik maar niet over de ont
staanswijze van het kabinet.”

De heer Kruisinga gaat over op het functio
neren van de democratie. Voor een góed en 
verantwoord functioneren van de democra
tie is de bereidheid van de contructieve 
politieke partijen tot samenwerking met el
kaar een gebiedende eis. Die bereidheid is 
altijd een typisch kenmerk geweest van de 
drie christen-democratische partijen in ons 
land. Die bereidheid hoort er te blijven. 
Wij zien thans verschijnselen die meer doen 
denken aan uitingen van grof politiek 
machtsdenken dan aan de bereidheid tot 
samenwerking en die daardoor dus een 
goed functioneren van de parlementaire de
mocratie gevaarlijk op de tocht zetten: de 
totstandkoming van het kabinet-Den Uyl: 
het streven te komen tot programcolleges in 
plaats van afspiegelingscolleges. 
Groeperingen als CDA en CHU moeten 
daaraan weerstand bieden.
Actuele punten met betrekking tot het 
functioneren van de Nederlandse parle
mentaire democratie zijn:

— de voorstellen voor de grondwetsher
ziening en het commentaar daarop van  ̂
de voorzitter van de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer;

— de marionettenresolutie in Breda;
— de afspraken vooraf d.w.z. vóór de 

kiezers gesproken hebben.

Wij als CHU zullen de combinatie van dis
trictenstelsel en gekozen formateur niet 
aanvaarden. Uit alles blijkt dat deze combi
natie maar één doel heeft, namelijk te
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trachten de christen-democratische richting 
als zelfstandige politieke richting te ver
morzelen tussen liberalen en socialisten. De 
heer Van Thijn stelde dinsdag 4 juni voor 
de VARA-televisie heel nadrukkelijk, dat 
uiteraard een tweedeling in de politiek de 
vereiste duidelijkheid naar zijn oordeel kan 
scheppen.
Het is onjuist aan de Eerste Kamer essen
tiële bevoegdheden te ontnemen.

Naar onze visie mogen zich tussen kiezers 
en gekozenen geen groepjes partijbestuur
ders indringen.
De CHU heeft ten opzichte van afspraken 
vooraf steeds een bijzonder duidelijk stand
punt ingenomen. Wij wensen dat eerst de 
kiezers spreken. De discussie daarover zal 
op korte termijn weer van groot politiek 
belang worden.

De fractievoorzitter spreekt vervolgens over 
bedreigde structuren en groepen in de sa
menleving. Voor de christen-democratie, 
voor een CDA, voor een CHU moet gelden 
dat zij daarvoor op de bres staan. Hieronder 
vallen: gezin, kerkelijke gemeente, kleine - 
door opheffing bedreigde —̂ gemeenten, 
midden- en kleinbedrijf en kleine dorpen. 
Daarnaast nog andere groepen, zo kan de 
maatschappij vandaag heel erg onverdraag
zaam zijn, zeker tegenover de bejaarden. De 
waardering voor deze 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? 
De ouderen in ons midden 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.
Tot besluit zegt de heer Kruisinga:
„De christen-democratie, het CDA, de CHU 
wacht zeker in het huidige tijdsbestek, ze
ker in de moeilijke internationale situatie, 
zeker bij een nationale politiek, waar pola
risatie het wachtwoord lijkt en waar har
monie wordt afgewezen, een heel belang
rijke taak.
Als wij ons fundament indachtig willen zijn, 
als wij de woorden van Paulus ter harte wil
len nemen, als we samen willen arbeiden, 
mogen we hopen in alle nederigheid en in al 
ons menselijk tekort, een bijdrage in het 
belang van ons land en volk te mogen leve
ren.
Voor die zware opgave zijn wij nu gesteld”.

Notulen, jaarverslag over 1973

Namens de kiesvereniging Huinen wordt bij 
de behandeling van de notulen en het ver
slag 1973 opgemerkt dat het op de vorige 
algemene vergadering naar de statuten 
commissie verwezen voorstel Huinen nim
mer is afgewerkt.
De voorzitter zegt toe, dat spoedig antwoord 
gegeven zal worden.

Financieel verslag 1973

De penningmeester, de heer AJ. Kaland, 
wekt bij het punt: fmancieelverslag 1973 
dringend op tot eerdere afdracht van de 
contributie.
De vergadering gaat accoord met de door 
de accountant gecontroleerde jaarcijfers 
over 1973.

Voorstellen van de kiesverenigingen

A. Schiedam
De behandeling van de voorstellen verliep 
als volgt:
De vergadering gaat accoord met het prae- 
advies van de Unieraad. Er zal getracht 
worden de discussie hierover op gang te 
brengen.
B. Amersfoort
De vergadering stemt in met het prae-ad- 
vies van de Unieraad.

C. ’s-Gravenhage, Bezuidenhout-Maria- 
hoeve

De heer Van der Linden voorziet een ver
tragende werking door afwijzing van de 
voorgestelde staatscommissie.
De voorzitter zegt, dat de bedoeling van het 
advies is de zaak van de lange naar de korte 
baan te schuiven en laat zich desgevraagd 
vastpinnen op een termijn van een jaar voor 
de verdere behandeling.
De vergadering stemt ook met dit prae-ad
vies in.

Verkiezing leden Unieraad
De secretaris, mr J.L. Janssen van Raay, 
deelt bij de verkiezing van Unieraadsleden 
mede dat brieven zijn ontvangen van de ka- 
merkringen Zwolle en Dordrecht waarin 
aanbevolen wordt de heer A. Bakhuis te 
kiezen.
De heren Lina (Hardenberg), De Groot (ka- 
merkring Kampen) en De Snaayer (kamer- 
kring Dordrecht) vragen achtereenvolgens 
steun voor de kandidatuur van de heer 
Bakhuis.
De heren Noordam (Zoetermeer) en Meine- 
ma (Heiloo) vestigen de aandacht op resp. 
de heer Grootendorst en mr C.A. Bos. 
Laatstgenoemde kan zich vinden in de re
gionale voorkeur die eerder is uitgesproken, 
doch stelt dat het benauwd en bedroefd is te

zien hoe men mensen die van het politie, 
front verdwijnen daarna laat vallen. Om de
ze reden wordt steun gevraagd voor de heer 
Bos.

De uitslag van de stemming is als volgt:

Jhr mr F.O.J. Sickinghe 310 stemmen (her
kozen)
Ds G. Bos 309 stemmen (herkozen)
Mevr. H. van-Riet-Augsburger 287 stemmen 
(herkozen)
Mevr. H. Evenhuis-Van Essen 280 stemmen 
(herkozen)
Drs C. Dekker 272 stemmen (herkozen) 
J. Schuur 269 stemmen (nieuw lid)
Mr. C.A. Bos 203 stemmen (nieuw lid)

A&luiting ledenwerfactie 1973-1974

Direct na de middagpauze wordt de leden
werfactie afgesloten.
Jkvr. mr C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen 
deelt mede, dat de eindstand is 1.281 
nieuwe leden en zegt dankbaar te zijn dat in 
deze tijd en omstandigheden de Unie, op 
weg naar het CDA, niet alleen op peil blijft 
doch nog versterkt wordt. Het is belangrijk 
in het CDA te komen met een grote getal le
den.

Prijzen worden uitgereikt aan degenen die 
de meeste leden aangebracht hebben; de 
overige verdienstelijke ledenwervers en 
kiesvereniging die door gezamenlijke in
spanning tenminste 10 leden aangebracht 
hebben kunnen een aandenken in ont
vangst nemen.
Bij de in-ontvangstneming laten opmerkin
gen als „nu gaan we uitzien naar de freule 
vertelt verder” weinig twijfel over de aard 
van het aandenken.

De heer J. van Dijkhuizen, winnaar werf- 
wedstrijd, bedankt met een humoristische 
speech namens de deelnemers aan deze 
competitie.

De heer Van Verschuer bedankt de freule 
via een bloemenhulde en roept daarna op 
het podium: de heer Boom, oud-wethouder 
van Ommen, die voor de 62e maal de Alge
mene Vergadering bezoekt en de heer 
Mechelse uit Voorschoten die 50 jaar lid 
van de Unie is.
Deze en de overige oudere aanwezigen die 
50 jaar of langer lid van de Unie zijn ont
vangen eveneens hetzelfde geschenk. Voor 
zover na te gaan zijn dit de heren Hol 
(Scheveningen), Thoolen (Amsterdam), 
Boer (Beverwijk) en Boone (Soest).

Mevr. H. Tegelaar-Boonacker, presidente 
van de Centrale van Christelijk-Historische 
Vrouwen krijgt nu het woord en kondigt de 
start van een nieuwe actie aan.
De vrouwen zijn onderbedeeld in de Unie, 
er is géén vrouw meer in de tweede Kamer
fractie, nimmer één geweest in de Eerste- 
Kamerfractie en nu heeft helaas de eerste 
vrouwelijke gedeputeerde uit onze kring 
haar zetel verloren.
Het percentage van de vrouwen in de Unie 
is ca. 5%, dit steekt schril af tegen dat van 
ARP met 12% en de ca. 30% bij PvdA en 
VVD.
De presidente acht het noodzakelijk dat 
hierin spoedig een gunstige verandering 
komt, vandaar de nieuwe actie voor het 
vrouwen-lidmaatschap.

De vice-voorzitter van de Unie, ds A. Olie- 
mans, besluit dit onderdeel van de agenda 
met een oproep tot inzet ten behoeve van de 
CHU.
Tegelijkertijd worden door- leden van de 
centrale aan de aanwezige dames aanmel- 
dingskaarten uitgereikt voor de bovenaan- 
gekondigde actie.

Bespreking (partij)-qolitieke situatie

Tweeëntwintig sprekers en spreeksters ma
ken van de gelegenheid gebruik om namens 
statenkring of kiesvereniging of persoonlijk 
het woord tot de vergadering te richten. 
Velen uiten daarbij hun waardering voor 
het optreden van de fractie(s).
Een korte samenvatting van het geheel is:

De heer J. van Altena, Amstelveen wekt op 
tot opbouw van het CDA van onderaf.
Drs A.H. Vellekoop, Ermelo wijst op een te
genstelling. Enerzijds een liefdesverklaring 
van de CHU aan het CDA, anderzijds part
ners die zich regelmatig tegen de CHU af
zetten.
In deze geest spreken achtereenvolgens de 
heren J. van Dijkhuizen, Kesteren (DCA nu 
politiek onverkoopbaar), J. Kiers, Steenwijk 
(middenstand is het beu), J.W. van Gans- 
wijk. Putten (niet CDA, CD-samenwerking, 
een duidelijk reformatorisch geluid), A. de 
Graaff, Huinen (liefst federatieve samen
werking, hoe geestelijk reveil en bijbelse 
filosofie te vermengen?), GJ. Thoolen, Ams
terdam (kamerfractie als Gideonsbende op
getrokken voor ’t vaderland) en J. van Bom
mel, Dordrecht (fractie houdt belofte die 
aan kiezers zijn gedaan).

De heer A.J. van Berkhout merkt op dat zijn 
taak na hetgeen de voorgaande sprekers 
gezegd hebben niet dankbaar is. Het even
tueel niet totstandkomen van het CDA zou 
echter de grootste winst zijn die PvdA en

VVD in dit decennium kunnen behalen. 
Namens de kamerkring Arnhem dient hij 
de volgende motie in:

De Christelijk-Historische Unie in alge
mene vergadering bijeen te Apeldoorn op 8 
juni 1974 is van mening, 
mede gezien de groeiende samenwerking op 
plaatselijk en provinciaal niveau, dat aan 
deze samenwerking verder gestalte dient te 
worden gegeven onder meer door het uitko
men met één gemeenschappelijke kandida
tenlijst bij de eerstkomende verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal mits: Ie het beleid van de gezamenlijke 
CDA-fractie in de Tweede Kamer wordt 
beheérst door een politiek profiel van de 
toekomst;
2e het beleid van het kabinet „Den Uyl” 
geen inzet wordt bij de kamerverkiezing; 
3e er vooraf geen afspraken zullen worden 
gemaakt; en gaat over tot de orde van de 
dag.

Aansluitend spreken de heren Klein 
Kranenburg, Hagestein (zeer onverstandig 
een motie zoals die van Arnhem aan te 
nemen, het CDA harmoniseert niet), ir. 
G.H. Ringma, Haarlem (wij willen vooruit, 
niet wat verdeelt, doch wat ons samenbindt) 
en mevr. H.J. Groenendijk-Bernard, 
Waddinxveen (met succes samengewerkt bij 
de gemeenteraadsverkiezing, veel mel
dingen van jongeren voor spreiding van 
materiaal).
De beide laatstgenoemden steunen de motie 
Arnhem.

De heer G J. Evers, sprekende namens de 
propaganda-commissie van de kamerkring 
Utrecht, acht het gewenst dat er een nieuw 
handdoek komt in een losbladige uitgave. 
Gevraagd wordt naar standpunten t.o.v. mi
lieubelasting, land- en tuinbouw, defensie 
en zelfstandigheid Suriname. Verder volgt 
een scherpe aanval pp het „linkse” dagblad 
Trouw.

De heer EJ. Grootendorst, Zoetermeer is in 
feite geen voorstander van het CDA, doch 
dit is realiteit geworden. De motie Arnhem 
gaat echter te ver daar het CDA thans geen 
agendapunt is.

Hierop sluiten aan mevr. De Jong-Min- 
naard, ’s Heer Arendskerke (alleen een 
positief geluid uit Zeeland, niet als lof voor 
de heer Kruisinga), de heer R. Veerman, 
Hoogblokland (wordt de CDA kleurloos ge
heel?) en de heer B. Peters, Eerbeek (vorig 
jaar gevraagd „lopen we niet te hard?”, ook 
nu weer: de ARP en KVP laten ons links 
liggen. Waarom is prof. Steenkamp nu niet 
aanwezig? Waarom is er geen afgevaar
digde van de KVP aanwezig?)

Hierop antwoord de voorzitter, dat mevr. 
A.M. v.d. Werf-Terpstra niet alléén het 
CDA-Gelderland, doch ook de KVP ver
tegenwoordigt.

De heer Van Nijen Twilhaar uit Amersfoort 
maant tot bezinning. Vorig jaar stond de 
achterban achter het CDA, dat moet toch 
kunnen. Wij moeten echter niet 
overhaasten, anders gaan we niet over tot de 
orde van de dag maar tot de wanorde van de 
dag.
De heren drs P.B.R. de Geus, Maassluis en 
Rijnmond (toekomst christelijke partijen 
ligt in verdere uitbouw van het CDA, thans 
komen tot één CDA-lijst voor de kamer
verkiezingen en vaststellen van landelijk 
CDA-program), Timmermans Jr, Rot
terdam (thans geest vaardig geworden over 
de Unie, betere’ dynamiek. CDA-gedachte 
hoog houden doch rekening houden met de 
werkelijkheid), R. Brons, Barneveld (moeten 
naar een goede middenpartij, niet meer 
rood dan midden) en Timmermans Sr. 
(geschrokken van ingediende motie, niet 
verstandig deze in stemming te brengen. 
Doet er niet aan mee!) besluiten de reeks.

De voorzitter dankt de sprekers en 
spreeksters en geeft—• na interruptie — het 
woord aan de heer Boom.
Deze zegt dat de hele wereld tot de Boeren
leenbanken toe naar fusies holt. Doch 
Weitkamp heeft indertijd reeds gezegd dat 
er niets nieuws onder de zon is.
Er zijn grote verschillen tussen een dienen
de taak in het verleden. Spreker geeft 
daarvan enige voorbeelden en wordt door 
de voorzitter aangemaand zijn dienende 
taak van nu te beëindigen.
De spreker vervolgt met te zeggen dat in het 
verleden de toren van Babel gebouwd is, 
doch men verstond elkaar niet. Wat hem 
betreft, na zoveel jaar christelijk-historisch 
te zijn geweest, nooit CDA-er, aldus de heer 
Boom.

De heer Kruisinga voelt zich wat verlegen 
na al de lof die vanuit de vergadering zijn 
fractie toegezwaaid is. Deze kleine fractie 

' staat voor een moéilijke en zware opgave. 
Ze wil eerlijk het werk van het kabinet 
beoordelen en voelt sterk de opdracht de 
andere christelijke partijen niet los te laten. 
De overigens weinige vragen zullen per
soonlijk beantwoord worden. Het is moeilijk 
op dit ogenblik de juiste stelling te betrek
ken. Bij de kernwoorden- voor christen
democratische politiek is het begrip soli
dariteit genoemd. Deze solidariteit is ook

verplicht ten opzichte van de partners in het 
CDA, die thans wellicht in moeilijkheden 
verkeren.

Toespraak Prof. dr. J.W. Van Hulst

Mij past de rol van bescheidenheid zegt 
prof, dr. J.W. Van Hulst, voorzitter Eerste 
Kamerfractie. Terecht, het gaat in deze 
vergadering in de allereerste plaats over 
politiek zoals gemaakt wordt in de Tweede 
Kamer.
Wat de Eerste Kamerfractie betreft, deze is 
bezig de commissies van ARP, KVP en 
CHU samen te voegen en is overgegaan op 
eens per maand gezamelijk fractieberaad. 
Wat had u anders van ons verwacht? In 
1967 werd op deze vergadering de eerste 
motie aangenomen om op één lijn te komen. 
Gedurende de 7 jaar daarna zijn én hier én 
in de Unieraad opnieuw samen- 
werkingsmoties aanvaard. In de laatste 
werd de fracties aangeraden een zo groot 
mogelijke eenheid te zoeken. Thans wordt 
geprobeerd in de praktijk te realiseren 
datgene wat u van ons hebt gevraagd.

De fractievoorzitter spreekt begrip uit voor 
de geuite critiek. Het zou verkeerd zijn deze 
critiek direct te vertalen als verraad aan het 
CDA. Het is mogelijk warm te pleiten voor 
christen-democratische eenheid en 
daarnaast critiek op het kabinetsbeleid om 
des gewetenswil uit te spreken. Er wordt 
echter te veel gepraat over een breuk. 
Daarbij wordt niet gedacht aan de 
mogelijkheid dat voor de fracties van KVP 
en ARP de tijd kan komen waarin zij aan
voelen niet op de goede weg te zijn en naar 
ons toekomen.
In de Eerste Kamer is het mogelijk geweest 
bij vele begrotingsbehandelingen, niet bij 
alle, één lijn te trekken.

De heer Van Hulst besluit zijn toespraak 
met de woorden:
„Uw Eerste Kamerfractie meent op deze 
weg verder te moeten gaan, de weg van het 
zoeken naar eenheid, omdat zij deze 
boodschap van u, geachte vergadering, niet 
éénmaal maar vele malen en herhaaldelijk 
sinds 17 december 1967 heeft meegekregen. 
Wij zullen ons dan ook niet laten afbrengen 
van dit streven.
Ik spreek niet niet over één fractie. Ik heb 
met nadruk tot het Bestuur gezegd: Uw 
Eerste Kamerfractie zal geen stappen in 
deze richting doen zonder eerst nauwkeurig 
contact gehad te hebben met het Bestuur 
van de Unie.
Ik ga u niet voor een fait accompli stellen, 
maar wij willen wel het streven volgen dat u 
ons zelf in handen hebt gegeven en dat wij 
ook van harte beamen. En als u géén CDA 
wilt, zegt u het dan vandaag, dan weet ook 
ik waar wij aan toe zijn”.

Motie Arnhem

De voorzitter gaat met enkele woorden in 
op hetgeen door de diverse sprekers gezegd 
is.
Hierbij is gesteld dat er enige discrepantie 
zou zijn tussen de rede van de heer 
Kruisinga en de openingsrede.
Dit is niet juist, beiden houden zich aan de 
uitspraken van de Algemene 
Vergaderingen.
Uit de toespraken is gebleken steun en 
waardering voor het werk van de fracties. 
Tevens' de wens om met eigen geestelijke 
lading en eigen politiek profiel herkenbaar 
te worden in het CDA.
Dat is de lijn waar beiden, de fractievoor
zitter van de Tweede Kamerfractie en de 
voorzitter van de Unie, aan werken en pro
beren — hoe moeilijk het bok moge zijn — 
te volbrengen.

De heer Van Verschuer heeft begrip voor de 
behoefte van de kamerkring Arnhem een en 
ander thans te accentueren via de inge
diende, motie, doch verzoekt de heer 
Berkhout deze op dit moment in te trekken 
of eventueel aan te houden tot een volgende 
vergadering.
Degenen, die gezegd hebben dat de motie 
prematuur is, hebben gelijk. In feite is er 
reeds de opdracht voor hetgeen gevraagd 
wordt. Statutair is de motie thans niet juist, 
omdat dit geen punt op de agenda is.

De voorzitter besluit met de mededeling dat 
dinsdag 11 juni door hem een krans gelegd 
zal worden op het graf van jhr. mr. A.F. de 
Savornin Lohman en wijdt enige woorden 
aan diens nagedachtenis.

De heer Berkhout deelt mede, hoewel met 
enige moeite en spijt, bereid te zijn de motie 
op dit moment in te trekken.

Mevrouw Van de Werf dankt met enkele 
woorden voor de genoten gastvrijheid en 
zegt zich bij de CHU, zittend tussen de heer 
Berkhout, de grote voorstander van de inge
diende motie, en een tegenstander daarvan 
geheel thuis gevoeld te hebben. Ook in de 
KVP zijn verschillende meningen, ook daar 
is interesse en bewogenheid.

Rondvraag en sluiting.

Voor de rondvraag meldt zich niemmand. 
De heer H. Eversdijk eindigt met gebed, 
waarna de voorzitter de vergadering sluit.
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DISCUSSIESTUK CDA

Nu of nooit!
Hoewel ik mij geruime tijd onthou
den heb van het leveren van een bij
drage aan de politieke discussie, wil 
ik de uitnodiging van de redactie om 
aan de gedachtenwisseling over de 
totstandimming van het CDA deel te 
nemen, niet onbeantwoord laten.

Gedurende enige tijd heb ik in de 
veronderstelling geleefd, dat de twee
deling in de Nederlandse politiek zou 
doorzetten. Die veronderstelling is 
achteraf niet juist gebleken. Dit con
staterende, ben ik weer teruggekeerd 
tot mijn oude opvatting van de jaren 
'67-72 en van mening dat het CDA 
er niet alleen moet komen, maar dat 
dit ook zo spoedig mogelijk dient te 
geschieden. Dit „zo spoedig moge
lijk” betekent geen revolutiebouw, 
waarvoor Steenkamp waarschuwt. 
Het is véél meer het beëindigen van 
de werktekeningen waarover we al 
vele jaren praten en het overgaan tot 
de uitvoering van hetgeen velen in dit 
land willen!

In de periode, waarin ik actief aan de 
discussies heb deelgenomen, was er 
een grote mate van overeenstemming 
aan de top, terwijl „de achterban” 
daar nog niet aan toe was. Nü is er in 
gemeenten en provincies een grote 
gelijkgezindheid maar discussieert 
de top nog over het hoe en wanneer. 
Beernink zegt dat er vier punten zijn, 
waarop de discussie zich toespitst. 
Zoals gewoonlijk analyseert hij goed 
en ik volg zijn groepering.
Met hem ben ik van mening, dat de 
discussie over de organisatorische 
aard en de redactionele kant van de 
zaak het gemaakkelijkst oplosbaar 
zijn. Het aanvaarden van de Statu
ten, jl. zaterdag 14 december, heeft 
die veronderstelling trouwens in de 
praktijk bevestigd.
Grondslag en praktische politiek ziet 
hij als twee belangrijke knelpunten. 
Ook daarin wil ik hem gelijk geven; 
ze zijn dat al vele jaren.
Knelpunten op zichzelf zijn niet on
overkomelijk, als je ze maar wilt 
overwinnen èn als je ze in juiste ver
houding ziet tot het geheel.
Nu spitst mijns inziens de beoordé- 
ling zich toe op wat onder „juist” 
moet worden verstaan. Dan is een 
uiterst subjectieve zaak! Ik ben bang 
dat ik de betekenis van de door Beer
nink genoemde punten anders weeg 
dan h ij . . .  en ook dat is geen nieuws, 
want dat deden we al jaren! '

Moeilijk volgen

Tóch wil ik nog eens nader ingaan op 
hetgeen hij schrijft.

door ing. J. T. Mellema, 
oud-voorzitter CHU-fraktie

Beernink zegt dat een aanhanger van 
een vermaatschappelijkt Evangelie 
weerzin en wrevel opwekt bij velen, 
die de Bijbel willen zien als grond
slag van hun partij. Ik kan hem in 
die gedachtengang moeilijk volgen. 
Wat is de politiek anders, dan een 
vermaatschappelijking van het geko
zen principiële uitgangspunt? Als hij 
het heeft over „vertalen”, bedoelt hij 
dan iets anders dan politiek-maat
schappelijk in toepassing brengen 
van hetgeen de Bijbel ons leert?
Ik vind het weinig zinvol met het 
aanhalen van teksten je betoog te il
lustreren en te onderstrepen. Beer
nink weet beter dan ik, dat naast het 
citaat uit Leviticus 19, uit hetzelfde 
boek rissen citaten te halen zijn die 
in onze samenleving helemaal niet 
meer van toepassing zijn!
Zélf schrijft hij het: de Bijbel is geen 
politiek handboek!
Met een beroep op mevrouw Van 
Ruler spreekt hij de hoop uit, dat bij 
de totstandkoming van het CDA 
geen uitverkoop van christelijk- 
historische waarden zal plaatsvin
den. Betekent dat het vasthouden 
aan artikel 7 van ons oude beginsel
program?
Als we van mening zijn, dat we vast 
moeten houden aan de autoriteit van 
ons beginsel en ons niet mogen laten 
leiden door de majoriteit, dèn moe
ten we eens en voor altijd in de CHU 
besluiten om alleen een getuigende 
partij te willen zijn in Hoede- 
makeriaanse zin!
Maar we zeggen, dat we met de ARP 
èn de KVP een federatie willen. Als 
we dat willen, dat zullen we een aan
tal oude waarden moeten loslaten. 
Laten we reëel zijn!

Hoe zeer ik begrip heb voor de waar
den van het oude Christelijk- 
Historische beginselprogram en hoe 
zeer ik alle respect heb voor hen, die 
van mening zijn dat d i t  eigenlijk het 
uitgangspunt van het nieuwe CDA 
zou moeten zijn, ik kan me niet voor
stellen dat er ook maar iemand te 
vinden is, die zich er niet van bewust 
is dat bij wélk samenwerkingsver
band dan ook, de oude identiteit 
verloren gaat. Het CDA zal nóch een 
oude CHU, nóch een oude KVP of 
ARP mogen worden. We verschillen 
dan niet met gemeenten die worden 
samengevoegd en die daar duizenden 
bezwaren proberen tegen aan te voe
ren.
Na een aantal jaren is er niemand 
meer, die zich nog druk maakt over 
de bezwaren van toén. pok de voor
malige Minister van Binnenlandse 
Zaken, Mr. H.K.J. Beernink, is on-

rIh het leden-contactblad „de 
Nederland” van vrijdag 13 december 
1974 kondigde de redactie aan, dat 
zij in de komende weken graag 
plaatsruimte beschikbaar stelt voor 
een gesprek tussen Unieleden over de 
vorming van het samenwerkingsor
gaan van de drie christen-democra
tische partijen KVP, ARP en CHU. 
In dat leden-contactblad opende 
oud-minister mr. H.K.J. Beernink de 
discussie. In het christelijk-historisch 
weekblad „de Nederland” van vrij
dag 20 december 1974 zetten W.A.

Mateman, lid van de Unieraad en 
van het landelijk CDA-bestuur en B. 
van der Velden te Wageningen de 
discussie voort. Ook werd in dat 
nummer opgenomen een resolutie 
van de christelijk-historische kies
vereniging te Putten-dorp, Huinen 
en Horst-Telgt.
Het verheugt de redactie, dat in het 
nieuwe nummer van het leden- 
contactblad „de Nederlander” de 
CDA-discussie verder gaat.

Zie ook pag. 9

danks vele van die bezwaren er toe 
overgegaan de afzonderlijke ge
meenten samen te voegen!

Geen breekpunt

Ik zie de discussie over de grondslag 
wél als een knelpunt, maar gelet op 
het gekozen uitgangspunt van het 
CDA niét als een breekpunt.
Tenslotte de praktische politiek. 
Beernink vindt één lijst in 1977 niet 
reëel. Sterker nog, hij vindt dat die 
hele discussie daarover beter achter
wege gelaten kan worden! 
Natuurlijk is de huidige situatie 
hoogst eigenaardig. Dat heeft niet al
leen betrekking op 2 wél en 1 niét in 
de regering, maar dat slaat evenzeer 
op het feit dat er in de gemeenten en 
provincies wél CDA-lijsten zijn en 
CDA-Gedeputeerden, maar in de 
Staten-Generaal niét.
Als Beernink zich afvraagt: „Zullen 
de kiezers één landelijke CDA-lijst 
wel begrijpen?”, dan kan ik even 
goed vragen of iemand in Friesland 
of Brabant, die bij de Provinciale- 
Staten-verkiezingen op een CDA- 
lijst heeft gestemd, er iets van be
grijpt als die gelegenheid er bij de 
Tweede Kamer-verkiezingen niet is?! 
In 1967 kreeg ik herhaaldelijk het 
verwijt, dat ik te vlug wou en te wei
nig rekening hield met de politieke 
verhoudingen in provincies en ge
meenten. Ik geloof dat ik mi hetzelf
de verwijt moet maken, maar dan in 
omgekeerde richting.
Laten we ook hier reëel ziin! 
Wanneer'we in de CHU van mening 
zijn dat de praktische politieke ver
schillen, die tot uitdrukking komen 
ten aanzien van het beleid van het 
Kabinet Den Uyl, het landelijk ón
mogelijk maken om datgene te 
realiseren wat er provinciaal en ge
meentelijk wél tot stand is gekomen, 
dan moeten we landelijk het gesprek 
staken.

We willen één en hetzelfde uitgangs
punt in een federatie en we willen 
niét samengaan in de volgende ver
kiezingen! Kom nou! Vertel dat je 
kiezers maar! Over werkelijkheidszin 
gesproken!

Realiteit is, dat de CHU meewerkt in 
CDA-verband (een politieke realiteit 
wordt het in „CDA-aktueeP’ ge
noemd), dat de CH-bestuurders 
deelnemen aan het voorbereiden van 
een gezamenlijk politiek program, er 
na 1 januari 1975 een gezamenlijk 
CDA-secretariaat zal zijn en er 
„rechtstreekse” CDA-leden zijn ge
registreerd.
Hoe kan men nu met z’n drieën be
sluiten het CDA op te richten, leden 
te accepteren, vertegenwoordigers 
van die directie CDA-leden in het 
Federatiebestuur te accepteren . . . . ,  
en die leden dan géén lijst te bieden, 
waarop ze hun stem kunnen uitbren
gen?
Onbegrijpelijk dat Beernink in die 
omstandigheden van mening is dat 
het praten over één lijst beter achter
wege gelaten kan worden!
Ik ben het met hem eens, dat het een 
zaak is met vreemde kanten. Maar 
dat is niet nieuw. Wellicht komt 
Beernink daardoor tot de conclusie 
dat alles maar op een laag pitje gezet 
moet worden.
Ook dan ben ik het weer niet met 
hem eens.

Laatste gelegenheid
Hoe is de politieke situatie in Ne
derland?
Zonder één CDA-lijst, maar met de
zelfde politieke partijen, durf ik geen 
enkele voorspelling te doen. Het 
enige wat zeker lijkt is, dat de PvdA 
ongeveer op 1/3 van het totaal aantal 
zetels kan rekenen en dat de VVD 
1/6 a 1/5 zal halen. Het hele veld 
daartussen is het jachtterrein van 
alle anderen. De meest aangewezene 
om dat terrein te bezetten is een 
CDA. Dat was in Drachten (1968) al 
zo, dat is nóg zo! Ik weet het, het is 
opportunistisch. Het is niet prin
cipieel, maar het is mijns inziens wél 
politiek realistisch! Als de drie par
tijen of één van hen dat niet inziet, 
zijn ze ziende blind of worden door 
iets anders verblind. Het zou niet de 
eerste keer zijn dat ze kansen laten 
liggen, maar wél de laatste gelegen
heid!.

Zeist, 16.12.1974. Ing. J.T. Mellema

Opkomst CDA met dankbaarheid begroet
Als van huis-uit anti revolutionair, thans lid 
van de CHU en voorstander van de CDA- 
gedachte, trof mij de inhoud van de be
schouwing van de heer H.K.J. Beernink in 
„de Nederlander” van 13 december j.1. als 
teleurstellend.

De belangrijke vraag waarmede, wij als 
christenen in de huidige samenleving 
worden geconfronteerd is of wij in een 
christelijke politieke partij nog wel kunnen 
waarmaken, dat christelijke politiek moge
lijk is. Vele ouderen twijfelen hieraan en 
nog meer jongeren beantwoorden deze 
vraag in negatieve zin. De uitslagen van de 
verkiezingen in de laatste jaren zijn hiervan 
een duidelijke aanwijzing.

Persoonlijk heb ik de opkomst van het CDA 
met dankbaarheid begroet, omdat naar 
mijn mening vaststaat, dat wanneer wij er 
niet in slagen de christelijke politiek in een 
CDA waar te maken, de bestaande christe
lijke partijen als mislukt kunnen worden 
beschouwd.
Het spreekt van zelf, dat waar wij als 
christelijke partijen uit elkaar zijn gegroeid, 
voor alles eerst gezocht zal moeten worden 
naar datgene wat ons verbiedt en op basis 
van de dan verkregen eenheid aandacht kan 
worden gegeven aan datgene wat ons ver
deeld heeft gehouden.

Wat mr. Beernink nu met zijn beschouwing 
doet, is mijns inziens in de huidige situatie 
allerminst nuttig.
De twee door hem als „belangrijk” 
aangeduide knelpunten moeten dienst doen 
als tempering van het idealisme tot voor
zichtigheid en werkelijkheidszin.

Bij het lezen en herlezen van de desbetref
fende beschouwing trof mij echter juist het 
gebrek aan poging om in de huidige situatie 
van ons politiek bestaan de noodzakelijke 
werkelijkheidszin op te brengen.

Dat „wij leven in een tijd, waarin het 
evangelie vermaatschappelijkt wordt” kan 
men de heer Beernink wel toestemmen, 
maar ditzelfde geldt voor het Woord van 
God en de Bijbel.

Werkelijkheidszin eist van ons allen, dat wij 
er oog voor hebben, dat in en buiten de kerk 
het Woord van God en de Bijbel verkeerd 
worden gebruikt, hetgeen gelijkelijk geldt 
voor z.g. progressieven en conservatieven.

Terecht wijst de heer Beernink er mijn
sinziens op, dat wij de Bijbel in de goede zin 
dienen te „vertalen”. Met dit laatste staat of 
valt nu ook het welslagen van het CDA.

Accent

Bij de strijd om in het CDA christelijke 
politiek waar te maken, zal het niet gaan 
om „christelijk historische waarden” of 
„anti-revolutionaire waarden” of „K.V.P.- 
waarden”, maar zal het accent moeten val
len op de „schriftuurlijke waarden”. Wij 
zullen moeten beginnen met onze „eigen 
waarden” achter in de rij op te stellen.

Voor zover de drie partijen" van elkander 
begrip mogen verwachten, is wel duidelijk, 
dat de CHU hierop geen uitzondering 
vormt. Wanneer men begrip voor het eigen 
standpunt wil verwachten, moet men wel 
beginnen met dit begrip ook tot anderen uit 
te breiden.

Uiteraard zijn wij met de heer Beernink 
eens, dat de thans bestaande landelijke 
situatie de samenwerking in het CDA in de 
weg staat. Wij gaan er echter van uit, dat 
het onze gezamenlijke inspanning eist om 
dit opstakel uit de weg te ruimen en wij ge
loven, dat dit mogelijk zal blijken! Immers 
wanneer wij dit vertrouwen niet zouden 
hebben, dan zouden wij beter kunnen 
ophouden. Zou de heer Beernink er niet wat 
meer aan kunnen doen om het idealisme te 
bevorderen? Zou dit in de huidige situatie 
niet ook wat meer de werkelijkheid dienen? 
Immers de werkelijkheid is, dat wij als 
christelijke groepering geen ander alterna
tief hebben. Wij verwerpen immers het 
alternatief: PvdA of VVD.

Het moet slagen!

Zoals gezegd behoor ik zelf van huis-uit tot 
de AR-groepering, maar heb ik voor de 
realisering van mijn politieke gerichtheid de 
CHU. gekozen, juist omdat naar mijn 
gevoelen in de heersende tegenstelling tus
sen ARP en KVP enerzijds en de CHU 
anderzijds, de C.H.U. aan de goede kant 
staat; ik heb met de heer Beernink en vele 
anderen het feit betreurd, dat de ARP 
gemeend heeft het huidige kabinet te 
moeten „gedogen”. Dat meerderen dat met 
ons eens zijn, hebben de uitslagen van de 
laatste verkiezingen wel aangetoond.

De beschouwing van de heer Beernink over 
hoe het nu moet bij een tussentijdse 
kabinetscrisis is in de bestaande situatie 
weinig nuttig wanneer dit tot de conclusie 
moet leiden, dat het praten „over één lijst 
bij de aanstaande Kamerverkiezingen beter 
achterwege kan worden gelaten”. Het

tegendeel is waar; het praten hierover, neen 
beter: het opdringen in die richting is van 
beslissende betekenis voor het welslagen.

Het streven naar het vormen van één CDA- 
fractie in de Tweede Kamer kan in de ogen 
van de heer Beernink, althans op dit 
ogenblik, helemaal geen genade vinden. De 
mensen in de CHU. die dit wel willen mogen 
anderen daartoe niet „dwingen”. Maar het 
kan nu eenmaal niet, zegt de Heer Beer
nink. Wij stellen hiertegenover: wij moeten 
gezamenlijk raogelijk maken, dat het wél 
kan en het kan dan ook! Hoe moeilijk de 
zaken ook nu nog liggen, de politieke wil bij 
de drie christelijke partijen is duidelijk 
gebleken. De heer Beernink wil maar 
beginnen om de desbetreffende artikelen te 
schrappen, met andere woorden eerder eeen 
stap terug dan een stap vooruit doen. Zo 
komen wij er zeker niet! Men kan in de be
staande situatie twee dingen doen: of de 
drempels proberen te verlagen óf deze aan
dikken.

Inderdaad: de achterbank kijkt met be
langstelling uit naar wat gebeuren gaat, 
maar onze belangstelling dient vooral uit te 
gaan naar de vele jongeren uit onze eigen 
kring, die de hoop op een christelijke 
politiek met een eigen gezicht reeds hebben 
opgegeven en die wij met de tot stand 
koming en de uitbouw van het CDA zullen 
moeten overtuigen van de mogelijkheid, dat 
de samenbundeling van de confessionele 
partijen christelijke politiek ook in deze tijd 
nog mogelijk maakt!

Voorburg L.M. Moleveld 
lid CHU, 
lid CDA
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Wat wordt het Appèl van het CDA ?

door drs. G. van Leijenhorst

Als ARP, CHU en KVP zijn wij samen op 
weg naar een Christen-Democratisch 
Appèl. Het woord Appèl zal wel niet zonder 
reden gekozen zijn: Het Christen-Democra
tisch Appèl wil een heroep doen op het 
Nederlandse volk en het zal door zijn uit
gangspunt en principiële politieke stelling- 
name dat beroep dan ook voldoende moti
veren en profileren. Wanneer dat onvol
doende gebeurt valt er weinig te appelleren. 
Dan gaat het Christen-Democratisch Appèl 
vroeger of later aan onduidelijkheid ten on
der.

Er zijn een aantal gewichtige redenen, die 
ons nopen om tot verdergaande samenwer
king te komen.
Ik noem er een paar.
1. Naast de twee blokken, het socialistische 
en het liberale blok is het een te grote weel
de om daarnaast nog duurzaam een ver
deelde christelijke politiek in stand te hou
den. Juist nu de invloed van de Bijbelse 
boodschap op de samenleving tanende is, is 
het geboden, dat christenen elkaar weten te 
vinden, maar om vanuit die Bijbelse bood
schap actuele inhoud te geven aan de 
christelijke politiek, d.w.z. een politiek, zie 
zich niet laat vangen in een links/rechts 
schema of in het dilemma van progressief of 
conservatief, maar dat krachtens uitgangs
punt en de uitwerking daarvan „het geheel 
anders” tegenover socialistische liberale of 
pragmatische politiek duidelijk aan het 
licht brengen.

2, In de toekomst zullen er uitermate 
belangrijke beslissingen genomen worden. 
Over zaken, die regelrecht met de funda
menten van leven en samenleving te maken 
hebben. Binnenkort reeds zullen onderwer
pen als abortus (wanneer de euthanasie) en 
het drugvraagstuk in de Kamer aan de orde 
komen. Denk verder aan de voorstellen be
treffende de grondwetswijziging; aan het 
huidige onderwijsbeleid, waarbij de vraag 
opgeld doet of en in hoeverre de overheid 
zich met de inhoud van het onderwijs moet 
inlaten; voorts zaken op het terrein van het 
welzijn, waarbij de vraag omtrent het 
„mensbeeld” (wat dunkt U van de mens?) 
opnieuw actueel is geworden. En dan niet te 
vergeten vraagstukken van oorlog en vrede, 
de derde wereld, het toenemend (internatio
naal) geweld, de geestelijke en materiële in
flatie, de geestelijke en materiële milieuver
vuiling, dé toenémende vereenzaming van 
de mens, de verhardingsverschijnselen in de 
maatschappij etc.
Genoeg punten mijnsinziefls, die aantonen, 
dat er voor een krachtige christelijke 
groepering veel te zeggen en veel te doen 
valt.
Het schijnt, dat het in de toekomst meer en 
meer zal gaan om de fundamentele vragen 
van leven en samenleving, waarbij de le
vensbeschouwing van grote betekenis is. 
Daarom is vooral in deze tijd christelijke 
politiek meer dan nodig. Behalve de gewel
dige opdracht die zij heeft, heeft de 
christelijke politiek ook enorme mogelijk
heden. Mogelijkheden om haar eigenheid 
tegenover liberalisme en socialisme duide
lijk tot uitdrukking te brengen. Zoals ge
zegd moet dat blijken uit het uitgangspunt 
en uit de uitwerking daarvan in het concrete 
beleid. Daarmede doet een christelijke poli
tieke groepering een appèl op het 
Nederlandse volk.

Het belang van een duidelijk uitgangspunt

Op 7 en 8 februari a.s. beslist de algemene 
Vergadering van de CHU over de statuten 
van het CDA. Als twee belangrijke zaken 
zullen daarbij aan de orde komen: de 
grondslag en de relevantie van de CDA-af- 
spraken in het licht van de huidige parle
mentaire politieke situatie (ARP en KVP 
regeringspartijen, CHU oppositiepartij). 
Over dit laatste punt wil ik het nu niet heb
ben.
Hierbij verwijs ik met instemming naar het 
door de Unieraad op 14 december 1974 
aangenomen amendement op dit punt. 
Ook op de uitwerking van het politieke be
leid kan ik nu niet ingaan. Het is ook wat 
moeilijk om op dit moment daarover wat te 
zeggen, nu ARP en KVP steeds meer de ge
volgen ondergaan van dit op volstrekt onde
mocratische wijze tot stand gekomen, op 
socialistische leest geschoeide kabinet-Den 
Uyl. Daarom beperk ik mij thans tot de 
grondslag en dat is belangrijk genoeg.
De vraag is reëel, waarmee appelleert men 
op het Nederlandse volk? Doet rhen dat al
lereerst met het beginsel — met datgene 
waaruit men leeft — of doet men dat met 
het politiek program?
Het is mijn vaste overtuiging, dat men name 
een christelijke partij allereerst gekarak
teriseerd wordt door haar beginsel en pas in 
de tweede plaats door het praktisch pro
gram. Daarmee wordt niet gezegd, dat het 
praktisch program van minder betekenis 
zou zijn.

Integendeel

Als de concrete uitwerking van het begin

selprogram kan het dit niet zijn; maar als 
karaktermoment is het wel van een andere 
orde, meer tijdgebonden, afhankelijk van de 
omstandigheden. Ik zei, dat dit geldt „mei 
name voor een christelijke partij”; het staal 
evenwel te bezien in hoeverre het boven
staande ook niet geldt voor partijen als 
PvdA en VVD. Voelen de kiezers zich ook 
daar niet allereerst aangetrokken tot de 
socialistische resp. liberale beginselen, tot 
de denkbeelden, die achter de programma
tische punten steken?
En dan laat ik nog maar in het midden hoe
veel Nederlanders de programs werkelijk 
lezen, voordat zijn hun stem bepalen. 
Welnu, als dit zo is, dat het uitgangspunt de 
christelijke partij, of welk samenwerkings
verband dan ook, karakteriseert, dan moet 
dit uitgangspunt — juist ook op het mo
ment, dat van een zinnig gesprek over een 
politiek programma over geen sprake kan 
zijn— wel zo duidelijk geformuleerd zijn, 
dat daarover geen misverstand kan bestaan. 
Dat wil ook zeggen, dat in,verband met de 
onder 1 en 2 genoemde punten de 
Nederlandse burger moet weten wat de 
bron is van ons politieke denken en hande
len. Onzekerheid en onduidelijkheid daar
over zaaien twijfel die al vóór de geboorte 
afbreuk doet aan de levensvatbaarheid van 
de nieuwe creatie.
De CDA-statuten formuleren als grondslag 
(artikel 2): het Christen-Democratisch 
Appèl aanvaardt Evangelie als richtsnoer 
voor het politieke handelen”.
Voordat ik op deze beginselverklaring in ga 
moet gezegd worden, dat er in de statuten 
met geen woord gesproken wordt van de 
kerk (in de CHU-statuten: het geweten van 
overheid en volk), dat er niet gesproken 
wordt over de plaats en functie van de ovetr 
heid, dus ook niet over het overheidsgezag 
(Gods dienares of dienares van het volk?) en 
andere belangrijke punten, waarover zowel 
in het AR- als CHU-beginselprogram be
handeld wordt.
Hoewel ik mij niet tegen beknoptheid en 
puntigheid in de formulering — trouwens 
in de andere artikelen wijdt men soms uit
voerig uit om allerlei misverstanden te voor
komen) is het mijns inziens een groot ge
brek, dat aan zaken als bovengenoemde 
geen woord is gewijd. Dit is een grote omis
sie.

MoeiUjk

Men mag niet aannemen, dat onderwerpen 
als de kerk en het overheidsgezag geen punt 
van discussie hebben uitgemaakt. Dat al
leen artikel 2 is genoemd — zoals het er 
staat — daarmee wórdt aangetoond hoe 
moeilijk het blijkbaar is geweest om ARP, 
CHU en KVP op die ene minimale noemer 
te krijgen.
De open partijgedachte, die in de KVP nog 
steeds leeft, verontrust velen in protestantse 
kringen. Terecht!
Als daarbij tevens in KVP-kringen het poli
tiek program alle nadruk krijgt boven het 
beginsel, dat is die zorg temeer gegrond. 
Die verontrusting kan alleen opgeheven 
worden, als de drie partijen zich niet op een 
minimum baseren, die ruimte laat aan „elk 
wat wils”, maar duidelijk en krachtig uit
spreken, wat hun beginselen zijn, waardoor 
zij zich in het politieke denken en handelen 
met overtuiging willen laten leiden.
Het stadium, waarin de behandeling van de 
statuten thans is gekomen is, mede gelet op 
de ingediende amendementen — zodanig, 
dat er wat betreft de grondslag alleen nog 
maar wat veranderd zou kunnen worden 
aan het bovengenoemde artikel 2.
Zo dé samenwerking verder voortgang zal 
vinden, dan zou er beslist een afzonderlijk 
beginselprogram moeten komen, waarin 
ook andere punten — zoals bovenvermeld 
— aan de orde dienen te worden gesteld. In 
dat verband verwijs ik gaarne naar de door 
mevrouw Van Ruler, drs. Meijers, dr. Elde- 
renbosch, ds. Hagen en een 15-tal andere 
theologen (met medewerking van o.a. dr. 
Kruisinga en ondergetekende) opgestelde 
stuk „Naar een Christen-Democratische 
Partij (gepubliceerd in de Nederlander van 
27 april 1973).

Met betrekking tot de grondslag van artikel 
2: „Het CDA aanvaardt het Evangelie als 
richtsnoer voor het politiek handelen” zijn 
door AR- en CH-kiesvereniging zeer veel 
amendementen ingebracht. De heer 
Beernink is daarop in „de Nederlander” van 
13 december reeds uitvoerig ingegaan. Ik 
onderschrijf zijn opvatting, dat het woord 
„evangelie”, gezien de wijze waarop het 
thans in woord en geschrift gehanteerd 
wordt, een verschraling en vermagering in
houdt, hoewel men daar persoonlijk na
tuurlijk anders over kan denken.
In grote delen van het land spreekt men 
echter niet voor niets over wet en evangelie. 
Velen denken bij het evangelie alleen aan 
het Nieuwe Testament. In bepaalde kringen 
wordt onder het evangelie slechts een be
paalde „gezindheid” verstaan, een gezind
heid, die dan meer zegt over de mens dan 
over de Here God.

Kortom, het woord evangelie heeft met na
me in onze dagen een meervoudige beteke- 
jiis gekregen.
^ m  die reden moet naar mijn mening dit 
woord dan ook vervangen worden door een 
ander woord, dat ondubbelzinnig uitdrukt 
wat bedoeld wordt. Waarom hier dus niet 
„De Bijbel” invullen? Zullen rooms
katholieken hier onoverkomenlijke bezwa
ren tegen hebben en zo ja, waarom? Het 
merendeel van de KVP-collega’s, die ik 
hiernaar vroeg, bleken die bezwaren niet te 
hebben. Waarom dan al de bezwaren ont
zien van sommige katholieken (op onduide
lijke gronden?) en geen rekening houden 
met de bezwaren, die zeer vele protestanten 
voor wie het juist om de duidelijke identiteit 
van de nieuwe groepering te doen is?

Wie de Bijbel aanvaardt als het Woord van 
onze God, zal de Bijbel ook als grondslag 
voor een christelijke partij willen aanvaar
den.

Het Bijbels getuigenis — Genesis tot Open
baring — stelt overheid en volk onder Gods 
zegenrijke beloften en geboden. Een partij 
— of generatie — die daarvoor openlijk uit
komt en dat ook in haar beleid tracht waar 
te maken, heeft toekomst in de Nederlandse 
politiek.

Het woord toekomst moge dan niet zo 
direct betrokken zijn op het getal. Echter 
als de geloof-waardigheid erin uitgedrukt 
wordt, zal het gezag van deze partij de 
waarde van het getal stellig te boven gaan.

FRIESE CDA WIJST 
CONCEPT-STRUaUURSCHETS AF
Minister De Gaay Fortman heeft een con- 
cept/structuurschets voor de bestuurlijke 
herindeling het licht laten zien. Het plan, 
dat een verdeling van Nederland in 44 
gewesten verdeeld, was al lang in voorberei
ding.
Als deze schets zou worden verwezenlijkt, 
zou dat het einde van Friesland als eenheid 
betekenen.
De kritiek, die na verschijning van de schets 
in Friesland is losgebarsten, is niet mals. 
Felle commentaren in de beide Friese 
dagbladen.
Het CDA in Friesland heeft bij de algemene 

beschouwingen in. Provinciale Staten 
duidelijk gezegd waar het op stond.
De wóordvoerdster van de CDA-fractie, 
mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta, heeft 
o.a. gezegd:
,Aan deze structuurschets hadden we al
lerminst behoefte. Het is echter typerend, 
voor het beleid dat de schets er nu pas is en 
dat het ontwerp gewestwet nog in voor
bereiding is.
Dit stuk is voor ons onverteerbaar, omdat 
het de provincie in drie nieuwe, duidelijk 
afgebakende bestuurlijke eenheden knipt. 
Friesland is geografisch gezien Friesland 
nog, maar het ligt in drie brokken. We 
hebben als Staten uitgesproken dat we aan 
drie nieuwe bestuurlijke eenheden naast 
vergrote, gemeenten en een krachtige 
provincie, geen behoefte hebben. Bovendien 
is het stuk verschenen op een moment, 
waarop de algemene gedachtenvorming 
gaat in de richting van grotere en dus 
minder regionale eenheden.
Het is te laat, het heeft zijn actualiteit ver
loren. Het is te vroeg, omdat nog onbekend 
is welke taken, bevoegdheden en financiële 
middelen de nieuwe regionale eenheden 
zullen krijgen.
Het beleid ten aanzien van de bestuurlijke 
reorganisatie en vernieuwing is rommelig en 
zwak, de visie en de vaart zijn ver te zoeken. 
De aandacht is helemaal gericht op de 
gewesten, alsof die het middel zijn tegen be
stuurlijke kwalen. De uitspraak van de 
minister dat gewestvorming voorwaarde is 
voor herverkaveling is tekenend. De schets

gaat voorbij aan het essentiële punt: her
verkaveling van taken tussen rijk, 
provincies en gemeenten. De Decen
tralisatie van de rijkstaken naar de lagere 
organen blijft in de lucht hangen.
De minister heeft gezegd dat het aantal 
genoemde gewesten geen „Heilig getal” is. 
In de volksvertegenwoordiging wordt ge
dacht aan 20 a 25 gewesten.
Als we één stap verder gaan zijn we waar we 
in feite willen zijn: versterking van taken en 
bevoegdheden van de provincies, en ze daar 
waar ze te groot zijn verkleinen tot werk
bare regionale eenheden. We zitten dan op 
de toer van de door ons gepropageerde 
„provincie nieuwe stijl”. De grote winst van 
realisering van deze gedachte is dat een 
nieuwe, vierde bestuurslaag overbodig is. 
Onverkort moeten we vasthouden aan 
afwijzing van een bestuurlijke eenheid 
tussen de provincie en het rijk en tussen de 
provincie en de gemeenten.
Afwijzing van een nieuwe bestuurslaag be
tekent niet dat samenwerking van 
gemeenten ter behartiging van taken die de 
gemeentegrenzen overschrijden ongewenst 
en niet noodzakelijk is. Het betekent ook 
niet, dat de provincie die taken aan zich wil 
trekken. Het zijn de gemeenten zélf die tot 
gezamenlijke belangenbehartiging 
overgaan.”

Tot zover mevr. de Graaff in de algemene 
beschouwingen.
De zaak van de gewestvorming leeft sterk in 
Friesland. Dat kwam onder meer tot uiting 
iri de krantencommentaren over de 
structuurschets. Over hetgeen door het 
Friesch Dagblad over deze zaak werd ge
publiceerd heeft minister de Gaay Fortman 
zich erg boos gemaakt. De desbetreffende 
journalist werd naar den Haag uitgenodigd. 
Uit het verslag, dat over deze ontmoeting in 
de krant verscheen, bleek dat de heer de 
Gaay Fortman de.gevoelens die in Friesland 
leven niet begrijpt.
Het zou zinvol zijn geweest, als hij zich eens 
ter plaatse was komen oriënteren.

Jelly Algra-Feddema

CDA-MOTIE KREEG VOLLEDIGE STEUN

Friese Staten vragen meer geld voor de Friese taal en cultuur
CDA — Motie kreeg volledige steun: Friese 
Staten vragen om meer geld voor de Friese 
taal en cultuur.

In de vergadering van Provinciale Staten 
van Friesland op 11 december is met 
algemene stemmen een motie, ingediend 
door het CDA, ondersteund. De inhoud van 
de motie was:
Provinciale Staten van Friesland, in 
vergadering bijeen op 10 december 1974, 
overwegende:

— dat de regering het mogelijk en nodig 
heeft geacht de rijksuitgaven belangrijk 
meer dan trendmatig te verhogen,

— dat de rijksbijdragen in de kosten van de 
Friese taal en cultuur tot heden 
belangrijk zijn achtergebleven bij

hetgeen een rechtvaardige toedeling ver
eist,

— dat het grievend' is te bemerken dat de 
inhaal van deze achterstand bij de 
verdeling van de extra beschikbaar 
gekomen middelen geen prioriteit heeft 
gekregen,

— dat daardoor de discriminatie van de 
Friese Taal en cultuur blijft voortduren, 
besluiten:

— de regering te verzoeken alsnog tot de 
inwilliging van de Friese desiderata op 
dit gebied voor 1975 te besluiten en ver
zoeken Gedeputeerde Staten:

— deze lijst van wensen nogmaals op te 
stellen en samen met deze motie te 
zenden aan het kabinet en aan de leden 
van de Eerste en de Tweede Kamer der 
Staten Generaal.

Agendapunt

CDA-Bijdrage
De algemene vergadering 1974 van de CHU 
heeft zich bij meerderheid uitgesproken 
voor de samenwerking in CDA-verband. 
Deze samenwerking brengt mede het ma
ken van kosten.

Tot 31 december 1974 beschikte het CDA 
over een kracht van de Dr. Kuiperstichting 
(ARP). Met ingang van 1 januari 1975 komt 
deze kracht, plus alle kosten welke in CDA- 
verband gemaakt worden, ten laste van

ARP, KVP en CHU, naar rato van het aan
tal betalende leden. Voor het CDA is een 
uitgavenpost van ongeveer ƒ  170.000,— be
groot voor salarissen, vergaderkosten, porti, 
kantoormateriaal enz. Minimaal 
ƒ  33.000,— van deze CDA-kosten dienen te 
worden gedragen door de leden van de 
CHU. In de Unieraadsvergadering van 14 
december 1974 werd het bestuursvoorstel 
voor een CDA-bijdrage van ƒ  1,50 per lid 
per jaar — ingaande per 1 januari 1975 — 
aangenomen.
De Unieraad vraagt de buitengewone alge
mene vergadering van de CHU om goed
keuring en vaststelling van deze CDA-bij
drage ad ƒ  1,50 per jaar per lid.
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BESLUITVORMING OVER STATUTEN

Wanneer u dit leest is de voor het CDA 
belangrijke datum van zaterdag 14 deeem- 
ber alweer achter de rug. De partijraden 
van ARP en KVP en de Unieraad van de 
CHU hebben zich bezig gehouden met de 
ontwerp-statuten voor het CDA.
De ontwerp-tekst is thans voorgelegd aan 
de kiesverenigingen van de ARP, die erover 
moeten stemmen. Op 7 en 8 februari a.s. 
tenslotte zal de Algemene Vergadering van 
de CHU zich erover uitspreken.

BESTUURLIJKE ORGANEN CDA

Het is ons Opgevallen dat in de partijbladen 
van ARP, CHU en KVP tot op heden weinig 
is meegedeeld over de bestuurlijke organen 
van het CDA en de mensen die daarin zit
ten;
In de huidige periode kent het CDA twee 
bestuurlijke organen, nl. een Bestuur en een 
Dagelijks Bestuur. Hieronder volgt de sa
menstelling van het Bestuur. Wanneer zij 
tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur, is 
dat met een x-je achter hun naam aangege
ven.

prof. dr. P.AJ.M. Steenkamp - Eindhoven 
(voorzitter) x
F. Borgman - Aalsmeer
mevr. E. van Velthooven-Olde - Hoogeveen.
S. Th. van Bijsterveld - Bilthoven.
D. Corporaal - Moordrecht x 
drs. C. Dekker - Hattem
G. F. Eijgelaar - Leeuwarden.
mevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen - 
Leiden.
jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein - 
Jutphaas.
mevr. D.Y.W. de Graaff-Nauta - Sneek. 
drs. H.A.H. Gribnau - Voorschoten x 
mevr. mr. E.A. Haars - Breukelen. 
mr. J.L. Janssen van Raay - Rotterdam x 
Sj. Jonker - Jezus-Eik, België 
J.G. Jorritsma - Bolsward.
AJ, Kaland - Middelburg (penningmeester)
X '
drs. J. de Koning - Voorschoten x 
ds. A.J. Kret — Sassenheim. 
dr. D.Th. Kuiper - Amsterdam x 
Th. Laan - Hoorn.
mevr. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth
de Weerdesteyn - Tilburg x
drs. D.F. van der Mei - De Meern.
W.A. Mateman - Aalten. ,
H. Parren - Heerlen.
R.J. Rotshuizen - Rozenburg, 
mevr. AJ. Schut-Heidinga - Zwolle, 
mevr. H. Tegelaar-Boonacker - Rijswijk. 
R.EJ.M. van den Toorn - Zevenbergen, 
mr. O.W.A. Baron van Verschuer - Beesd 
(vice-voorzitter) x
M.B.M.J. van Vlijmen - Heemstede.
C.A.G. Vos - Delft.
A.J.C. Wagemakers - Den Bosch, 
dr. ir. D. de Zeeuw - Bennekom x 
drs. R. Zijlstra - Oosterland Zld.

Adviserende leden van zowel Bestuur als
Dagelijks Bestuur zijn:
mr. W. Aantjes (fractieleider ARP- Tweede
Kamer)
mr. F.H.J.J. Andriessen (fractieleider KVP- 
Tweede Kamer)
dr. R.J.H. Kruisinga (fractieleider CHU- 
Tweede Kamer)
mr. F.A. Bibo (vertegenwoordiger van de 
wetenschappelijke instituten)
Het secretariaat van het CDA berust mo
menteel bij mr. J.G.H. Krajenbrink. Als 
bureau-secretaresse is op het secretariaat 
werkzaam mevr. J.A. Kroon-Omvlee. Het 
secretariaat is gevestigd te Den Haag, Post
bus 7676, Den Haag - 2040. 
Telefoonnummer 070-465222. Gironummer 
137000, t.n.v. secretaris CDA.

De vertegenwoordigers van de rechtstreekse 
leden van het CDA in het Bestuur zijn de 
heren R.J. Rotshuizen, R.EJ.M. van den 
Toorn en M.B.M.J. van Vlijmen. Het lijkt 
ons juist de lezers over hen binnenkort wat 
nader te informeren.

CONTRIBUTIE RECHTSTREEKSE 
LEDEN

Het Bestuur van het CDA heeft voor de 
rechtstreekse leden een contributieregeling 
gècreeërd, die wij hieronder weergeven:

1. categorie I: rechtstreekse leden met 
bruto-inkomen tot ƒ  27.500,— per 
jaar: ƒ  30,—

categorie II: rechtstreekse leden met 
bruto-inkomen niet hoger dan wettelijk 
minimum bijv.
— 65-b-ers, met alleen AOW

— werkzoekenden
— gezinsleden zonder eigen inkomen
— studenten: ƒ  15,—

categorie lü : rechtstreekse leden met 
bruto-inkomen tussen ƒ  27.500,— en 
ƒ  50.000,— per jaar: ƒ  50,—

categorie IV: rechtstreekse leden met bruto- 
inkomen boven ƒ  50.000,— per 
jaar: ƒ  100,—

categorie V: het service-lidmaatschap, 
d.w.z. een lidmaatschap dat recht geeft 
op automatische toezending van alle 
CDA-publicaties: ƒ  150,—

2. De contributie wordt centraal (vanwege 
het landelijk secretariaat) geïnd.

3. De contributie komt voorshands, d.w.z. 
voor het jaar 1975, geheel ten goede aan 
het landelijk CDA-apparaat. Alleen zeer 
incidentele subsidieverzoeken van regio
nale of plaatselijke CDA-verbanden 
kunnen ertoe leiden, dat een deel van het 
contributiebedrag haar het regionaal of 
plaatselijk verband teruggaat. .Deze re
geling is slechts aanvaardbaar in over
gangsfase van betrekkelijk korte duur.

4. In geval van dubbel lidmaatschap (d.w.z. 
zowel lid .van het CDA als van één der 
drie partijen) moet er ook dubbele con
tributie worden betaald.

HET CDA IN ZEELAND

be ARP, CHU en KVP in Zeeland zijn de 
Statenverkiezingen ingegaan met verbon
den lijsten en één gezamenlijk program. 
Bovendien werd de verkiezingscampagne 
gezamenlijk gevoerd.
Het laag voor de hand dat ook in de 
[ -aktische werkzaamheden in de Staten een 
vorm van samenwerking zou worden 
gevonden.
Na een aantal besprekingen, die in goede 
sfeer verliepen, werd tot een vergaande sa
menwerking besloten. Via een persverkla
ring werd dit op 22 november 1974 in de 
publiciteit gebracht.
Het eerste en belangrijkste besluit was om 
voortaan geen aparte fractievergaderingen 
meer te houden, maar uitsluitend als geza
menlijke fractie te vergaderen.

Omdat in Zeeland niet werd gewerkt met 
één lijst bij de Statenverkiezingen, kan men 
voor deze saraenwerkende fractie niet zon
der meer de naam CDA-fractie gebruiken. 
Daarom is gekozen voor de formulering: 
„De in CDA-verband samenwerkende frac
ties van ARP, CHU en KVP”. Tegelijk met 
het besluit om geen aparte fractievergade
ringen meer te houden, werd besloten dat 
de fractie geleid zou worden door een vast 
presidium bestaande uit • de drie fractie
voorzitters. Eén van hen zal fungeren als 
vaste voorzitter, de beide andere fractie
voorzitters worden vice-voorzitter van de 
gezamenlijke fractie. Inmiddels is, de frac
tievoorzitter van de CHU, de heer H. Evers- 
dijk, benoemd tot voorzitter van de geza
menlijke fractie. De heer Eversdijk is met 
name in Zeeland geen onbekende. Hij is al 
jaren raadslid van de gemeente Borsele en 
ook reeds enkele jaren statenlid. Bovendien 
is hij lid van de Unieraad en lid van het Da
gelijks Bestuur van de landelijke CHU.

De verdere samenwerking komt tot uiting 
in het feit dat afgesproken is, dat in de Sta

ten steeds één persoon namens de gezamen
lijke fracties zal spreken. Zeer belangrijk is 
het besluit dat ook de algemene beschou
wingen naar aanleiding van de begroting 
door de voorzitter van de gezamenlijke 
fractie wordt gehouden.

Nog veel werk nodig

De thans zittende Statenleden van ARP, 
CHU en KVP hebben zich in principe 
bereid verklaard om bij de volgende Staten
verkiezingen zo mogelijk met één CDA-lijst 
te komen. Ieder is er zich wel van bewust 
dat de nauwe christen-democratische sa
menwerking in de Staten van Zeeland zeker 
nog lang niet betekent dat er nu ook één 
partij zou zijn. Er moet nog hard worden 
gepwerkt eer het zover is. Maar men heeft 
de vaste wil om te trachten er iets goeds van 
te maken. Gedurende de laatste maanden is 
in de praktijk bewezen dat de samenwer
king al redelijk goed functioneert.
Met name was dat het geval ten aanzien van 
de benoeming van de nieuwe commissaris 
der Koningin in Zeeland. Ook bij de behan
deling van de moeilijke Oosterschelde- 
kwestie was de samenwerking perfect. Het 
gehele Zeeuwse CDA was dan ook ernstig 
teleurgesteld over de houding van de 6 
KVP-ers en 2 ARP-ers die het regerings
voorstel er tenslotte lieten komen. Vanuit 
Zeeland was een dringend beroep gedaan 
op de Tweede Kamerfracties van CHU, 
KVP en ARP.
De CHU heeft zich daaraan gehouden. 
Voor de Zeeuwse christen-democratische 
Statenfractie was de houding van de 6 
KVP-ers en de 2-ARP-ers teleurstellend. 
De voorzitter van de samenwerkende frac
ties, heeft daaraan uiting gegeven in de 
pers. Dat laatste met volledige instemming 
van de gehele fractie die in het CDA samen
werkt.

Stap voor stap

Zo zet Zeeland stap voor stap de weg uit 
voor het toekomstige CDA. Dat gaat, geheel 
volgens de Zeeuwse aard, behoedzaam en 
bedachtzaam! Dat is ook nodig, nog veel 
overleg, maar er is bij alle drie de wil om dit 
tot een goed einde te brengen. De Zeeuwse 
dichter van Schagen schreef:
In Zeeland loopt de korste wegt 
Nu eenmaal maar zeer zelden recht.
Het is ermee als op de zee.
Ook wind en storm die spelen mee.
Wie dus met ons goed wil verkeren.
Moet wat manoevreren leren!
Partijbesturen en fracties in Zeeland zullen 
trachten het schip veilig over de soms 
woelige „Zeeuwse politieke baren” te lood-

J.A. de Boe 
Secretaris Kamerkring CHU

Het CDA in Benthuizen

Twintig kilometer noord-oostelijk van het 
Binnenhof ligt het kleine dorp Benthuizen. 
Reeds talloze malen heeft dit dorp zijn 
grootheid trachten te bewijzen door met de 
regelmaat van het jaargetijde de frontpa
gina’s van de landelijke pers te halen van
wege de gemeentelijke politieke moeilijkhe
den. Een bekend landelijk weekblad kon 
zes volle pagina’s „nationaal-politiek- 
nieuws” over Benthuizen kwijt aan de ge
achte abonnees, ’t Is ook niet niks: in een 
luttel aantal jaren weten zeven raadsleden 
een formidabel aantal wethouderloze tijd
perken te beraadslagen. Wethouders bleken 
wegwerpartikelen! Dat was het droeve 
beeld, dat in ons dorp ,^olitiek” wordt ge
noemd. Laten we ons verder beperken tot 
onze „eigen kleuren”.
Een amper volwassen te noemen CHU- 
kiesvereniging en een in de kinderschoenen 
rondsloffende ARP-kiesvereniging bleken 
nog minder papieren leden in hun boeken 
te hebben dan het aantal bestuursleden zou 
kunnen doen vermoeden. De sanienwerking 
tussen de beide partijen in de gemeenteraad 
was rondweg een flop.
Innerlijke verdeeldheid, onmacht en ach
terdocht vormen geen decor voor een 
boeiend politiek schouwspel.

Principe- antwoord

Onder die omstandigheden kwamen de ge
meenteraadsverkiezingen 1974 in zicht. De 
beide afdelingsbesturen onderkenden 
gelukkig tijdig de moeilijke situatie en het 
onmogelijke uitgangspunt. „WAT NU” en 
„HOE VERDER ” zijn de kernvragen, 
waarop een principe-antwoord moest wor
den gegeven. Een samenwerkingsverband

tussen beide partijen was ongeloofwaardig 
geworden. De bestaande samenwerking uit 
te breiden tot de plaatselijke partij CD’70 
vormde ook geen aantrekkelijke start. Im
mers, die samenwerking werd vier jaar gele
den afgewezen terwijl toen die groepering, 
waarin vele KVP-ers hun partij meenden te 
hebben gevonden, op vier stemmen na een 
raadszetel in de wacht had kunnen slepen. 
De eisen van die kant zouden wellicht de 
vorm van een diktaat kunnen hebben. 
Niet de presentatie van een nieuwe politieke 
club, maar de introductie van een herken
baar politiek motief werd uitgangspunt 
voor het verdere beraad. Na overleg met 
enkele KVP-ers besloten de besturen van 
ARP en CHU tot oprichting van het CDA 
op integrale basis. Geen federatief verband 
dus.

Op de avond van 26 maart 1974 was ons 
dorp gewonnen voor het CDA. Voorzichtig 
optimisme groeide tot enthousiasme. Dat 
'enthousiasme bleek zelfs bestand tegen de 
teleurstelling, dat enkele leden alsnog be
sloten om met een eigen lijst uit te komen. 
Met voorbeeldige ijver en toewijding voer
den de leden gezamenlijk de campagne. 
Ieder vond zijn taak. De folders van het 
CDA spraken klare taal: geen onvervulbare 
verkiezingsbeloften, maar een eerlijke op
roep tot REDELIJK OVERLEG. Deze slo
gan wist 285 kiezers te overtuigen en het 
CDA verwierf twee zetels in de gemeente
raad. De vreugde hierover was groot. Het 
resultaat vormde echter geen finish, maar 
een start. Alle kandidaten op de lijst werden 
ingeschakeld bij het werk van de raadsle
den.
Niet als een soort smaakmakers van de ge
meentelijke politiek.
De gekozen raadsleden dragen een eigen 
verantwoordelijkheid, doch worden bijge
staan door een permanente begeleidings
commissie.
Deze commissie wordt gevormd door de 
drie eerst volgende kandidaten op de lijst en 
de fractiesecretaris, die alle voorstellen en 
besluiten, naar rubriek gesorteerd, op kaart 
brengt en de afwikkeling daarvan volgt. 
Het is duidelijk, dat deze mensen vaste be
zoekers zijn van de raadsvergaderingen. 
Maar zij niet alleen; de anderen adviseren 
de raadsleden op grond van hun speciale 
kennis bijv. financiën, onderwijs e.d. Het 
behoort mede tot hun taak, de raadsleden 
eigener beweging te wijzen op bepaalde za
ken. Het is duidelijk, dat ook zij het raads
werk met interesse volgen. Tweemaal per 
jaar komen de raadsleden bijeen met alle 
leden van de begeleidingscommissie. Dan 
wordt zeer serieus nagegaan, welke punten 
van het gemeenteprogram werden ge
realiseerd dan wel in welk stadium van ont
wikkeling dit punt is gekomen. Omstandig
heden waardoor de uitvoering werd gestag
neerd worden geanaliseerd.
Bijstelling van beleidspunten op grond van 
prioriteitenstelling wordt besproken enz. 
enz. Na dit beraad wordt de ledenvergade
ring bijeengeroepen. Dan kunnen de leden 
de gekozenen aanspreken op hun beleid en 
kunnen de raadsleden hun beleid verant
woorden tegenover de leden. Op grond van 
het besprokene stellen de leden van de 
begeleidingscommissie adviezen op voor de 
raadsleden eA zijn hen zo nodig behulp
zaam bij het voorbereiden van bepaalde 
voorstellen.
Onder verantwoordelijkheid van het be
stuur hopen wij binnenkort het eerste 
exemplaar van een CDA-voorlichtingsblad 
te kunnen verspreiden onder de bevolking. 
Dit is niet alleen gewenst is verband met het 
werk in de gemeenteraad, maar ook vanwe
ge de politieke activiteiten, die door het 
CDA-bestuur worden ondernomen.
Een recent voorbeeld daarvan is een forum
avond met Tweede Kamerleden, gehouden 
op 20 november jl., waar het inflatiepro- 
bleem centraal stond.
Over deze en andere activiteiten kunnen wij 
wellicht bij een andere gelegenheid nader 
informeren.

Benthuizen, 
december 1974

G.H. Barendrecht

STUUR GERUST UW MEDEDELING 
NAAR DE REDACTIE VAN DE NEDER
LANDER

Secretarissen van CH-organen zouden 
best eens wat meer mededelingen aan de 
redactie van De Nederlander kunnen zen
den. Indien tijdig in ons bezit (postbus 
8822, Den Haag, niet naar Uniebureau), 
zorgen wij voor een aankondiging, in de 
vorm waarvan in dit nummer diverse 
aankondigingen zijn opgenomen. Het ge
bruikelijke stencil of de kaart welke naar 
de leden wordt gezonden is voldoende.
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CHU-SCHERPENZEEL:
TILANUS OVER TOEKOMST: CHR.
DEM. POLITIEK

De kiesvereniging van Scherpenzeel houdt 
op donderdag 16 januari a.s. aanvang 
19.30 uur in gebouw Filalethes de jaa r
vergadering. Eerst worden huishoudelijke 
zaken afgehandeld en om 20.30 uur zal 
drs. A. D. W. Tilanus, lid van de Twee
de Kamerfractie van de CHU spreken 
over de toekomst van de christen-demo- 
cratische politiek, waarna er ruimschoots 
de gelegenheid is tot het stellen van 
vragen.
(uit een mededeling van het secre tari
aat van de CHU-Scherpenzeel).

CHU-FRIESLAND:
VAN VERSCHUER OVER POLITIEKE 
ACTUELE ZAKEN

De Kamerkring van de CHU omvattende 
de provincie Friesland houdt op zater
dag 18 januari, aanvang des morgens om 
10.00 uur in de ,,Open Hof” , Goudenre- 
genstraat te Leeuwarden haar jaarver
gadering. Na de huishoudelijke zaken komt 
aan het woord unievoorzitter mr. O. W. A. 
baron Van Verschuer.
(uit een mededeling van het secre tari
aat van CHU-Friesland).

BESTUURDERS CHU-OVERIJSSEL OP 
18 JANUARI

De Vereniging van Christelijk-Histori- 
sche Leden van Gemeente- en Prpvin- 
ciebesturen, afdeling Overijssel verga
dert op zaterdag 18 januari a.s., aan
vang 9.45 uur, in het stadhuis van Al
melo.
De dag wordt geleid door waarnemend 
voorzitter ir. J. F. Koolhaas en na het 
huishoudelijk deel zullen de heren P. A. 
de Boer en mr. W .,J. E. Crommelin 
inleidingen houden. Het thema is ,,Ruim
telijke Ordening in Overijssel” . Deze 
interessante dag duurt tot 15.00 uur, 
met discussie-groepen en forum discus
sie naar aanleiding van de uit de eerste 
discussies losgekonien vragen. Voor na
dere informaties, waaronder een regeling 
voor de lunch kunt u zich wenden tot de 
secretaris van de afd. Overijssel van de 
vereniging, de heer J. Schuur, Friese- 
weg 1, IJsselmuiden, telefoon: 05202 - 
4130 (huis), of -5149 (kantoor).
(uit een mededeling van de Ver. van 
CH-leden van Gem. en Prov. besturen).

(Redactie)
v.D.

Waar spreken CHU-kamerleden
Op de volgende tijden en plaatsen ver
melden Kamerleden van de CHU spreek
beurten:

zaterdag 11 januari:
GOUDA: mr. W. Seholten, 
dinsdag 14 januari:
ZUTPHEN: H. Wisselink, 
woensdag 15 januari:
OKKENBROEK: dhr. H. Wisselink, 
woensdag 15 januari:
ARNHEM: dr. R.J.H. Kruisinga, 
maandag 20 januari:
UTRECHT: studiedag vrouwen ARP, CHU 
en KVP, mevrouw Evenhuis-van Essen, drs. 
De Geus en dr. R.J.H. Kruisinga. 
vrijdag 24 januari:
LETTELE: H. Wisselink, 
donderdag 30 januari:
ZWOLLE/ZUID: H. Wisselink, 
maandag 3 februari:
HARFSEN: H. Wisselink, 
woensdag 5 februari:
ZWARTSLUIS: H. Wisselink.

OPROEP

Bezoek jaarvergadering 

gemeente- en 

provinciebestuurders
De Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen 
houdt Op zaterdag 22 februari aanstaande 
haar jaarvergadering in het Jaarbeurscon
grescentrum te Utrecht. Het bestuur van 
deze vereniging nodigt alle CHU-leden van 
gemeenteraden en provinciale staten, en 
die CDA-leden van deze coUeges uit deze 
vergadering bij te wonen, omdat met name 
gesproken zal worden over de ruimtelijke 
ordening en de gewestvorming.

De jaarvergadering vangt aan met korte 
voordrachten door ir. N. Buysert, lid van het 
college van gedeputeerde staten van de pro
vincie Zuid-Holland, mr. F.J.H. Schneiders, 
burgemeester van Almelo en mr. Sj.H. 
Scheenstra, burgemeester van Asperen en 
Heukelum.

Bij deze inleidingen zal centraal staat de 
orienteringsnota ruimtelijke ordening en de 
ontwerp- structuurschets gewestvorming.
In de middagvergadering wordt over de 
inleidingen nader van gedachten gewisseld. 
Daartoe wordt een forum gevormd, be
staande uit mr. O.W.A. van Verschuer, 
voorzitter van de CHU en lid van het college 
van gedeputeerde staten van de provincie 
Gelderland, H. Wisselink, lid van de Twee
de Kamer voor de CHU, G. Baris, burge
meester van Hummelo en Keppel en jhr. 
drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, burge
meester van Amstelveen.
De jaarvergadering van de Vereniging van 
CHU-leden van gemeente- en provinciebe
sturen vangt des morgens om half elf aan. 
Het is de bedoeling ukerlijk 4 uur des mid
dags de bijeenkomst te sluiten. Voor dit 
tijdstip zal ook afscheid genomen worden 
van de huidige voorzitter van de vereniging, 
burgemeester J. Hoekstra van Nijkerk.

H.L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas-en
Slaginslmmentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Inlichtingen gevraagd 
over afgifte doopbewijzen
,Z îjn er buitenlandse mogendheden, die 
aan reizigers uit het buitenland doopbe
wijzen vragpn om aan te tonen, dat zij geen 
jood zijn?” Deze vraag heeft het Tweede- 
Kamerlid dr. Kruisinga (fractievoorzitter 
CHU) schriftelijk gesteld aan de ministers 
Van der Stoel van buitenlandse zaken en 
Van Agt van justitie. Hij wil, als de vraag 
bevestigend wordt geantwoord, ingelicht 
worden over de achtergronden van een en 
ander.
De basis voor de vragen vond dr. Kruisinga 
in het blad „Woord en Dienst”, het veer
tiendaags orgaan voor het hervormde 
kerkewerk.

De hervormde predikant ds. A.A 
Spijkerboer schreef onlangs in „Woord en 
Dienst” een artikel ondet de kop „Voor 
joden verboden”. Volgens hem komt het de 
laatste tijd steeds meer voor dat Nederland
se zakenlieden oiti een doopbewijs vragen 
omdat zij van plan zijn naar Irak te réizen 
en om daar te kunnen bewijzen, dat zij geen 
jood zijn. De regering wilde hen anders niet 
toelaten.
Ds. Spijkerboer stelde in zijn artikel: „Wij 
mogen van het geven van een doopbewijs 
voor een reis naar Irak rustig een gewetens
zaak maken. Is het ons geoorloofd mee te

werken aan een beleid, dat tegen het joodse 
volk gericht is?” De predikant stelde verder 
de vraag: „Aanvaardt onze regering dat een 
buitenlandse regering onderscheid maakt 
tussen joodse en niet-joodse Nederlanders?” 
In zijn artikel deelde ds. Spijkerboer voorts 
mee. „Ik weet van een burgerlijk stand in 
een van onze grote gemeenten — de burger
lijke stand beschikt immers ook over de 
gegevens aangaande de kerkelijke gezindte 
— die weigert ten behoeve van een reis naar 
Irak het bewijs af te geven dat iemand niet- 
joods is. Ik vermoed dat wie bij de burger
lijke stand een blauwtje loopt, dan de kerk 
om een doopbewijs vraagt”.
Naar aanleiding van de mededelingen van 
ds. Spijkerboer deelde het moderamen van 
de hervormde synode in een volgend 
nummer van „Woord en Dienst” mee, dat 
naar zijn mening aan kerkeraden ten 
sterkste moet worden ontraden doopbe
wijzen te verstrekken voor andere doel
einden dan strikt kerkelijke. „Wanneer uit 
deze doopbewijzen zou moeten blijken, dat 
betrokkene niet-joods is, zou de afgifte 
hiervan niet in overeenstemming zijn met 
de taak, het wezen en doelstelling van de 
kerk van Christus”, aldus het moderamen.

H.L

HANAB B.V.
VALKENBURG - ZH Telefoon 0 1 7 1 8 -7 1 9 4 1 ^

VEENDAM - Telefoon 09987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

VAN DE BUNT-
RIJNSBURGER
N.V.

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel 

^  kunstmeststoffen ^  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2342 - Nijkerk

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W O ER D EN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan .34 - Telefoon 01825-590 - BERGAM BACHT

Voor* uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, Petro leum ,
★  Kolen, HuisbrandoM e,
★  Tan'k-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.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

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 - LEEUW ARDEN - P O STBUS 58 
TEL. 05100-20841

VERZEND UW GOEDEREN 
PER TRANSPORTBEDRIJF

r«DE STORMVOGELn

naar Amsterdam en Zaanstreek 
REIGERSWEG 105 ■ APELDOORN

BUDDINGH NATUUR^EEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

V E E N ÏN D A A L

BO U W B ED R IJF

Fa. Cw Spijker
&Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

IfXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJ 
' Fa. M. Bouw & Zonen

VETKAMP 94 —  NIJKERK 
^ Tel. (03494) 1355 ,

GUlaiUH UMOUHSTDI 
DOpR «IHUL NtOUUANO

bouw en

k

Vaaannerning maatschap b.v. breda

KOCH
Telef.: 05760-1425& 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.
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Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouvr

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 2 5 . -

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriëntering^kiirsus

12 schriftelijke lessen voor 9 . 5 0

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 2 5 . -

Wet op de ondernemingsraden, vergadertechniek, bedrijfsekonomie, de vakbeweging, 
sociale verzekeringen, personeelsbeleid

DE ONDERNEMINGSRAAD,
een kursus voor ondernemingsraadsleden

34 schriftelijke lessen voor 4 5 . -

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefocn (01710) 93403.

Dit m etalen kastje bevat een . 
AM IGO uitw erpbare brandladder

* EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE W OON- O F W ERKSITUATIE TEG E N  
MINIMALE KOSTEN

' GEEN HAK-, BREEK- EN M ETSELW ERK AAN UW  GEVEL 
'ON BR UIKBAAR  VOOR INBREKERS
* GEEN O N D ER H O U D
■' LEVERBAAR IN, LEN G TEN  VAN 3.70 t/m 15 mtr 
' ZEER EENVOUDIGE M ONTAGE
H E T M ETALEN KASTJE IS GERING VAN AFM ETINGEN EN HARM ONIEERT M ET 
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

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in uw toonbaak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 55 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.t

Laarstraat 12-20 
Zutphen

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

O RGELBOUW

Ernst
Leefiang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

PQOOOOOOOOOOQOOOCOOOOOO<
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M. DE RAAD & ZN.
P ickéstraa t 64  - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
O ude Z eew eg  33 - T e l. 01719-4500  
NOORDWiJK

kXXXXXX^OOOOOOOOQOOOOOOG

M a s r fy m t
JwiNKELQALiRU KERSCHpJÏN; 

TEL:/Sê$S- APELDOORN '

T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k. gevr. in Nederland.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoedconsultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.

'033-16853-32068.

• • •  •

Kistenfabriek
Nijkerk

o N. DE BOER
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Milieubeheer moet kernpunt beleid
door

dr. R. J. H. Kruisingavan Christendemocraten zijn
De CHU heeft reeds bij de eerste begroting 
van dit kabinet- den Uyl gewaarschuwd 
voor een zwak milieubeleid.
Daarna heeft de tijd ons helaas gelijk ge
geven. Ik hoop in komende nummers van 
De Nederlander hierop nog nader in te 
gaan.

Dijkverzwaringen bjj de grote rivieren
vernielen kostbaar landschapsschoon

Thans'wil ik in het kader van een varant- 
woord landschaps- en mileubeheer, de 
aandacht vestigen op minder gewenste 
ontwikkelingen namelijk de omvang, die 
men de dijkverzwaringen laat aannemen. 
Hoewel de betekenis van dijkverzwaringen 
niet is weg te cijferen, is het, in het kader 
van de noodzaak van een evenwichtige af
weging van betrokken belangen, nood
zakelijk op een aantal neveneffecten, die 
gemaickelijk worden vergeten, te wijzen.

De strijd tegen het water

Wij Nederlanders staan erom bekend, dat 
wij een konstante strijd tegen het water 
voeren. Gedurig werden wij door het water 
bedreigd.
Wij beschermden ons daartegen door 
dijken aan te leggen. Toch werden wij in 
1953 wéér door een stromvloed verrast. 
Onze reaktie hierop was rigoureus en 
s’iektakulair Deltaplan. Dat p'an zou de 
veiligheid van Zeeland en Zuid Holland ver
der moeten garanderen.
Naast bescherming tegen het zeewater, 
dachten we toen ook aan bescherming tegen 
iet water, dat via de grote rivieren ons land 
oinnenkwam. Dit resulteerde in een dijk- 
verbeteringsplan voor de rivieren Rijn, 
Waal, Lek, Ijsel en Maas.
Dat plan beoogde een waarschijnlijk ééns in 
de 3000 jaar bij Lobith te meten wateraf
voer van 18.000 m3 per seconde te keren. 
Hiertoe werden op provinciaal niveau 
technische rechtlijnen uitgegeven.
Aan de hand waarvan de waterschappen 
dijkverzwaringsplannen ontwerpen en na 
toetsing aan de richtlijnen uitvoeren.
Deze technische richtlijnen schrijven naast 
de norm van 18.000 m^ voor, dat kolken en 
wielen tot 30 m. uit de teen van de nieuwe 
dijk gedempt zullen moeten worden. 
Verder dienen in het kader van de ver- 
beteringswerken gebouwen, welke in of 
nabij de dijk aanwezig zijn, volledig ver
wijderd te worden.
Hetzelfde geldt voor bomen en struiken.

Milieu

Het spreekt vanzelf, dat evenals in het geval 
van de Oosterschelde deze plannen aan de 
bovenrivieren andere dan waterstaat
kundige belangen kunnen aantasten. We 
moeten namelijk goed in het oog houden, 
dat deze plannen ontworpen worden aan de 
hand van technische richtlijnen door 
technische diensten.
Technische diensten, waarin al dan nietj 
vermeende waterschapsbelangen vaak over
vertegenwoordigd zijn.
Vaak groeit er op de dijken een unieke 
flora. Het dempen van wielen en kolken 
heeft tot gevolg, dat zeldzame planten en 
hier levende watervogels zullen moeten ver
dwijnen.
Door het verdwijnen van bomen, struiken 
en huizen, alsmede wielen en kolken wordt 
het landschap ernstig aangetast.
Dit landschap is vrij uniek op aarde. Het 
biedt een grote diversiteit aan samenstel
lende onderdelen voor wie er naar kijkt. 
Dit dijklandschap vormt de overgang 
tussen de rivier met haar uiterwaarden en 
het achterliggende polderlandschap.
Het verenigt evenwichtig in zich zowel 
natuurlijke komponenten, bijv. bo nen en 
struiken, als menselijke komponenten, zoals 
de dijk zelf en de dijkhuizen.
In de planprocedure wordt ook aandacht 
besteed aan milieu en landschap d.m.v. een 
..Koord inatie-kom missie”, waarin ook de 
verschillende natuur- en monumenten- 
beschermingsorganisaties zitting hebben.

Het resultaat, dat deze kommissie bij haar 
„belangenafweging” oogst is erg mager. 
Datgene wat de Koördinatie-kommissie 
nog weet te redden, bestaat meestal uit niet 
meer dan een groepje bomen of een mid
deleeuwse kerktoren. Het bestaat nooit uit 
de totaliteit van een landschap. De 
technische grondslag van de plannen komt 
in deze kommissie niet ter sprake.

Dijkwoningen
Ongeveer 1500 dijkhuizen langs de rivieren 
staan op de nominatie om in het kader van 
de dijkverbeteringsplannen gesloopt te 
worden. De woongemeenschappen aan de 
dijk zijn eigenlijk de saneringsbuurten van 
de rivierdorpen. Het gaat hier vaak om zeer 
karakteristieke huisjes, die weliswaar niet 
op de monumentenlijst staan, maar mede 
vanuit landschappelijk oogpunt zeker de 
moeite waard zijn om gespaard te worden. 
De dorpen aan de rivier zijn in het verleden 
meestal langs de dijk ontstaan en pas later 
naar de polder uitgebouwd. Het gaat hier 
dus om de meest historische gedeelten van 
de rivierdorpen. Doordat de bakker, de 
slager en de kruidenier vaak nog op de dyk 
gevestigd zijn en doordat er in deze oude 
gedeelten van de dorpen nog vaak sprake is 
van een hechte ieefgemeenschap, worden 
door de dijkverbeteringsplannen ernstige 
ingrepen in de traditionele dorpsstruktuur 
gedaan.
Zeker vanuit christen-democratische visie 
moet de aantasting van deze kleine 
samenievingsverbanden worden betreurd.
De bewoners van de dijkhuizen zijn vaak 
bejaarde mensen, die met het oog op hun 
leeftijd en de steeds weer dreigende dijkver
zwaring het onderhoud van hun huisjes

vaak niet meer bijhouden. Het resultaat is 
dat veel huizen niet in goede staat verkeren. 
Maar dat betekent niet dat zij niet meer 
opgeknapt kunnen worden. De vergoeding 
die de dijkbewoners voor hun huisjes, van 
de opkop>ende waterschappen krijgen, ligt 
ver beneden de prijs, die men ervoor op de 
vrije markt kan krijgen.
Het is de vraag of de voorlichting over deze 
problematiek aan de betrokken dijk- 
bewofters voldoende is. Vaak weet men niet 
waar men precies aan toe is. Zoals bij de 
circulaire van het gemeentebestuur van 
Rotterdam aan eigenaren van oude huizen 
lijkt het ook hier een taak van de volksver
tegenwoordiging hier iets aan te doen.

Veiligheid

De plannen, die zulke ingrijpende gevolgen 
in het landschap en de sociale dorp- 
structuur hebben, zijn gebaseerd op een 
veiligheidsnorm van 18.000 m^ p/sek. Die 
waterverplaatsing zal waarschijnlijk niet 
vaker dan eens in de drieduizend jaar zal 
optreden.
Deze norm is een extrapolatie en is dus 
theoretisch. Men heeft bij deze extrapolatie 
geen rekening gehouden met fysische 
begrenzingen in de afvoer. De laatste 
honderd jaar zijn metingen van de 
Rijnafvoeren verricht en de hoogst gemeten 
afvoer bij Lobith was 12.400 m^ p/sek. in 
1926. Veiligheid is een rekbaar begrip. Het 
vaststellen van de norm voor de dijkver
zwaring is voor iedereen, ook voor de extra
polerende technici, een keuze.
Voor de huidige dijkverzwaring zullen bijna 
alle dijkhuizen gesloopt worden omdat de 
technische richtlijnen dit voorschrijven.

De technische richtlijnen gaan uit van een 
„algemene regel” dat bebouwing op dijken 
een gevaar voor de stabiliteit van de 
waterkering kan vormen.
Daarmee is echter nog niet gezegd dat alle 
bebouwing op de dijk ook werkelijk een 
gevaar is.
Dat zal van de plaatselijke omstandigheden 
afhangen.
Het is de vraag of de ingenieurs van Rijks
waterstaat niet in staat zijn om technische 
alternatieven te ontwikkelen voor het 
handhaven van bebouwing, waarbij een 
behoorlijke mate van veiligheid ge
garandeerd wordt. Misschien vraagt dat een 
wat arbeidsintensiever werk. Maar dat lijkt 
bij de huidige werkgelegenheidspro- 
blematiek geen enkel bezwaar.

Konklusie

Na bovenstaande uiteenzet(ing, die de dijk
verzwaring in het rivierengebied van meer 
kanten belicht, mogen wij <ui$ de vraag stel
len of het nog wel zo reëel is om een 
dergeliJk dijkverzwaringsplan uit te voeren. 
Bepaalde dijkvakken zijn inderdaad aan 
verzwaring toe. Maar dat betekent niet dat 
alle dijkvakken zo drastisch aangepakt 
moeten worden.
De uitgangspunten van de huidige dijkver
zwaring, die voornamelijk van waterstaat
kundige aard zijn, zullen voor ons land een 
grote verarming veroorzaken op het terrein 
van landschapsschoon en het eigene van 
veel rivierdorpen.

De noodzaak deze verarming is bovendien 
twijfelachtig als men bedenkt dat de water
staatkundige grondslagen van de dijkver
zwaring voor een groot deel op hypothesen 
berusten.
Een ongewijzigde uitvoering van dit' plan 
lijkt niet in overeenstemming met letter en 
geest van het program op het terrein van 
natuurbeheer en milieu van zowel de CHU 
als met het gezamenlijk program van KVP, 
ARP en CHU.

CHU-fraktievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga:

Regering bestrijdt inflatie en werkloosheid onvoldoende
,J)e regering bestrijdt de inflatie en de 
werkloosheid momenteel onvoldoende. 
Daarom is dringend wijziging van het 
beleid nodig”.
Dit commentaar heeft dr. RJJI. Kruisinga 
tegen het einde van de vorige week, ais 
voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede 
Kamer, gegeven nadat de cijfers over de 
stand van de werkloosheid eind vorig Jaar 
— een record stand! — bekend waren ge
maakt.

Het aantal werkloze mannen en vrouwen 
nam in december 1974 toe met 26.440 (of 
16,2 procent) tot 189.700. Deze stijging, zo 
deelde het departement van sociale zaken 
mee, komt voor een belangrijk deel voor 
rekening van het seizoen. Maar als de sei
zoeninvloed uitgeschakeld wordt, was er 
toch nog een stijging met 1.000 tot 164.500. 
In de loop van december jl. daalde de vraag 
naar arbeidskrachten met 3.700 tot 59.100.

I  Ernstig tekort geschoten
Dr. Kruisinga gaf het volgende commen
taar:
„Volgens de CHU is het kabinet bij de be
strijding van de werkloosheid ernstig tekort 
geschoten.
Reeds op 22 november 1973 — nu meer dan 
een jaar geleden — heeft de CHU in een 
motie van haar lid Tolman gevraagd om 
aanvullende werkgelegenheidsprogramma’s 
in de bouwsector vooral. Omdat in deze sec
tor de werkeloosheid het grootst is, hebben 
we daar in de eerste plaats op aangedron
gen.
Maar het kabinet was toen nog erg opti
mistisch. Met name minister Gruyters toon
de geen verontrusting. Dat zag het kabinet 
toen verkeerd. De gevolgen blijken nu. Ook 
de hoge belastingen werken zoals nu temeer 
blijkt is werkeloosheid in de hand.
Gelet op de achterblijvende overheidsuitga
ven mogen daar nu eens temeer ernstige 
vraagtekens bij worden geplaatst.

Voor een effectieve bestrijding van de 
werkeloosheid vindt de CHU daarom nu te
meer verlaging van de belastingdruk nood
zakelijk.
De werkeloosheidsprogramma’s moeten 
meer worden gericht op de grootste noodge- 
bieden. Dat zijn o.a. naast bepaalde gebie
den in het oosten en het noorden en in Lim
burg ook stadsgebieden als Den Haag. 
Behalve aan de bouwsector moet ook aan 
het midden- en kleinbedrijf meer aandacht 
worden besteed. Ook dit is door de CHU bij 
de begrotingsbehandeling gesteld en in 
mondelinge vragen herhaald. Er dienen ze
ker nu in het kader van het werkgelegen
heidsprogramma op de middenstand ge
richte maatregelen te worden genomen. 
De grote jeugdwerkeloosheid eist een speci
fieke aanpak, terwijl bovendien voor het 
probleem van de moeilijk herplaatsbare 
oudere werknemer herstructurering van de 
arbeidsbureaus dringend nodig is. In secto
ren met grote ongedekte arbeidsbehoefte 
als maatschappelijke dienstverlening, ge
zondheidszorg, moet de werkgelegenheid 
krachtig worden bevorderd.
Bij het huidige beleid, zoals tot nu gevoerd, 
en indien voortgezet in de komende tijd, 
moeten we mede als gevolg van achterblij
vende overheidsmaatregelen nog meer 
werkeloosheid verwachten.
Daarom is dringend wijziging van het be
leid nodig. De regering bestrijdt de inflatie 
en de werkeloosheid momenteel onvoldoen
de. Indien de huidige ontwikkeling wordt 
voortgezet is er direct na de voor januari 
1975 toegezegde nota werkeloosheidsbe- 
strijding een openbaar debat in de Tweede 
Kamer noodzakelijk”.

Overzicht
Tot zover het commentaar van de voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie van de CHU. 
Ter toelichting volgen hieronder nog wat 
gegevens over het verloop van de werkloos
heid in ons land.

Gemiddeld over 1974 bedroeg de geregi
streerde arbeidsreserve van mannen en 
vrouwen 143.200. In 1952 (het jaar met het 
hoogste absolute aantal werklozen voor 
1974) werd een arbeidsreserve van gemid
deld 139.200 geregistreerd. Door de gerin
gere omvang van de beroepsbevolking des
tijds lag de geregistreerde arbeidsreserve, in 
procenten van de afhankelijke beroepsbe
volking gemeten, in 1952 echter duidelijk 
hoger (namelijk 4,7 procent) dan in 1974 
(3,5 procent).
Voor de mannen bedroegen de jaarcijfers in 
1973 en 1974 respectievelijk 95.050 en 
114.390, overeenkomend met een stijging 
van 20,4 procent. Bij de vrouwen was de 
stijging nog groter, namelijk 31,1 procent. 
Hier nam het jaargemiddelde toe van 
21.9^ in 1973 tot 28.820 in 1974. 
Gemiddeld over 1974 behoorden ruim 
32.000 bouwvakarbeiders tot de gere-. 
gistreerde arbeidsreserve, daarnaast 12.800 
metaalbewerkers en 16.600 personen met 
een handels- of administratief beroep.
De stijging van de jaargemiddelden van de 
arbeidsreserve ten opzichte van 1973 heeft 
zich, voor wat de mannen betreft, buiten de 
vier westelijke provincies geconcentreerd. In 
Limburg en Drenthe bedroeg de werkloos- 
heidsgroei meer dan 50 procent, een groei 
van 40 procent werd gemeten in Gelderland 
en Friesland.

De arbeidsreserve van bouwvakarbeiders 
vermeerderde met 52 procent in ver
gelijking tot 1973. In de provincies Fries
land, Drenthe, Gelderland en Limburg was 
de toeneming 80 — 100 procent.
Van de totale gemiddelde mannelijke ar
beidsreserve in 1974 was 20,8 procent jon
ger dan 23 jaar, in 1973 15,3 procent. Bij de 
vrouwen was het aandeel van de jongeren 
beneden 23 jaar in 1974 41,9 procent en 
1973 36,0 procent.

H.L.
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Tweede Kamer in de knoei wat begrotingsdebatten betreft

De Tweede Kamer beëindigt volgende week 
dinsdag haar kerstvakantie en zal zich dan 
weer zetten aan de begrotingsarbeid. Met 
de afhandeling van de departementale be
grotingen voor het nu al weer enkele weken 
nieuwe jaar 1975 is de kamer lelijk in de 
knoei geraakt.
Het was in de afgelopen jaren al niet meer 
mogelijk gebleken om voor het begin van 
het kerstreces, dus in het najaar, de gehele 
begroting voor het volgend jaar af te hande
len en steeds meer werd het noodzakelijk in 
het nieuwe jaar nog begrotingen op de ka- 
meragenda te zetten.

Thans evenwel is er een belangrijke achter
stand ontstaan. Dat wordt het duidelijkst 
gedemonstreerd door enkele cijfers. In 
oktober jl., aan het begin van de begro
tingsbehandelingen, sprak de kamer af, dat 
zij in totaal 4300 minuten over de departe
mentale begrotingen zou spreken. Thans 
resteert daarvan bijna de helft: dit betekent, 
dat de kamer nog ongeveer 2.000 minuten 
kan praten in eerste aanleg.

Anders gezegd, de Tweede Kamer moet in 
de weken voor de paasvakantie tegen het 
einde van de maand maart nog behandelen 
de begrotingen voor de visserij, de milieuhy
giëne, het departement van justitie, de 
civiele verdediging, de departementen van 
CRM, verkeer en waterstaat, buitenlandse 
zaken, defensie, ontwikkelingssamenwer
king en financiën.

Het was geen wonder dat Tweede-Kamer- 
voorzitter dr. A. Vondeling dezer dagen, in 
een gesprek met parlementaire journalisten, 
klaagde over de trage voortgang van de be
grotingsarbeid. Hij stelt zich op het stand
punt dat voor het einde van het jaar de 
Tweede Kamer alle begrotingen voor het 
komend jaar moet hebben afgehandeld. 
Niet alleen de kamerleden, aldus dr. Von
deling, maar ook de ministers zijn veel te 
lang aan het woord in de openbare vergade
ringen van de voltallige kamer.

Wijzigen

Vandaar dat dr. Vondeling een voorstander 
is van het wijzigen van de werkwijze van de 
Tweede Kamer voor wat het begrotingswerk 
betreft. We moeten, zo zei hij, de departe
mentale begrotingen in eerste aanleg in 
openbare commissievergaderingen behan
delen. Als er dan in het najaar gedurende 
twee dagen per week, bijvoorbeeld op 
maandag en woensdag, twee openbare com
missievergaderingen gehouden worden en 
een week later in de openbare vergaderin
gen van de voltallige kamer slechts alge
mene beschouwingen gehouden worden 
over de in de commissievergaderingen be
sproken begrotingen, is het mogelijk voor 
kerstmis gereed te zijn.
Kamervoorzitter Vondeling meent, dat het 
niet bezwaarlijk is het accent van het begro- 
tingsdebat te verleggen naar openbare com
missievergaderingen. In het afgelopen na
jaar telde hij meermalen het aantal aanwe
zige kamerleden tijdens het debat over een 
departementele begroting in een plenaire 
kamervergadering. Vaak kwam hij niet 
verder dan een aantal, dat gelijk is aan het 
aantal leden van de kamercommissie voor 
het desbetreffende departement. En van
daar dat dr. Vondeling redeneert: dan kan 
er heel goed over de departementale begro
ting gesproken worden in een openbare 
commissievergadering.

In het systeem van de kamervoorzitter blij
ven er in het najaar twee dagen per week 
over waarop de kamer voltallig, ook wel ple
nair genoemd, kan vergaderen. Een dag zou 
dan besteed kunnen worden aan de begro
tingen en de andere dag aan andere onder
werpen; mondelinge vragen, interpellaties 
en spoedeisende zaken. De gedachten van 
dr. Vondeling zullen in de komende weken 
onderwerp van gesprek uitmaken, onder 
meer in vergaderingen van het kamerpresi- 
dium. Ongetwijfeld zal de gehele kamer ook 
in het beraad betrokken worden, want er 
zijn maar weinig kamerleden die het niet

erg vinden, dat nog negen weken lang de 
departementale begrotingen op de agenda 
staan.

Huisvesting

Een ander onderwerp, waarmee de Tweede 
Kamer nog wel eens over zal praten, is haar 
huisvesting. Dat is het gevolg van een brief, 
welke minister Gruijters van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening tegen het- 
einde van 1974 aan de kamer zond, en 
waarin hij melding maakte van aankoop 
van panden nabij het Binnenhofcomplex te 
Den Haag.
Om te voorzien in de dringende behoefte 
van de Tweede Kamer aan uitbreiding en 
modernisering van de accommodatie- heeft 
de Rijksgebouwendienst in de directe om
geving van het Binnenhof een aantal 
panden aangekocht. Het gaat hierbij om 
percelen gelegen aan de Hofstraat en de 
Lange Poten, bekend als Hotel Central, res
taurant House of Lords en het voormalige 
café Piccadilly. Verder wordt binnen enkele 
jaren het telefoongebouw van de PTT in de 
Hofstraat overgenomen.
Tezamen met het t.z.t. leegkomende ge
bouw van het ministerie van justitie aan het 
Plein komt zodoende het gehele complex 
Hofstraat — Lange Poten — Plein ter be
schikking van het Rijk.
Handhaving van de vestiging van de Twee
de Kamer op en rond het Binnenhof bete
kent een voortzetting van een ook door de 
Tweede Kamer gewaardeerde traditie. Een 
geheel nieuwe huisvesting elders in de ge
meente ’s-Gravenhage bleek overigens op 
een aantal onoverzienbare problemen van
o.m. planologische aard te stuiten. 
Aangezien de bouwplannen uiteraard nog 
nadere vorm zullen moeten krijgen, is thans 
nog niet te zeggen of en in hoever de be
staande bebouwing kan worden gehand
haafd. Wel staat vast dat het globale pro
gramma van eisen voor de nieuwbouw, zoals 
dit is geformuleerd door de commissie 
Onderzoek huisvesting Tweede Kamer, ver

wezenlijkt kan worden in de thans bij de 
kamer in gebruik zijnde gebouwen ver
meerderd met de genoemde ter beschikking 
van de kamer komende percelen.
Zo zal binnen dit complex voldoende ruimte 
zijn voor een nieuwe vergaderzaal van de 
Tweede Kamer met annexen.
Nader overleg zal worden gevoerd met het 
gemeentebestuur over de bouwplannen, die 
mede het „beschermd stadsgezicht” aan de 
Hofstraat omvatten. Getracht zal worden 
het gedeelte aan de Lange Poten op een 
meer bij de omgeving passende wijze te ont
sluiten en bij het stadsgebeuren te betrek
ken.
Momenteel beraadt de Rijksge
bouwendienst zich over de architec
tenkeuze, waarbij de gedachten uitgaan 
naar het uitschrijven van een prijsvraag. 
De vaststelling van de plannen tot herstruc
turering van een gedeelte van de bestaande 
bebouwing en de uitwerking van de bouw
plannen voor de andere gedeelten zullen ze
ker een groot aantal jaren vergen. Van een 
ontruiming van de aangekochte panden op 
zeer korte termijn zal dan ook geen sprake 
zijn. Deze panden zijn bovendien niet vrij 
van huur. Er zijn thahs een drietal huurders 
en twee onderhuurders in gevestigd. Met de 
lopende contracten zal rekening moeten 
worden gehouden. De werkgelegenheid van 
het bij de betrokken huurders in dienst 
zijnde personeel zal door deze aankoop de 
eerstkomende jaren derhalve niet in het ge
ding zijn.

Tot zover de mededelingen, welke minister 
Gruijters aan de Tweede Kamer deed. Toen 
kamervoorzitter Vondeling de kamer van 
deze mededelingen in kennis stelde, voegde 
hij daaraan toe:
„Vooruitlopend op het uiteindelijk oordeel 
van de kamer wil ik de minister nu al vast 
danken voor zijn inspanning en die van de 
Rijksgebouwendierist om de kamer de zo 
broodnodige leefruimte te geven”.

H.L.

Geldeli/ke voorzieningen voor gemeenteraads-
en commissieleden
Gemeenteraadsleden zullen in plaats van 
het nu gebruikelijke bedrag per vergadering 
een vaste jaarlijkse vergoeding krijgen. Dit 
althans is het voorstel van minister De Gaay 
Fortman (Binnenlandse Zaken) in een aan 
de Tweede Kamer aangeboden wetsont
werp.

Zoals bekend, is de hoogte van de huidige 
vergoeding voor gemeenteraadswerk zo
danig dat sprake is van een financiële be
lemmering bij de uitoefening van het raads
lidmaatschap. Dit hlijkt uit het onlangs ver
schenen rapport „Een Goede Raad” van de 
commissie-Merkx, ingesteld door de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten. Op de 
adviezen die deze commissie in haar rap
port geeft, is het thans ingediende wetsont
werp in belangrijke mate gebaseerd.

Het wetsontwerp stelt voor, het thans in de 
gemeentewet vastgelegde systeem van pres
entiegelden — een vergoeding per bijge
woonde vergadering — te vervangen door 
een vast bedrag per jaar, plus een tegemoet
koming in de kosten. Deze vergoeding en 
tegemoetkoming zal de gemeenteraad bij 
verordening moeten vaststellen, volgens de 
regels van een nog vast te stellen algemene 
maatregel van bestuur. Voor de leden van 
gemeentelijke commissies die géén lid van 
de gemeenteraad zijn blijft het stelsel van 
presentiegelden gehandhaafd, zij het ook 
naar bij algemene maatregel van bestuur te 
stellen nadere regels.

Twee onderdelen

De voorgestelde voorziening bestaat uit 
twee onderdelen. Raadsleden die geen bur
gemeester of wethouder zijn, zullen een 
jaarlijkse vergoeding voor hun werk
zaamheden krijgen. Deze vergoeding houdt 
zowel een element van derving van inkoms
ten, alsook een zekere honorering van de 
geleverde prestatie in. De commissie-Merkx 
stelt voor de hoogte van de vergoeding te 
bepalen op één vijfde van de wedde van een 
wethouder. De minister wil voor de eerste 
keer de bedragen die de commissie voorstelt 
als uitgangspunt nemen, en ze jaarlijks (per 
1 januari) herzien aan de hand van een nog 
nader te bepalen loonindexcijfer.

Naast de vergoeding voor de werkzaamhe
den zullen de raadsleden ook een tegemoet
koming in de onkosten krijgen. De commis
sie-Merkx heeft de onkosten van een raads
lid (o.a. porto- en telefoonkosten, reiskos
ten, representatiekosten, aantrekken van 
hulp) onderzocht en aan de hand daarvan 
voorstellen over de hoogte van de tegemoet
koming gedaan. Het is de bedoeling dat de
ze tegemoetkoming in de onkosten niet tot 
het belastbare inkomen zal behoeven te 
worden gerekend.

Om recht te doen aan de plaatselijke 
autonomie en omstandigheden zal de ge
meenteraad zelf zowel de vergoeding als de 
tegemoetkoming op jaarbasis bij verorde
ning vaststellen, zij het aan de hand van re-

■ gels die bij algemene maatregel van bestuur 
worden gesteld. Deze a.m.v.b. zal voor de 
verschillende categorieën gemeenten de 
maximumbedragen aangeven. Minister De 
Gaay Fortman wil de gemeenten daarbij de 
vrijheid geven om ten hoogste 50 procent 
naar beneden af te wijken van deze bedra
gen. (De commissie-Merkx wilde een afwij
king van maximaal 10 procent — zowel 
naar beneden als naar boven — toestaan.) 
Daarnaast moet de raad de mogelijkheid 
krijgen een deel — gedacht wordt aan 20 
procent — van de vergoeding als presentie
geld te bestempelen. Toekenning van dit 
deel geschiedt dus alleen indien de vergade
ringen van de raad of van de commissie zijn 
bijgewoond.

De vaste vergoeding voor raadsleden is ook 
bestemd voor hun werkzaamheden als com
missielid. Naast een regeling voor raadsle
den, moeten er ook goede voorzieningen 
worden getroffen voor leden van gemeente
lijke commissies, die géén lid van de ge
meenteraad zijn. Het betrekken van deze 
niet-raadsleden bij de werkzaamheden 
wordt van groot belang geacht.

In het ontwerp wordt voorgesteld de ge
meenteraad de bevoegdheid te geven voor 
deze niet-raadsleden een vergoeding voor 
het bijwonen van vergaderingen vast te stel
len. Nadere regeling hiervan zal eveneens 
bij algemene maatregel van bestuur ge
schieden. Daarbij zullen ook maximumbe
dragen worden vastgesteld.

Alleen financiën

Het nu ingediende wetsontwerp heeft 
slechts betrekking op de financiële zijde van 
de positie van het raadslid. Een aantal 
andere problemen met betrekking tot het 
functioneren van het raadslid komt hierin 
niet aan de orde. De voorstellen van de 
commissie-Merkx raken, volgens de be
windsman, een terrein, waarop nog duide
lijk ontwikkelingen gaande zijn. De huidige 
gemeentewet geeft de gemeentebesturen 
voldoende ruimte om gewenste verbete
ringen tot stand te brengen. Voorts meent 
de minister dat de toekomstige gewestvor- 
ming invloed op het gemeentelijke bestel zal 
hebben, waardoor een algehele herziening 
van de gemeentewet nodig zal zijn. In dat 
kader zullen ook de suggesties van de com
missie-Merkx nader worden bezien.

H.L.

CHU via de radio
De CHU verzorgt des vrijdagavonds om de 
veertien dagen de politieke radiozendtijd 
via de zender Hilversum 2 (van 18.20 uur tot 
18.30 uur).
De eerstvolgende uitzending is op vrijdag 24 
februari. Dan hoopt fracitevoorzitter dr. 
R.J.H. Krusinga een gesprek te hebben met 
de heer H. van Wijnen, parlementair re
dacteur van „Het Parool”.
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Kamerlid T, Tolman op veehouderifconferentie:

„Verder achterblijven van inkomens in veehouderijsector 

niet aanvaardbaar"'
,JEen verder achterblijven van de inkomens 
in de veehouderijsector is niet aanvaard
baar. Dat is strijdig met de inkomenspoli
tiek, welke Nederland wil voeren”. Dit heeft 
het christelijk-historische Tweede-Kamer
lid Teun Tolman vorige week gezegd in zijn 
kwaliteit als voorzitter van de veehoude- 
rijcommissie van de Nederlandse Christe
lijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) op 
de te Zwolle gehouden veehouderljconfe- 
rentie.

Tolman herinnerde aan de onlangs door de 
Tweede Kamer aangenomen motie, welke 
hij indiende. Door het aannemen van de 
motie kreeg de regering het klemmend ver
zoek, ernst te maken met een van de be
langrijkste doelstellingen van het land
bouwbeleid van de Europese gemeenschap, 
te weten het verzekeren van een redelijke le
vensstandaard aan de landbouwbevolking. 
Tevens kreeg de regering het verzoek in de 
aangekend igde nota over het inkomensbe
leid maatregelen voor te stellen om tege
moet te komen aan de onbevredigende en 
verslechterende inkomenspositie bij de wei- 
debedrijven en andere vergelijkbare be
drijven in de land- en tuinbouw.

Herinneren
„Deze specifieke veehouderijmotie zal 
minister Van der Stee van landbouw zich 
moeten herinneren, als hij gaat onder
handelen over de prijsvoorstellen in de' 
EEG”, aldus de heer Tolman. Hij zei, dat 
met meer dan gewone belangstelling wordt 
uitgekeken naar het resultaat van het over
leg over die voorstellen. Het overleg moet 
deze maand worden afgerond, omdat de 
voorstellen op 1 februari aanstaande in 
werking moeten treden.
„De kostenstijgingen vooral in de landbouw 
zijn zeer fors geweest. De COPA, de Euro
pese landbouworganisatie, gaat uit van een 
noodzakelijke prijsstijging van 15 procent, 
maar de Europese commissie wil niet zo ver 
gaan”, zei de heer Tolman. Hij meende, dat 
een afwijking van het COPA-standpunt een 
verdere daling van het inkomen bij de 
veehouderij met zich zal brengen. Men kan 
moeilijk veronderstellen, dat de georgani
seerde landbouw in Nederland accoord zal 
gaan met een verdere achteruitgang van het 
inkomen in deze sector”.

Wat de aangenomen veehouderijmotie be
treft herinnerde de heer Tolman er aan, dat 
in de desbetreffende sector op eigenaarsbe- 
drijven het inkomen per gewerkt uur ƒ  6,90 
bedraagt. „Ter vergelijking dient, dat dit 
bedrag ruim twee-derde is van het cao-loon 
van de landarbeider. Deze harde feiten zul
len in de bespreking zwaar moeten wegen”.

Verdwenen
Wat de zuivelvoorraden betreft zei de heer 
Tolman dat er gematigd optimisme mag 
zijn wat de boterpositie betreft. „De boter
berg is verdwenen”.
In ons land kan volgens Tolman geconsta
teerd worden, dat het dieptepunt van de 
boterconsumptie voorbij is. Een tweetal ar
gumenten zijn te noemen, op grond waar
van dit tot stand is gekomen en een verdere 
toeneming van de consumptie mag worden 
verwacht:
a. De drang om zoveel mogelijk pure na- 

tuurprodukten te consumeren, en daar
voor is boter het aangewezen produkt;

b. Het zal de prijsbewuste consument niet 
ontgaan zijn, dat de vervangende pro- 
dukten voor boter vele malen in prijs zijn 
verhoogd en de boter'prijs vrij stabiel is 
gebleven.

„Het mag voor de veehouderij als een be
moedigend teken worden gezien, dat bij een 
duidelijk daling van de vetconsumptie in 
ons land het verbruik van boter gestegen 
is”, aldus Tolman.

De Nederlandse veehouderij neemt in de 
EEG-landbouwpolitiek een sterke positie 
in. „Er is ons alles aan gelegen, dat wij deze 
voorsprong ook blijven behouden. Dat is 
niet alleen een eng veehouderijbelang, maar 
ook van grote economische betekenis voor 
ons land. Juist in deze uitermate labiele 
economische situatie is het van groot be
lang, dat in de verwerkingssector van 
zuivelprodukten grote plannen bestaan om 
te investeren. Die kunnen veel mensen werk 
verschaffen.

Afwijzen

De boer zelf blijft echter de belangrijkste 
schakel. Wij kunnen zien, dat de moderni
sering in de veehouderijsector doorgaat. 
Dat de ligboxstallen bij voortduring als 
platte paddestoelen uit de grond rijzen. 
Klanken, die ons af en toe bereiken om in 
verband met de toename van de melkpro- 
duktie de bouw van ligboxstallen te tempo
riseren, moeten worden afgewezen”, zei het 
kamerlid.
„Wij lopen niet met het hoofd in de wolken 
om niet te erkennen, dat er sprake kan zijn 
van een iets te grote produktie in de toe
komst. Er is bij voortduring sprake van een

wankel evenwicht tussen vraag en aanbod. 
Maar temporisering van de bouw van lig
boxstallen is het paard achter de wagen 
spannen.
Twee grote voordelen zijn aanwijsbaar:

a. Vermindering van de toch al langdurige 
arbeid in de veehouderij;

b. Een daling van de kostenprijs van de 
melk”.

Aldus het CHU-kamerlid Tolman als voor
zitter van de veehouderijcommissie van de 
CBTB.

H.L.
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,J3e fiscale politiek van het kabinet-Den 
Uyl mist tot nu toe een eigen gezicht. Het is 
téveel een vertraagd reageren op ontwikke
lingen elders, terwijl belangrijke beslis
singen zoals de invoering van de zelf
standigenaftrek, door het parlement moe
ten worden afgedwongen”. Dit stellig heeft 
het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid mr. W. Scholten vorige week ontwikkeld 
op de akkerbouwconferentie van de CBTB, 
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

Mr. Scholten sprak over het onderwerp „ac
tuele, fiscale politiek”. Enkele .andere van 
zijn stellingen waren:

— De invloed van de geldontwaarding op 
de belastingheffing wordt één van de 
meest dringende fiscale problemen van 
de nabije toekomst. Mede daarom dient 
de studie daarover prioriteit te krijgen.

— Het ondernemersklimaat in Nederland 
wordt in belangrijke mate mede bepaald 
door het fiscale klimaat. Dit laatste 
klimaat hangt niet alleen van de fiscale 
wetgeving af, maar ook van de wijze, 
waarop de belastingdienst deze wetge
ving hanteert.

— Het door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen genomen en door de 
Europese ministerraad overgenomen 
initiatief tot bestrijding van belas
tingfraude en belastingvlucht dient posi
tief te worden gewaardeerd.

— Het berekenen van (fiscale) winst in de 
agrarische sector aan de hand van nor
men zou zowel bedrijfseconomisch be
zien als uit een oogpunt van belasting
heffing als een verarming moeten wor
den beschouwd. Een meer op elkaar af
stemmen van de feitelijke belastinghef
fing over agrarische winst in de lid-sta
ten van de E.G. is op den duur echter 
voor het behoud van een gemeenschap
pelijk landbouwbeleid een dringende eis.

— De per 1 januari 1975 ingevoerde 
vrijstelling in de vermogensbelasting van 
ƒ  50.000 ondernemingsvermogen is een 
belangrijke doorbraak ten gunste van de 
zelfstandige ondernemer.
Deze vrijstelling zal in de komende jaren 
moeten worden uitgebouwd.

■— De fiscale oudedagsreserve heeft een in 
onze belastingwetgeving bestaand 
rechtstekort opgevuld en dient mede 
daarom per 1 januari 1976 volledig te 
worden ingevoerd.

— Voorzieningen in het fiscale winstbegrip 
met het oog op de geldontwaarding heb
ben een grotere prioriteit dan het invoe
ren van een vermogenswinstbelasting. 
In een dergelijke belasting — welke ove

rigens in 1975 niet meer zal woraen 
ingevoerd — dient vermogenswinst door 
geldontwaarding niet te worden betrok
ken.

•De voorstellen van de Europees Com
missie tot geldelijke afbouw van de land- 
bouwregeling in de omzetbelasting die
nen door Nederland te worden afgewe
zen.

Waardering

■ De door staatssecretaris Van Rooyen ge
troffen fiscale maatregelen in verband

met oogstverliezen verdienen waarde
ring.

— Er dient een studie te worden gestart 
naar de fiscale begeleiding van de zoon 
of dochter, die meewerkt in het bedrijf 
van de ouders en die voorbestemd is va
der of moeder als ondernemer op te 
volgen.

Aldus de stellingen, welke mr. Scholten toe
lichtte op de akkerbouwconferentie van de 
CBTB. Deze conferentie werd gehouden op 
„de Blije Werelt” te Lunteren.

H.L.

„Christelijk Historisch Tijdschrift 
voortzetting discussie over 
buitenlands beleid

rr

Het decembernummer van het „Christelijk 
Historisch Tijdschrift” zet de discussie 
voort over het buitenlands beleid van het 
kabinet-Den Uyl, nu met een artikel van 
drs. Harry van den Bergh, adjunct- 
secretaris buitenland van de PvdA. En hij 
haakt in op hetgeen drs. Jean Penders, 
ambtelijk secretaris van de KVP-Tweede- 
Kamer&actie in een vorig nummer van het 
tijdschrift over hetzelfde onderwerp schreef. 
, j.ezing van Penders’ artikel riep bij mij de 
reactie op die de opvattingen in christen- 
democratischer kring wel vaker veroor
zaken. Waarom toch altijd geconcludeerd 
dat het beleid van dit kabinet niet anders is 
dan van vorige kabinetten?’, aldus 'drs. Van 
jden Bergh.
Zijn conclusies na twee jaar buitenlands en 
defensiebeleid van het kabinet-Den Uyl is 
een andere dan die van Penders. „Voor mij 
zelf kan ik niet ontkennen dat er een aantal 
wensen overblijft. Dat is echter iets heel an
ders dan te concluderen dat het huidige 
buitenlands en defensiebeleid hetzelfde is 
als dat wat onder Schmelzer en Luns 
gevoerd zou worden. Een aantal koerswijzi
gingen is het laatste jaar tot stand 
gekomen”. Van den Bergh wil die koer
swijzigingen niet overdrijven. Op een aantal 
punten kan volgens hem een kritischer be
leid gevoerd worden.
Van "den Bergh noemde de volgende be
leidswijzigingen:
— veranderingen aan de top van het 

departement van buitenlandse zaken ten 
gunste van beleidsambtenaren, die meer 
gevoel zouden hebben voor ontwikke
lingen in de samenleving.

— kritischer houden van de PvdA-

ministers ten aanzien van het NAVÜ- 
beleid,

— de beleidsombuigingen bij defensie, tot 
stand gebracht door minister Vredeling, 
ondanks tegenstand van de christen
democratische partijen,

— dê  toeneming van de omvang en 
kwaliteit van de ontwikkelings
samenwerking

Dr. C. Blankestijn, stafmedewerker van het 
Nationaal Centrum voor geestelijke 
volksgezondheid (en lid van de Unieraad) 
schrijft in het tijdschrift over „Overheid en 
particulier initiatief’. Dit onderwerp is 
vandaag aan de dag van groot belang, 
omdat het parlement nog moet oordelen 
over de structuurnota over de ge
zondheidszorg en de knelpuntennota over 
het welzijnsbeleid.
Dr. I.N.Th. Diepenhorst, voorzitter van de 
Lohmanstichting en oud-staatssecretaris 
voor ontwikkelingssamenwerking, 
behandelt de ideologie van Fidel Castro. 
Twee citaten uit dit artikel: „het armste en 
grootste deel van de bevolking van Cuba is 
er tijdens het bewind van Castro niet onbe
langrijk op vooruitgegaan” en „van 
algemene verkiezingen, inspraak, laat staan 
medezeggenschap van de bevolking is geen 
sprake”.

Het „Christelijk Historisch Tijdschrift” is 
een uitgave van de Lohmanstichting, het 
wetenschappelijk bureau van de CHU. 
Proefnummers kunnen aangevraagd 
worden bij het bureau van de stichting, 
Wassenaarseweg 7, Den Haag, telefoon 
070-246791.

H.L.
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Regionalisatie van de gezondheidszorg
door
W. J. F. /. Nuyens
De aanleiding tot ueze bijdrage vormt de 
CDA-studiedag Volksgezondheid, die vorig 
najaar plaats vond te Utrecht. Zoals 
iedereen intussen wel weet, is de ge
zondheidszorg in korte tijd een belangrijke 
politiek vraagstuk geworden. De Struc
tuurnota Gezondheidszorg van staats
secretaris Hendriks, die in augustus 1974 
verschenen is, gaat uit van de noodzaak van 
ingrijpende hervormingen. De nota con
stateert dat organisatie, financiering, sprei
ding en onderlinge afstemming van de vele 
voorzieningen te wensen overlaten. In de 
discussie van de laatste tijd komt men 
herhaaldelijk termen tegen als „lap
pendeken", „wildgroei” en „doolhof’. En 
laten we onszelf niet voor de gek houden; 
het is vooral de sterke kostenstijging, die 
dwingt tot bezinning nu de ruimte voor de 
groei van collectieve voorzieningen begint 
in te krimpen. Het streven naar een 
rationeel en efficiënt systeem, een 
bestuurbaar en beoordeelbaar geheel van 
voorzieningen, is de grondslag van de nota.

De tijd van enkel trots zijn wegens bereikte, 
wegens het indrukwekkende apparaat, is 
wef voorbij. Men probeert nu tevens de 
gezondheidszorg naar de mens terug te 
brengen. Dat daarbij de prioriteiten ver
schoven zullen worden — met name van 
curatieve zorg naar preventie — staat als 
een paal boven water. En daarmee is dan 
ook terecht de politiek in het gezondheids- 
kasteel doorgedrongen.

De ordeningsprincipes

De twee ordeningsprincipes waarop de toe
komstige structuur zal berusten, zijn 
echelonnering en regionalisatie. 
Echeionneringbetekenteen 
organisatievorm die ertoe bijdraagt dat de 
meer gespecialiseerde voorzieningen als 
aanvulling voor de meer algemene voor
zieningen fungeren. De gespecialiseerde 
voorzieningen zijn in zo’n structuur in het 
algemeen pas via verwijzing vanuit een 
algemene voorziening te bereiken. Dit be
vordert een doelmatig en selectief gebruik 
van de aan te wenden middelen. De 
specialistische voorzieningen zijn is het 
algemeen duurder daii de algemene, zodat 
het zin heeft onnodig gebruik ervan te 
voorkómen.

Schadelijke werking 

van hennep
Het christelijk-historische Tweede-Ka
merlid drs. G. van Leijenhorst heeft het oor
deel van minister mevrouw Vorrink van 
volksgezondheid en milieuhygiëne gevraagd 
over een recente publikatie, waarin gewag 
gemaakt wordt van de schadelijke werking 
van hennepprodukteii.

De schriftelijke vragen, welke drs. Van 
Leijenhorst aan de bewindsvrouwe stelde,' 
luidden:
— Heeft de minister kennis genomen van 

het artikel „Hasj en marihuana zijn niet 
zo veilig" van dr. D. Harvey Powelson in 
de Nederlandse editie van „Readers’ 
Digest” van januari 1975?

— Wil de minister haar oordeel geven over 
de in dit artikel genoemde weten
schappelijke onderzoekingen met be
trekking tot de in toenemende mate ge
bleken schadelijke werking van hennep- 
produkten?

— Is de minister bereid, de nieuwe weten
schappelijke gegevens omtrent de giftig
heid en schadelijkheid van hennep-pro- 
dukten zoals bijvoorbeeld de werking op 
chromosomen (dragers van de erfelijke 
eigenschappen) bij haar beslissingen met 
betrekking tot het, drugbeleid in haar 
overwegingen te betrekken?

Ter toelichting wees drs. Van Leijenhorst er 
op, dat dr. Olav J. Braenden, directeur van 
het narcotica-laboratorium van de Verenig
de Naties, in september 1972 voor een com
missie van de Amerikaanse senaat 
verklaarde; ,,Onder de op dit terrein werk
zame deskundigen lijkt de mening alge
meen, dat cannabis (hasjiesj en marihuana) 
gevaarlijk is".

Het verrichte wetenschappelijk onderzoek 
heeft volgens de toelichting onder andere 
verband gelegd met: beschadiging van cel
len, beschadigde chromosomen, steriliteit 
bij de man en verhoogd risico voor kanker.

H.L.

De nota onderscheidt het basis-echolon, het 
eerste en het tweede echelon. Het basis
echelon omvat de openbare gezondheids
zorg, waarmee de preventieve activiteiten 
die door GG & GD’s en particuliere 
organisaties bedreven worden, bedoeld is. 
Het eerste echelon omvat alle niet- 
gespecialiseerde voorzieningen die op het 
individu gericht zijn. Het is het niveau, 
waarop de huisarts primair staat, maar 
waarop ook de wijkverpleging en de 
fysiotherapie opereert. Het tweede echelon 
omvat zowel de poliklinische als de 
klinische specialistische hulp, het
ziekenhuis en het verpleeghuis. Men kan 
hierbij twee gebieden onderscheiden, nl. de 
somatische en de psychische gezondheids
zorg. Tussen beide gebieden bestaan ver
bindingslijnen.

Het tweede ordeningsprincipe is dat van de 
regionalisatie. Dat betekent delegatie van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid aan
organen die een geografisch gebied 
bestrijken. Door het invoeren van
regionalisatie kan ook de bevolk' -g bij de
planning betrokken worden, althans meer 
dan voorheen. Men poogt tot een over
zichtelijk geheel van voorzieningen te 
komen, waarbij in principe aan elke regio 
dezelfde faciliteiten worden geboden. De 
nota kiest, in navolging van het advies van 
de Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
(verschenen in 1973), voor aansluiting bij de 
gewestvorming, die in voorbereiding is. Dit 
om in de toekomst samenwerking met 
andere diensten (welzijnszorg, onderwijs) te 
vergemakkelijken.

Bestuurlijke consequentie

De in de nota voorgestelde regionalisatie zal 
in een wettelijke regeling moeten uit
monden. „Een nieuwe structuur van de 
volksgezondheid vereist een duidelijke en 
krachtige bestuurlijke organisatie. Deze zal 
allereerst worden toegespitst op een ver
sterking van de positie Van gewest en 
gemeente, die hun taken vervullen binnen 
het kader van door de centrale overheid te 
stellen richtlijnen”. (Structuurnota, pag. 18).

Wat is momenteel de taak van de lagere 
overheid? Allereerst wil ik er hier op wijzen, 
dat er momenteel twee wetten zijn die 
betrekking hebben op de structuur en de 
spreiding van de gezondheidszorg en die 
richtlijnen geven aan lagere overheden. Dat 
zijn de Wet ziekenhuisvoorschriften, die 
niet het gewest of de gemeente, maar de 
provincie belast met het opstellen van een 
provinciaal ziekenhuisplan (ten einde die 
plannen te verwerken tot een nationaal 
ziekenhuisplan), en de Wet ambulance
vervoer, die voorschriften geeft omtrent 
kwaliteit en beschikbaarheid van zieken- en 
ongevallenvervoer.

Verder zijn er natuurlijk een groot aantal 
wetten die gevolgen hebben voor de lagere 
overheid — en in het bijzonder de 
gemeenten — wat betreft de ge
zondheidszorg. De structuur is niet overal 
gelijk. In het algemeen ziet men in de 
grotere gemeenten Gemeentelijke 
Geneeskundige en Gezondheidsdiensten, 
terwijl op het platteland vaak Districts- 
gezondheidsdiensten voorkomen. Soms 
blijft de activiteit beperkt tot een Districts- 
schoolartsendienst.

De taken van de openbare gezondheidszorg 
kunnen omschreyen worden in de volgende 
zes punten:
1. Geneeskundig schooltoezicht;
2. Bedrijfsgeneeskunde;
3. Ambulancediensten;
4. Medisch-sociale advisering (i.v.m. 

Algemene Bijstandswet, Wet Sociale 
Vr erkvoorziening e.d.);

5. Sociaal-psychiatrische zorg (i.v.m. 
Krankzinnigenwet);

6. Algemene zorg (uitvoering van wettelijke 
regelingen, advisering, toezicht op de 
milieuhygiëne).

Deze taken plus enige nieuwe 
(bevolkingsonderzoek, geslachtsziekten- 
bestrijding, tandheelkundige school- 
verzorging) zouden bij het regionale 
gezondheidsorgaan kunnen worden on
dergebracht.

Maar, zoals de nota duidelijk stelt, de taak 
van het gewest zal meer moeten omvatten 
dan alleen de regeling van de openbare ge
zondheidszorg. Het zal het centrale 
bestuurscentrum voor de gehele ge
zondheidszorg moeten worden. Het zal dan 
ook — naar mijn mening — minstens 
repressief moeten kunnen optreden door 
het weigeren van bouw- en 
vestigingsvergunningen, het afkeuren van 
begrotingen en het onverbindend verklaren 
van overeenkomsten. Daarvoor zal men 
faciliteiten nodig hebben. Wil het 
gewestelijke orgaan meer zijn dan een 
controlerend lichaam, dan zal het over een

eigen budget moeten beschikken. En dat zal 
ingrijpende veranderingen in de finan
ciering met zich meebrengen.

Regionale budgettering

Op pagina 26 schrijft staatssecretaris" 
Hendriks: „Tenslotte zou de onderge
tekende er op willen wijzen, dat van ver
schillende zijden de suggestie is gedaan om 
de huidige methodiek van ziekenhuis
exploitatie door middel van verpleeg- 
prijsvaststelling te vervangen door een 
systeem van budgettering. Dit lijkt een niet 
onaantrekkelijke gedachte. Zeker wanneer 
het mogelijk zou blijken te zijn om het 
budgetsysteem op regionaal niveau door te 
voeren. De varantwoordelijkheid van de 
regio voor de gezondheidszorg zou hier
mede nog beter tot haar recht kunnen 
komen. Het besteden van middelen boven 
het toegestane budget, verkregen via hef
fingen dan wel vrijwillige bijdragen, zou de 
ondergetekende hierbij niet bij voorbaat 
willen uitsluiten’’.

Wanneer niet langer tarieven maar 
begrotingen de basis van de financiering" 
van de gezondheidszorg vormen, lijkt het 
uitgesloten de sociale verzekeringen in hun 
huidige vorm te handhaven. Men zal dan 
moeten komen tot een soort gezondheids
fonds (naar analogie van het Gemeen
tefonds), dat gevoed wordt uit sociale pre
mies en algemene middelen. De verhouding 
hiertussen is dan veel meer een zaak van in
komenspolitiek dan van gezondheidsbeleid. 
De gezondheidszorg gaat aldus een grote 
mate van gelijkenis vertonen met het onder
wijs, waar het particulier initiatief vrij is, 
maar de financiële normen door de 
overheid gesteld worden.

Op de vele consequenties voor andere ter
reinen wil ik verder niet ingaan. Bovendien 
zal deze vernieuwing niet één, twee, drie 
ingevoerd zijn. Zolang er nóg individuele 
huisartsen en specialisten, min of meer als 
zelfstandige ondernemers, opereren, zal 
tarieven- en abonnementshonorering nodig 
blijven.

Regionale budgettering lijkt mij een 
wenselijke zaak, waarvoor ik al eerder („Het 
Ziekenhuis”, november en december 1973) 
gepleit heb. Dan zal de regio pas waarlijk 
een echter bestuurlijke rol gaan spelen op 
dit terrein.

Wat kan er nu al gebeuren?

Een groot aantal vragen worden in de nota 
nog onbeantwoord gelaten. Misschien is dat 
ook wel gewenst, omdat de ge
dachtenvorming nog volop in ontwikkeling 
is. Het is intussen duidelijk, dat „ge- 
zondheidsgewesten” een grote rol bij het 
bestuur van de gezondheidszorg is toe
bedacht.
De gezondheidsgewesten kunnen niet los 
gezien worden van de gewesten, die als 
vierde bestuurslaag bedoeld zijn. Maar kan 
de regionalisatie van de gezondheidszorg 
wachten totdat die gewesten tot stand zijn 
gekomen?

Wat worden precies de bevoegdheden van 
de regionale organen? De Structuurnota 
zegt groot belang te hechten aan goed over
leg op plaatselijk niveau, en samenwerking 
tussen gemeenten onderling: „Voor de ont
wikkeling van regionale organen is het van 
groot belang dat de gemeentebesturen in 
toenemende mate samenwerken, waarvoor

reeds in een groot deel van het land pre- 
gewesten tot stand zijn gekomen. Hierop 
kan, in afwachting van de definitieve 
gewestvorming, reeds worden voortgebouwd 
bij de voorbereiding van regionale 
bestuursorganen. Van de Wet gemeen
schappelijke regelingen zou, indien 
noodzakelijk, tijdelijk gebruik kunnen 
worden gemaakt” (pag. 19). Deze mogelijk
heid lijkt me van primair belang voor de 
organisatie van de openbare gezondheids
zorg. Integegratie van GG & GD’s in de 
pre-gewesten komt trouwens al vaak voor. 
Geleidelijk zal het takenpakket verzwaard 
kunnen worden door overname van activi
teiten van andere instellingen (zie pag. 36 
van de Structuurnota).

Verder noemt de nota de mogelijkheid om 
op grond van artikel 61 en 63 van de 
gemeentewet burgers die geen deel uit
maken van de gemeenteraad, bij het be
stuur in te schakelen. Zouden op deze 
manier de eerste gewestelijke gezondheids
raden tot stand kunnen komen? Deze raden 
zullen in eerste instantie beginnen als 
adviescollege met betrekking tot de 
curatieve gezondheidszorg in het gewest. 
Moeten zij de voorgestelde Regionale 
Instituten voor de Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg (RIAGG) in het leven 
roepen en besturen? Mij dunkt dat men 
toch wel zal moeten wachten totdat een en 
ander wat duidelijker omschreven is in wet
telijke bepalingen. Zolang de provincie de 
belangrijkste planner is op het terrein van 
de gezondheidszorg, zal het gewestelijke or
gaan erg zwak staan.

Naar mijn stellige overtuiging zal morele en 
politieke overreding, gepaard aan financiële 
tegemoetkomingen, de belangrijkste 
bijdrage zijn van de lagere overheid voor de 
herstructurering van de gezondheidszorg. 
De lokale overheid kan bijzonder 
stimulerend optreden bij de tot
standkoming van gezondheidscentra, of, 
wat minder ambitieus, groepspraktijken. Ze 
kan, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam- 
Ommoordl is gebeurd, zelfs als 
werkgeefster gaan optreden. Maar ook een 
actief beleid inzake huisvesting, faciliteiten 
en garanties kan al van veel betekenis zijn. 
Ook bij de reorganisatie van het Kruiswerk, 
die in de nota wordt bepleit, kan de lokale 
overheid als subsidiënt een grote rol spelen. 
Concluderend zou ik willen opmerken dat 
de Structuurnota zeer de nadruk legt op ge
westvorming. Omdat deze nog niet ver 
genoeg ontwikkeld is en de staatssecretaris 
een geleidelijke evolutie prefereert, zullen 
gemeente en stadsgewest zich reeds nu op 
hun nieuwe taken moeten voorbereiden. 
Dat daarbij voorshands op vrijwillige 
medewerking wordt gerekend pleit voor zijn 
vertrouwen in de visie en de bestuurskracht- 
van de lokale overheden. Hopelijk zal al 
spoedig blijken dat dit vertrouwen niet be
schaamd wordt.

(Noot van de redactie: Dit artikel is ge
schreven door drs. W.J.F.I. Nuyens, mede
werker van het Instituut voor Gezondheids
zorg van de Katholieke Hogeschool te 
Nijmegen en lid van de CDA-ftaktie in de 
gemeenteraad van Tilburg.
Het artikel werd geplaatst in het KVP-blad 
„Gemeente en Gewest”, een uitgave van het 
(Tentrum voor Staatkundige Vorming, het 
wetenschappelijk instituut voor de KVP. 
De redactie van „De Nederlander” is dank
baar voor de toestemming het artikel van 
drs. Nuyens te plaatsen in het christelijk- 
historisch weekblad.).

Kom naar de jaarvergadering
De bijzondere Algemene Vergadering van de Christelijk-Historische Unie wordt 
gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 1975 in het Jaarbeurs-congres- 
centrum aan het Jaarbeursplein te Utrecht.
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze vergadering. 
Aanvang 7 februari ’s avonds om half acht en 8 februari ’s morgens om tien uur.
De agenda luidt:
Vrijdagavond

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer.
. Rede: dr,.R. J. H. Kruisinga,.voorzitter-2e kamerfraktie CHU. - —-

2. Bespreking en toelichting van de amendementen op de ontwerp CDA- 
statuten.

Zaterdag
3. Heropening van de vergadering door de Unievoorzitter.
4. Notulen van de Algemene Vergadering van zaterdag 8 juni 1974 te Apeldoorn.
5. Voorstel CDA-heffing ad fl,50.
6. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 

Kruisinga.
7. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Eerste Kamer, prof. dr. J. W. 

van Hulst.
8. Stemming over de ingediende amendementen op de ontwerp CDA-statuten.
9. Vaststellen van de CDA-statuten.

10. Voorstellen kiesverenigingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

J
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De Islam in opkomst
door H. Gualtherie van Wezel
De Islam-wereld komt steeds meer in 
beweging. Een ontwaken waarvan de 
dynamiek nog maar nauwelijks te peilen 
vdt, maar die duidelijk op een ,^er- 
islamisering” gericht is. Hierbij dient er 
rekening mee te worden gehouden, dat de 
Islam niet zozeer een religie in engere zin is, 
maar het totale maatschappelijke, culturele 
en politieke leven der Islam-volken bepaalt. 
De energiecrisis en de Arabische successen 
van de laatste tijd mogen ais een voor
proeve van de consequenties van die 
beweging geiden.

Islam-missie

Een aspect van genoemd proces kreeg 
evenwel tot nog toe relatief weinig 
publiciteit nl. de intensivering van de Islam- 
missie in Afrika en Azië, alsmede de ver
sterking van de minderheden in de wereld 
buiten de Islam met name in West-Europa. 
Met betrekking tot het eerste kan wórden 
opgemerkt, dat althans in zwart Afrika 
(Zaïre) het Christendom de reaktie op het 
kolonialisme lijkt te ondervinden, terwijl 
door het verdwijnen van het kolonialisme de 
Islam daarentegen juist een extra stimulans 
gekregen heeft. Steeds meer ziet men 
gedoopte negers tot de Islam overgaan, ter
wijl omgekeerd maar weinige Moham
medaanse zwarte Afrikanen zich tot het 
Christendom laten bekeren. Een en ander 
gaat met name voor West-Afrika op, daar 
deze regio om diverse redenen nog steeds 
geen eigenlijk machtseentrum vormt, zodat 
het bloot staat aan allerlei van buiten 
komende politieke culturele maar vooral 
ook religieuze invloeden met name van de 
Arabische Noord-Afrikaanse landen. Deze

situatie is mede gelegen in het, feit dat het 
machtigste land in West-Afrika, Nigeria, 
tot nu toe nog te veel in beslag genomen 
door binnenlandse tegenstellingen, nog niet 
als eventuele katalysator de kracht heeft 
kunnen opbrengen aan deze invloeden 
weerstand te bieden.

Vraagstuk

Bij bovengenoemde missiedrang staat de 
Islam evenwel voor een elementair 
v'raagstuk: behoudt zij haar in Oosterse tra
ditie gegroeide soeiale en culturele kenmer
ken of zal zij zich weten aan te passen aan 
de andere culturen?

Met andere woorden: kan zij zieh bijvoor
beeld een zwart Afrikaans gewaad aan
meten zonder de eigen Islam-identitiet te 
verliezen? Hoe dit dillemma ook opgelost 
moge worden, vast staat, dat, wanneer de 
inspanningen gedragen door de Arabische 
financiële overdaad voortduren, de Islam in 
wellicht geheel zwart Afrika een grootheid 
wordt, met welke maatschappelijke en gees
telijke effecten terdege rekening gehouden 
zal moeten worden. Dit impliceert evenwel 
geenszins dat het Christendom volledig af
gedaan zou hebben. Met name in de be
langrijkste West-Afrikaanse landen, 
Nigeria en Ivoorkust, geniet het Chris
tendom nog een groot aanzien en niet in het 
minst, omdat de staatshoofden, Gowon en 
Houphouet-Boigny, respectievelijk over
tuigd protestant en katholiek zijn. In 
Nigeria ziet de Islam zich voorts nog ge
confronteerd met sterk anti-moham- 
medaanse stromingen, hetgeen haar in dit 
land tot een uiterst behoedzaam optreden

CDA-studiedag politieke scholing
ÖP MAANDAG 20 JANUARI 1975 VAN PRECIES 10.00-16.30 UUR 
IN HET JAARBEURSeONGRESCENTRUM TE UTRECHT

Onderwerp:
VOORBEREIDING POLITIEKE SCHOLINGSCURSUSSEN 1975, 
van de landelijke vrouwenorganisatie.

In discussie met dr. RJJI. Kniisinga (CHU), drs. P. de Geus (CHU), A. 
Hermes (KVP) en drar. D. de Zeeuw (KVP) worden de thema’s 
werkgelegenheid, defensie, onderwijs en kernenergie kritisch 
doorgenomen.
Als discussieleidster treedt op mevrouw H. £venhuis-van Essen.

Alle leden van ARP, CHU en KVP alsmede de direkte CDA-leden die als 
inleider/ster willen/zullen optreden in het kader van de politieke 
scholingscursussen, zijn van harte welkom.

Namens het CDA-vrouwenberaad 
Annelies van den Beld-Pott

Het maximale aantal deelnemers is 50.

BON

Naam:.______________________________________________________

Adres:________ _______

Woonplaats:__________

Ik geef mij op voor het CDA-studiedag politieke scholing op 20 januari 
1975; .

(Reis- en lunchkosten komen voor rekening van de deelnemers).

N.B. U kunt deze bon in OPEN enveloppe ONGEFRANKEERD ver
zenden aan:
KVP-BUREAU, ANTWOORDNUMMER 322, DEN HAAG 
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij:
Agnes van der Putten, KVP-bureau, tel. (070) 653934*

Programma van de studiedag:

10.00—11.00 uur 
i precies)
11.00 — 11.15 uur —
11.15 — 12.30 uur —

12.30 — 14.00 uur —

14.00 — 15.00 __
(precies)
15.00 — 15.15 uur —
15.15 — 16.15 uur —

16.15 — 16.30 uur —

werkgelegenheid
inleider: dr. R.J.H. Kruisinga
koffiepauze
defensie
inleider: drs. P. de Geus 
lunch en winkelen 
(vanaf 13.00 uur!)
'onderwijs
inleider: A. Hermes
Theepauze
kernenergie
inleider: dr.ir. D. de Zeeuw 
afronding/sluiting J

noopt. Een en ander houdt nauw verband 
met de bestaande — vaak op religieuze leest 
geschoeide — tegenstellingen tussen de 
voornamelijk Christen Ibo’s (bewoners van 
het voormalige Biafra) en de overwegend 
Mohammedaanse Haussa’s uit het Noor
den, die mede de oorzaak van de 
desastreuze burgeroorlog geweest zijn. Deze 
antithese kan niet beter geïllustreerd wor
den aan de hand van het feit, dat de staat 
Israël bij de Ibo’s juist vanwege hun afkeer 
van alles wat met de Islam te maken heeft, 
in hoog aanzien staat. Dit laatste was er 
mede de oorzaak van, dat de Nigeriaanse 
regering er indertijd toe gedwongen werd 
uit zuiver binnenlandse politieke over
wegingen eerst na grote aarzeling als één 
der laatste zwart-Afrikaanse landen de di
plomatieke betrekkingen met Israël te ver
breken. Dezelfde reden zou ertoe kunnen" 
bijdragen, dat de P.L.O.-kwestie hier wel 
eens tot een controversiële aangelegenheid 
zou kunnen uitgroeien. Dit fenomeen krijgt 
nog meer reliëf, als men bedenkt, dat 
Nigeria tot de olieproducerende landen 
behoort.

Voor geheel zwart Afrika geldt tenslotte, 
dat relatief weinig intellectuelen tot deze 
godsdienst overgaan, daar de toenemende 
islamisering niet zozeer het gevolg is van 
proselytisme als wel ven een geleidelijke 
impregnatie. Met name de studenten voe
len, dat er achter de godsdienstige propa
ganda vaak een politieke bedoeling schuil

gaat. De socialistische ideeën (Tanzania) 
spreken deze groep doorgaans meer aan.

West-Europa

Onderwijl beperken zich de Islam-succes
sen niet alleen tot Afrika en Azië. Ook in 
West-Europa is de Islam doende door mid
del van de gastarbeiders en de in Engeland 
woonachtige Moslims uit de Gemenebest- 
landen haar presentie duchtig uit te 
breiden. Zo werd twee jaar geleden onder 
meer onder leiding van het islamitisch 
Secretariaat-Generaal in Londen een „Hoge 
Islam Raad” opgericht, die alle moslimge- 
meenten in West-Europa moet bundelen. 
Alles bij elkaar gaat het hier om zo’n vijf 
miljoen moslims. Als één der grootste, 
meest aan de rand gelegen en sociaal 
zwakste groep belichamen deze mensen een 
maatschappelijke problematiek, die 
dringend een menswaardige oplossing 
verdient. Het is de verdienste van de Islam- 
wereld, dat haar optreden zich in tegenstel
ling tot dat in Afrika en Azië hier niet 
zuiver tot missie alleen beperkt, maar er 
daadwerkelijk op gericht is de noden van de 
zwaksten te lenigen. Het is juist deze pro
blematiek, die een basis zou kunnen vor
men, waarop het Westen met zijn 
Christelijke traditie en de Islam-wereld 
elkaar door een gezamenlijke aanpak wel
licht zouden kunnen vinden.

Lagos Hans van Weezel

Twijfels over toonzetting brief 
Rotterdamse wethouder
Het christelijk-historische Tweede-Kamer
lid T. Tolman heeft twijfels wat hetreft de 
toonzetting van de brief, welke de Rotter
damse wethouder drs. J.G. van der Ploeg 
(PvdA) zond aan duizenden eigenaren van 
huizen in de oude wijken van de Maasstad. 
In die brief deelde de wethouder mee, dat 
de gemeente bereid is tegen bepaalde voor
waarden de woningen aan te kopen. 
Vanwege zijn twijfel stelde Tolman de vol
gende schriftelijke vraag aan minister 
Gruijters van volkshuisvesting en ruimtelij
ke ordening: ,Achf de minister de toonzet
ting van de brief in overeenstemming met 
de beginselen van behoorlijk bestuur?”

De Rotterdamse wethouder schreef zijn 
brief vlak voor kerstmis aan de eigenaren 
van huizen in de saneringsgebieden van de 
Maasstad. Enkele passages uit de brief: 
„Ongetwijfeld maakt u zich vaak zorgen 
over het huizenbezit. Ook aan de kant van 
zeer veel huurders zijn er zorgen en bij hen 
heerst dan grote ontevredenheid, die vaak 
als gevolg heeft, dat de huurders de huur
verhogingen niet betalen. Een kernpunt van 
de problemen is, dat de onderhoudskosten 
heel sterk zijn toegenomen, waardoor een 
eigenaar al voor een kleine reparatie han
denvol geld kwijt is. Zo is er voor talloze 
panden „achterstallig onderhoud” ontstaan. 
Tenslotte leidt dat tot verwaarlozing en als 
dit nog maar een paar jaar doorgaat, zullen 
grote delen van het huizenbestand onver- 
huurbaar zijn geworden. En daardoor 
waardeloos. Bij dit alles moeten eigenaren 
er rekening mee houden, dat het gemeente
lijk beleid ten aanzien van het achterstallig 
onderhoud binnen zeer afzienbare tijd sterk 
verscherpt zal worden.

Als wethouder voor de Stadsvernieuwing 
benader ik u thans met een voorstel. Daar
bij is er nu nog aan uw kant vrijwilligheid 
om al of niet op dat voorstel in te gaan. Eer
lijkheidshalve moet ik u echter waarschu
wen, dat er landelijke wetgeving over de 
stadsvernieuwing op komst is. Als die wet er 
is, zal de gemeentelijke overheid verregaan
de bevoegdheden krijgen, en dan bestaat er 
aan uw kant géén vrijwilligheid meer. 
Vermoedelijk hèbt u al wel eens overwogen 
om tot verkoop over te gaan. Maar u bent 
wellicht teruggeschrokken voor de lage op
brengst van uw bezit. Die opbrengst be
draagt — bij oude panden—  vaak slechts 
drie- of viermaal de jaarlijkse huurwaarde; 
soms zelfs nog minder, als er erg veel ach
terstallig onderhoud is. Een vraagpunt bij u 
kan ook zijn geweest, hoe u het uit de ver
koop verkregen geld opnieuw zou kunnen 
beleggen.
Over dit alles heb ik mij, als wethouder voor 
de Stadsvernieuwing, bezonnen. Als resul
taat daarvan kan ik u een voorstel doen, dat 
uit een aantal mogelijkheden bestaat.”

Als de Rotterdamse huiseigenaren niet in
gaan op het gemeentelijk voorstel, dan 
moeten zij volgens wethouder Van der 
Ploeg rekenen met:
„— toenemende ontevredenheid van uw 

huurders en van hun organisaties (huur- 
dersverenigingen, wijkorganen, actieco- 
niité’s):

— een zeer verscherpt toezicht door de ge
meente op het onderhoud (ik heb op
dracht gegeven een belangrijke perso
neelsuitbreiding bij de bouwpolitie tot 
stand te brengen);

— het voor u verplicht worden van — zij het

met rijkssubsidie — het hernieuwen van 
uw bezit, nadat de wet de stadsver
nieuwing tot stand is gebracht;

— verregaande bevoegdheden, ook o.a. ont
eigening, voor de gemeentelijke overheid, 
als die wet er eenmaal is.

Deze reeks omstandigheden zal de waarde 
van uw bezit nog sterker doen teruglopen 
dan nu reeds het geval is.”

Gebruikelijk?

Tot zover passages uit de brief van de Rot
terdamse wethouder Van der Ploeg.
Het kamerlid Tolman vroeg minister Gruij
ters of het gebruikelijk is om bij een voorstel 
tot aankoop van huizen door de gemeente 
van huiseigenaren, te waarschuwen voor ac
ties van ontevreden huurders, voor ver
scherping van het toezicht op het onder
houd en voor toepassing van andere ge
meentelijke verordeningen, wanneer de ei
genaren niet op de voorstellen van het ge
meentebestuur ingaan.

Tot slot het slot van de merkwaardige brief 
van de' wethouder van de gemeente Rotter
dam:
„Ik kan mij voorstellen, dat u het gevoel 
hebt in een dwangpositie te zitten. In feite 
zit u ook daarin. De stadsvernieuwing zal in 
de komende jaren tot stand moeten worden 
gebracht. Iedereen (inklusief de eigenaren!) 
weet, dat de woonomstandigheden in de ou
de stadswijken in veel opzichten schandelijk 
zijn. Rijk en gemeente zijn bereid om heel 
veel geld te besteden aan de vernieuwing 
vaiï de wijken en van de panden. Daarbij 
staat zonder twijfel op de voorgrond het be
lang van de huurders; niet allereerst het be
lang van de eigenaren. Zoveel temeer reden 
voor u om nu een beslissing te nemen.”

H.L.

Van der Stee denkt niet aan 
beperking vleesverbruik
Minister Van der Stee denkt er niet aan 
maatregelen te nemen om het vleesverbruik 
in Nederland te verminderen. Hij piekert er 
niet over vleesloze dagen te gaan propage
ren of een speciale belasting op vlees in te 
voeren om het verbruik ervan te verminde
ren.
De minister van landbouw' en visserij zei dit 
„keihard” tijdens de jaarvergadering in Til
burg van de Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond (NCB) „om aan iedere ondui
delijkheid hierover een eind te maken”. 
„Iri de nota „Intensieve Veehouderij” die ik 
aan de Tweede Kamer ga sturen, staat dan 
ook geen letter over maatregelen die het 
eten van vlees in Nederland moeten beper
ken", zo vertelde de bewindsman. „Vermin
dering van de produktie van veevoer voor de 
intensieve veehouderij in Nederland zal 
nauwelijks een marginale verbetering van 
de noodsituatie in de derde wereld opleve
ren. Alleen een aanpak op wereldschaal zou 
hier verbetering kunnen brengen”.
„Het is haast ondenkbaar, bij de huidige in
tegratie in de EG, dat ons land dit los van 
de andere EG-leden zou doen. Binnen de 
EG is er echter zowel regionaal als binnen 
de verschillende sociale groeperingen een 
groot verschil in vleesconsumptie. In grote 
delen van de EG krijgen de mensen echt 
niet elke dag een stuk vlees op hun bord”.
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Verkeersongevalienregistratie (VO R )
Eén van de Rijksdiensten welke in het zui
den van ons land werd gevestigd, n.1. te 
Heerlen in Limburg is de VOR, Verkeers
ongevallenregistratie. Met als doelstelling 
het verkeer veiliger te maken verzamelt men 
vanaf 1 januari 1975 alles over 
verkeersongevallen. Een coördinatiepunt 
dus voor verschillende databanken, ten be
hoeve van een actief beleid van de overheid, 
waaruit maatregelen kunnen worden 
voorgesteld om de veiligheid te verhogen. 
Het is de bedoeling dat gemeentelijke 
politiekorpsen uit het land de door hen ver
zamelde ongevalgegevens gaan opzenden 
voor deze centrale registratie.

Hoe wordt deze VOR ingericht?

De mensen van deze overheidsdienst 
vroegen zich af: Hoe beginnen we nu met 
het inrichten van zo’n verkeersongevallen
registratie? Natuurlijk zal men in eerste 
instantie de officiële gegevens van de politie 
verzamelen. Maar deze gegevens zijn onvol
ledig en een registratie die alleen op politie
gegevens berust zou op den duur te veel 
gebreken vertonen. De bezwaren die tegen 
deze gegevens kunnen worden ingebracht 
zijn onder meer, dat slechts éénderde van 
het aantal verkeersongevallen wordt ge
registreerd door de politie. En dan nog 
volgens criteria die van gemeente tot ge
meente verschillen.
Een aanvulling uit andere bron is dus nood
zakelijk. Deze tweede bron wordt gevormd 
door de gegevens van de verzekeringsmaat
schappijen. Hoewel zij niet zo indringend 
zijn als die van de politie, beschrijven ze wel 
veel meer ongevallen. Hierbij moet men be
denken, dat sommige groepen weggebrui
kers, zowel fietsers als voetgangers, niet ver
plicht W.A. verzekerd zijn. Zij zullen alleen 
het registratiesysteem van de verzekeraars 
voorkomen als zij betrokken raken bij een 
ongeluk met een motorvoertuig. Toch leek 
dit het juiste uitgangspunt voor een onge
vallenregistratie: koppeling tussen politie
gegevens en de gegevens van de 
vezekeringsmaatschappijen.
Maar eerst moet dan uitgemaakt worden in 
hoeverre de gegevens van de verzekerden 
aan hun maatschappijen bruikbaar waren. 
In 1969 had een gesprek plaats tussen het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat en de 
Nederlandse vereniging van automobiel
assuradeuren (N.V.V.A.). Doel van dit 
overleg: de mogelijkheid om de Stichting 
wetenschappelijk onderzoek
verkeersveiligheid (SWOV) een onderzoek 
te laten instellen naar de volledigheid en de

betrouwbaarheid van de verzekeringsge- 
gevens. De verzekeraars gaven hieraan hun 
medewerking. En in april 1970 werden door 
de SWOV ruim 10.000 schadeaangifte- 
formulieren geanalyseerd op hun bruik
baarheid voor een ongevallenregistratie.

,^ e  Verzekering”

Acht verzekeringsmaatschappijen, verdeeld 
over twaalf kantoren, verstrekten voor dit 
doel hun formulieren. Deze formulieren van 
de verzekerden werden onderzocht, zowel 
wat de omvang als de inhoud hetrof, op hun 
betrouwbaarheid, (respectievelijk, de objec
tiviteit) en op de uniformiteit. Het resultaat 
was overwegend gunstig. De SWOV kwant 
tot de conclusie dat de gegevens die door de 
betrokkenen over het ongeval aan de 
maatschappijen werden verstrekt, in prin
cipe bruikbaar zijn voor een ongeval
lenregistratie.
Er zouden echter belangrijke verbateringen 
kunnen worden bereikt als men erin zou 
slagen het schadeaangifteformulier aan te 
passen aan de doelstelling van de VOR. 
Het is de bedoeling dat — zodra de bespre
kingen met de automobielassuradeuren 
rond zijn en elke maatschappij de nieuwe 
formulieren hanteert — de gegevens van de 
verzekerden aan deze informatie worden 
toegevoegd.

Begin

Het is slechts een begin. Er zullen na ver
loop van tijd en „trapsgewijs” de gegevens 
uit andere registraties gekoppeld of „inge
voerd" moeten worden. Bijvoorbeeld de ge
gevens van de Stichting medische re
gistratie, die de slachtoffers van 
verkeersongevallen betreffen. De stichting 
ontvangt deze informatie via code- 
formulieren, die door de meeste zie-

De agenda van de
Tweede Kamer
De Tweede Kamer beëindigt het kerstreces 
op dinsdag 21 januari. In de weken tot aan 
het paasreces wacht een volle agenda: heel 
wat departementale begrotingen moeten 
nog afgehandeld worden.

De voorlopige agenda is als volgt: 
dinsdag 21 januari tot en met donderdag 23 
januari: behandeling van de regeringsnota 
over het herziening van de grondwet en de 
kieswet, begin van het debat over de begro
tingen voor de visserij en voor de milieuhy
giëne,
dinsdag 28 januari tot en met donderdag 30 
januari: voortzetting debat over begrotingen 
voor de visserij en voor de milieuhygiëne, 
behandeling van het regeringsvoorstel tot 
wijziging van de wet inzake de selectieve in
vesteringsregeling,
dinsdag 4 februari tot en met donderdag 6 
februari: behandeling van de begrotingen 
van het departement van justitie en voor de
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civiele verdediging, begin van het debat over 
het regeringsvoorstel over de fiscale aftrek
baarheid van pensioenpremies (de coming- 
bach - service)
dinsdag 11 februari tot en met donderdag 
13 februari: behandeling van de begroting 
van het departement van CRM, voortzetting 
van het debat over de coming-back service, 
behandeling van de Oslo-verdragen, 
dinsdag 18 februari tot en met donderdag 
20 februari: behandeling van het regerings
voorstel over de zelfstandigenaftrek, voort
zetting van het debat over de CRM-begro- 
ting, begin begrotingsdebat verkeer en 
waterstaat,
dinsdag 25 februari tot en met donderdag 
27 februari: behandeling van de begrotin
gen voor buitenlandse zaken en ont
wikkelingssamenwerking, 
dinsdag 4 maart tot en met donderdag 6 
maart: voortzetting behandeling begroting 
verkeer en waterstaat, begin van debat over 
defensiebegroting,
dinsdag 11 maart tot en met donderdag 13 
maart: voortzetting debat over defensiebe
groting, behandeling begroting departe
ment van financiën, begin debat regerings
voorstel inzake beperking toelating studen
ten,
dinsdag 18 maart tot en met donderdag 20 
maart: voortzetting behandeling begroting 
departement financiën, en afronding debat 
beperking toelating studenten.

De bovenstaande agenda wordt onder alle 
voorbehoud gepubliceerd. Vaak wordt van 
de agenda afgeweken om plotseling opge
komen dringende onderwerpen af te hande
len. Zij die voornemens zijn een behaald ka
merdebat bij te wonen doen er goed al
vorens naar Den Haag af te reizen te in
formeren naar de juiste dag van de behan
deling van het onderwerp.
Inlichtingen zijn altijd te verkrijgen bij het 
secretariaat van de chirstelijke historische 
Tweede-Kamerfractie en bij de afdeling 
voorlichting van de Tweede Kamer, telefoon 
070-614911.

kenhuizen worden ingevuld en naar Utrecht 
gezonden.
Verwerking van deze medische gegevens in 
de VOR kan bijvoorbeeld belangrijk zijn 
voor een verdere verbetering van het 
ambulancevervoer.

Alle gegevens in de computer

De informatie over een verkeersongeval valt 
bij nadere beschouwing uiteen in vele 
soorten of groepen. Er komt informatie vrij 
overpersonen, hun voertuigen, de plaats van 
het ongeval, de kenmerken van de weg, enz. 
Dit alles moet natuurlijk gerubriceerd 
worden en geprogrammeerd om de ge
gevens overzichtelijk te kunnen opslaan in 
de computers.
Bij de voorbereiding hiervan heeft men be
paalde moeilijkheden moeten overwinnen. 
Bijvoorbeeld de vraag: hoe speel je het klaar 
alle mogelijke plaatsen waar zich ongeval
len voordoen — in principe overal langs ons 
wegennet — te voorzien van coderingen. 
Want zonder coderingen kan de computer 
er niet veel mee beginnen. Bij de oplos
singen van dit vraagstuk heeft men gebruik 
gemaakt van de straatcodering van de PTT. ■ 
Een andere moeilijkheid was precies te 
omschrijven hoe een voertuig zich vlak voor, 
tijdens en kort na een ongeval heeft 
gedragen.
Welke al dan niet vreemde manoeuvres 
haalt zo’n voertuig uit onder de speciale 
omstandigheden van een ongeluk? Een 
e.vacte beantwoording van deze vraag kan 
naderhand veel leren over de gebreken die 
aan het voertuig of aan de weg kleven. En 
de beschrijving van dit „gebeuren” maakt 
een wezenlijk bestanddeel uit van de 
informatie die de VOR nodig heeft.
Bij de voorbereiding van.de VOR is men er
in geslaagd een programma voor deze 
manoeuvre-codering op te zetten. Dit is 
overigens nog slechts een aanloop. Er zal

nog veel studie nodig zijn, voordat dit 
programma compleet is.
In wezen is het idee simpel: men heeft de 
bewegingen van het voertuig gesplitst in alle 
mogelijke richtingen en elke mogelijkheid 
een codering gegeven, een nummer. 
Vervolgens zijn de mogelijke aanleidingen 
tot een ongeval nader bekeken, vastgesteld 
en eveneens voorzien van een nummer. Ook 
zijn de mogelijke plaatsen van het voertuig 
op de rijstrook zijn zeer fijn onderverdeeld 
en gecodeerd. En tenslotte heeft men de 
eindsituatie nagegaan: waar en hoe kwam 
het voertuig tot stilstand? Hier konden 
natuurlijk ook vele mogelijkheden worden 
onderscheiden. Zij kregen alle een 
codenummer.
Dankzij de computer is het straks met de 
hulp van deze coderingen mogelijk om pre
cies na te gaan hoe het voertuig zich heeft 
gedragen.
Wat hier is vertelt, is slechts een voorbeeld. 
Alleen om aan te geven hoeveel 
ogenschijnlijke details er nodig zijn om een 
zo volledig mogelijk overzicht van het 
ongeval te krijgen.
De computer vervult bij het registreren, 
analyseren en bewaren van de gegevens 
natuurlijk een overheersende rol. Men heeft 
berekend dat — uitgaande van een 
beschrijving van 600.000 ongevallen per 
jaar (-basis 1972) — de computer per jaar 
90 tot 180 miljoen cijfers en letters in be
waring krijgt.
Zonder computer zal een VOR niet kunnen 
bestaan. Maar wat is er nog meer nodig? 
Een VOR die volledig in bedrijf is, zal circa 
136 medewerkers nodig hebben.
Voorlopig begint men met ongeveer 96 man 
en wel in Hoensbroek dichtbij Heerlen. De 
VOR gaat ressorteren onder de nieuwe 
directie Verkeersveiligheid van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat.

V .D .

Vormingscursus

BURGER EN GEMEENTELIJK BELEID
In samenwerking met het vormingscentrum Kerk en Wereld te Driebergen organiseren 
KVP in het voorjaar 1975 weer cursussen over de vraag:
welke (machts)mogelijkheden heeft de burger tot beïnvloeding van het gemeentelijk beleid? 
Het is een bekend feit dat gemeenteraadsleden niet altijd snel en ter zake reageren op 
actuele gebeurtenissen in hun gemeente. Hoe kan je daar als gewoon burger iets aan doen? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je ook werkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming over 
de concrete dagelijkse problemen in je eigen gemeente. Kort samengevat, wat houdt in
spraak in.
In deze cursussen zullen wij proberen de vraag te beantwoorden door wie of waardoor de 
dagelijkse situatie wordt bepaald van mensen die in een bepaalde gemeente wonen.
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te benaderen is een 
gemeentelijk simulatiespel.
Nadere inlichtingen over de cursussen worden graag verstrekt door:
Hans Schuman, Kerk en Wereld, Driebergen, tel. 03438-2241 en Tony Colijn, partijbureau 
KVP. tel. 070-653934.

Woonplaats:

Ik geef mij op voor de cursus burger en gemeentelijk beleid op 14/15 februari 
1975.

(Reiskosten komen voor rekening van de deelnemers, cursuskosten komen voor 
rekening van het CDA).

NB.
U kunt deze bon verzenden aan: Kerk en Wereld,

t.a.v. Petra Klerks 
de Horst 1,
Driebergen.

Betaling abonnementsgeld 1975 voor het

CH. weekblad „De Nederlander”
Een aantal abonnees op het C.H. 
Weekblad „de Nederlander” was zo 
vriendelijk het abonnementsgeld 
voor 1975 per giro of op andere wijze 
over te maken. Daarvoor zeggen wij 
dank. Ondanks het feit, dat enkele 
malen werd gepubliceerd in het 
weekblad, dat de abonnementsprijs 
voor 1975 inplaats van ƒ  17,50 moest 
worden verhoogd tot ƒ  20,—, werd 
dit door velen over het hoofd gezien

en werd aan ons nog ƒ  17,50 toege
zonden. Wij verzoeken die abonnees 
vriendelijk het aanvullende bedrag 
ad ƒ  2,50 alsnog over te maken op 
postrekening no. 70154, ten name 
van administratie Stichting Unie
pers, Voorburg. De acceptgirokaar
ten voor de abonnees die nog niet 
hebben betaald worden medio 
januari verzonden.

De Administratie.
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D IS C U S S IE S T U K  C D A

f f Wie zal oordelen ?f f

Waarschijnlijk hebben zeer velen met mij 
met grote belangstelling en aandacht de nu 
pas verschenen ,Nederlander” gelezen. (10 
januari 1975). Allen die in dit nummer hun 
persoonlijke gedachten hebben neergelegd 
hebben mij uitermate geboeid, ’k Zou hen 
langs deze weg — en mogelijk namens die 
velen — hartelijk willen danken voor deze 
bijdragen.
De theologische beschouwing, de nuchter
heid, het optimisme, de behoudenheid. Stuk 
voor stuk spreekt het aan. En in elke be
schouwing afzonderlijk zal mogelijkerwijs 
de ene lezer zich beter of gemakkelijker 
hebben kunnen vinden dan de ander.

Dit, het zich beter ergens in kunnen vinden, 
komt dacht ik niet alleen voor in en bij het 
ontwerp van artikel 2 van het CDA statuut. 
Die zelfde gevoelens kunnen zich mogelijk 
per artikel en misschien zelfs per regel her
halen.

Maar wie zal oordelen of beoordelen dat 
haar of zijn gevoelens de onwrikbaar juiste 
zijn?

De algemene vergadering vindt plaats op 
een tijdstip waarin de advents- en kerstlie
deren ons nog in de oren klinken. Het 
„Komt ALLEN te samen” heeft U mogelijk 
vol overgave meegezongen. Misschien is 
men er „koud bij geworden”. Kan men dat 
dan zo spoedig weer vergeten en haast te
recht komen in een stroomversnelling van 
de onverdraagzaamheid en in het strijden 
van het gelijk willen hebben?
Blijft er dan toch alleen maar ruimte over 
voor het antwoord op vraag 5 van de Cate
chismus, dat ik geneigd ben om van nature 
God en de naaste te haten? Die naaste in de 
CHU., in de ARP in de KVP., en ook de 
naaste daarbuiten te miskennen omdat ver
ondersteld wordt dat die ander niet zwaar 
genoeg tilt aan MIJN woordgebruik?
’k Mag toch aannemen dat de samenvatting 
der Wet — de samenvatting van de Tien 
Geboden dus — dat men bijna wekelijks 
meekrijgt om dé naaste lief te hebben als je
zelf, niemand onbekend is. Of leggen we dat 
onmiddellijk na gehoord te hebben naast 
ons neer?

„Heel nuchter” bekeken in het spraakge
bruik zal men mij in een boekwinkel ter
stond kunnen helpen als ik om „de Bijbel” 
vraag. Minder snel — mogelijk mij vreemd 
aanstarend — als ik vraag om het „Evange
lie” of om „de Heilige Schrift”.

Maar wat bedoelt eigenlijk de heer 
Steenkamp, wat bedoelen ds. De Haan, de 
heren Beernink, Moleveld, Mateman, Van 
Leijenhorst en Mellema en allen vanuit de 
ARP, de CHU en de KVP die willen samen 
komen in het CDA., als het gaat om de 
praktijk van artikel 2 van het statuut?

Wanneer ik hen en al die anderen de vraag

stel: „Wat is Uw uitgangspunt als lid van 
een Christelijke partij, als lid van het CDA., 
voor Uw politiek denken en handelen. Is dat 
de Bijbel, de Heilige Schrift, Godswoord of 
het Evangelie? Welk Boek pakt men dan of 
op welk Boek legt men de hand? Is dat voor 
ieder verschillend?

Moeilijk

Ik kan mij dat zo bijzonder moeilijk voor
stellen. Ik kan namelijk niet geloven, dat 
wanneer er een Bijbelboek op tafel ligt te 
midden van „Hollands Glorie” — „Mijn 
kinderen eten tu r f ’ — „de Winkler Prins”
— „Afkes Tiental”, zij ALLEN niet naar dat 
ene Boek zullen grijpen waarom het hen al
len gaat. Dan zou ik mij dacht ik toch wel 
heel sterk moeten vergissen.
’k Dacht dat het er in wezen om gaat óók in 
het politiek denken en handelen dat men 
tracht een stukje geloof uit te dragen, het 
Christen willen zijn met al het vallen en op
staan daaraan verbonden. Dat we iets willen 
brengen van dat wat die zuster van het Le
ger des Heils ons onlangs in de t.v.-reporta- 
ge nog toonde.

„Wie zal oordelen?”, nu — straks op de al
gemene vergadering — en daarna?
Blijven we misschien alleen maar kramp
achtig steken bij die enkele woorden en die 
ene regel van „Komt verwondert U hier 
mensen . . .? ” maar dan met een bijna wan
hopige blik van het niet meer kunnen be
grijpen. Dat men vergeten is „Oordeelt niet 
opdat. . .” enzovoort.

Van grote betekenis worden weer de woor
den „Moet dat nu zo?”
Een mogelijk verhitte discussie om de sa
menvatting in een woordgebruik van een 
Boek met een boodschap van verwachting, 
van hoop en blijdschap- van genade en ver
lossing? Is dat Boek, dat woord ons al ge
worden tot een dwaasheid of tot ergenis?

Het gezag èn de waarde van het Christen 
Democratisch Appèl, neergelegd in een sa
menbinding van ARP — CHU en KVP zal 
dacht ik dan al kunnen beginnen en reeds 
dan al aanwezig kunnen zijn wanneer wij op 
7 en 8 februari aanstaande op reis gaan en_ 
samen aanvangen met de woorden; „Komt 
reiken wij elkander de trouwe broederhand. 
D’een zij tot troost de ander”. Ook in de 
persoonlijke vertaling en de persoonlijke 
aanspreekbaarheid van Evangelie- Bijbel
— Godswoord en Heilige Schrift.

Wanneer we elkaar op die wijze of in die 
richting zouden kunnen vinden onszelf 
kunnen behoeden voor het willen doorzet
ten van een eigen wil dan geloof ik dat we in 
waardigheid en in waarachtigheid op 8 fe
bruari de vergaderzaal kunnen verlaten.

Ik ben mij er van bewust dat ook nu niet ie
dereen te vreden is gesteld. Dat ik me wel-
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HILVERSUM

Op deze pagina van het christelijk- 
historisch weekblad „de Neder
lander” wordt opnieuw plaats inge
ruimd voor een discussiestuk inzake 
het CDA. Het is bedoeld ter inleiding 
van de discussie, welke op de 
algemene vergadering van de CHU' 
op vrijdag 7 Februari en zaterdag 8 
februari aanstaande ,zal ontstaan als 
daar aan de orde komt het vaststel
len van de statuten voor het 
samenwerkingsverband van KVP, 
ARP en CHU.

Jicht heb bloot gesteld aan velerlei kritiek. 
Dat ik het niet heb kunnen halen in verge
lijking tot de andere beschouwingen die 
voorgangers uiterst bekwaam hebben neer
geschreven en geformuleerd. Het zij zo.

Gelukkig.

Ik ben echter al gelukkig wanneer deze 
bijdrage — mogelijk betiteld als een 
eenvoudige ontboezeming — mee heeft 
mogen dienen, dat we waardig en waar
achtig over een drempel mogen gaan, over 
de drempel tussen het oude eigen vertrouw
de naar een nieuwe toekomst echter onder 
hetzelfde perspectief; dat hiermee mis
schien iets is bijgedragen voor een goede 
sfeer die ons behoedt voor verhitte discus
sies hoe goed bedoeld ook en mee voorko
men mag worden dat we geslagen en teleur
gesteld over die wijze van discussie naar 
huis zullen moeten terugkeren. Dat we mee 
hierdoor voorkomen dat we zullen oordelen, 
mogelijk misschien zelfs veroordelen. Dat 
we straks niet eens zullen behoeven te stem
men over een Boek, over een Woord, waar
van we inbond en betekenis in werke
lijkheid niet eens kunnen vatten omdat het 
immers ons verstand in wezen verre te 
boven gaat.

Het gaan van oud naar nieuw brengt altijd 
weer iets met zich mee van weemoedigheid. 
We geven het oude vertrouwde zo moeilijk 
los, zelfs bij een jaarwisseling, terwijl heel 
het menselijk leven slechts hierin bestaat; 
„Los litte.” Loslaten wat je wilt behouden, 
waar je aan bent gehecht. Het zijn dan 
echter immer de uiterlijke verschijnselen 
die nimmer het diepste wezen raken. In het 
diepste wezen blijft de band met het verle
den. Ook bij het zich richten naar de toe
komst. Elke generatie heeft tot taak iets uit 
het verleden over te brengen op en in de 
toekomst. Zou dan in een vormgeving — 
een uiterlijk verschijnsel — van een nieuwe 
binding in het politieke samengaan van drie 
Christelijke partijen dan plotseling het 
diepste wezen — het grootste Bindmiddel 
— door een woordgebruik of door een be
oordeling van het woordgebruik — zijn 
weggevaagd?

Misschien kunnen we ook even denken aan 
die eerste Pinkster-gemeente ,Jeder hoorde 
in zijn eigen taal de grote daden Gods ver
kondigen”.

Kan dat nu nog? Of zijn we van blij be
vrijden de weg opgewandeld der klein gelo
vigen, de weg der kleine zielen, stilstaande 
bij de zelfgenoegzaamheid dat wij niet zo 
slecht zijn geweest als die anderen die nu in 
het Kabinet zitting hebben? Of is men des
ondanks toch wel gebleven in de verant
woordelijkheid om des broeders hoeder te 
zijn?
Of zijn we — terwijl we er nog over spreken, 
schrijven of denken — de Basis alweer ver
geten?

„Wie zal er oordelen”? 

Heiloo. P. Meinema.

Nieuws van de 
kiesverenigingen
Begin December j.1. werd na een spreek
beurt van het kamerlid Wisselink in 
Diepenveen de CHU-kiesvereniging 
heropgericht. Met 40 leden is er een goede 
start gemaakt.

De kiesvereniging Hardenberg is de laatste 
tijd bijzonder actief. Met bijna honderd 
nieuwe leden telt de afdeling er nu bijna 
150. Trouwens, in heel Nordoost-Overijsel is 
men actief.
Binnenkort hoopt dr. Kruisinga in Harden
berg en Den Ham/Vroomshoop te komen 
spreken.

Ook in Bunschoten-Spakenburg is men be
zig een kiesvereniging op te richten. Dr. 
Kruisinga en Drs. Van Leijenhorst komen 
hier binnenkort op een avond een afdeling 
in het leven te roepen met medewerking van 
het actieve bestuur van de Statenkring 
Amersfoort.

Spreekbeurten
Dr. R.J.H. Kruisinga, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, heeft de 
komende weken de volgende spreekbeurten;

maandag 20 januari: UTRECHT: studiedag 
vrouwen
vrijdag 24 januari: NEDEtHORST DEN 
BERG
vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari: 
UTRECHT: algemene vergadering CHU 
donderdag 13 februari: BUN-
SCHOTEN/SPAKENBURG samen met 
drs. G. van Leijenhorst 
donderdag 27 februari: HARDENBERG 
tevens voor geheel Noord en Oost Overijsel 
maandag 3 maart: SPRANG-CAPELLE 
donderdag 13 maart: ALPHEN AAN DE 
RIJN

Het Tweede-Kamerlid H. Wisselink (CHU) 
spreekt op donderdag 30 januari te Zwolle- 
Zuid, op maandag 3 februari te Harfsen en 
op woensdag 5 februari te Zwartsluis.

Senator mr. F. H. Piket wil 

mondelinge wagen stellen
Het christelijk-historische Eerste Kamerlid 
mr. F.H. Piket wil binnenkort gebruik 
maken van een aan senioren toegekend 
recht, te weten het stellen van mondelinge 
vragen. Het is de laatste jaren niet voorge
komen, dat in de Eerste Kamer een Eerste- 
Kamerlid om toepassing van dat recht 
gevraagd werd.
In een van de eerstvolgende vergaderingen 
van de Eerste Kamer gaat mr. Piket verlof 
vragen mondelinge vragen te mogen stellen 
aan minister Van Agt van Justitie en diens 
'staatssecretaris Glastra van Loon. De vra
gen aan de minister zuilen gaan over het 
drugbeleid, zulks naar aanleiding van de 
recente reis van de bewindsman naar 
Amerika Staatssecretaris Glastra van Loon 
krijgt vragen over zijn mededeling, dat 
4.600 vonnissen niet kunnen worden 
geëxecuteerd.

H.L.

V o o r’ uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, Petro leum ,
-k Kolen, H u isbrando lie , 
k  Tartk-transporten  
k  Butaan en Propaangas  
k  Ca 'm pingflessen vu llen  
k  C o n ta in er-vu ila fvo er
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WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
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HAAGWEG 171 - TELEFOON 070-996560 
RIJSWIJK (Z.-H.)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

VAN DE BUNT-
RIJNSBURGER
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★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel
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„Je moet maar durven.

De Stichting Leerplanontwikkeling
door drs. G. van Leijenhorst, lid Tweede Kamer

Het is nu zover. De Stichting Leerplanont
wikkeling (SLO) is op 10 januari jongstle
den opgericht. In de tweede Kamer hebben 
we een en andermaal onze grote bezwaren 
tegen de voorgestelde opzet kenbaar 
gemaakt. Bij mijn interpellatie op 19 
deptember vorig jaar heb ik via twee moties 
getracht om de schade nog enigzins te 
beperken, namelijk door de onafhanke
lijkheid van de Stichting t/>.v. de minister te 
vergroten en de minderheden in ons plu
riforme onderwijs meer kansen te geven om 
alternatieve leerplannen te verkrijgen. 
Helaas volgde de meerderheid van de ka
mer minister Van Kemenade.
Dat er wat gebeuren moest op het gebied 
van de leerplanontwikkeling, daarover is 
iedereen het eens. Reeds Staatssecretaris 
Grosheide was ermee bezig. Minister Van 
Veen wilde een stuurgroep instellen, die de 
verschillende activiteiten op dit terrein 
moest coördineren. Hij voelde niets voor de 
zware opzet, die nu is gekozen.
In de nieuwe nota, die ons deze dagen is 
toegezonden, staan roerende belijdenissen 
over het dienstverlenend en het onderwijs
ondersteunende karakter van de Stichting. 
Via de radio verklaarde de bewindsman op 
1,3 januari zelfs, dat de vrijheid van onder
wijs nu nog groter is geworden. Je moet 
maar durven.

Centralistisch

De werkelijkheid is, dat ons onderwijs er 
een centralistisch, sterk van de Minister 
afhankelijk orgaan bij gekregen heeft, een 
orgaan, dat zich regelrecht met de inhoud 
van ons onderwijs zal gaan bemoeien. In de 
nota wordt wel gezegd, dat de scholen zelf 
de „modellen” kunnen invullen. Maar wat 
zal er nog in te vullen zijn? Wat is hier 
eigenlijk een model? Wanneer de Stichting
b.v. een leerplangeschiedenis produceert, 
lopen de doelstellingen, die men toch te
voren heeft vastgesteld er dan niet als rode 
draden door alle elementen heen?
Wordt men dan niet voor de keus gesteld; 
dit pakket of geen pakket? (De blokjes, die 
men eruit pikt zijn toch ook allemaal 
gekleurd!).
Tenzij 8 van de 30 leden van de bestuur
sraad ermee instemmen een alternatief 
model te produceren voor een minderheid, 
die daarom vraagt. In deze raad zitten 5 
leden van het protestants christelijk on
derwijs. Het protestants christelijk onder
wijs moet dus nog 3 leden van een andere 
sector zien te overreden. Gaat het om een 
minderheid binnen één van de sectoren, dan 
kan het natuurlijk nog moeilijker worden. 
Wie spreekt er nu nog over de nog groter 
geworden vrijheid van het onderwijs?

Geen boodschap

Inderdaad is het zo. dat een school geen 
boodschap hoeft te hebben aan de SLO. 
Maar zal de school er voldoende weerstand 
tegen kunnen bieden, indien er elders niets 
te halen is, als er van regeringswege geen 
middelen worden verstrekt om (b.v. via het 
Christelijk Pedagogisch Centrum) de 
inrichting van het onderwijs naar eigen 
overtuiging gestalte te geven? Ook door een 
monopoliepositie van de SLO kan de 
vrijheid van inrichting aangetast worden. 
En waar o.a. door uniformering de vrijheid 
van inrichting op de tocht komt te staan, zal 
ook de winds door de vrijheid van inrichting 
gaan waaien. Een koude wind.
Wat betreft het zelf invullen van de 
beschikbaar gestelde modellen, daarbij 
moet bedacht worden, dat de ontwik
kelingen erop wijzen, dat de leerkrachten in 
de toekomst steeds meer begeleiders zullen 
worden, die hun leerstof compleet gepre
fabriceerd — als uit een doosje (diaserie, tv, 
tapes) — zullen aanbieden. Wat zal men 
dan — als men het dure onderwijsleerpak
ket eenmaal heeft aangeschaft — er zelf 
nog aan bijdragen? Zeker, „de school wordt

desgewenst hulp verleend bij het op eigen 
wijze gebruik maken van de vrijheid om 
vorm en inhoud aan het onderwijsleer
proces te geven", zo lezen we in de nota (blz. 
13). Het SLO-concern biedt alle service, 
maar . . .  wordt daarmee tegemoet gekomen 
aan de reële verlangens, die ouders op 
grond van hun diepste levensovertuiging 
met betrekking tot de opvoeding van hun 
kinderen koesteren?
Ongetwijfeld, de deskundigheid zal bij de 
SLO groot zijn, over het wetenschappelijk 
peil zullen we niet te klagen hebben. Deze 
dingen zijn ook belangrijk, maar ons ge
schakeerde onderwijs heeft daarmee niet 
genoeg.

De Stichting Leerplanontwikkeling staat nu 
als een toren op het veld, waaromheen nog 
allerlei andere grote bouwwerken zullen 
worden opgetrokken.
De SLO is één van de voornaamste schakels 
in de gehele verzorgingsstructuur van ons 
Nederlandse onderwijs. Over de structurele 
samenhang met die andere bouwsels tasten 
we nog in het duister. Hoe de verbindings
lijnen lopen naar de organen van onder
zoek, ontwikkelingswerk, begeleiding, over
dracht en opleiding, dat moet allemaal nog 
ingevuld worden. De Minister zal er 
natuurlijk wel zijn opvattingen over hebben. 
De structuurnota over de vernieuwing van 
het primair en secondair onderwijs is nog

volop in discussie. Toch is dit „model” van 
de bewindsman al gedeeltelijk ingevuld, 
zonder dat men zich reeds over het geheel 
heeft kunnen uitspreken. Krijgen we nu 
voortaan telkens door de minister „lego- 
blokjes” voorgelegd — waarvan zijn nota’s 
dan als gebruiksaanwijzingen kunnen 
dienen -— net zo lang totdat we over het hele 
bouwsel met geen woord meer behoeven te 
praten? Als den ministers onderwijsbeleid 
zich in die richting verder zou gaan ont
wikkelen, zeggen we daar hartgrondig nee 
tegen.

Zelfs de contourennota moet nog ver
schijnen. Eerst als de concrete lijnen van 
zijn onderwijsbeleid duidelijker opgetrok
ken zijn, is er aanleiding om wat betreft de 
verzorgingsstructuur van ons onderwijs, de 
noodzakelijke maatregelen ter discussie te 
stellen. Voorlopig moeten we daar nog op 
wachten.

Van Leyenhorst

(Noot van de redactie: Elders in dit nummer 
van „de Nederlander” staan enkele zake
lijke bijzonderheden over de SLO).

Christen-democratische partijen staan n j ^  achter
Potugal-aktie

I De drie samenwerkende christen-democra
tische partijen staan niet achter de actie 

j r i H o u d  Portugal vrij”, welke eind deze week 
op initiatief van PvdA, Vara en NVV 

I  gehouden wordt. In veel gemeenten vinden 
straatcollecten plaats. De opbrengst van de 
actie wordt gestort in een fonds, dat de Por
tugese socialistische partij (de partij van de 
Portugese minister Soares) gaat ondersteu
nen.

I Met de volgende verklaring hebben KVP, 
ARP en CHU gereageerd op de actie:

„A.R.P., C.H.U. en K.V.P. hebben met ver
bazing kennisgenomen van de manier 
waarop P.v.d.A. en VARA in januari een 
inzamelingsactie willen houden ter onder- 

j steuning van de Portugese Socialistische 
I Partij.

Voorop staat dat het ieders goed recht is ac
ties te ondernemen voor politieke geestver
wanten. Onze verbazing betreft het motto 
van de actie „Houdt Portugal vrij” in ' 

j combinatie met de in de toelichting daarop 
! gewekte indruk, dat de vrijheid van Por

tugal uitsluitend zou staan of vallen met de 
Portugese Socialistische Partij, die ove
rigens ons respect verdient. Zo’n voorstel
ling van zaken wijzen wij af.
Het behoeden en uitbannen van de prille 
Portugese democratie gaat elke democraat 
in ons land zéér ter harte. Ook andere in 
Portugal erkende democratische partijen 
verdienen daarom steun. Daarom hebben 
wij enige tijd geleden aan de P.v.d.A. voor
gesteld de voorgenomen actie als volgt te 
verbreden:
Alle Nederlandse democratische partijen 
worden uitgenodigd om gezamenlijk een 
actie te houden ten behoeve van democratie 
in Portugal.
Wij betreuren het zeer, dat de P.v.d.A op dit 
voorstel negatief reageerde”.

Tot zover de verklaring van de drie chris
ten-democratische partijen.

Politiek doel

Niet in alle Nederlandse gemeente wordt 
aan het einde van deze week een straatcol- 
lectie voor de actie gehouden. Het Centraal 
Archief en Inlichtingenbureau, dat ge
meentebesturen adviseert over het al dan 
niet toestaan van openbare geldinzame
lingen, onthield zich van een advies omdat 
het naar zijn mening om een actie met een 
zuiver politiek karakter ging, waardoor het, 
gelet op de statuten, onmogelijk was te ad-" 
viseren.
Het Christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid H. Wisselink wil de lezers van „de Ne
derlander” er op wijzen, dat het begrijpelijk 
is dat het Centraal Arehief en In
lichtingenbureau zeer gereserveerd stond 
tegenover de collecte. „De collecte dient een

duidelijk politiek doel”, aldus de heer Wis
selink.

Hij is er over verheugd, dat er in Portugal 
voor het eerst sinds 1954 vrije verkiezingen 
gehouden worden. „Ook wij zijn van oordeel 
dat het voor de toekomst van Portugal van 
belang is, dat er een socialistische partij is.

Maar de initiatiefnemers tot de actie zeg
gen, dat de partij van Soares de beste 
garantie voor een democratische en pro
gressieve politiek geeft en dat daarom deze 
partij een zo sterk mogelijke positie moet 
krijgen. Hier dient de collecte dus duidelijk 
een eenzijdig politiek doel”.

Bedenkingen
..Wij hebben bedenkingen tegen dit uit
gangspunt”, aldus het Tweede Kamerlid 
voor de CHU. „Ook wij willen een vrij Por
tugal. maar dan willen wij alle democrati
sche partijen steunen en niet alleen de so
cialistische. Een tweede bedenking van ons 
is. dat de minister-president van Nederland 
voorzitter is van het comité van aanbeveling 
voor de actie”.
De heer Wisselink sprak de hoop uit. dat de 
voorlichting over het doel van de komende 
collecte duidelijk zal zijn. ..Duidelijk 
gemaakt dient te worden.dat het niet alleen 
gaat om een vrij Portugal, maar ook om een 
socialistisch Portugal”. j_[ ^

Dr. R. J, H. Kruisinga:

Drie maatregelen noodzakelijk
Drie maatregelen heeft CHU-fractievoor
zitter dr. R JJl. Kruisinga maandag jongst
leden noodzakelijk genoemd om de werk
loosheid te bestrijden. J )e  CHU heeft tijdig 
gewaarschuwd. Nu kan een noodtoestand 
niet meer worden voorkomen. De traagheid 
van het kabinet is deels oorzaak van de 
werkloosheid. Verder uitstel van maatrege
len zal tot nog ernstiger gevolgen leiden”, 
aldus dr. Kruisinga op de te Utrecht 
gehouden studiedag van vrouwenorganisa
ties van KVP, ARP en CHU.

De drie maatregelen, welke dr. Kruisinga 
noemde, zijn:
— verlaging van de belastingdruk,
— verlaging van de vennootschapsbelas
ting,
— mogelijke gerichte invoering van de wie- 
beltax.

Overantwoord

De christelijk-historische fractievoorzitter 
vond, dat er in elk geval in de sector van de 
inkomstenbelasting verlaging moet komen. 
,JIet is onverantwoord verdere verlaging 
van de belastingdruk verder uit te stellen. 
Dat zou dan mede oorzaak worden van nog 
grotere werkloosheid”, aldus dr. Kruisinga. 
Hij bepleitte voorts gerichte maatregelen en 
bijzondere maatregelen.

Gericht

De gerichte maatregelen dienen betrekking 
te hebben op:

a. zwakke gebieden in de verschillende 
provincies.

b. zwakke bedrijfstakken als de bouw en 
het midden- en kleinbedrijf.
c. de jeugdwerkloosheid,
d. de herplaatsing van de oudere werk-

Wat de bijzondere maatregelen betreft zei 
dr. Kruisinga:
„De bevordering van de werkgelegenheid 
door dit kabinet is onvoldoende, daar waar 
nog een grote ongedekte arbeidsbehoefte is. 
In onze maatschappij komen andere beste
dingspatronen. Er is vroeger uitstoting van 
arbeidskrachten uit de landbouw naar de 
industrie geweest.
Komende jaren zullen een uitstoting van 
industrie naar diensten sectoren laten zien. 
Dat is voor welvaart en welvaartsbeleid een 
goede zaak. Het dient ook de bevordering 
van een evenwichtige milieuvriendelijke 
economische groei.

Het kabinet-den Uyl dient dan ook juist de 
werkgelegenheid te bevorderen. Ze doet dit 
onvoldoende.
Er is een grote ongedekte arbeidsbehoefte 
in bv.:
a. de maatschappelijke dienstverlening
b. het midden- en kleinbedrijf.
c. de gezondheidszorg

Maatregelen als de personeelsstop en de 
bouwstop voor ziekenhuizen moeten ten 
spoedigste verdwijnen. Die zijn in deze tijd 
onverantwoord.
De bouw kan in de gezondheidszorg via de 
wet op de ziekenhuisvoorzieningen vol
doende worden geleid”, aldus dr. Kruisinga.

HX.
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PARLEMENTARIA

Parlementsvoorzitters in Parijs bijeen
(van een correspondent)

De voorzitters van de nationale parlemen
ten van de EG-landen hebben op een bij
eenkomst in Parijs deze maand besloten 
voortaan periodiek voor vergaderingen bij
een te komen. De eerstvolgende zal zijn op 
26 en 27 september van dit jaar in Rome.

In Parijs waren op grond van een vorig jaar 
in Luxemburg uitgesproken uitnodiging 
van Edgar Faure, voorzitter van de Franse 
Assemblée Nationale, bijeengekomen de 
voorzitter van de Nederlandse Tweede Ka
mer, dr. Vondeling, en diens collega’s uit de 
Bondsrepubliek, België, Ierland, Italië, 
Luxemburg. Voorts de voorzitter van de 
Franse senaat, het Europese Parlement en 
de Raadgevende vergadering van de Raad 
van Europa. Van Engelse en Deense zijde 
was bericht van verhindering gekomen.

In het na de bijeenkomst uitgegeven 
communiqué wordt erop gewezen dat de 
periodieke „conferenties” (een aanduiding 
van dr. Vondeling), een functie kunnen 
hebben voor het bespreken van de verhou
ding tot Europa en met name Het Europese 
Parlement. De bedoeling is te komen tot een 
gemeenschappelijke studie „in Europees 
perspectief’ van problemen in of de werk
wijze van de parlementen in die landen.

De van verschillende kanten uitgesproken 
gedachte van een geregeld bijeenkomen 
bleek dr. Vondeling wel aan te spreken. 
Vondeling zou graag zien dat behalve par
lementaire voorzitters ook voorzitters van in 
dit opzicht belangrijke Kamer-commissies, 
die van buitenlandse zaken bijvoorbeeld, 
aan het overleg zouden kunnen deelnemen. 
„Thuis”, in de nationale parlementen, zou

den de resultaten van het Europese overleg 
besproken moeten worden om, eventueel na 
ambtelijke assistentie, bij een volgende bij
eenkomst op de agenda te worden gezet 
voor een bespreking van de nationaal losge
komen reacties. Net als Faure maakte Von
deling duidelijk dat het gezelschap van 
„politiek onthechte” parlementaire voorzit
ters niet aan politieke beleidsvorming zou 
moeten gaan doen. Sterker nog: aan haar 
niet-politieke status en het renommée van 
haar leden zou de conferentie zelfs een deel 
van haar gezag kunnen ontlenen.

M-tieven

Edgar Faure, de initiatiefnemer van de bij
eenkomst, gaf een uitvoerige uiteenzetting 
over de motieven die hem tot de uitnodiging 
hadden gebracht en wat hem bij het „in
stituut” van de periodiek bijeenkomende 
conferentie voor ogen staat, namelijk een 
permanente, „soepele”, niet-uitgesproken 
politiek opererende studiegroep die vanuit 
haar invalshoek mogelijk een zijns inziens 
noodzakelijke versterking kan geven aan de 
Europese identiteit, de Europese „per
soonlijkheid”.

Europa en de Europese democratie kunnen 
niet zonder de eenheid van de Gemeen
schap, zo goed als de Gemeenschap niet 
zonder democratie kan, noch als geheel, 
noch per lidstaat afzonderlijk.

De zwakke Europese identiteit, een zeker 
internationaal-politiek isolement zelfs, zag 
Faure bevestigd in de nationaal geïnspi
reerde reacties op de energiecrisis. Het 
onderling vertrouwen, en het vertrouwen iti 
Europa (binnen en en buiten de Gemeen

schap) is daardoor niet versterkt. Meer dan 
ooit bleek Europa bij gebrek aan „perso- 
nalité” overgeleverd op genade of ongenade 
aan de grootmachten, de multinationals en 
andere internationale pressiegroepen.

Het achterblijven van de democratische Ge- 
meenschapscontrole op de ontwikkeling 
van de macht van de Europese executieve is 
een proces dat tot staan moet worden ge
bracht. Faure was het eens met een onlangs 
aanvaarde motie in het Belgische parlement 
dat geen enkele versterking van de institu
ties in Europa meer aanvaardbaar is zonder 
een globale versterking van de democra
tische controle. In dat opzicht waarschuwde 
hij ervoor dat de nationale parlementen 
zich zouden ontwikkelen tot een soort „te
genregeringen” ten opzichte van de 
Europese executieve.

Bijdragen

De conferentie van voorzitters van de natio
nale parlementen kan volgens Faure eén 
bijdrage leveren op de terreinen van cultuur 
en wetenchappelijk onderwijs (wederzijdse 
erkenning van diploma’s bijvoorbeeld) en 
bij de bespreking en harmonisering van be
paalde parlementaire procedures. Voor de 
periodieke conferenties ziet hij mogelijkhe
den „op twee etages”, namelijk op nationaal 
niveau (met nationale medewerkers/corres- 
pondenten/gespreksdeelpemers ) en op 
Europees niveau (via een zonodig uitgebreid 
parlementair-voorzittersoverleg). Op die 
manier zou, buiten de sfeer van intergou
vernementeel of communautair overleg, 
toch een bijdrage aan Europese „rélance” 
op democratisch gebied gegeven kunnen 
worden, aldus Faure.

Na vier maanden een antwoord!
Vorig jaar september stelde het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid mr. W. 
Schollen schriftelijke vragen aan premier 
Den Uyl en aan staatssecretaris Van Hulten 
van verkeer en waterstaat. Eerst vier 
maanden later beantwoordde drs. Den Uyl 
die vragen.

Eerste vraag mr. Schollen op 19 september 
1974:

..Herinnert de Minister-President zich zijn 
uitspraken over het afsnijden van energie 
bij mensen die tegen de z.g. Kalkarhéffmg 
zijn, gedaan op 6 september 1974, om 20.50 
uur in de uitzending ,,Den Haag vandaag” 
via Hilversum 2 en luidende als volgt:

„Maar dat er mensen zijn, die daar bezwaar 
tegen hebben, begrijp ik. Alleen, het is een 
besluit goedgekeurd door het parlement, 
men betaalt daar iets meer voor, voor zijn 
elektriciteitstarief. Ja, als men dat weigert, 
dan stopt de leverancier met de levering van 
zijn produkten, net als de bakker op een be
paald moment op houdt brood te leveren, 
als hij niet betaalt. En ik kan dat op zich 
zelf ook niet zp verschrikkelijk vinden. Ik 
vind ook dat als het echt om principiële za
ken gaat, dan moet men er ook iets voor 
over hebben”.

Antwoord premier Den Uyl: ,Ja”.

Tweede en derde vraag van mr. Schollen: 
Kan de Minister-President verklaren, hoe . 
deze uitspraak te rijmen valt met de publie
ke veroordeling van het beleid van de elek
triciteitsmaatschappijen door Staatssecre
taris Van Hulten op een bijeenkomst van 
zijn partij, de P.P.R., te Amsterdam”.

Antwoord premier Den Uyl:
,2oals ik reeds enkele malen eerder in ant
woord op schriftelijke Kamervragen heb 
medegedeeld, dienenbewindslieden zich als 
regel te onthouden van het doen van uit
spraken die het algemeen regeringsbeleid of 
het beleid van andere bewindslieden door
kruisen of op de vorming daarvan vooruit
lopen. Ik heb daar echter aan toegevoegd 
dat zulks het naar voren brengen van „eigen 
meningen” op' tal van gebieden waar deze 
belangen niet op het spel staan, niet uitsluit.

Voor het doen van de bedoelde uitlatingen

is een algemene of bijzondere taakopdracht 
derhalve geen vereiste.
Inmiddels is wat de zaak zelf betreft op 19 
december jl. een mededeling gepubliceerd 
van de minister van Economische Zaken 
betreffende „Ontheffing terzake van de zgn. 
Kalkarhéffmg”. Het leek mij gewenst het 
antwoord op de vragen van de heer Schollen 
niet los te zien van de totstandkoming van 
deze regeling, hetgeen tegelijk de vertraging 
in de beantwoording moge verontschul
digen”.

H.L.

Vergadering Zuidhollandse 
gemeente- en provinciebesturen
Tijdens de vorige maand te Rotterdam 
gehouden vergadering van de afdeling 
Zuid-Holland van de Vereniging van C.H.- 
leden van gemeente- en provineiebesturen, 
hield de voorzitter, mr. S.H. Scheenstra, een 
zeer interessante inleiding over de recente 
ontwikkelingen op het gebied van de 
organisatie van de hulpverleningsdiensten.

In de gedachtenwisseling werd nader 
ingegaan op de vele problemen rond deze 
belangrijke aangelegenheid, waarbij — 
uiteraard — de brandweer en de bescher
ming bevolking in het bijzonder de aan
dacht opeisten.
Op de agenda kwam ook voor de concept-

structuurschets voor de bestuurlijke in
deling. Hieraan kwam men wegens 
tijdgebrek niet toe. Dat onderwerp zal nu 
behandeling vinden in een volgende 
bijeenkomst.
De periodiek aftredende bestuursleden, A. 
Verhulp (penningmeester) en I. Bottenberg 
(secretaris), werden beiden opnieuw 
gekozen.
De voorzitter herinnerde de vergadering 
aan de op zaterdag 22 februari 1975 in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utreeht te 
houden jaarlijkse algemene vergadering van 
de vereniging.

I. Bottenberg

Mr. W. Scholten 

wil maatregelen in 

fiscale sfeer

„Ongetwijfeld zullen maatregelen in de fls- 
cale sfeer een bijdragen kunnen vormen in 
de bestrijding van de werkloosheid. Dat is 
ook al gebleken uit het pakket maatregelen, 
dat in de herfst van vorig jaar is genomen”. 
Dit heeft het CHU-Tweede-Kamerlid mr. 
W. Scholten begin vorige week gezegd in 
een uitzending van de AVRO-radiorubriek 
„Vanavond laat nieuws” over de mogelijke 
belastingverlaging ter bestrijding van de 
werkloosheid.
Mr. Scholten wees er op, dat een aantal 
maatregelen onderwerp is, als bijvoorbeeld 
de per 1 april aanstaande ingaande verla
ging van de loon- en inkomstenbelasting. 
Het kamerlid zei ondermeer:

„Maar, ik geloof, dat in de situatie die we 
gekregen hebben, waarbij er een verdere 
verslechtering van de economische ont
wikkeling is en een verdere stijging van de 
werkloosheid, dat er voor aanvullende 
maatregelen bepaald wel aanleiding is. En 
dan zou ik in herinnering willen roepen 
mijn motie, die ik bij het belastingdebat in 
de Tweede-Kamer heb ingediend, waarbij 
ik heb gevraad voor nadere tegemoetko
mingen voor het bedrijfsleven ten aanzien 
van investeringen in machines. Ik geloof, 
dat dat een belangrijke bijdrage zou 
kunnen zijn aan stimulering van onze 
economie. En wanneer het ook dan nog ver
der slechter zou gaan, dan kan men aan een 
meer globalere maatregel van algemene 
verlaging van de vennootschapsbelasting 
gaan denken”.

Op de vraag: „U gelooft niet dat de maatre
gelen zoals die thans door de regering geno
men zijn of binnenkort effectief zullen wor
den, dat die voldoende zullen zijn om de 
scherpe stijging van de werkloosheid tegen 
te kunnen gaan?”

antwoordde de heer Scholten:
„Gelet op de ontv/ikkeling, zoals we die hier 
op dit moment moeten constateren, meen 
ik, dat nadere maatregelen inderdaad over
wogen moeten worden. En denk ik in de 
eerste plaats aan het punt, dat ik zoëven al 
noemde, namelijk een gerichte verlaging in 
de sfeer van de vennootschapsbelasting voor 
ondernemers ter behoeve van investeringen 
in machines, die ze in dit jaar zouden doen”.

H.L.

Senator mr. F. H. Piket wil 

meer bestrijding van drugs
Het christelijk-historische Eerste-Kanierlld 
mr. FJH. Piket heeft minister Van Agt van 
justitie schriftelijk gevraagd of hij bereid is 
meer dan tot nu toe het geval was het ge
bruik van en de handel in drugs — ook soft 
drugs — te bestrijden.
De vragen waren ingegeven door de reis, 
welke de bewindsman onlangs naar de Ver
enigde Staten van Amerika inaakte. De 
senator verzocht de minister uitvoerig 
mededeling te doen over zijn indrukken 
omtrent het drugbeleid in Amerika, 
opgedaan tijdens de reis.
Bovendien wil mr. Piket van minister Van 
Agt horen of hij van mening is, dat in 
Nederland kan worden-geprofiteerd van de 
in Amerika opgedane ervaringen. „Welke 
maatregelen ter preventie van druggebruik 
acht de minister in Nederland aan te be
velen? Waarom is in ons land nog niet een 
nationaal bureau voor drugbestrijding 
opgericht, zoals in vele andere Europese 
landen wel het geval is? Kan de minister een 
indruk geven van de schadelijke gevolgen 
van het gebruik van soft drugs?”, aldus 
enkele vragen van mr. Piket aan de minister 
van justitie.

H.L.

Vragen over wachtlijst voor gevangenissen
Mr. F.H. Piket, lid van de Eerste kamer voor 
de CHU, heeft staatssecretaris Glastra van 
Loon van justitie schriftelijk vragen gesteld 
over de wachtlijst voor de gevangenissen. Er 
zouden volgens recente berichten nog 4.600 
personen zijn, die hun straf moeten uitzit
ten.
De senator heeft de bewindsman om een 
overzicht van de wachtlijst gevraagd, het 
liefst uitgesplitst naar lengte van de straf en 
tijd van het wachten. Ook wil mr. Piket 
weten of het waar is dat het parket zes 
maanden nodig heeft om een vonnis te ver
werken, voordat het bij het penitentiair

centrum binnenkomt. Gevraagd is om alles 
in het werk te stellen, zodat de wachttijd zo 
kort mogelijk wordt.
Voorts vroeg de senator aan de staats
secretaris of het waar is dat er dit jaar 500 
man meer personeel voor de gevangenissen 
wordt aangetrokken, hetgeen — gezien 
vakatures, werktijdverkorting en het nieuwe 
dienst- en rusttijdenbesluit — slechts een 
reële uitbreiding van ongeveer 40 man be
tekent. Als dit zo is, zullen er meer dan 500 
man moeten worden aangetrokken, aldus 
mr. Piket.

H.L.

Betaling abonnementsgeld 1975 voor het 

CH. weekblad „De Nederlander”
Een aantal abonnees op 'het C.H. 
Weekblad „de Nederlander” was zo 
vriendelijk het abonnementsgeld 
voor 1975 per giro of op andere wijze 
over te maken. Daarvoor zeggen wij 
dank. Ondanks het feit, dat enkele 
malen werd gepubliceerd in het 
weekblad, dat de abonnementsprijs

Lvoor 1975 inplaats v a n / 17,50 moest 
worden verhoogd tot ƒ  20,—, werd 
dit door velen over het hoofd gezien

en werd aan ons nog ƒ  17,50 toege
zonden. Wij verzoeken die abonnees 
vriendelijk het aanvullende bedrag 
ad ƒ  2,50 alsnog over te maken op 
postrekening no. 70154, ten name 
van administratie Stichting Unie
pers, Voorburg. De acceptgirokaar
ten voor de abonnees die nog niet 
hebben betaald worden medio 
januari verzonden.

De Administratie.
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STRAATSBURG 
EN DEN H AAG
door Mr, W. Schoften
lid Europees Parlement

Een rechtstreeks gekozen 
Europees parlement
Het Europees Parlement heeft in zijn eerste 
zitting in 1975 — welke van 13 tot 17 
Januari in Luxemburg werd gehouden — 
een zeer belangrijk debat gehouden en een 
beslissing genomen over zijn eigen toe
komst. Het betrof de toekomstige recht
streekse verkiezing door de Europese kie
zers van het Europees Parlement. Zoals be
kend worden de leden van het Europees 
Parlement tot op dit moment aangewezen 
door de nationale parlementen.
Zij vervullen dus ook een dubbel mandaat: 
de Europese parlementariërs zijn zowel lid 
van hun nationaal parlement als van het 
Europees parlement. Het onderwerp van 
rechtstreekse verkiezingen was niet nieuw 
voor het parlement. Want onmiddellijk na 
de constituering van het Europees Parle
ment in 1958 was de politieke commissie 
van dit parlement reeds begonnen een ont
werp voor rechtstreekse verkiezingen op te 
stellen. In 1960 leidde deze studie tot een 
voorstel, dat echter door grote politieke te
genstellingen in de ministerraad nimmer 
werd gerealiseerd. Ook in diverse nationale 
parlementen werden wetsontwerpen inge
diend — ook in het Nederlandse — die be
oogden de nationale delegaties naar het 
Europees Parlement rechtstreeks te doen

verkiezen. Maar ook geen van die wetsont
werpen — die onderling ook sterk versehil- 
den — haalde tot dusverre d e . eindstreep. 
Op 4 juni 1973 besloot het Europees Parle
ment een nieuw verslag over de invoering 
van rechtstreekse algemene verkiezingen op 
te stellen. De Nederlandse soeialist Patijn 
werd op 13 september 1973 tot rapporteur 
benoemd. Zijn rapport verscheen 29 no
vember 1974 en werd door het Parlement op 
14 januari met een zeer grote meerderheid 
aangenomen.

Actueel

De actualiteit van het onderwerp was in
middels vergroot doordat op de Parijse top
conferentie van december 1974 was beslo
ten om reeds in 1978 tot rechtstreekse ver
kiezingen over te gaan (Patijn ging in zijn 
rapport nog uit van mei 1980). Gelet op de 
voorbehouden die Engeland en Denemar
ken bij deze beslissing van de Parijse top
conferentie hebben gemaakt acht ik het 
bijna uitgesloten dat de termijn van 1978 
zal worden gehaald. Het zal mij meevallen 
als wij op het oorspronkelijke genoemde 
tijdstip van mei 1980 voor de eerste maal als 
Europeanen naar de stembus zullen gaan.

Alle negen lid-staten kennen het beginsel 
van algemene, vrije, op gelijkheid berus
tende en geheime verkiezingen. Rapporteur 
Patijn stelt terecht dat deze beginselen 
derhalve ook voor Europeseverkiezingen 
moeten gelden.
Tussen de verkiezingstelsels in de diverse 
landen bestaan echter aanzienlijke verschil
len.
Patijn stond voor de keuze óf reeds nu te 
trachten een uniform Europees stelsel op te 
stellen met als waarschijnlijk gevolg een 
zeer grote vertraging bij de totstandkoming 
van zijn rapport, óf voor te stellen de eerste 
verkiezingen nog volgens de nationale spel
regels te doen houden en daardoor verkie
zingen op kortere termijn mogelijk te ma
ken. Hij koos — terecht — voor het laatste, 
waardoor zijn voorstel wat de verkiezings
procedure betreft op dit moment zeer be
perkt kon blijven. Vóór 1980 zal het Euro
pees Parlement echter een ontwerp voor een 
uniforme verkiezingsprocedure opstellen. 
Wat de reeds thans aangenomen spelregels 
betreft, is voor Nederland van belang dat 
weliswaar als uitgangspunt is genomen dat 
de verkiezingen in alle lid-staten op dezelf
de dag plaatsvinden, maar dat iedere lid
staat de bevoegdheid zal hebben naar de 
dag daarvóór of de dag daarna uit te wijken. 
In concreto betekent dit — waar verschil
lende Europese landen op zondag ter stem
bus plegen te gaan — dat Nederland kan 
beslissen niet de zondag daarvoor te gebrui
ken. Gelet op de principiële bezwaren die 
daartegen bij een belangrijke bevolkings
groep in Nederland zouden bestaan ben ik 
gelukkig met deze oplossing. Anders zou, 
althans wat Nederland betreft het Europees 
Parlement van de aanvang af als niet repre
sentatief kunnen worden beschouwd.

Hoofdrol

In het debat speelden twee punten een 
hoofdrol, te weten de omvang van het toe
komstige parlement en de kwestie van het 
dubbele mandaat.
Voor mijn mening daarover verwijs ik naar 
de elders in dit nummer opgenomen tekst 
van de interventie welke ik namens de 
christen-democratische fraetie in dit debat 
mocht houden.
Wat de omvang betreft besliste het parle
ment dat overigens in andere zin. Aangeno
men werd een amendement volgens welk 
het totale aantal leden op 355 wordt gesteld, 
alsvolgt over de vèrschillende lid-staten 
verdeeld;
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Mr. W. Scholtên:

„Lang gekoesterde wens in vervulling f f

Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholtên heeft vorige 
week, als lid van het Europese parlement, 
tijdens het debat in dit parlement over de 
invoering van rechtstreekse algemene ver
kiezing van de leden van het Europese 
parlement, het woord gevoerd.

Aan de orde was het verslag, dat het 
Nederlandse Tweede-Kamerlid en lid van 
het Europese parlement, mr. S. Patijn 
(PvdA) opstelde namens de politieke com
missie over de goedkeuring van een ont
werp-verdrag tot invoering van de recht
streekse verkiezingen.

Mr. Schollen zei ondermeer het volgende; 
„De aanvaarding van het verslag-Patijn zou 
een belangrijke stap zijn op de weg naar de 
verdere ontwikkeling van het parlementaire 
democratie in Europa. Ik durf te zeggen dat 
met de rechtstreekse verkiezing van het 
Parlement een lang gekoesterde wens van 
zijn kring in vervulling zal gaan en het doet 
mij bijzonder veel genoegen dat een landge
noot, de heer Patijn, een zo belangrijke 
bijdrage aan de voorbereiding van dit debat 
en aan het debat zelf mag geven. Ik wil als 
Nederlandse Christen-democraat aan de 
vele gelukwensen die hij reeds in ontvangst 
heeft mogen nemen, graag de mijne 
toevoegen.

Zeer ingrijpend

Het is niet alleen een heel belangrijke stap, 
maar ook in zijn gevolgen een zeer 
ingrijpende stap. De heer Ortoli sprak van
morgen van een stap van essentieel belang. 
Een zeer ingrijpende zaak dus, en dat geldt 
niet alleen voor het instituut van dit 
Parlement, dat, hoe straks de uitslag van de 
stemmingen over de ingediende amen
dementen inzake het aantal leden ook zal 
uitvallen, in ieder geval geconfronteerd zal 
worden met een uitbreiding van het aantal 
leden en met een uitbreiding van zijn werk
zaamheden. Dat ingrijpende geldt in het 
bijzonder ook voor de politieke partijen 
waarvan wij deel mogen uitmaken. De 
nationale politieke partijen zullen namelijk 
in verband met deze rechtstreekse verkie

zingen tot een definitieve groepering op 
Europees niveau moeten komen. Daarbij 
zullen nieuwe samenwerkingsverbanden 
moeten worden bezien en moeten de 
bestaande wellicht worden uitgebreid. De 
partijen zullen op Europees niveau 
programma’s moeten uitwerken, waarin 
primair de politieke beginselen waarvan zij 
uitgaan, duidelijk tot uitdrukking komen, 
maar waarin tevens op klare, duidelijke 
wijze wordt ingegaan op de actuele vraag
stukken waarmee de Europese burger 
tegenwoordig wordt geconfronteerd.
Wij moeten ons goed realiseren dat niet het 
enkele feit van het houden van recht
streekse verkiezingen voor dit Parlemefit 
voldoende is om de Europese burger bij de 
Europese democratie te betrekken. De 
burger zal het besef moeten krijgen, dat zijn 
problemen ook de problemen van dit 
Parlement zijn en dat zijn directe belangen 
niet alleen worden besproken, maar dat zij 
hier ook worden behartigd. Collega Klepsch 
heeft er vanmorgen al duidelijk op gewezen 
dat wij, Europese parlementariërs, daarom 
de band tussen keizer en gekozene zullen 
moeten versterken. Dat geldt voor ons als 
collectief en als individu.

Wanneer het tijdschema dat ons thans voor 
ogen staat — beslissingen in 1976 en ver
kiezingen in 1978 — zou kunnen worden 
aangehouden, zullen onze partijen in 1977 
gereed moeten zijn met de vaststelling van 
een politiek programma op Europees 
niveau. Overigens heb ik, evenals de heer 
Krik, persoonlijk wel enige twijfel over de 
mogelijkheden om dit tijdschema aan te 
houden. Het zal mij verheugen als een en 
ander in 1980 werkelijkheid is.

Verheugend

Wat de ontwikkeling van de politieke 
programma's op Europees niveau betreft is 
het verheugend te kunnen constateren dat 
bijvoorbeeld de Christen-democratische 
fractie waartoe ik behoor, zich thans reeds 
grondig over de opstelling van een dergelijk 
programma beraadt. Zoals in mijn land de 
samenwerking tussen de drie Christen
democratische stromingen, alle kritiek en

negatieve uitlatingen van politieke 
tegenstanders ten spijt, op korte termijn zal 
leiden tot één Christen-democratisch 
verband, het CDA, zo zal ook op Europees 
niveau de samenwerking tussen gelijkge
zinde partijen met het oog op deze recht
streekse verkiezingen verder moeten 
worden uitgewerkt. Voor de ontwikkeling 
van een parlementaire democratie in 
Europa zou het immers een bijzonder 
slechte zaak zijn, wanneer de daadkracht en 
de slagvaardigheid van een rechtstreeks 
gekozen parlement verlamd of althans 
ernstig geschaad zou worden door een te 
grote politieke versplintering. Wij zullen 
ons ook moeten realiseren dat de politieke 
tegenstellingen in een rechtstreeks gekozen 
parlement scherper zullen worden geac
centueerd dat wij tot dusver gewoon zijn. 
Het huidige systeem, waarin het zoeken 
naar een compromis en een eensgezind 
standpunt steeds op de voorgrond heeft 
gestaan, zal naar mijn oordeel met de recht
streekse verkiezing definitief tot het ver
leden behoren.
Ten slotte zou ik nog een paar kant
tekeningen willen plaatsen bij twee punten 
die in het debat van vandaag centraal heb
ben gestaan, te weten het aantal leden van 
het toekomstige Parlement en de kwestie 
van het dubbele mandaat. Wat het aantal 
leden van het Parlement betreft, zal ik, en 
met mij de meerderheid van de Christen
democratische Fractie, steun verlenen aan 
het voorstel dat in het verslag van de heer 
Patijn is vervat. Dat betekent dus een aantal 
van 550 leden. Ik zou daarvoor de volgende 
argumenten willen geven: op een totale be
volking van 250 miljoen zielen is een 
parlementaire vertegenwoordiging van 550 
mannen en vrouwen geenszins excessief, 
zeker niet in verhouding met de omvang 
van de bestaande nationale parlementen. Ik 
zou er in de tweede plaats op willen wijzen, 
dat het mijns inziens geen goede zaak is om 
van de aanvang aan met een ondervertegen
woordiging van de grote Lid-Staten te 
worden geconfronteerd. Dat klinkt mis
schien wat vreemd uit de mond van een 
vertegenwoordiger uit een der kleinere Lid
staten, maar ik ben van mening dat het de 
Europese zaak geen goed zou doen, wan

neer van de aanvang af in de grote Lid
staten bij de burgers de gedachte zou post
vatten dat zij in vergelijking tot de kleinere 
Lid-Staten ondervertegenwoordigd zijn. 
Zoiets zou het vertrouwen in de 
representativiteit van dit Parlement niet ten 
goede komen. In de derde plaats zou ik erop 
willen wijzen dat het maatschappelijk leven, 
en daardoor ook het politieke leven, zoveel 
ingewikkelder is geworden en nog steeds 
wordt. Deze ontwikkeling vereist dat de 
parlementariërs beter geïnformeerd moeten 
zijn om tot een politieke stellingname te 
komen. Tegen die achtergrond is een aantal 
van 550 volksvertegenwoordigers voor 
geheel Europa niet overdreven.

Verdwijnen

In het licht van deze laatste opmerking zal 
het duidelijk zijn dat naar mijn vaste 
overtuiging het dubbele mandaat zal 
moeten verdwijnen. Het levert nu reeds 
bijna onoverkomelijke problemen op-en het 
zal in de toekomst zeker onmogelijk zijn 
beide taken goed te vervullen. Het is echter 
de vraag of wij deze beslissing aan d e ' 
nationale parlementen en de nationale 
politieke partijen moeten overlaten zoals in 
het verslag van de heer Patijn wordt voorge
steld, of dat wij, conform het voorstel 
Lautenschlager, tot een centrale, dwingende 
beslissing moeten komen.

Ik ben van mening dat wij in het algemeen 
het beste aan Europa bouwen en hetjdienen, 
wanneer wij de bewegingsvrijheid op 
nationaal niveau niet méér inperken dan 
voor het bereiken van onze centrale 
doelstellingen noodzakelijk is. Dit beginsel 
zou ik ook hier willen toepassen. Daarom 
steun ik het verslag-Patijn in zijn huidige 
versie. Voor de Christen-democratie in 
Europa is het bereiken van de mijlpaal van 
rechtstreeks gekozen volksvertegen
woordigers in Europees Parlement een dag 
van vréugde. Dat wij vandaag aan de voor
bereiding daarvan kunnen beginnen, stemt 
ons tot grote voldoening.”
Tot zover de beschoujvingen van mr. W. 
Scholtên in het Europese parlement over de 
rechtstreekse verkiezingen.
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Fractievoorzitter dr, R. J. H, Kruisinga:

Bij bestrijding werkloosheid onvoldoende
gerichte aanpak

,3Ü de bestrijding van de werkloosheid is er 
momenteel sprake van onvoldoende gerich
te aanpak”. Dit heeft dr. RJJH. Kruisinga, 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van 
de CHÜ, vorige week te Arnhem gezegd op 
een vergadering van KVP, ARP en CHÜ. 
Van de onvoldoende gerichte aanpak blijkt 
uit de lijst, welke de regering opstelde met 
betrekking tot de verdeling van de gelden, 
welke voor werkgelegenheidsprojecten be
schikbaar zijn.
„Wij zijn van oordeel, dat het van globale 
maatregelen alleen niet kan komen. Er zul
len met name gerichte maatregelen nodig 
zijn. Zij zullen gericht moeten zijn op regio
nale knelpunten, bedrijfstaksgewijze knel
punten, specifieke problemen bij de jeugd
werkloosheid en de moeilijkheden bij de 
herplaatsing van de oudere werknemer”, al
dus dr. Kruisinga.

Als spoedig de regering komt met de tweede 
nota over de bestrijding van de werkloos
heid zal de CHU deze nota vooral toetsen 
op de effectieve gerichtheid, maar tevens 
ook op het gebruik van beschikbaar gestel
de gelden voor stimulering van de positie 
van het midden- en kleinbedrijf.
Voorts, aldus dr. Kruisinga, is een verder
gaande analyse van de specifieke proble
men noodzakelijk. Daarover zei hij:
„Er wordt wel eens gezegd, dat er een toene
mend structureel arbeidsoverschot zou zijn 
te verwachten. Ik ben daar nog niet zo van 
overtuigd.
Er zijn sectoren in onze samenleving waar 
nog van een groot arbeidstekort sprake is. 
Natuurlijk zal het zo zijn dat, zoals wij in de 
agrarische sector een grote uitstoting van 
arbeidskrachten hebben beleefd, wij nu in 
de industriële sector een uitstorting van ar
beidskrachten gaan beleven.
In de sector van de dienstverlening lijken 
echter nog zeer grote behoeften te bestaan, 
behoeften bovendien waarvan de bevredi

ging zich wellicht beter verstaat met een 
groei van het nationaal inkomen, die min
der schadelijke neveneffecten heeft en 
daardoor werkelijke groei van welvaart en 
welzijn geeft.
Een tekortkoming in het geschrift „Gerede 
twijfel” is in mijn visie, dat het onvoldoende 
het misverstand in de discussie rond het be
grip „groei van het nationaal produkt” heeft 
geanalyseerd.”

Ongedekte behoefte

Dr. Kruisinga noemde enkele sectoren waar 
die ongedekte behoefte bestaat: de gezond
heidszorg, de maatschappelijke dienstverle
ning en de dienstverlening door het mid
den- en kleinbedrijf. Een goed welvaart- en 
welzijnsbeleid en een goed werkgelegen
heidsbeleid moeten inhouden, dat men de 
werkgelegenheid daar bevordert waar die 
behoefte nog nadrukkelijk bestaat.
„Wij gaan naar mijn stellige overtuiging 
naar andere bestedingspatronen toe. Daar 
behoeven wij helemaal niet van te schrik
ken,” aldus de CHU-fractievoorzitter. Hij 
onderkent bij die verschuiving van de beste
dingspatronen in het produktie- en con- 
sumptiepakket de bijzondere positie en de 
bijzondere problematiek van ons land met 
zijn hoge import- en exportquote.
Wat betreft de ongedekte arbeidsbehoefte 
noemde hij als voorbeeld de sector van de 
gezondheidszorg. Persoonlijk zette hij in dit 
kader, zeker in de huidige omstandigheden, 
vraagtekens' bij de bouwstop voor zieken
huizen en de personeelsstop voor het zie
kenhuispersoneel.
,J)e wijziging in het bestedingspatroon be
tekent een wijziging in het percentage van 
het nationaal inkomen, dat wij in de ver
schillende sectoren besteden en willen be
steden. Die tendens tot wijziging is er echter 
altijd geweest en is ook wenselijk. Dit is een 
zeer fundamentele zaak.

Commissie knelpunten rechtspositie 
gedeputeerde staten en wethouders
Er is een commissie ingesteld, die als op
dracht heeft het zoeken naar, en zo moge
lijk het geven van oplossingen voor geble
ken knelpunten in de rechtspositie van le
den van gedeputeerde staten en van wet
houders. Dit blijkt uit een recente beschik
king van de minister van Binnenlandse Za
ken, mr. W J. de Gaay Fortman. De com
missie wordt op maandag 10 februari geïn
stalleerd.

Ei] knelpunten valt onder meer te denken 
aan:
— van welk inwonertal af dient de wethou- 

dersfunctie in het algemeen als een func
tie met een volledige dagtaak te worden 
beschouwd?

— moet de relatie tussen de wethouders- 
wedden — voor zover het volledige func
tie betreft — en de ambtelijke salaris
schalen gehandhaafd blijven?

Studiedagen CD-fractie 

in Nederiand
De christen-democratische fractie in 
het Europese parlement heeft tijdens 
de januari-zitting besloten gevolg te 
geven aan een uitnodiging van de 
Nederlandse groep om op dinsdag 6 
mei en woensdag 7 mei van dit jaar de 
jaarlijkse studiedagen te houden in 
Nederland. De fractie zal in Den Haag 
vergaderen.
Op donderdag 13 februari komt de 
fractie ook reeds naar Den Haag voor 
zijn normale maandelijke vergadering 
ter voorbereiding van de plenaire ‘ 
vergadering van het Europese parle- ! 
ment Op de daarop aansluitende i 
vergadering van de Unie van Europese j 
christen-democraten met het bureau i 
van de fractie wordt ondermeer de : 
Belgische minister-president Tin- ! 
dematis verwacht. '

- als wethouders eventueel geen presentie
geld meer ontvangen als raadslid, moet 
dit dan gevolgen hebben voor de hoogte 
van hun wedde?

- kan de bestaande verhouding tussen de 
grootte van de wedde van gedeputeerden 
en die van andere politieke functies wor
den gehandhaafd?

- is formalisering van overleg met de wet
houders over hun rechtspositie wense
lijk?

- is het wenselijk dat in de verrekening van 
inkomsten uit of in verband met arbeid 
of bedrijf met de uitkering als gewezen 
wethouder of als gewezen lid van gede
puteerde staten wijziging wordt ge
bracht?

- dient de uitkeringstijd van de gewezen 
wethouder of het gewezen lid van gede
puteerde staten geheel of gedeeltelijk als 
pensioengeldige tijd in aanmerking te 
worden gebracht?

• moet de voor de gewezen wethouder en 
het gewezen lid van gedeputeerde staten 
wettelijk geregelde verlenging der uitke
ring bij ziekte öf invaliditeit worden her
zien?

De commissie is als volgt samengesteld: 
voorzitter: drs. A. van Stuijvenberg, oud- 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
oud-wethouder van Eindhoven, leden: ir. N. 
Buijsert, lid van gedeputeerde staten van 
Zuid-Holland, mevrouw N.A. den Haan- 
Groen, oud-wethouder van Leiden, J. ten 
Heuvelhof, burgemeester van Hazerswoudè, 
prof mr. dr. HJ.M. Jeukens, hoogleraar aan 
de Katholieke Hogeschool te Tilburg, W.A. 
Kieboom, wethouder van Utrecht, jhr. mr. 
H.F. van Kinschot, chef van de afdeling 
wetgeving en bestuurszaken van de Directie 
Binnenlands Bestuur van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, ir. F.N. Sikkes, lid van 
gedeputeerde staten van Utrecht en P. 
Stafleu, chef van de afdeling coördinatie 
van de Directie Overheidspersoneelszaken 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zonder deze visie is een evenwichtige aan
pak van de werkeloosheid ónmogelijk.
Die moeten wij van de regering verlangen. 
Een debat in de Kamer hierover zo mogelijk 
na de publikatie van de volgende werkgele- 
genheidsnota is noodzakeiijk”, aldus dr. 
Kruisinga.
Hij vindt niet alleen de gerichte maatrege
len noodzakelijk. Daarnaast zijn er globale 
nodig.” De globale maatregelen zullen ze
ker belastingdrukverlaging moeten inhou
den. De concurrentiepositie van onze be
drijven ook tegenover het buitenland wordt 
door de hoge Nederlandse belastingdruk 
fundamenteel aangetast.”

Zorgelijk

Dr. Kruisinga sprak te Arnhem ook over de 
regionale situatie. Hij zei onder meer:
„In Arnhem zijn vooral de metaalsector en 
de sector van het handels- en kantoorperso
neel friktiepunten. Hier ligt het percentage 
geregistreerde arbeidsreserve boven het 
landelijk gemiddelde. Voor handels- en 
kantoorpersoneel bedraagt dit in Arnhem 
21' procent (landelijk 18%). Bepaald zorge
lijk is de situatie in de metaalsector. Arn
hem heeft hier volgens gegevens van decem
ber 1974 een werkloosheidspercentage van 
13 procent tegen een landelijk percentage 
van 8 procent. Relatief ongunstig is ook de 
sector Verkeer waar Arnhem een werkloos
heidspercentage van 5 procent telt (lande
lijk 3 procent).
De bouwsector blijft in Arnhem iets onder 
het landelijk werkloosheidspercentage, na
melijk 25 procent tegen een landelijk per
centage van 27. Overigens is dit percentage 
ook in Arnhem natuurlijk veel te hoog. 
Arnhem vormt een belangrijke voorpost van 
het Oosten des lands.”

Kwalijk

De CHU-Sractievoorzitter wees voorts op de 
voortdurende aandacht die de CHU heeft 
gevraagd — en helaas zal moeten blijven 
vragen — voor de Oostelijke regio. - 
,JReeds bij het optreden van dit kabinet 
hebben wij gevraagd om een nota Oosten 
des Lands.'Wij hebben èn bij de algemene 
beschouwingen èn bij de begrotingen van 
sociale zaken en van economische zaken 
daarnaar bij herhaling, welgeteld thans zes
maal, gevraagd. Op vragen daarnaar heb
ben we nooit zelfs enig antwoord van dit ka
binet gekregen.
Dat nemen we het kabinet kwalijk. Het is 
naar ons gevoelen een symptoom voor de 
volstrekt onvoldoende aandacht, die het ka
binet voor het oosten heeft.”

Toch vormt volgens dr. Kruisinga het Oos
ten — en op andere wijze dan het Noorden 
en Limburg — een gebied met specifieke 
problemen, die bijzondere aandacht vragen. 
„De hoge werkeloosheidscijfers in Twente 
en de specifieke dienstensectorproblema- 
tiek in dat gebied liegt er niet om. Dat zou

men zich in Den Haag beter bewust moeten 
zijn. Naast de eigen problematiek heeft het 
Oosten echter ook specifieke mogelijkhe
den.
De CHU is van oordeel, dat het Oosten te 
weinig betrokken is in het beleid inzake 
spreiding van Rijksdiensten. Met name voor 
Twente en de Achterhoek is dit van belang”, 
aldus dr. Kruisinga tijdens zijn inleiding op 
een CDA-bijeenkomst te Arnhem.

H.L.

Wil de CHU een nacht 

van Andriessen?
In het Vrije Volk van 17 december 1974 
staat, dat de PvdA-fractieleider Van Thijn 
op een bijeenkomst van zijn partij gezegd 
heeft, dat voor de CHU een nacht van An
driessen kennelijk voorwaarde is voor de 
vorming van een CDA.
Volgens Van Thijn verlangen groepen in de 
confessionelen weer terug naar de periode 
van „lood-om-oud-ijzer”, toen de confessi
onele partijen na de verkiezingen bekeken 
met wie ze zouden regeren. Met socialisten 
of liberalen.
Van Thijn wees hierbij vooral op uitspraken 
van de Unievoorzitter, die vindt, dat dit ka
binet geen inzet van nieuwe verkiezingen 
mag zijn en zich verzet tegen het maken van 
afspraken met andere partijen vóór de ver
kiezingen.
Als het kabinet-Den Uyl de volle uitzit en 
de CHU dus al die tijd oppositiepartij blijft, 
zou het een illusie zijn te denken, dat de 
PvdA onder dergelijke omstandigheden 
weer zou willen terugvallen op de spelregels 
van de oude politiek, aldus Van Thijn. 
Nu, dat is tenminste duidelijke taal.
Het is dan ook niet zonder reden, dat de 
Unieraad op zaterdag 13 december 1974 
besloot om de algemene ledenvergadering 
in februari voor te stellen een duidelijke 
overgangsbepaling in de CDA-statuten op 
te nemen, teneinde de Tweede Kamerfractie 
niet aan handen en voeten te binden.
Wij vertrouwen erop, dat de KVP en ARP 
zich voldoende gaan distanciëren van het 
huidige kabinet. Nog veel meer, dat dit ka
binet geen inzet zal zijn voor de volgende 
verkiezingen.
Blijkbaar vraagt de PvdA dat wel van de 
KVP en ARP, want er moet immers geko
zen worden vóór de verkiezingen.
Een nacht van Andriessen hoeft voor ons 
niet, maar wel een duidelijke stellingname 
van de KVP en ARP. Wij kunnen nl. alleen 
over één lijst praten als we met zijn drieën 
op één politieke lijn zitten. Deze lijn is niet 
de lijn van het kabinet-Den Uyl.

H. Wisselink

Wat de Tweede Kamer in de komende 
weken wil behandelen
De Tweede Kamer heeft: het kerstreces be
ëindigd. In de weken tot aan het paas reces 
wacht een volle agenda: heel wat departe
mentale begrotingen moeten nog afgehan
deld worden.
De voorlopige agenda is als volgt:
Dinsdag 28 januari tot en met donderdag 30 
januari: voortzetting debat over begroting 
voor de milieuhygiëne, behandeling van het 
regeringsvoorstel tot wijziging van de wet 
inzake de selectieve investeringsregeling. 
Dinsdag 4 februari tot en met donderdag 6 
februari: behandeling van de begrotingen 
van het departement van justitie en voor de 
civiele verdediging.
Dinsdag 11 februari tot en met donderdag 
13 februari: behandeling van de begroting 
van het departement van CRM.
Dinsdag 18 februari tot en met'donderdag 
20 februari: behandeling van het regerings
voorstel over de zelfstandigenaftrek, voort
zetting van het debat over de CRM-begro- 
ting, begin begrotingsdebat verkeer en 
waterstaat.
Dinsdag 25 februari tot en met donderdag 
27 februari: behandeling van de begro
tingen voor buitenlandse zaken en ont
wikkelingssamenwerking.
Dinsdag 4 maart tot en met donderdag 6

maart: voortzetting behandeling begroting 
verkeer en waterstaat, begin van debat over 
defensiebegroting.
Dinsdag 11 maart tot en met donderdag 13 
maart: voortzetting debat over defensie
begroting, behandeling begroting departe
ment van financiën, begin debat regerings
voorstel inzake beperking toelating stu
denten.
Dinsdag 18 maart tot en met donderdag 20 
maart: voortzetting behandeling begroting 
departement financiën en afrondig debat 
beperking toelating studenten.
De bovenstaande agenda wordt onder alle 
voorbehoud gepubliceerd. Vaak wordt van 
de agenda afgeweken om plotseling opge
komen dringende onderwerpen af te 
handelen. Zij die voornemens zijn een 
bepaald kamerdebat bij te wonen doen er 
goed aan, alvorens naar Den Haag af te 
reizen, te informeren naar de juiste dag van 
de behandeling van het onderwerp. 
Inlichtingen zijn altijd te verkrijgen bij het 
secretariaat van de christelijke historische 
Tweede-Kamerfractie en bij de afdeling 
voorlichting van de Tweede Kamer, telefoon 
070-614911.

H. L.
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Het partijen stelsel in Portugal

Om de vraag te kannen beantwoorden, hoe 
men ,JPortugal vrij houdt”, dit wil zeggen, 
hoe men de groei en het voortbestaan van 
de parlementaire democratie verzekert, is 
het nodig, het bestaande, zeer voorlopige en 
in sommige opzichten nog broze partijen
stelsel in Portugal nader te kennen. Men 
moet daarbij rekening houden met het feit 
dat dit partijenstelsel bloot staat aan in
vloeden die zich aan de rechtstreekse kon- 
trole van de democratische instellingen ont
trekken of willen onttrekken, daarboven of 
daarbuiten willen staan — of van binnen uit 
dreigen te verzwakken of te vervalsen. Dit 
heeft tot een uiterst kritieke situatie geleid 
die terecht binnen en buiten Portugal tot 
een grote bezorgdheid om de toekomst van 
de parlementaire democratie in Portugal 
heeft geleid.

De belangrijkste politieke partijen zijn de 
volgende:
I. - de communistische partij, geleid door 
Cunhal, de enige politieke partij die tijdens 
het regime van Salazar Gaëtano een eigen 
struktuur en eigen leiders in het land had 
en die daarom over een sterke invloed en 
prestige in het land beschikt.

Hoewel er geen enkele veilige indicaties over 
de aanhang van deze partij, zoals overal de 
andere partijen beschikt, wordt aangeno
men dat de communisten bij de eerste de
mocratische verkiezingen, voorzien voor 27 
maart aanstaande, niet boven de 20 procent 
zou uitkomen. In de laatste tijd is de invloed 
van de communisten in het samenwerkings
orgaan van alle vakbonden „Intersynd” 
sterk gegroeid, ook in de massa-media en in 
de strijdkrachten.

Bovendien beschikt de communistische 
partij over de dominerende positie in de 
overkoepelende organisatie van alle demo
cratische bewegingen die tegen het regime 
gericht waren, waaronder vooral de twee 
overige coalitie-partijen, de Socialisten en 
de PPD (Demokratische Volkspartij) d.i. de 
midden-linkse partij van SaCarneiro. Deze 
laatste twee partijen hebben deze organisa
tie, een soort „verzetsraad” daarom ook uit 
protest verlaten, zodat deze vandaag, een 
mantelorganisatie van de communistische 
partij geworden is.

II. - De socialistische partij van Mario 
Soares, die bij de socialistische internatioale 
is aangesloten en over een groot internatio
naal prestige beschikt.
Op haar eerste nationale partijdag „decem
ber 1974” waren 100 delegaties aanwezig. 
Een extreem-linkse vleugel lïüeft nu de par
tij verlaten, zodat bij een verkiezing de

socialisten niet meer dan 25 a 30 procent 
van de stemmen zouden behalen.
Soares werkte tot nu goed samen met de 
communisten, in de laatste tijd is hij echter 
uitermate bezorgd over de wijze waarop de 
communisten na het ontslag van Spinola 
hun invloed op allerlei terrein proberen uit 
te breiden, overigens volgens een methode 
die Cunhal volgens instrukties van Moskou 
toepast, namelijk geleidelijk, gematigd, 
zonder extremistische acties, maar stelsel
matig.

III. - De PfX )., dj. de „Partido popular 
democratico” van Sa’Carneiro, een partij 
van het linker midden, gevormd door voor
uitstrevende katholieken, neo-liberalen en 
niet-marxistische „socialisten”. Oorspron
kelijk sterk geïnteresseerd in het contact 
met de christelijke democratie, koos ten
slotte echter de weg naar de socialistische 
Internationale — die echter weigerde, een 
andere partij dan de partij van Soares als 
haar Portugese partner te beschouwen. 
Daardoor heeft zich de P.P.D. tussen de 
twee internationale’s geplaatst, kan echter 
toch hopen, 3: a 30 procent te behalen.

IV. - Het „Centro democratico social” (CDS)
een middenpartij, waarvan de basis 
voorlopig bij de middengroepen en de intel
lectuelen ligt, die echter er naar streeft, als 
rechte midden- en volkspartij ook meer en 
meer aanhang bij de arbeiders en boeren te 
vinden. De Voorzitter is Prof. Amaral, lid 
van de staatsraad, waarvan de president van 
de republiek voorzitter is, en waarvan de le
den van de strijdkrachten en de drie coali- 
tei-partijen deel uitmaken. Deze drie rege
ringspartijen die boven onder I, II en III 
genoemd zijn, beschouwen deze midden
partij als authentieke democratische partij 
en de heer Soares had zij eind september 
dan ook uitgenodigd deel uit te maken van 
de regering.

Het ging niet door omdat de communisten 
dit alleen ^i33en doen, als ook hun mantel
organisatie in de regering als eigen coalitie
partner zou worden opgenomen.
De CDS neemt daarom nu niet de plaats 
van een oppositiepartij in, ze wordt door de 
regering gekonsulteerd en steunt haar 
beleid als ze ermee akkoord gaat. De 
Europese christen-democraten werden door 
de C.D.S. verzocht, de partij in de Europese 
Unie van christen-democraten op te nemen. 
Deze laatste besloot voorlopig, nauw met de 
C.D.S. samen te werken en haar te steunen.

Hetgeen de overige partijen weigerden. Vol
gens serieuze schattingen zou de C.D.S. bij 
de aanstaande verkiezingen tussen 30 a 40

Vormingscursus

BURGER EN GEMEENTELIJK BELEID
^  samenwerking met het vormingscentrum Kerk en Wereld te Driebergen organiseren 
KVP en CHU in het voorjaar 1975 weer cursussen over de vraag:
welke (machts)mogelijkheden heeft de burger tot beïnvloeding van het gemeentelijk beleid? 
Het IS een bekend feit dat gemeenteraadsleden niet altijd snel en ter zake reageren op 
^tuele gebeurtenissen in hun gemeente. Hoe kan je daar als gewoon burger iets aan doen? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je ook werkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming over 
de concrete dagelijkse problemen in je eigen gemeente. Kort samerigevat, wat houdt in
spraak in.
In deze cursussen zullen wij proberen de vraag te beantwoorden door wie of waardoor de 
dagelijkse situatie wordt bepaald van mensen die in een bepaalde gemeente wonen.
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te benaderen is een 
gemeentelijk simulatiespel.
Nadere inlichtingen over de cursussen worden graag verstrekt door'
KVP ï f  Wereld, Driebergen, tel. 03438-2241 en fony Colijn, partijbureau

BON
Naam: 

Adres: .

Woonplaats:

Ik^geef mij op voor de cursus burger en gemeentelijk beleid op 14/15 februari

(Reiskosten komen voor rekening van de deelnemers, cursuskosten komen voor 
rekening van het CDA).

NB.
U kunt deze bon verzenden aan: Kerk en Wereld,

t.a.v. Petra Klerks 
de Horst 1,
Driebergen.

door dr, K. Hahn

prodent van de stemmen kunnen halen. 
Naast de genoemde drie regeringspartijen 
en de C.D.S. bestaan enkele tientallen 
kleinere partijen, waarvan het vermelden 
waard zijn: de kleine „christendemocra
tische partij”, een liberale partij, en een 
monarchistische en een sterk recht georiën
teerde partij. De meeste van hen zullen ech
ter bij de aanstaande verkiezingen in maart, 
of verdwijnen, of in andere partijen opgaan.

Naast dit partijenstelsel bestaat de „Bewe
ging van de strijdkrachten” die de putsch 
van 25 april 1974 had ondernomen en die in 
de staatsraad en in de regering een zeer 
sterke positie heeft. Haar nummerieke aan
vang is niet bekend.

In de laatste tijd nam de invloed van de 
communisten in deze beweging toe. Aan de 
extreem linkse kant is bovendien de bewe
ging van de Maoisten te noemen die op de 
universiteiten zeer sterk vertegenwoordigd 
is een felle strijd tegen de communisten èn 
tegen de C.D.S. voeren.

Tenslotte zijn natuurlijk ook de vakbewe
ging en de massamedia politiek van belang 
omdat zij zeer sterk onder de invloed van de 
communisten staan, hetgeen recentelijk tot 
zeer ernstige spanningen tussen communis
ten aan de ene kant en socialisten — PPD 
aan de andere kant heeft geleid.

Het is daarom dat voor het voortbestaan 
van de democratie en het democratische 
pluralisme naast de communisten niet al
leen de socialisten steun verdienen.
Een democratisch pluralisme, dat alleen op 
een been staat kan het tegenover de druk 
van de communisten niet lang volhouden. 
Daarom heeft Soares op het kongres van 
zijn partij in december jongstleden gezegd: 
Indien de communisten zich voor het de
mocratische pluralisme uitspreken, vinden 
we dat best — als ze daaronder niet ver
staan een dominerende partij omgeven door 
satelliet-partijen. Dit geldt echter precies 
ook voor de socialisten: ze kunnen het de
mocratische pluralisme nooit alleen ver
zekeren, omgeven door wat te verwaarlozen 
satelliet-partijen waarover niet eens gespro
ken wordt, laat staan dat zij geholpen wor
den. ,

Soares beseft dit zeer goed en heeft daarom 
herhaaldelijk verklaart dat hij het bestaan 
van een christen-democratische partij voor 
de Portugese democratie onontbeerlijk acht 
en daarom vindt hij ook dat de C.D.S. een 
politieke rol moet kunnen spelen. Kortom, 
Portugal kan alleen vrij, dit wil zeggen 
democratisch gehouden worden als men 
alle werkelijk democratische partijen steunt 
en niet slechts aan één het monopolie van 
democratische partij toekent, zeker niet aan 
een partij waarvan geenszins vaststaat, dat 
zij de sterkste zal zijn, waarvan echter wel 
vaststaat, dat zij nooit de absolute meerder
heid zal halen. In deze uiterst precaire 
situatie van de broze Portugese democratie 
hebben alle democratische partijen elkaar 
en de morele steun van het democratische 
Europa nodig.

1) dr. Hahn is verbonden aan de Europese 
Unie van Christen-Democratie en aan de 
C.D.-fractie in het Europees Parlement.

Bezoek algemene vergadering CHU!
De bijzondere Algemene Vergadering van de Christelijk-Historische Unie wordt 
gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 1975 in het Jaarbeurs-congres- 
centrum aan het Jaarbeursplein te Utrecht.
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze vergadering. 
Aanvang 7 februari ’s avonds om half acht en 8 februari ’s morgens om tien uur.
De agenda luidt:
Vrijdagavond

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer.
Rede: dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 2e kamerfraktie CHU.

2. Bespreking en toelichting van de amendementen op de ontwerp CDA- 
statuten.

Zaterdag
3. Heropening van de vergadering door de Unievoorzitter.
4. Notulen van de Algemene Vergadering van zaterdag 8 juni 1974 te Apeldoorn.
5. Voorstel CDA-heffing ad fl,50.
6. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Tweede Kamer, dr. R. I. H. 

Kruisinga.
7. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Eerste Kamer, prof. dr. J. W. 

van Hulst.
8. Stemming over de ingediende amendementen op de ontwerp CDA-statüten.
9. Vaststellen van de CDA-statuten.

10. Voorstellen kiesverenigingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Ontvangen publikalies
„Vervnld van de geest”, door S-B. Oark; 
uitgave: uitgeverij Patmos, Antwer
pen/Amsterdam; prijs ƒ  12,50.

Het boekje bundelt twee in 1970 verschenen 
opstellen van de Amerikaan Clark, getiteld 
,5aptized in the Spirit” (gedoopt in de 
geest) en „Confirmation and the baptism of 
the Holy Spirit” (het vormsel en het doopsel 
van de Heilige Geest). Het gaat over de groei 
van de charismatische vernieuwing. Volgens 
Clark manifesteert de Heilige Geest zich 
weer binnen deze vernieuwing.

„Uitgelezen”, uitgave van het uitgevers
fonds van het Nederlands Bibliotheek- en 
Lectunreentnun (NBLC), postbus 2054, 
Den Haag; prijs ƒ  lO/tO.

Dit boekje van 120 pagina’s kwam tot stand 
onder verantwoordelijkheid van een door 
het bestuur van het Christelijk Lectuurcen
trum (CLC) ingestelde redactie. Het CLC 
onderhoudt binnen het NBLC een pro
testants-christelijk studie- en communica- 
tiecentrum, van waaruit de protestants- 
christelijke inbreng in het NBLC wordt ge
realiseerd.
Het is de bedoeling van „Uitgelezen” infor
matie te bieden aan mensen, die op zoek 
zijn naar literatuur, naar poëzie en proza 
van Nederlandse schrijvers uit de laatste 
decennia. Niet alleen is gedacht aan bezoe
kers van boekhandels en bibliotheken, 
maar ook aan leerlingen van het voortgezet 
onderwijs, die een keuze moeten maken 
voor hun eindexamen Nederlandse let
terkunde.
Veertien auteurs worden in „Uitgelezen” 
behandeld. Er is geen uittrekselboek ont
staan, maar een veertiental deskundigen

heeft van elk der auteurs een waarde-oor- 
deel gegeven aan de hand van de korte de
len uit hun werk. Het oordeel is geplaatst in 
christelijk perspectief.
Zo is een boekje ontstaan, dat een belang
rijk hulpmiddel kan zijn om hedendaagse 
poëzie en proza te kunnen lezen en ver
staan.

„Memorietafel van het christelijk onder
wijs” door drs.TM. Gilhuis, Uitgave: JB.
Kok, Kampen; prijs ƒ  19,90.

Een nieuw deel van de reeks „Cahiers voor 
het christelijk onderwijs”, welke reeks ver
zorgd wordt door de stichting Unie „School’ 
en Evangelie”. De voorzitter van deze stich
ting, drs. Gilhuis, heeft voor een wel heel 
bijzonder nummer gezorgd: hij beschreef de 
geschiedenis van de schoolstrijd.
In deze tijd, waarin nog al eens de vraag 
rijst of christelijk onderwijs naast openbaar 
onderwijs wel nodig is, laat de auteur zien, 
waarom in de vorige eeuw gestreden is en 
thans gestreden wordt voor de school met 
de Bijbel.
Het gaat, aldus drs. Gilhuis, om de vraag 
wat we voor onze kinderen het allerbelang
rijkste achten: het samen zijn met anderen 
in een school waarbij elke levensbe
schouwing evenveel gewicht in de schaal 
mag leggen of het bezoeken van een school 
waarbij waarden als geluk en vrede de 
meest unieke vulling krijgen als het „rijk 
zijn iri God” en het genieten van een vrede 
„die alle verstand te boven gaat”.
De memorietafel is een boeiend geheel ge
worden, waarbij vele bekenden en onbeken
den getekend worden bij hun strijd voor de 
eigen school.

H.L.
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Burger lacht in z*n vuistje

De socialistische voorlieden zijn zich ervan 
bewust dat zij in de politiek de toon kunnen 
aangeven als zij de christen-democratische 
eenwording kunnen voorkomen. Bij de laat
ste kabinetsformatie is formateur Burger 
daar in geslaagd. Het gevaar dreigt dat de 
CHU op de komende algemene vergadering 
het splijtwerk van Burger afrondt, door zich 
niet onomwonden vóór christen-democrati
sche eenheid uit te spreken.
Op 15 december 1973, de wonden van lan
delijke verkiezingen en kabinetsformatie 
nog niet geheeld, nam de CHU de motie- 
Heinikenszand aan; daarin staat dat over 
één christen-democratische kandidatenlijst 
en één kamerfractie beslist moet worden in 
het licht van de parlementair-politieke om
standigheden op het moment dat de beslis
sing moet worden genomen. De Unieraad 
adviseert nu om op de komende algemene 
vergadering een artikel aan de CDA-statu- 
ten toe te voegen dat stoelt op voornoemde 
uitspraak. Dit extra artikel valt in twee de
len uiteen. Achtereenvolgens wil ik beide 
delen bespreken.

Huidige situatie

Het eerste lid van het toe te voegen artikel 
spreekt uit dat de in art. 4 van de statuten 
genoemde vorming van één CDA-fractie in 
Tweede en Eerste Kamer, in de huidige po
litieke situatie wordt opgeschort. Daar lijkt 
weinig tegen in te brengen: «RP en KVP 
zitten in het kabinet, de CHU niet en de 
fracties handelen in overeenstemming 
daarmee. Ik meen dat onze fractie goed

werk doet — zeven christelijk-historischen 
maken meer klaar dan 22 VVD’ers.
Maar laten we het niet doen voorkomen of 
de drie fracties los van elkaar werken! Er 
zijn formele bijeenkomsten van de fractie
besturen en informele samenwerking tussen 
de leden van de fracties. Over ieder onder
werp van belang wordt overleg gepleegd, 
vaak leidend tot gezamenlijke stellingname 
en verdeling van de te behandelen stof. Tus
sen progressieven enerzijds en KVP +  ARP 
anderzijds, bestaan zulke contacten in het 
geheel niet!
Het is ook genoegzaam bekend dat ARP, 
CHU en KVP kamerleden in internationale 
parlementen (Straatsburg, assemblee van 
NAVO en West Europese Unie, Benelux 
parlement) deel uitmaken van de christen
democratische fracties. Minder bekend is, 
dat de socialisten hun progressieve partners 
D’66 en PPR niet toelaten in hun fracties in 
genoemde vertegenwoordigingen.
Kortom: in het parlement zitten KVP, ARP 
en CHU letterlijk en figuurlijk dicht bij el
kaar en is de afstand tot de andere partijen 
duidelijk waarneembaar.

Toekomst

In het tweede deel van het toe te voegen ar
tikel gaat het om één lijst bij de komende 
kamerverkiezingen. Gesteld wordt dat de 
beslissing daartoe t.z.t. wordt genomen aan 
de hand van de dan geldende parlementair- 
politieke situatie. De Unieraad licht toe dat 
dit een voortzetting is van de lijn van 1973. 
Alsof er sindsdien niets is gebeurd! We had

Op deze pagina van het christelijk- 
historisch weekblad „de Neder
lander” wordt opnieuw plaats inge
ruimd voor een discussiestuk inzake 
het CDA. Het is bedoeld ter inleiding 
van de discussie, welke op de 
algemene vergadering van de CHU 
op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 
februari aanstaande zal ontstaan als 
daar aan de orde komt het vaststel
len van de statuten voor het 
samenwerkingsverband van KVP, 
ARP en CHU,

den verkiezingen die resulteerden in CDA- 
fracties in 10 provincies, in vele honderden 
gemeenten en in alle gewestraden. Nu gaat 
het hier om de parlementair-politieke situ
atie, maar die is natuurlijk niet los te maken 
uit het scala van gemeente tot Europese as
semblee, waarin christen-democraten één 
zijn.
Wel moet worden geconstateerd dat in die 
keten de kamerfracties de zwakke schakel 
vormen. Daar moeten we wat aan doen, an
ders breekt de ketting en dan hebben Bur
ger c.s. hun zin. Ons extra artikel zegt dat 
de beslissing zal afhangen van de politieke 
situatie. Maar dat is de zaak op z’n kop zet
ten! Wij moeten nu kiezen vóór één lijst en 
dat bepaalt de politieke situatie bij de vol
gende verkiezingen!
KVP en ARP hebben de CDA-statuten 
aanvaard inclusief de éne lijst. Als het twee
de lid van het voorgestelde extra artikel 
wordt aanvaard, houdt de CHU de boot af 
en staat de christen-democratische eenheid 
in de kou. Wat bereiken we, als we dit arti
kel aanvaarden? Vreugde bij de progressie
ven, irritatie bij onze vrienden. En ik verze
ker U dat wat onze algemene vergadering 
verder ook doet of zegt; het enige dat in de 
publiciteit zal komen zal dit extra artikel 
zijn. Dat maakt onze gezamenlijke stelling
name tegenover socialisme en liberalisme 
weer zwakker. Dat maakt de CDA-fracties 
in provincies en gemeenten minder geloof
waardig. Dat laat weer meer ruimte aan po
larisatie, materialisme en progressieve 
machtshonger. Dat bewijst de formateur 
dat hij de vorige keer het goede recept heeft

gevolgd en dat de volgende kabinetsforma
tie op dezelfde manier moet worden aange
pakt.

Niet aanvaarden

We moeten daarom dat tweede lid van het 
extra artikel niet aanvaarden! We moeten 
nü beslissen en dan onverwijld gaan werken 
voor de komende verkiezingen. Dat wil zeg
gen een CDA-program opstellen en onze 
leiders als CDA-politici bij de kiezers pre
senteren. We kunnen vlak voor de verkie
zingen geen gekrakeel over lijstsamenstel- 
ling gebruiken; we moeten nu beginnen lan
delijk te bouwen aan het CDA door te wij
zen op het veie (bijna alles) dat op vele ni
veaus al gezamenlijk wordt gepresteerd. 
Vanuit die positie kan met succes worden 
gepraat met andere partijen.
Als de CHU dit extra artikel opneemt in de 
CDA-statuten, moeten die weer opnieuw 
door ARP en KVP worden behandeld. Die 
zullen daar op z'n zachtst gezegd niet dank
baar voor zijn. Laten we toch wijzer wezen 
en nü komen tot christen-democratische 
eenheid! Daarmee doen we niets af aan de 
voorwaarden, die de voorzitter van de Unie 
heeft geformuleerd. Want niet de politieke 
organisaties, maar de kiezers maken uit of 
die voorwaarden hard gemaakt worden. Bij 
de afgelopen verkiezingen hebben de kie
zers al duidelijk laten blijken hoe zij er over 
denken!

Maassluis drs. P.B.R. de Geus

„Sterke CHU voor christen-democratie 
van wezenlijke betekenis"
,JMet het evangelie als vertrekpunt en richt
snoer voor het politiek handelen willen wij 
meewerken aan de vorming van een maat
schappij, waarin de bijbelse gerechtigheid 
meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid beter kan beleven en 
waarin het welzijn — met welvaart daaron
der als zeer belangrijke component begre
pen — van allen wordt gediend”. Dit heeft 
de heer H. Eversdijk, lid van het Uniebe- 
stuur en voorzitter van de CDA- fractie in de 
provinciale staten van Zeeland vorige week 
gezegd op een vergadering van de christe
lijk-historische kiesvereniging voor Wer
kendam en omstreken. De heer Eversdijk 
sprak over het onderwerp ,jDe christen-de
mocratische samenwerking”.

Met grote nadruk stelde de heer Eversdijk 
vast, dat het woord „evangelie” in deze zin 
gebruikt niet betekent, dat slechts een deel 
van de bijbel wordt bedoeld, „Het gaat om 
de gehele bijbel, die hier met „evangelie” 
wordt aangeduid als een in brede kring be
kend en vertrouwd woord”.
Wat de plaats van de christen-democraten 
aangaat zei de heer Eversdijk, dat het soci
alisme wordt afgewezen. „Wij vinden dat in 
het socialisme collectiviteiten worden over
schat en dat de schade welke collectiviteiten 
aan het individu kunnen toebrengen wor
den onderschat". Ook wees de heer Evers
dijk het liberalisme af. „Het liberalisme on
derschat de schade die het individu aan de
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samenleving kan toebrengen en overschat 
de mogelijkheden voor de samenleving van 
het individu”.
De christen-democraten willen proberen 
vanuit Gods souvereiniteit normen te ont
wikkelen voor hun politiek handelen, terwijl 
de socialist dat tracht te doen door uit te 
gaan van de souvereiniteit van het menselijk 
collectief en de liberalen door uit te gaan 
van het menselijk individu, aldus de inleider 
op de vergadering te Werkendam.

,jDuidelijke politiek”

Uiteraard werd in de inleiding ruime aan
dacht besteed aan de opstelling van de 
christelijk-historische fractie in de Tweede 
Kamer. „De CHU voert een duidelijke poli
tiek”, zei de heer Eversdijk en hij vond de 
leiding van fractievoorzitter dr. R.J.H. Krui- 
singa „voortreffelijk”. De politiek van de 
fractie ondervindt veel waardering, zei hij. 
„Velen binnen de christen-democratie zijn 
het met deze politiek eens. Van de CHU- 
Tweede-Kamerfractie mag dan ook niet 
worden verlangd dat zij alleen omwille van 
een verdere christen-democratische samen
werking haar houding ten opzichte van het 
kabinet-Den Uyl drastisch gaat wijzigen”.

Spreekbeurten

CHU-kamerleden

Dr. R.J.H. Kruisinga, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, heeft de 
komende weken dé volgende spreekbeurten;

vrijdag 24 januari: NEDERHORST DEN 
BERG
vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari; 
UTRECHT: algemene vergadering CHU 
donderdag 13 februari: BUN-
SCHOTEN/SPAKENBURG samen met 
drs. G. van Leijenhorst 
donderdag 27 februari: HARDENBERG 
tevens voor geheel Noord en Oost Overijsel 
maandag 3 maart: SPRANG-CAPELLE 
donderdag 13 maart; ALPHEN AAN DE 
RIJN

Het Tweede-Kamerlid H. Wisselink (CHU) 
spreekt op donderdag 30 januari te Zwolle- 
Zuid, op maandag 3 februari te Harfsen en 
op woensdag 5 februari te Zwartsluis.

De heer Eversdijk zei van mening te zijn, 
dat als op vrijdg 7 februari en zaterdag 8 fe
bruari de CHU op haar algemene vergade
ring besluit tot een verdergaande christen
democratische samenwerking, de Tweed- 
Kamerfractie van de CHU haar vrijheid van 
handelen moet behouden. „Dit is overigens 
ook in het belang van de christen-democra
tie als geheel”.

Dringend nodig

Sprekende over de komende algemene ver
gadering van de CHU zei de heer Eversdijk, 
dat het dringend nodig is dat bij het aan
vaarden van de statuten van het CDA een 
artikel wordt opgenomen, waardoor de vrij
heid van handelen van de fractie wordt ge
waarborgd. „Zolang geen wijziging is geko
men in de huidige parlementair-politieke 
situatie kan en mag de Tweede-Kamerfrac- 
tie van de CHU niet gebonden worden aan 
het streven naar één Tweede-Kamerfractie 
van het CDA”.
Volgens de heer Eversdijk kan de beslissing 
over één christen-democratische kandida
tenlijst bij de eerstvolgende Tweede-Ka- 
merverkiezingen ook niet op de komende 
algemene vergadering van de CHU genomen 
worden. „Dat kan pas door de bevoegde 
partij-organen gedaan worden aan de hand 
van de geldende parlementair-politieke si
tuatie. Als KVP en ARP tot het einde van 
de rit het kabinet-Den Uyl blijven steunen 
en het kabinet-Den Uyl tot inzet van de ver
kiezingen willen maken, dan lijkt de reali
satie van een lijst toch wel uitzonderlijk 
moeilijk. Hoe wil men dat dan aan de kiezer 
uitleggen?”, aldus de heer Eversdijk.

Pleidooi

In zijn inleiding wees de heer Eversdijk er 
op, dat de CHU al vele jaren een pleidooi 
voert voor een verdere christen-democrati
sche samenwerking. „De CHU deed het al, 
toen anderen, die er nu warm voor lopen, 
het nog maar schoorvoetend ^eden. Een 
bundeling van de krachten van KVP, ARP 
en CHU is nodig, vooral ook om een sterk 
blok te kunnen vormen tegen een verdere 
vermaterialisering van de samenleving. 
Traditioneel bevinden de christen-demo
craten zich in het middenveld van politiek 
Nederland. Het middenveld van christen
democraten kan en moet een duidelijk ei
gen gezicht krijgen en een duidelijke eigen 
politiek gaan voeren”. De heer Eversdijk zei 
dat bundeling gewenst is. Hij zou dan ook

graag zien dat de CHU op de komende al
gemene vergadering de CDA-statuten 
goedkeurt, zij het met het voorbehoud ten 
aanzien van de vrijheid van handelen van de 
fractie en de ene lijst,

De heer Eversdijk wees de vergadering er 
op, dat uit recente opiniepeilingen zeer dui
delijk blijkt, dat de huidige politieke koers 
van de CHU velen, met name binnen de 
christen-democratie als zodanig, aan
spreekt. „De CHU versterken is dan ook ge
boden om een zo groot mogelijke inbreng te 
hebben binnen de christen-democratie en 
het Nederlandse blok. Het is volstrekt on
juist om de CHU de liefde tot de christen
democratische beweging en de christen-de
mocratische samenwerking te meten met de. 
maatstok van de liefde tot het kabinet-Den 
Uyl. Een sterke CHU is voor de christen-de
mocratie van wezenlijke betekenis”.

H.L.

CHU-activiteiten in provincie 

Utrecht
Doorn
De CHU komt bijeen in Doorn op 27 
januari in Hotel Rodestein, Sitiopark 10, 
aanvang 20.00 uur. Spreken zal het tweede 
kamerlid drs. D.F. van der Mei.

Usselstein
De CHU komt bijeen op 30 januari a.s. in 
„Het Slot”, Touwlaan 19 te Usselstein, spre
ker is jhr. de Geer van Oudegein, aanvang 
20.00 uur.

Amersfoort
Op 3 februari komt de CHU bijeen in Hotel 
Monopole, tegenover het station te Amers
foort, aanvang 20.00 uur, spreker drs. D.F. 
van der Mei.

Noteer ook alvast de volgende bijeen
komsten:

Veenendaal
Op 10 februari komt de CHU bijeen in het 
Verenigingsgebouw „Eikenlaan”, te 
Veenendaal, aanvang 20.00 uur, spreker 
drs. D.F. van der Mei.

Utrecht
In de stad Utrecht spreekt drs. D.F. van der 
Mei op 17 februari a.s. aanvang 20.00 uur in 
het gebouw aan het Janskerkhof 15a.

Breukelen
In Breukelen spreekt voor de CHU op 28 
februari mevr. mr. E. A. Haars ,in „Salva- 
torie”, aanvang 20.00 uur.

V .D .
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BIJZONDERHEDEN OVER DE SLO
Minister dr. JA. van Kemenade (onderwijs 
en wetenschappen) heeft op 13 januari 1975 
de oprichting bekend gemaakt van de 
Stichting voor de Leerplanontwikkeling 
(SLO).
Naar de mening van de bewindsman vormt 
de stichting een belangrijk onderdeel van de 
structuur voor de ontwikkeling en ver
nieuwing van het primair (kleuter-, lager 
onderwijs) en secundair (voortgezet) onder- 
wijs.
De SLO is een dienstverlenend orgaan, dat 
de ontwikkelings- en ver
nieuwingsactiviteiten stimuleert en onder
steunt.
In zijn nota aan de Tweede Kamer stelt de 
bewindsman vast, dat nu „een mijlpaal op 
de weg naar een betere en gecoördineerde 
aanpak van de leerplanontwikkeling is be
reikt”.
„Vanzelfsprekend zullen met de oprichting 
van de stichting de diepgaande en fun
damentele discussies over inhoud, vor
mgeving en organisatie van de leerplanont
wikkeling niet mogen beëindigd. In
tegendeel, het is mijn hoop en verwachting 
dat alle betrokkenen nog meer dan tot nu 
toe zich over de verschillende aspecten van 
de leerplanontwikkeling zullen buigen”. 
In zijn nota, waarin als bijlage de statuten 
van de stichting zijn opgenomen, zegt de 
minister er verheugd over te zijn dat het 
dienstverlenende karakter van de stichting 
ook van toepassing is op het landoouw- 
onderwijs. Voorzitter van de SLO wordt 
prof. dr. A.M.P. Knoers, hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Statuten

De SLVO gevestigd te Zeist en opgericht 
voor onbepaalde tijd, heeft een vierledig 
doel.
Zij zal modellen voor onderwijsleerplannen, 
schoolwerkplannen en onderwijsleerpak
ketten (laten) ontwerpen voor:

— afzonderlijke scholen, groepen van 
scholen, schooltypen en onder

wijsniveaus;
— innovatieprojecten.

Het (laten) ontwerpen gebeurt op verzoek 
van de minister of op aanvraag van onder
wijsorganisaties of -instellingen binnen de 
onderwijssectoren die niet tot het weten
schappelijk onderwijs behoren.

Aan deze organisaties en instellingen zal de 
S.L.O. advies uitbrengen over:

— de organisatorische en financiële 
aspecten van de leerplanontwikkeling, 
voorzover die betrekking hebben op de 
realisering van modellen voor onderwijs
leerplannen, schoolwerkplannen en 
onderwijsleerpakketten in de onderwijs
instellingen;

— de modellen die door haar ontworpen 
zijn:

— de behoefte aan studie en/of onderzoek 
ten behoeve van de leerplanontwikkeling 
en de conclusies die uit de bereikte 
resultaten van die studie en/of dat 
onderzoek te trekken zijn;

— aangelegenheden die betrekking hebben 
op de produktie en distributie van 
leermiddelen.

V oorgeschiedenis

„De realisering van een organisatie
structuur voor de leerplanontwikkeling 
vormde voor het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen reeds geruime tijd een 
probleem”, zo constateert de nota SLO. 
„Enerzijds werd het ministerie in de laatste 
decennia geconfronteerd met een snel 
toenemend aantal organen en instanties dat 
zich met leerplanontwikkeling bezig houdt; 
dit leidde tot talrijke vragen ten aanzien van 
subsidiëring, verlening van faciliteiten, 
taakverdeling enz., waarop bij gebrek aan 
een algemeen kader geen passend antwoord 
kon worden gegeven. Anderzijds raakte het 
ministerie — op aandrang uit het veld — 
ook direct bij de leerplanactiviteiten be
trokken door de instelling van commissies

^•modernisering leerplan, die de minister per 
vak (gebied) moeten adviseren”.

Algemene overwegingen
Bij het, ontwerpen van een organisatie
structuur heeft minister. Van Kemenade de 
volgende uitgangspunten gekozen:

— de vrijheid van inrichting van het onder
wijs mot worden gewaarborgd;

— de vele opvattingen die in het veld 
bestaan, moeten in principe tot hun 
recht kunnen komen;

— een coördinatiepunt voor leer
planontwikkeling kan alleen naar 
behoren functioneren in een overzichte
lijke en werkbare ontwikkelings- en 
vernieuwingsstructuur;

— binnen drie structuur moet worden 
gestreefd naar zeer nauwe samen
werking tussen coördinatiepunten voor 
onderzoek, leerplanontwikkeling en 
innovatie;

— de leerplanontwikkeling dient in team
verband te geschieden door full-time en 
part-time deskundigen in voortdurende 
samenwerking met de onderwijspraktijk. 
De professionele aanpak van het ont
wikkelen van modellen voor onderwijs
leerplannen, schoolwerkplannen en 
onderwijsleerpakketten is onontbeerlijk 
voor het welslagen ervan;

— de rechtspositie van deze deskundigen 
dient bevredigend te worden geregeld;

— zowel met het oog op de voorgenomen 
experimenten (kleuteronderwijs/lager 
onderwijs, middenschool, onderwijs aan 
werkende jongeren) als op de snelle groei 
van het aantal commissies moder
nisering leerplan is de instelling van een 
SLO op korte termijn noodzakelijk.

Relatie SLO-onderwijsveld

De scholen en hun docenten behouden alle 
ruimte, aldus de nota, om hun eigen 
identiteit en opvattingen tot ontwikkeling te 
brengen in de modellen die door de 
stichting vervaardigd zijn. In zijn nota

onderstreept minister Van Kemenade het 
ondersteunende en dienstverlenende 
karakter van de SLO. „De scholen krijgen 
modellen aangeboden, maar zij moeten 
daaraan voor de concrete onderwijspraktijk 
zelf vulling geven”.
„De SLO zal haar werkzaamheden ver
richten zowel ten dienste van de ontwikke
ling als van de vernieuwing van het onder
wijs.
Het Bureau van de SLO zal zich gaan be
zighouden met de ontwikkeling van model
len voor onderwijsleerplannen, schoolwerk
plannen en onderwijsleerpakketten, zowel 
voor het fungerend onderwijs als vo' ’̂- de 
experimenten. Bij de uitvoering van ex
perimenten „basisschool” en ,,mid
denschool” bijvoorbeeld zal de SLO een be
langrijke rol kunnen spelen. De innovatie- 
commissies kunnen de minister in dat 
verband adviseren de S.L.O. in te schakelen 
bij het ontwerpen van modellen. Deze 
modellen worden in de experimentscholen 
uitgewerkt en beproefd, vanzelfsprekend 
met behulp van de begeleidingsinstanties en 
waar nodig van de SLO en CML’s.

Plaats in verzorgingsstructuur

Als landelijk coördinatiepunt voor de leer
planontwikkeling zal de SLO nauwe relaties 
moeten onderhouden met de Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs en het. 
Contactorgaan voor de Innovatie van het 
Onderwijs.
Ook met instanties voor opleiding aan 
onderwijsgevenden en voor na- en om
scholing zal moeten worden samengewerkt. 
Het leerplanontwikkelingswerk dient 'in 
nauwe samenwerking met de scholen en de 
praktijkdeskundigen verricht te worden.

Aan het slot van zijn nota zegt minister Van 
Kemenade dat met de oprichting van de 
stichting een einde is gekomen aan een 
periode van studie en discussie die bijelkaar 
zo’n vijf jaar heeft geduurd.

H.L.

Wildgroei op welzijnsterrein door: mr, N, Wijma

De knelpuntennota van de beraadsgroep van het ministerie van C.RJVI. over hef welzijn
sbeleid geeft een duidelijke analyse van de situatie. Er is in ons land een wildgroei op dit 
terrein aanwezig. Gebrek aan coördinatie en planning is één van de kwalen. De nota noemt 
bijvoorbeeld dat maar liefst zes departementen zich met het bejaardebeleid bezighouden. 
Besturen van clubhuizen, waarin verschillende soorten activiteiten plaatsvinden, moeten bij 
berschillende departementen aankloppen om subsidie. Ik herinner mij nog, dat in één van 
de vorige gemeenten waar ik heb gewerkt de vraag speelde, waarvoor de meeste subsidie 
kon worden verkregen bij de bouw van een kerkgebouw, dat tevens dienst zou kunnen doen 
als wijkcentrum en als clubhuis voor de jeugd. Het bleek uiteindelijk, dat de werksoorten 
uit subsidietechnisch oogpunt het beste konden worden gesplitst, hoewel integratie uit 
welzijnsoogpunt gewenst was. Het werk werd gedreven in de richting, waarvoor de meeste 
subsidie te krijgen viel. Dat is lang niet altijd overeenkomstig de behoeften.

Naast de horizontale planning en coör
dinatie (interdepartementaal) laat de 
verticale planning en coördinatie (rijk, 
provincie en gemeenten) nogal te wensen 
over. Vanuit eigen ervaring bij de gemeente 
Doetinchem weet ik, dat bijvoorbeeld het 
stellen van financiële prioriteiten m.b.t. het 
jeugdbeleid niet gebeurt, omdat de rijks
subsidie en hetgeen valt onder de sector: 
vergoeding kosten sociale zorg, zo hoog is 
en het gedeelte, dat uiteindelijk ten laste 
van de gemeente komt, zo klein is, dat het 
zinloos is om deze „zakcentjes” te betrek
ken in de discussies over financiële plan
ning, investeringsschema’s e.d. 
Decentralisatie op dit terrein is dringend 
nodig. Het werk moet daar gebeuren, waar 
het voor de belanghebbende burgers direct 
bereikbaar en zichtbaar wordt. Deze 
burgers moeten eveneens op zo’n direct 
mogelijke wijze worden geconfronteerd met 
de kosten van de welzijnsvoorzieningen.

Er wordt op dit moment te veel schrijf- 
tafelbeleid gevoerd. Technische eisen wor
den steeds meer opgeschroefd. Ik heb 
onlangs gedurende een week allerlei sport-, 
cultuur- en recreatiecentra in Engeland be
zocht. Wat mij opviel was, dat wij in 
Nederland, geadviseerd door onze sport- 
technici, sporthallen en clubgebouwen voor 
sportverenigingen bouwen, waaraan 
technisch veel meer eisen worden gesteld 
dan in Engeland. Om enkele voorbeelden te 
noemen. Een te plaatsen scheidingswand in 
een sporthal, waardoor meerder

schoolklassen tegelijkertijd sport kunnen 
beoefenen, was in Engeland van een een
voudiger constructie dan in Nederland. 
Kleedkamers waren minder luxueus dan de 
gemiddelde kleedkamer in een nieuw 
gebouw in Nederland.

Overdrijving

Wie de technische eisen en personeelseisen 
naleest, die gesteld worden t.a.v. de bouw 
van een bibliotheek, krijgt hetzelfde gevoel 
van overdrijving. Het gevoel van onbehagen 
wordt nog groter, wanneer we zien, dat te
genover deze hoge eisen van de centrale 
overheid een luttel bedrag aan rijkssubsidie 
staat.

De nota somt nog andere kwalen op. Onder 
het oog van een terughoudende overheid, 
aldus de nota, is een woud ontstaan van zich 
specialiserende en zelfstandiger wordende 
organisatie binnen het particulier initiatief, 
waarin mensen verdwalen. Dit wordt nog 
versterkt doordat al die organisaties met 
twee of drie moeten worden ver
menigvuldigd vanwege de verzuiling. Het 
schijnt onmogelijk te zijn organisaties als 
„Release” of ,Jongeren Advies Centra” 
binnen een bestaande organisatie, die zich 
met maatschappelijke dienstverlening 
bezighoudt, onder te brengen. Deze 
organisaties moeten elk weer een gesub
sidieerde huisvesting hebben, terwijl op het 
terrein van de personeelsbezetting eveneens 
versnippering van krachten plaats vindt.

Dit proces staat ook onder invloed van het 
beschikbaar komen van steeds meer gesala
rieerde welzijnswerkers, die zich uiteraard 
zo stevig mogelijk nestelen in de bomen van 
het voor de burger onoverzichtelijk bos. Het 
kost allemaal veel geld; zo hier en daar 
wordeii schuchtere vragen gesteld over de 
efficiency van het welzijnswerk. Je dreigt uit 
de progressieve boot te vallen, wanneer je te 
duidelijk met kritiek komt. Toch is het de 
hoogste tijd om kritische opmerkingen te 
maken. Het welzijnswerk breidt zich uit.

Het aantal cliënten (vakjargon) neemt toe. 
Het getal van diegenen, die niet op een of 
andere wijze de vruchten van het welzijns
werk hebben ondervonden, wordt alsmaar 
kleiner. Steeds meer hulpverleners zijn 
nodig. Deze hebben omgekeerd weer meer 
hulpbehoevenden nodig. Zijn er geen 
voldoende noden meer, dan moeten er 
nieuwe worden uitgevonden. Het is een 
soort wetmatigheid, waarbij je het benauwd 
krijgt. In de verre toekomst bestaat de helft 
van de Nederlanders uit hulpverleners en de 
andere helft uit hulpbehoevenden; hulp
verleners, met voor elke soort hulp een 
aparte opleiding, gesplitst in lager, mid
delbaar en hoger beroepsonderwijs. Een 
beetje overdreven, zult u zeggen. Maar wel 
met een kern van waarheid.

'Verontrustende

De baraadsgroep zegt, dat er sprake is van 
vervreemding tussen mensen en welzijn
svoorzieningen en dat men dit probleem 
niet oplost als de bestaande voorzieningen 
beter worden gepland, geordend, 
gefinancierd of wettelijk geregeld. Dit is een 
verontrustend feit. Het betekent, dat de 
burger de weg is kwijtgeraakt naar alles wat 
zijn welzijn zou kunnen vergroten, alle 
beroepshulpverleners ten spijt.

Moeten we niet meer stimuleren het hulp- 
verleningswerk door vrijwilligers. Dit werk

is veel minder kostbaar. Bovendien hebben 
we goede ervaringen met spontane, minder 
beroepsmatige hulpverlening. Ik denk aan 
het U.V.V.-werk. Vaak wordt er gezegd, dat 
er een gebrek aan vrijwilligers is. Naar mijn 
mening is er een kentering op dit terrein. De 
gemeenschapszin raakt steeds meer „in”. Er 
is een verlangen, vooral bij de jongeren, 
naar het oude. Nostalgie, heimwee naar wat 
voorbij is, de nieuwste mode. Het idee van 
„groter, méér en hoger” in niet meer erg 
,in”. Klein is mooi. Ook de kleine over
zichtelijke gemeenschap. In deze 
gemeenschap helpt men elkaar en zoekt 
men naar verdieping van het bestaan.

Men helpt elkaar vrijwillig. Men wil inhoud 
geven aan de woorden, die velen vergeten 
zijn: gemeenschap, vriendshap, na
buurschap. Het bestuurlijk leven is te 
centralistisch. De toekomst is aan de ge
meenten en de regio’s, waar de mensen in 
een levend, overzichtelijk, natuurlijk en de
mocratisch verband kunnen samenleven.

Daar moet het welzijnsbeleid bepaald 
worden. Daar is de behoefte op dit terrein 
direct zichtbaar. Daar kunnen de beslis- 

■ singen in overleg met burgers en par
ticuliere instellingen worden genomen en 
uitgevoerd. De beraadsgroep ziet decen
tralisatie ook als het slagwoord. Dat 
betekent uitholling van bevoegdheden van 
de rijksoverheid. De rijksoverheid zal niet 
gauw bevoegdheden prijsgeven aan lagere 
organen. Ik zie dat nog niet zitten.

Intussen groeit elk jaaf de wildernis verder 
dicht.

Het is meer dan nodig dat er snel en goed 
wordt gekapt.

Overgenomen uit ,jGemeente beleid”, 
orgaan van de Vereniging van christelijk- 
historische leden van gemeente- en 
provinciebesturen.
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Andere organisatie 0 . en W. dringend nodig

„Wij willen een apparaat van voldoende 
omvang en van voldoende kwaliteit, dat met 
begrip, redelijk snel, doorzichtige beslissin
gen neemt”. Dit zei de seeretaris-generaal 
van het Ministerie van Onderwijs en We
tenschappen, mr.M.D. van Wolferen in zijn 
nieuwjaarsrede in de ontvangsthal van het 
departement.

De seeretaris-generaal zei ervan overtuigd 
te zijn dat het, in een tijd waarin er zoveel 
ander werk te doen is, nodig is de medewer
kers te belasten met een zo ingrijpende re
organisatie. ,J)e samenleving verwacht na
melijk meer en andere dingen van ons mi
nisterie dan tien jaar geleden. Voor die ver
anderde taak is een andere organisatie 
dringend nodig”, aldus mr. Van Wolferen. 
De seeretaris-generaal, die er melding van 
maakte dat de personeelsformatie met 150 
man kon worden uitgebreid, wees er verder 
op dat het nu de taak van de ambtenaren is 
om een nuttig gebruik van die mogelijkheid 
tot uitbreiding te maken.

Voorlichting

..Met begrip, redelijk snel, doorzichtige be
slissingen nemen. Dat betekent: duidelijke 
beslissingen, geformuleerd in' begrijpelijke 
taal. Als de beslissing de belangen van grote 
aantallen mensen raakt, is voorlichting, 
tekst, en uitleg nodig. Iedere ambtenaar 
moet het tot zijn taak rekenen te zorgen dat 
een dergelijke beslissing de belanghebben
den in begrijpelijke vorm bereikt".
Verder wees de heer Van Wolferen erop dat 
er nogal eens de indruk wordt gewekt dat 
het overhoop halen van de organisatorische 
structuur helemaal in het teken van de 
doelmatigheid staat, dat het erom begonnen 
is alles te stroomlijnen, sneller te doen en 
efficiënter te doen in-minder tijd, met min
der mensen, „Die doelmatigheid is natuur
lijk zelf geen doel. De middelen, die de ge

meenschap voor onderwijs en wetenschap 
beschikbaar kan stellen zijn beperkt. Wij 
willen de gemeenschap zo veel mogelijk 
waar voor haar geld geven. Om dat te berei
ken willen wij doelmatig handelen”. Als zijn 
persoonlijke mening gaf de secretaris-gene
raal dat dit georganiseer met als doel ver
hoogde doelmatigheid niet alsmaar voort 
zal gaan, maar in de tijd beperkt zal blijken. 
„Naar mijn overtuiging zal namelijk zeker 
binnen de dienstensector een streven zicht
baar worden naar wat men — in het oude 
denken — zou moeten noemen groter inef- 
ticiency. Immers, terecht zullen werkgele
genheid, leefklimaat en arbeidsvreugde 
steeds hoger worden gewaardeerd. Daar
door zal aan kleinere werkstructuren de 
voorkeur worden gegeven; daardoor zullen 
administratieve procedures niet nog verder 
worden versoepeld al dan niet via de com
puter. Integendeel, deze procedures zullen 
wellicht ingewikkelder moeten worden ge
maakt om meer mensen in d e ' plaats van 
structurele werkloosheid zinvol werk te 
kunnen bieden. Ook de besluitvormings
procedures zullen dan moeten worden her
zien om te vermijden die situaties van ver
vreemding, waarbij de top niet meer weet 
wat er aan de basis gebeurt en de basis niet 
meer begrijpt wat de top wil. Begrijpt U mij 
vooral niet verkeerd: natuurlijk zal ons mi
nisterie in 1975 niet worden gesplitst in bij
voorbeeld vier ministeries, waaraan in to
taal het dubbele aantal ambtenaren werk
zaam zal zijn, die in kleine kringen zelf be
slissen wat er moet gebeuren. Zo’n vaart 
loopt het niet, maar toch nadert mijns in
ziens de periode, waarin doelmatigheid pro
grammapunt één was, haar eind. Laten wij 
echter niet vrezen; de organisatieadviesbu
reaus zullen dit sneller door hebben dan wij 
en na naamswijziging gereed staan ons te 
helpen op de weg naar meer inefficiency”, 
aldus mr. Van Wolferen.

H.L.

Politiek
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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.

Open brief

De stichting Milieubeheer Land van Cuijk 
heeft een open brief gezonden aan de kerk
besturen in het Land van Cuijk en zond een 
afschrift ter kennisgeving aan „de 
Nederlander”.
De tekst van de open brief luidde:

In het Land van Cuijk staan veel kerkge
bouwen. Elke avond baden zij in een vloed 
van licht. Het is mooi; maar slechts weini
gen waarderen het nog als ze altijd weer in 
die lichtvloed staan. Zouden we onze kerk
gebouwen, onze monumenten en raadhui
zen, niet meer waarderen, wanneer ze een 
deel van het jaar schaars verlicht zouden 
zijn.

De Stichting Milieubeheer Land van Cuijk 
meent, dat de Raad van Kerken goed heeft 
gedaan door een „vasten” te gaan stimule
ren. Een goed beheer van ons milieu eist dat 
wij onszelf beperkingen kunnen opleggen. 
Daarbij is ons milieu zowel direkt als indi- 
rekt gebaat. Het is trouwens niet ondenk

baar dat op de lange duur de kunst van 
zelfbeperking voor ons zelf-behoud nood
zakelijk zal blijken.
De Stichting hoopt dat tenminste vanaf as- 
woensdag (12 februari) tot en met goede 
vrijdag de kerkgebouwen niet of Schaars 
verlicht zullen worden. Aan de Raad van 
Kerken (drs. L van Veen, Carnegielaan 9, ’s- 
Gravenhage) heeft zij in dezelfde zin ge
schreven opdat dit ook buiten het Land van 
Cuijk zou kunnen worden gestimuleerd. 
Wij hopen dat het voorbeeld van de kerken 
haarleden zal stimuleren althans tijdens de 
„vasten”-periode iets meer milieubewust te 
handelen. Speciaal de christenen in de ge
meenteraden van ons Land van Cuijk 
mogen zich nog eens in positieve zin de tijd 
van de olie-krisis en de maatregelen van 
slechts één jaar geleden herinneren. 
Namens de Stichting Milieubeheer Land 
van Cuijk,

Sambeek,
secretaresse.

H. Alink-van Kemenade,

O< < W ie  h e lp t?
Jonge veehouder moet plotseling boerderij met ±  30 ha 
weilanden in Z.-W.-Friesland kopen. Hij zoekt hiervoor een 
belegger.
Brieven onder no. 1441 bureau van dit blad.
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Dr. R. J. H. Kruisinga in b&legerd congresgebouw:

Spannende momenten in Oporto
Dr. R. J. H. Kruisinga, de voorzitter van 
de CHU-fractie in de Tweede Kamer, 
heeft het afgelopen weekeinde te Oporto 
in Portugal spannende momenten mee
gemaakt. Radio, televisie en dagbladen 
hebben daarover uitvoerig bericht. Die 
momenten waren er toen het congres van 
de Portugese partij ,,Centro democratico 
social” (CDS) verstoord werd door een 
belegering van duizenden demonstranten.

Dr. Kruisinga was naar het congres ge
gaan als vice-voorzitter van de Neder
landse equipe van de Europese Unie van 
Christen-Democraten (EUCD). Alle bij 
deze Unie aangesloten Europese christen
democratische partijen hadden waarne
mers gezonden. ,,Ik ga naar het con
gres omdat het CDS gevraagd heeft 
te mogen toetreden tot de EUCD” , aldus 
dr. Kruisinga vorige week vrijdag voor 
zijn vertrek op Schiphol tot een verslag
geefster van het ANP. ,,De EUCD besloot 
eind vorig jaar deze aanvraag voorlopig 
niet in te willigen, maar voorlopig inten
sief met deze partij te gaan samenwer
ken.” Volgens dr. Kruisinga zou uit in
formaties gebleken zijn dat er in Portugal 
drie christen-democratische partijen zijn. 
,,lk ga dan ook proberen te Lissabon 
inzicht te krijgen in de samenhang van 
deze partijen. Volgens grove indexaties, 
gebaseerd op opiniepeilingen zou het CDS 
bij de verkiezingen ongeveer 30 procent 
van de stemmen krijgen. Een tweede 
christen-democratische partij zou op 20 
procent van de stemmen kunnen rekenen. 
Maar de gehele situatie is nog onduide
lijk” , aldus dr. Kruisinga voor zijn vertrek 
naar Portugal.

ONGEREGELDHEDEN

Zaterdagavond jongstleden brachten de in
ternationale persbureaus berichten over 
ongeregeldheden rond het congresgebouw 
te Oporto, waar het CDS bijeen was, in 
aanwezigheid van tientallen gasten uit 
Europese landen. ,,Er is een belegering 
door duizenden communisten en links-ge- 
oriënteerde studenten, die protesteerden 
tegen het houden van het congres” , aldus 
het persbureau UPI. ,,Politie en militai
ren in jeeps brachten de buitenlandse 
gasten en de rond 600 afgevaardigden van 
het CDS zondagmorgen om half acht in 
veiligheid na een nacht van hevige span
ning, waarin de politie en de betogers 
op elkaar schoten. In een ziekenhuis bij 
het congresgebouw liggen vele gewonden, 
onder wie vijf politiemannen die door 
kogels zijn getroffen” .
Volgens het persbureau UPI zei de Britse 
parlementair Peter Kirk gezien te heb
ben dat betogers fietskettingen kregen 
van burgers. Een andere buitenlander 
verklaarde er getuige van te zijn geweest 
dat houten knuppels, aangevoerd met twee

vrachtauto’s, onder de betogers werden 
uitgedeeld. ,,Het staat vast dat het hier 
ging om een moedwillige poging een partij 
te beletten een congres te houden” , aldus 
de Brit. ,,De hele toekomst van de demo
cratie in Portugal is hiermede op losse 
schroeven gezet” , zei Kirk tegen de 
verslaggever van UPI.

ONVEILIG

Dr. Kruisinga belde in de nacht van za
terdag op zondag naar het Nederlandse 
persbureau ANP te Den Haag. Om kwart 
over vijf die nacht zei hij; ,,Het is hier 
een volstrekt onveilige situatie. De rege
ring waarvoor de Portugese minister 
van buitenlandse zaken verantwoordelijk 
is grijpt niet in. Zij zou dat buitenge
woon gemakkelijk wel kunnen doen” , zo 
meldde het ANP uit de mond vandr. Krui
singa.
De christelijk-historische fractievoorzit
ter zei voorts: ,,Dit is links fascisme, 
het heeft helemaal niets met democratie 
te maken. In Portugal wordt een tweede 
Tsjecho/Slowakije voorbereid. Christen
democraten, die in Oporto gewoon verga
deren, mensen die proberen de democra
tie in Portugal te grondvesten, worden 
bedreigd. Het is een groot schandaal” .

UITERST LINKS

Een woordvoerder van het departement van 
buitenlandse zaken deelde in de loop van 
zondag mee, dat de Nederlandse ambassa
de te Lissabon bijzonderheden over de 
gebeurtenissen te Opporto had verstrekt. 
,,Het congres van het CDS werd zaterdag 
gestoord door een grote menigte van on
geveer 2000 man. Uit vlugschriften werd 
de indruk gewekt dat het een optreden 
was van uiterst linkse groeperingen. De 
demonstranten riepen een paar maal: dood 
aan het CDS” , aldus de verklaring van het 
departement.
De Nederlandse ambassadeur te Lissabon 
had omstreeks het middernachtelijk uur 
in de nacht van zaterdag op zondag tele
fonisch contact met minister Van der 
Stoel van buitenlandse zaken. Later belde 
dr. Kruisinga naar de ambassadeur, zo 
stond in de verklaring. ,,Dr. Kruisinga 
deelde mee niet uit het congres-gebouw 
te Oporto te kunnen. De ambassadeur 
had daarna contact via de telefoon met mi
nister Soares en sprak daarbij de ver
ontrusting uit van de Nederlandse rege
ring. Later liet minister Soares weten 
dat de republikeinse garde zou worden 
ingezet” .

VERDACHTMAKINGEN

Zondagmiddag zond Avro’s Radiojournaal 
het volgende vraaggesprek uit tussen dr. 
Kruisinga en reporter Wim Verhagen:

Bezoek algemene vergadering CHU!
De bijzondere Algemene Vergadering van de Christelijk-Historische Unie wordt 
gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 1975 in het Jaarbeurs-congres- 
centrum aan het Jaarbeursplein te Utrecht.
Het bestuur van de Unie nodigt de leden uit tot bijwoning van deze vergadering. 
Aanvang 7 februari ’s avonds om half acht en 8 februari ’s morgens om tien uur.
De agenda luidt;
Vrijdagavond

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer.
Rede; dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 2e kamerfraktie CHU.

2. Bespreking en toelichting van de amendementen op de ontwerp CDA- 
statuten.

Zaterdag
3. Heropening van de vergadering door de Unievoorzitter.
4. Notulen van de Algemene Vergadering van zaterdag 8 juni 1974 te Apeldoorn.
5. Voorstel CDA-heffing ad f 1,50.
6. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 

Kruisinga.
7. Rede van de voorzitter van de CHU-fraktie in de Eerste Kamer, prof. dr. J. W. 

van Hulst.
8. Stemming over de ingediende amendementen op de ontwerp CDA-statuten.
9. Vaststellen van de CDA-statuten.

10. Voorstellen kiesverenigingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting. J

Wim Verhagen: Hadden politie en leger 
van Portugal niet kunnen voorkomen dat 
demonstranten het congresgebouw binnen 
drongen?
Dr. Kruisinga: Ik heb niet gemerkt dat 
ze het gebouw binnengekomen zijn. Het 
kan wel zijn, het was soms zo onover
zichtelijk. Ze zijn wel de omringende 
tuin binnengedrongen. Ik vind wel dat 
leger en politie veel beter zouden kunnen 
optreden.
Verhagen: Nu wordt in de berichtgeving 
ook gezegd dat de demonstratie was be
doeld om te protesteren tegen het feit 
dat het CDS banden heeft met het oude 
rechtse regiem.
Kruisinga: Dat is natuurlijk volstrekt 
onjuist. De voorzitter en ook de sekreta- 
ris-generaal van de partij (CDS) hebben 
in een rede dat volstrekt afgekeurd. Het 
is allemaal verdachtmaking.
Verhagen; Een van de laatste berichten 
uit Oporto meldt dat de communistische 
partij van Portugal in een verklaring 
officieel heeft tegengesproken dat zij het 
beleg van de congreszaal zou hebben ge
organiseerd. Klopt dat, dacht u?
Kruisinga: Ja, ik weet niet wie het ge
organiseerd heeft. Het is ongetwijfeld 
georganiseerd, dit is niet zo ineens op
gekomen. Het congres is algebroken. 
Verhagen: Nog een laatste vraag mijnheer 
Kruisinga, hoe ziet u na al die beleve
nissen van dit weekeinde de toekomst van 
Portugal?
Kruisinga: Dat is heel moeilijk. Van vrije 
verkiezingen is natuurlijk onder deze 
omstandigheden helemaal geen sprake. Er 
is een ontzettende intimidatie en bang 
maken van de bevolking voor bepaalde 
partijen.
Verhagen: Denkt u dat die verkiezingen 
op losse schroeven zijn komen te staan? 
Soares heeft gisteren in Nederland mee
gedeeld dat hij die verkiezingen verwacht 
eind maart, begin april.
Kruisinga: Vast staat natuurlijk dat er 
geen sprake is van normale vrije ver
kiezingen in de democratische zin.
Daar is geen sprake van, het opbouwen 
van een - partij als het CDS wordt, hoe
wel ze formeel door deze regering als 
democratische partij is erkend en in
geschreven, vrijwel onmogelijk gemaakt.

„ONDER DRUK”
Zondagavond sprak dr. Kruisinga te 
lefonisch met Peter Riemersma, p ar
lementair redacteur van Haagse Cou
rant/ Rotterdams Nieuwsblad. En Rie
mersma maakte van het gesprek het 
volgende verslag:
,,Ik heb vannacht als laatste het Cristal- 
paleis verlaten. Ik had zo te doen met 
die mensen. Ze staan heel erg onder 
druk” . Dat zei telefonisch vanuit de Poiî - 
tugese hoofdstad gisteravond dr. R. J. H. 
Kruisinga. De in het nauw gedreven con
gressisten smeekten de buitenlandse bezoe 
kers in het Cristal-paleis te blijven. Als 
een zekere waarborg voor hun veiligheid. 
Terwijl buiten de betogers kreten r ie 
pen als ,,Dood aan het CDS” , belde 
Kruisinga met de Nederlandse ambas
sadeur A. de Waal. Hij liet weten: ,,Ik 
kan er niet uit” . Ongeveer om twee uur 
in de nacht van zaterdag op zondag kon
den de buitenlandse bezoekers onder 
escorte het gebouw verlaten.
,,Ik was vanmorgen om acht uur in 
mijn hotel in Lissabon” , vertelde dr. 
Kruisinga. ,,Ik heb nog geen oog dicht
gedaan en niks gegeten” . Zijn er ge
wonden gevallen? Kruisinga: ,,Voor zo
ver ik weet een agent. Wat er buiten is 
gebeurd, heb ik niet goed kunnen zien” . 
Was de betoging op touw gezet? Krui
singa: ,,Absoluut zeker. Het was een ge
organiseerde zaak” . Wie had het gedaan? 
Kruisinga; ,,De communistische partij 
ontkent het. Maar het is bekend, dat deze 
partij een grote zeggenschap heeft in 
Portugal. Het is ook een van de weinige 
communistische partijen geweest die het 
Russische optreden inTsjechoslowakijein 
1968 heeft goedgekeurd. Dan weet u wel 
met wat voor communisten we te doen 
hebben” .
Eerder op de dag had dr. Kruisinga 
in een radio-uitzending gezegd dat ,,link
se fascisten” de aanstichters waren 
van deze geplande actie.
Heeft u zich bedreigd gevoeld?
Kruisinga: ,,Nou nee. Ik had wel te doen 
met die mensen. Ze staan heel erg on
der druk. Ze zijn machteloos. Ik ben 
tot het laatst toe in het gebouw gebleven, 
totdat iedereen er uit was” .

Aldus het relaas in de Haagse Courant/ 
Rotterdams Nieuwsblad.

VEEL DUIDELIJKER
Redacteur Eppo Jansen van NRC/Han- 
delsblad had maandagmorgen een gesprek 
via de telefoon, met dr. Kruisinga en 
bracht van dit gesprek het volgende re 
laas:
,,Dr. Kruisinga vertelde dat de plaats
vervangend secretaris van de Unie van 
Christendemocraten, de Westduitser Box, 
die ook in Oporto aanwezig was, hem 
had gezegd dat de gebeurtenissen hem de
den denken aan de opkomst van het na
zisme. Als duidelijke overeenkomst had 
Box genoemd het verstoren van verga
deringen van politieke tegenstanders.
Dr. Kruisinga die zich op het moment 
van het telefoongesprek in een Lissabons 
hotel bevond, zei dat hij nu ,,een veel en 
veel duidelijker” beeld heeft van de situatie 
in Portugal. De fractievoorzitter van de 
CHU zou vandaag in ons land terugkeren. 
Hij zei - afgaande op vertalingen - ge
constateerd te hebben dat de televisie in 
Portugal een volstrekt onjuist beeld gaf 
van de ontwikkelingen in Oporto. Zo werd 
bijvoorbeeld gezegd dat de situatie kalm 
en geheel onder controle was op een mo
ment dat daar bepaald geen sprake van was. 
Dr. Kruisinga vertelde verder dat jon
geren autonummers noteerden van con
gresgangers, die na afloop per auto ver
trokken. Voor andere congresbezoekers 
werd dit aanleiding de nummerborden 
van hun auto’s te verhullen.
Naar de mening van dr. Kruisinga is in 
Portugal op het ogenblik geen sprake 
van vrijheid van drukpers. Hij noemde 
als voorbeeld dat de boeken van de Rus
sische schrijver Solzjenitsyn niet in het 
land gedrukt mogen worden” .

ONDENKBAAR
Maandagmiddag jongstleden kwam dr. 
Kruisinga op Schiphol terug. Tegen een 
ANP-verslaggever zei hij: ,,Vrije ver
kiezingen in Portugal zijn onder deze 
omstandigheden ondenkbaar.” Volgens de 
christelijk-historische fractievoorzitter 
is het mogelijk dat ,,de terreurom stan
digheden voor het CDS hun oorzaak vin
den in angst bij de andere partijen voor een 
in de verkiezingen te behalen meerder
heid. Socialisten en communisten zouden 
een nederlaag lijden volgens de opinie
peilingen” .
De ANP-verslaggever berichtte dat dr. 
Kruisinga zei dat het in Portugal algemeen 
bekend is dat telefoongesprekken worden 
afgeluisterd. De Nederlandse ambassa
deur zou hem dit bevestigd hebben. Ook 
op Schiphol vergeleek dr. Kruisinga de 
situatie met die in Tsjechoslowakije van 
1948, toen de communisten de macht 
grepen. ,,De Portugese communisten heb
ben die staatsgreep als enigen in West- 
Europa goedgekeurd” .
Dr. Kruisinga vertelde, dat de demon
stratie ,,goed was georganiseerd. Er wer
den rode vlaggen en coinmunistische sym
bolen meegedragen. Door tijdig in te 
grijpen zouden de autoriteiten voorko
men kunnen hebben. De regering moet van 
de voorbereidingen op de hoogte zijn ge
weest. Ook vele congresgangers hadden 
zich uit voorzorg met stokken gewapend”

BEZORGDHEID
In de loop van maandag gaf de Europese 
Unie van Christen-Democraten een ver
klaring uit....
De EUCD volgt met groeiende bezorgd
heid de ontwikkeling van de binnenlandse 
politieke toestand in Portugal. De on
heilspellende opvatting volgens welke al
les wat niet links is, rechts en dus fas
cistisch is, heeft in het afgelopen week
einde tot levensgevaarlijke en ondemo
cratische excessen geleid, aldus deze 
verklaring. Linkse krachten hebben, a l
dus de verklaring het eerste congres van 
een niet-linkse formatie onmogelijk ge
maakt. De EUCD doelt uiteraard op het feit 
dat het Portugees democratisch en so
ciaal centrum gedwongen werd haar partij
congres in Oporto op te schorten.
De Europese Unie van Christen-Demo
craten zei in de verklaring dat ze er 
bij de Portugese regering en bij de bewe
ging van de strijdkrachten in Portugal 
op aandringt om uitdrukkelijk een vrij 
en demokratisch regiem in stand te hou
den en het recht op vrije meningsuiting, 
evenals de vrijheid van vereniging, te 
waarborgen.

H. L
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PARLEMENTARIA

Grondwetsherziening ioopt vast
Het debat in de Tweede Kamer over de nota 
inzake het grondwetsherzieningsbeleid 
heeft — zoals reeds tijdens de openbare 
commissievergaderingen bleek — bevestigd 
dat voor een ingrijpende wijziging van de 
grondwet geen Kamermeerderheid is te 
vinden.

De visie van PvdA, PPR, D’66 enerzijds en 
de overige partijen in de Kamer lopen daar
voor te ver uiteen.
Een onoverkomelijk struikelblok is de door 
de „linkse drie” gewenste gecombineerde 
invoering van een gekozen formateur en een 
districtenstelsel. PvdA, PPR en D’66 wensen 
deze voorstellen uitsluitend tesamen in te 
voeren. De christen-democratische frakties 
zijn op zichzelf niet tegen een beperkt 
districtenstelsel maar zij wijzen de gekozen 
formateur af.
De VVD en alle overige partijen voelen 
helemaal niets voor een districtenstelsel. 
Hierdoor zullen beide voorstellen het 
vermoedelijk niet halen.
Tijdens de openbare commissieverga
deringen reeds een motie van CDA-zijde 
ingediend door Van der Sanden (KVP) 
waarin het kabinet wordt verzocht geen 
voorstellen over een gekozen kabinets
formateur in te dienen. Het ziet er naar uit 
dat deze motie een meerderheid haalt.

Eerste Kamer

Een tweede belangrijk knelpunt vormt de 
toekomst van de Eerste Kamer. PvdA, D’66 
en PPR wensen afschaffing van de senaat. 
Hiertoe is door hen een motie -de Vries 
ingediend.
De Kwaadsteniet (a.r.) heeft in een motie 
voorgesteld de Eerste Kamer door de 
Provinciale Staten Ie laten kiezen — 
hetgeen ook nu gebeurt — maar de zit
tingsperiode terug te laten brengen van zes 
tot vier jaar.
Het kabinet heeft voorgesteld de senaat 
rechtstreeks — zoals de Tweede Kamer te 
laten kiezen.
Voorts vroeg de Kwaadsteniet de Eerste 
Kamer in bijzondere gevallen met twee
derde der stemmen het recht te geven een 
wetsontwerp terug te zenden naar de 
Tweede Kamer. Tijdens de discussie trok 
hij dit deel van zijn motie in.

Benoeming burgemeesters 
en commissarissen

Een volgend discussiepunt vormt de be- 
no ;ming van burgemeesters en de com
missarissen der Koningin. De „linkse drie” 
wensen gekozen burgemeesters en commis
sarissen. De christen-democratische 
partijen zijn voorstander van optimale 
inspraak van gemeenteraden en Provinciale

Staten bij de benoemingsprocedure maar 
willen de benoeming in handen laten van de 
Kroon; dat wil zeggen dat de benoeming 
door de Koningin wordt ondertekend, op 
voordracht van de rriinister van Bin
nenlandse Zaken.

In de nota het kabinet wordt voorgesteld de 
benoemingsprocedure uit de grondwet te 
lichten en aan de gewone wetgever over te 
laten. Tijdens het debat in de Kamer diende 
Tilanus, gesteund door ARP en KVP een 
motie in, waarin werd gevraagd de bestaan
de grondwettelijke bepalingen over de 
benoeming van burgemeesters en commis
sarissen niet uit de grondwet te lichten.

Van der Sanden (kvp) stelde dat zijn fraktie 
nog steeds voelt voor een beperkte kies
drempel van drie zetels en de gedachte om 
de Kamer na de verkiezingen in een ■ 
openbaar debat een formatuer te laten 
aanwijzen. Destijds heeft de Kamer over dit 
laatste denkbeeld de motie-Kolfschoten 
aanvaard. Het kabinet voelt echter weinig 
voor deze beide denkbeelden.

Jurgens (ppr) speelde tijdens het debat met 
de gedachte een voorstel in te dienen om in 
het geheel af te zien van verdere voorstellen 
tot grondwetsherziening. In tweede termijn 
diende de PPR-woordvoerder een motie in, 
waarin om een beperkt referendum wordt 
gevraagd voor door de Staten-Generaal 
aangenomen wetsontwerpen. Het gaat hier 
om een zogenaamd beslissend referendum 
dat door een aantal kiezers kan worden 
aangevraagd. Minister de Gaay-Fortrnan 
heeft deze motie ontraden.

Districtenstelsel

Door de onverbrekelijke combinatie die de 
„linkse drie” leggen tussen de gekozem 
formateur en het districtenstelsel bleken de 
christen-democratische frakties, mede gelet 
op de doelstellingen van PvdA, PPr, en 
D’66, aanzienlijk gereserveerder jegens het 
districtenstelsel.

KVP, ARP en CHU zijn hier op zichzelf 
voorstander van maar zij wijzen een geko
zen formateur zonder meer af. Van der 
Sanden beklemtoonde in de discussie de 
problemen die een districtenstelsel heeft, 
met name het bezwaar dat men de kies
districten zo indeelt dat slechts een partij 
zetels kan behalen.

Tilanus wees op de uitspraken uit de kring 
van de PvdA dat het districtenstelsel een 
mislukking zou zijn, wanneer het niet zou 
leiden tot vorming van een twee-blok- 
kendstelsel van partijen. Dit geeft ondanks 
het feit dat de CHU in haar program zich

voorstander heeft getoond van een 
districtenstelsel velen kopschuw gemaakt. 
De weg van het tweeblokkenstelsel willen 
wij niet op.
Mede gelet op willekeurigheid die aan de 
afbakening van districten is verbonden zul
len wij voorstellen tot invoering van zo’n 
stelsel uiterst kritisch ontvangen, aldus 
Tilanus. Ons uiteindelijk oordeel zal af
hangen van de voorstellen.

Sprekend over de gedachte van de gekozen 
formateur verwees Tilanus naar de kritiek 
hierop reeds vroeger geuit van CH-zijde bij 
het initiatiefvoorstel- Van Thijn c.s. en de 
commissievergaderingen over de grond- 
wetsnota. De verhouding van de Kamer tot 
het kabinet wordt hierdoor scheef getrok
ken. Spreker begreep niet waar het verschil 
ten principale tussen een gekozen for
mateur en een rechtstreeks gekozen minis
ter-president. Dit laatste wijst het kabinet 
af.

Ten aanzie n van de Eerste Kamer betoogde 
de CH-woordvoerder dat zijn fraktie ak
koord gaat met een zittingsduur van vier 
jaar, in plaats van zes jaar. De senaat heeft 
zijns inziens een belangrijke taak in toet
sing en heroverweging van door de Tweede 
K.'iraer aangenomen wetsontwerpen. 
Daarom wenst spreker dat de Eerst Kamer 
haar huidige bevoegdheden houdt. Recht
streekse verkiezing van de senaat zou tot 
een doublure in de samenstelling van de 
Tweede Kamer leiden. Daarom blijft 
verkiezing van de senaat door de Provin
ciale Staten wenselijk, anders verliest de 
senaat haar karakter als Kamer van 
heroverweging.
Tilanus zei voorts — onder verwijzing naar 
„Onze Constitutie” van de Savornin Loh- 
man dat de CHU niet volstrekt afwijzend 
staat tegenover een volksreferendum in 
beleidsvoorbereidende of adviserende zin. 
Een beslissend volksreferendum wordt 
echter van de hand gewezen.

Spreker was het met het kabinet eens dat 
het onjuist is de rechter een toetsingsrecht 
van wetten aan de grondwet te geven. De 
vraag of de wetgever voldoende rekening 
heeft gehouden met de vrijheidsrechten is in 
belangrijke mate een politieke vraag. Voor 
beantwoording hiervan zijn in een volwas
sen democratie als de onze regering en 
Staten-Generaal het meest aangewezen.

De CHU steunt de gedachte om ook sociale 
grondrechten in de grondwet op te nemen. 
Met het beginsel van de openbaarheid heeft 
de fraktie, aldus spreker, geen enkele 
moeite. Indiening van desbetreffende wets
ontwerpen zal worden toegejuicht. Ook het 
recht op inzage van persoonlijke gegevens

kan aldus Tilanus in de grondwet worden 
gebracht; bij voorkeur onder de gron
drechten. Enige voorzichtigheid is hierbij 
zijns inziens geboden bij het opnemen van 
medisch-psychologische en medisch-psy- 
chiatrische gegevens. Onnodig leed moet 
hier voorkomen worden.

Spreker ging akkoord met de gedachte om 
in de grondwet de mogelijkheid te openen 
gewesten in te stellen. Het rechtstreeks 
kiezen van de leden der gewestraad heeft 
zijn instemming. Wel zal de grondwet een 
duidelijke omschrijving van de taak en be
voegdheden van de gewesten moeten geven. 
Competentieproblemen dienen te worden 
vermeden. Spreker zag hierbij voorshands 
problemen rijzen omdat er drie verschillen
de typengewesten mogelijk zijn; namelijk 
gewesten in de plaats van een of meer ge
meenten; dan wel in de plaats van een of 
meer provincies; of tussen provincie en 
gemeenten in.
Met het kabinet houdt de CHU vast aan een 
tweede lezing voor grondwetsherziening 
met twee-derde meerderheid. In tegenstel
ling tot het kabinet wil spreker bij de 
tweede lezing de Eerste Kamer niet uit
schakelen.

Algehele herziening?

Tilanus betwijfelde of het mogelijk is via de 
huidige procedure tot een op zichzelf 
gewenste algehele herziening van de 
grondwet te komen, de behandeling over 
een veertig wetsontwerpen is zijns inziens te 
verbrokkeld, waardoor een onduidelijke 
compositie van de gehele grondwet ontstaat. 
Spreker miste voorts een duidelijke visie op 
de vraag naar taak en funktie van de 
grondwet in een moderne samenleving. De 
voorstellen zijn naar zijn mening inkonse- 
kwent. Omdat de benoeming van 
burgemeesters en commissarissen der 
Koningin in discussie zijn, worden de be
staande regels uit de grondwet gelicht, maar 
de gekozen formateur, die eveneens in dis
cussie is, moet er in.

De CH-woordvoerder achtte voorts de eigen 
argumentatie van het kabinet over de 
behandelde voorstellen te beknopt.
De CHU heeft de gedachte van een kies
drempel nog niet geheel uitgebannen, 
omdat het perspectief van een dis
trictenstelsel weleens een mistig perspectief 
kan blijken te zijn. Een kiesdrempel van vijf 
procent — zoals door de staatscommissie- 
Cals-Donner in meerderheid binnen de 
grenzen van de evenredige ver
tegenwoordiging geacht, vindt de CHU 
echter rijkelijk hoog.

H. van Spanning

CDA-frakties kritisch over milieubeleid
Bij de behandeling van de begroting van 
milieuhygiëne heeft de Tweede Kamer zich 
vorige week uiterst kritisch getoond over de 
slechte vorderingen op dit terrein.
Deze begroting werd door KVP, ARP en 
CHU gezamenlijk behandeld, waarbjj Van 
Leijenhorst (cJi.), Van Houwelingen (aj.) en 
Hutschemakers (kvp) het woord voerden 
Van Leijenhorst vatte zijn betoog als volgt 
samen:

Het milieubeleid van dit kabinet en van 
deze Minister komt bij ons over als een 
schraal beleid.
Mooie woorden als „ecologische in
pasbaarheid” en andere kreten maken 
het milieu niet schoon. De presentatie is 
slecht, de wetgeving verloopt uiterst 
traag, het gecoördineerde onderzoek voor 
de middenlange en lange termijn moet 
nog beginnen. Dwingende adviezen, zoals 
van de WRR blijven onbeantwoord.
Dit milieubeleid is geen hoeksteen van 
het kabinetsbeleid.
Het milieu komt er bekaaid af. Of je het 
nu ecocentrisch of anthropocentrisch be
kijkt, het milieu staat excentrisch (buiten 
het middelpunt van) de belangstelling 
van dit kabinet. Daar vaart ons milieu 
slecht bij.

Het oordeel van Van Houwelingen luidde: 
Het huidige milieubeleid is te weinig 
konkreet vooral met betrekking tot het 
beleid op langere termijn.
Pogingen om de bevolking meer milieu
bewust te maken, stranden wanneer niet 
tegelijkertijd maatregelen worden geno
men die werkelijke veranderingen op 
gang kunnen brengen.
Initiatieven gericht op het voorkomen

van een verdere aantasting van het milieu 
zijn dringend noodzakelijk.
Wanneer men de geformuleerde doel
stellingen voor het beleid op langere ter
mijn serieus wil nemen zal er nu iets ge
daan moeten worden.
De intentie zoals die blijkt uit de M.v.T. 
spreekt ons aan, maar daarom betreuren 
wij het destemeer dat hierop gebaseerde 
maatregelen nog uitblijven.

Ook Hutschemakers noemde de wetgeven
de aktiviteit tot nu toe onvoldoende.

Prioriteitenlijst

Van Leijenhorst drong aan op vaststelling 
van een prioriteitenlijst van knelpunten in 
het milieubeleid, met een tijdstabel, waarin 
de genoemde problemen moeten worden 
opgelost. In Japan en de V.S. heeft men hier 
goede ervaringen mee opgedaan.

Van de voor 1974 aangekondigde wetsont
werpen is er geen een ingediend. De door de 
Kamer aanvaarde motie-Kruisinga is niet 
uitgevoerd. Het kabinet doet, aldus spreker 
of je het milieu schoon kunt praten. Maar 
daarvoor moet gewerkt worden.

Sprekend over de geluidshinder wees Van 
Leijenhorst erop dat in discobars van boven 
de 100 decibels geluid wordt geproduceerd 
tot schade van de gezondheid. Hij vroeg 
minister Vorrink— in navolging van België 
— ook hier de nodige stappen te ondeme-

Dringend nodig achtte spreker voorts een 
kaderwet voor het milieu, waardoor tenaan- 
zien van vergunningen heffingen en be

roepsprocedures zo veel mogelijk eenheid 
wordt geschapen.

In dit verband wees Hutschemakers er op 
dat het nog al eens voorkomt dat men wel 
een vereiste vergunning van de provincie 
krijgt maar dat de daarbij behorende ver
gunning van het gemeentebestuur uitblijft. 
Harmonisatie zal hier een hele verlichting 
brengen.

Wetgeving
Hutschemakers deelde mee dat KVP, ARP 
en CHU verwachten dat de wet chemische 
afvalstoffen dit jaar het Staatsblad zal be
reiken en dat de aangekondigde wetsont
werpen met betrekking tot bodembescher
ming, de afvalstoffen en de geluidshinder zo 
spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer 
zullen worden ingediend.

Nog te weinig is volgens Hutschemakers ge
daan aan het verzamelen van gegevens over 
het voorkomen van schadelijke stoffen in 
lucht, bodem en water.
De ontwikkeling (de vermindering of toena
me) van de aanwezigheid van deze stoffen 
moet geregistreerd worden.

Hij wees er op dat veel agrarische bedrijven, 
waar mest en meststoffen worden opgesla
gen in een moeilijke positie verkeren omdat 
zij door een uitspraak van de Hoge Raad 
onder die bedrijven vallen, waarvoor een 
Hinderwetsvergunning nodig is. Spreker 
drong aan de overgangstermijn voor deze 
bedrijven, in afwachting van de herziening 
v'an de Hinderwet, met twee iaar te verlen
gen.
Hij vroeg voorts de tuinders die met olie 
stoken tijdelijk vrij te stellen van de nieuwe 
bepalingen inzake het zwavelgehalte van 
brandstoffen.

Selectieve groei 

Van Houwelingen toonde zich teleurgesteld

over de vage passage in de Memorie van 
Toelichting op de begroting, waar gespro
ken wordt over de slectieve groei van ener
gie, produktie en consumptie, waarbij 
economische, sociale en milieuhygiënische 
faktoren bepalend zyn voor de toekomstige 
ontwikkeling. De uitwerking van deze ge
dachte biijft uit. Daartoe zuüen wettelijke 
maatregelen noodzakelijk zijn. Naast over
eenkomsten tussen overheid en bedrijfsle
ven zal het instrument van de heffing ge
hanteerd moeten worden.

Het tarief dient dan bepaald fe worden door 
de mate waarin het produkt beslag legt op 
de ruimte, het energie- en grondstoffenver
bruik en de milieuverontreiniging. Ook de 
gecreërde werkgelegenheid kan hierbij als 
faktor worden ingevoerd. De opbrengsten 
kunnen zijns inziens bestemd worden voor 
compenserende maatregelen, de ont
wikkeling van nieuwe produktiemethoden 
en de ontwikkeling van nieuwe energie
bronnen.

Summier en simplistisch achtte Van 
Houwelingen, wat gesteld wordt over de in
vloed van milieuverbeterende maatregelen 
op de werkgelegenheid. Het gaat niet zozeer 
om de totale kosten en de compenserende 
werkgelegenheid door investeringen in 
milieuvoorzieningen maar meer om de 
vraag waar deze kosten terecht komen en 
op welke wijze gecompenseerd wordt.

Internationaal

Hutschemakers vroeg bijzondere aandacht 
van minister Vorrink voor de Milieu-aktivi- 
teiten in de EEG- en BENELUX-verband. 
Van Houwelingen bepleitte vooruitlopend 
op het minstersoverleg over de verontreini
ging van de Rijn via bilaterale besprekingen 
een eind te maken aan de lozing van che
misch afval door enkele industrieën langs 
deze rivier.

H. van Spanning.
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KVP/ARP-wetsontwerp over 
abortus ingediend
Aan het einde van de vorige week hebben de 
Tweede-Kamerleden dr. Th. ETl. van 
Schaik (KVP) en mevrouw J. van Leeuwen 
(ARP) bij de Tweede Kamer ingediend hun 
initiatief-wetsontwerp inzake de afbreking 
van zwangerschap. Deze indiening ge
schiedde, nadat de kamerfracties van KVP 
en van ARP daarmee hun instemming 
betuigd hadden.
De indiening is een gevolg van afspraken, 
welke gemaakt zijn ten tijde van de 
kabinetsformatie begin 1973. In die tijd 
waren bij de Tweede Kamer aanhangig het 
initiatief-wetsontwerp van de PvdA-Twee- 
de-Kamerleden dr. J.H. Lamberts en dr. 
HJ. Roethof (ingediend op 25 juni 1970) en 
het wetsontwerp (ingediend op 23 juni 1972) 
van de regering-Biesheuvel (het wetsont
werp dat de naam draagt van de toenmalige 
minister dr. L.B.J. Stuyt van volksge
zondheid en minister mr. A.A.M. van Agt 
van justitie — het wetsontwerp-Stuyt/Van 
Agt).
Het wetsontwerp-Lamberts/Roethof stelde 
voor de arts, die een abortus uitvoert, in 
geen geval meer strafbaar te stellen en al
leen te dreigen met straf voor het onbevoegd 
onderbreken van de zwangerschap. Met het 
wetsontwerp — Stuyt/Van Agt werd voor
gesteld abortus niet strafbaar te stellen als 
de ingreep verricht wordt in een erkende 
ziekeninrichting en aan de behandeling een 
advies ten grondslag ligt van een wettelijk 
erkend multi-disciplinair team van
wisselende samenstelling.
Tijdens zijn formatie begin 1973 con
cludeerde mr. J.A.W. Burger, dat de 
standpunten van progressieven enerzijds en 
van de christen-democraten anderzijds ten 
aanzien van abortus niet te overbruggen 
zouden zijn. De eerstgenoemde groep stond 
achter het ontwerp-Lamberts/Roethof, de 
tweede groep achter het ontwerp-Stuyt/Van 
Agt.

Arrangement

Mr. Burger stelde dan ook een arrangement 
voor: „Aangezien van een progessief kabinet 
de voortzetting van het wetsontwerp- 
Stuyt/Van Agt niet kan worden verwacht, 
integendeel wel de intrekking, zou dat 
moeten gebeuren in een zodanig ar-

Spreekbeurten

CHU-Kamerleden
Dr. R.J.H. Kruisinga, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, heeft de 
komende weken de volgende spreekbeurten:

vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari: 
UTRECHT: algemene vergadering CHU 
donderdag 13 februari: BUNSCHO-
TEN/SPAKENBURG samen met drs. G. 
van Leijenhorst
donderdag 27 februari: HARDENBERG 
tevens voor geheel Noord en Oost Overijsel 
maandag 3 maart: SPRANG-CAPELLE 
donderdag 13 maart: ALPHEN AAN DE 
RIJN

Het Tweede-Kamerlid H. Wisseling (CHU) 
spreekt op maandag 3 februari te Harfsen 
en op woensdag 5 februari te Zwartsluis.

Andere bijeenkomsten: 
maandag 3 februari: hotel Monopole, 
Stationsplein, Amersfoort, 20.00 uur, 
Tweede-Kamerlid drs. D.F. van der Mei. 
maandag 10 februari: Verenigingsgebouw 
„Eikenlaan”, Veenendaal, 20.00 uur, drs. 
D.F. van der Mei.
maandag 17 februari, gebouw Janskerkhof 
15a, Utrecht, 20.00 uur, drs. D.F. van der 
Mei.
vrijdag 28 februari: „Salvatorie”, Breukelen, 
20.00 uur, mevrouw mr. E.A. Haars. 
dinsdag 4 februari DIRKSLAND: T. 
Tolman
woensdag 5 februari KOUDEKERK AAN
DE RIJN: T. Tolman
dinsdag 11 februari ’S GRAVENDEEL: T.
Tolman

maandag 3 februari LELYSTAD: drs. G. 
van Leijenhorst
maandag 10 februari URK: drs. G. van 
Leijenhorst
dinsdag 18 februari OUDOR- 
P/GOEDEREEDE: drs. G. van Leijenhorst 
vrijag 28 februari MAKKUM Fr: Drs. G. 
van Leijenhorst
maandag 10 maart HILVERSUM: drs. G. 
van Leijenhorst
donderdag 20 maart ALKMAAR: drs. G. 
van Leijenhorst
maandag 24 rnaart KAMPEN: drs. G. van 
Leijenhorst
zaterdag 12 april AMERSFOORT: drs. G. 
van Leijenhorst

rangement met de christen-democraten, dat 
dezen dit wetsontwerp gelijktijdig als ini- 
tiatief-ontwerp kunnen over nemen. Aldus 
zou de beslissing over deze kwestie kunnen 
worden genomen vanuit de keuze tussen 
twee iniatief/ontwerpen”.
Het pre-constituerend beraad,
voorafgaande aan de vorming van het 
kabinet-Den Uyl, leidde tot de volgende af
spraak: „Voor abortus het door mr. Burger 
voorgestelde arrangement, met dien ver
stande dat het kabinet het regeringsont
werp — Stuyt/Van Agt pas intrekt nadat de 
christen-democraten een eigen initiatief- 
ontwerp hebben ingediend.

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen van het nu door KVP/ARP 
ingediende wetsontwerp zijn de volgende:

1. Afbreking van zwangerschap is genees
kundige verboden tenzij:
a. voortzetting van de zwangerschap voor de 
lichamelijke of geestelijke gezondheid van 
de vrouw een ernstige bedreiging 
meebrengt, en
b. deze bedreiging slechts door afbreking 
van de zwangerschap kan worden 
afgewend.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar
gelang van de levensduur van de vrucht. 
Een zelfstandig levensvatbare vrucht mag 
echter in geen geval worden geaborteerd

Overleggroep

2a. Het bestuur van de inrichting waarin 
abortus provocatus wordt toegepast, moet 
een overleggroep samenstellen om zowel de 
behandelende geneeskundige als de vrouw 
te helpen om tot een weloverwogen besluit 
te komen. In de overleggroep moeten zowel 
geneeskundigen als sociaal-deskundigen 
worden benoemd. Deze laatsten moeten 
adviseren over de vraah of eventuele sociale 
problemen door sociale voorzieningen 
kunnen -worden opgelost.
b. De geneeskundige moet overleg plegen 
met een of meer leden van de overleggroep.
c. De vrouw moet in de gelegenheid worden 
gesteld om haar problemen met een of meer 
leden van de overleggroep te bespreken. Zij 
is daartoe niet verplicht.
d. De geneeskundige is niet gebonden aan 
het oordeel van de leden van de overleg
groep, die hij heeft geraadpleegd. Hij moet 
in een verslag de overwegingen vermelden, 
op grond waarvan hij meent tot het geven 
van de behandeling te moeten overgaah.

Uitdrukkelijk"

3. Indien de arts besluit de vrouw de 
behandeling te geven, moet hij haar nog 
eens uitdrukkelijk haar toestemming 
vragen. Dit voorschrift dient om te

voorkomen dat de zwangerschap zou 
worden afgebroken zonder dat de vrouw het 
daarover geheel met zichzelf eens zou zijn 
geworden.
In het onder 2d. bedoelde verslag moet de 
geneeskundige ook de feiten vermelden 
waaruit blijkt dat de vrouw voldoende in 
staat is gesteld om tot een weloverwogen 
besluit te komen.
4. De behandeling mag slechts gegeven 
worden in een ziekenhuis of aan een 
ziekenhuis geaffilieerde kliniek, d.w.z. een 
kliniek die onder hetzelfde bestuur staat als 
dat ziekenhuis.

Strafbaar

5. In het Wetboek van Strafrecht wordt 
overschrijding van de onder 1. genoemde 
norm strafbaar gesteld, evenals het toepas
sen van de behandeling zonder dat de 
vrouw daartoe toestemming heeft gegeven 
of behoorlijk in de gelegenheid is gesteld 
haar voornemen goed te overdenken.
In een strafproces kan de geneeskundige 
zoch beroepen op het verslag dat hij heeft 
gemaakt. Dit strekt tot bewijs van de daarin 
vermelde feiten, behoudens tegenbewijs.
6. In een apart hoofdstuk wordt bepaald dat 
niemand gehouden is een vrouw een 
behandeling, gericht op het afbreken van 
zwangerschap, te geven, dan wel, aan een 
zodanige behandeling medewerking te 
verlenen, daartoe gelegenheid te geven of 

• daartoe middelen te verschaffen, behoudens 
voor zover hij de verplichting daartoe 
schriftelijk heeft aanvaard. Deze bepaling 
beoogt juridisch bescherming te bieden aan 
mogen handelen, omdat zij die norm te 
ruim mogen andelen, omdat zij die norm te 
ruim achten en abortus provocatus b.v. al
leen toelaatbaar achten, indien het nood
zakelijk is om het leven van de vrouw te 
redden.
De bepaling werkt onder meer ten opzichte 
van de burgerrechtelijke positie van een arts 
die „aangesteld” is door het bestuur van een 
ziekenhuis, en de dienstbetrekking van een 
geneeskundige, verloskundige, of ver
pleegkundige, voortvloeiend uit ar
beidsovereenkomst of aanstelling door de 
overheid.
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clusie, dat er wat betreft de rechtszekerheid 
wel wat moet gebeuren. Maar in plaats van 
de bestaande wetgeving toe te passen, grijpt 
hij naar de experimentenwet van 1970, die 
hij zodanig wil gaan wijzigen, dat daarin 
een planprocedure wordt ingebouwd. En 
wel voor alle experimenten, dus niet alleen 
voor de zogenaamde experimentele 
lerarenopleidingen, maar ook voor de voor
zieningen ten behoeve van de geïntegreerde 
basisschool, van de werkende jongeren en 
van de middenschool.

O okdeW D  Wij hebben hier bezwaar tegen:

Tot zover de hoofdlijnen van het initiatief- 
wetsontwerp-Schuyt (KVP)/Van Leeuwen 
(ARP:. Van de kant van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer is inmiddels aange- 
kondigd, dat zij nagaat of er aanleiding is 
een eigen wetsontwerp inzake abortus in te 
dienen. Dat zou dan het derde initiatief- 
wetsontwerp zijn, waarover de Tweede 
Kamer, en eventueel ook de Eerste Kamer, 
een oordeel moeten vellen.

H.L.

De tweede protestants 
christelijke leraren- opleiding

„weggeprocedureerd"
door Drs. G.van Leijenhorst, lid van de Tweede Kamer
Al verscheidene jaren wordt ervoor geijverd 
om naast de experimentele lerarenopleiding 
verbonden aan de VU te Amsterdam een 
tweede protestants christelijke lerarenop
leiding van de grond te krijgen. De daarvoor 
aangewende pogingen zijn tot dusver 
vergeefs gebleken. Minister Van Kemenade 
heeft steeds de boot afgehouden. Tot onze 
grote teleurstelling doet hij dat nu helemaal 
met de brief, die hij deze dagen aan de 
Tweede Kamer heeft gezonden.

Deze brief is een antwoord op de motie, die 
ik vorig jaar februari bij de behandeling van 
de onderwijsbegroting indiehde, samen met 
collega’s van ARP en KVP. Deze door de 
Kamer aanvaarde motie luidde als volgt:

„De Kamer, gehoord de beraadslagingen 
over de begroting van onderwijs en 
wetenschappen voor het jaar 1974; 
van oordeel, dat de rechtszekerheid bij de 
aanvragen voor scholenstichting voor alle 
vormen van voortgezet onderwijs gewaar
borgd dient te zijn;
overwegende, dat de opleidingsscholen voor 
leraren zijn opgenomen in de Wet op het 
voortgezet onderwijs onder artikel 14, lid 6; 
nodigt de regering uit zodanige 
maatregelen te treffen dat voor de aanvra
gen van nieuwe lerarenopleidingen de 
planprocedure ingevolge de Wet op het 
voortgezet onderwijs wordt toegepast, tot

dat nadere wettelijke regelingen betreffende 
de lerarenopleiding zijn getroffen, 
en gaat over tot de orde van de dag.”

Niet zo maar
Een hele mond vol. Ruwweg gaat het erom, 
dat het stichten van lerarenopleidingsscho
len niet zo maar gebeurt, uit de losse hand, 
d.w.z. naar het goeddunken van de minister, 

. maar dat hier bepaalde, normen en kriteria 
voor bestaan, evenals dat het geval is voor 
b.v. een atheneum, een mavo of een huis
houdschool.
Met andere woorden dat ook voor de 
lerarenopleidingen de planprocedure wordt 
toegepast. Zonder dat het parlement daar 
enige invloed op heeft gehad zijn er nu zo 
maar zeven zogenaamde experimentele 
opleidingsscholen voor leraren ontstaan. 
Een duidelijke planning heeft hier niet aan 
ten grondslag gelegen. Hoewel ca. 70 van 
ons voortgezet onderwijs, waar de toe
komstige leraren zullen worden tewerk 
gesteld, protestants christelijk of rooms
katholiek is, zijn er van deze zeven slechts 
één protestants-christelijk (VU-Amster- 
dam) en een rooms-katholiek (Tilburg). 
Ongeveer 25 procent van het voortgezet on
derwijs is prot.chr.; het verlangen een 
tweede opleiding (twee van de acht) te 
mogen stichten is dus alleszins gerechtvaar
digd.

Bezwaar
In de brief komt de minister tot de eon-

a) Omdat we hier in feite te maken hebben 
met volstrekt ongelijksoortige ex
perimenten. De zgn. experimentele leraren
opleidingen zijn geen echte experimenten. 
Deze instituten zijn er en blijven er, net 
zoals dat met een atheneum of havo het 
geval is. De traditionele opleidingen worden 
zonder meer afgebouwd, terwijl niemand 
weet wat de experimentele opleidingen 
werkelijk waard zijn. De balans is nog nooit 
opgemaakt, een evaluatie heeft nimmer 
plaatsgevonden.
Wat dit soort onderwijsinstituten dus van 
doen heeft met b.v. een toekomstige 
geïntegreerde basisschool ontgaat ons ten 
enenmale.
b) Omdat de door de bewindsman voorge
stelde wetswijzigingen nog lange tijd op zich 
zullen laten wachten. Er moet nog van alles 
gebeuren — overleg met Binnenlandse 
Zaken, met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten over de basisschool, met de 
eectoren van de werkende jongeren, o.a. uit
voerige discussie met de Kamer over de 
middenschool enz. enz.

Voordat dat gehele overleg op al die onge
lijksoortige terreinen is afgerond, zijn we, 
vrees ik, al jaren verder.

Waarom

De minister erkent, dat in zijn brief, dat wat 
aangaat de rechtszekerheid er momenteel 
het een en ander mankeert, waarom dan 
deze vertragingstaktiek, waardoor die 
rechtszekerheid ongetwijfeld nog lange tijd 
zal voortduren? Die keus staat hic et nunc 
op gespannen voet met de vrijheid van 
richting en inrichting van onderwijs. Alleen 
(zeer) gezwinde spoed kan hier de pijn nog 
enigszins verzachten, waarbij het overigens 
wel sterk de vraag blijft of de gekozen weg 
via de experimentenwet niet in strijd is met 
de geest en de bedoeling van deze wet. Ook 
daarover zullen wij graag nog eens uitvoerig 
met de bewindsman van gedachten willen 
wisselen.
De tweede prot.chr. opleiding in Zwolle (of 
althans in het noordoosten van ons land) 
schijnt voorlopig „weggeprocedureerd” te 
zijn. Dit is een slechte zaak voor de reële 
verlangens en behoeften die er in deze 
sector van ons Nederlandse onderwijs be
staan. De CHU-Tweede Kamerfractie zal 
zich met kracht blijven inzetten — zo 
mogelijk samen met andere bevriende 
fracties — om aan die gerechtvaardigde 
verlangens van ons prot.chr. volksdeel tege
moet te komen.

Van Leijenhorst
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MEER AANDACHT VOOR ONTWIKKELING 
ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN
,^en altijd doorgaande groei van het we
reld-energieverbruik is onmogelijk. Niet al
leen de beperkingen aan de aanbodzijde 
van de energie zijn hier van belang, maar 
ook het beperkte incasseringsvermogen van 
het milieu voor de gevolgen van het energie
verbruik. Het tijdstip en de wijze waarop die 
groei beperkt moet worden zijn onzeker. 
Discontinue veranderingen in energie-aan
bod of -verbruik hebben ernstige maat
schappelijke en economische gevolgen. In 
de ontwikkelingslanden zal het energiever
bruik aanzienlijk omhoog moeten gaan, in
dien men de levensstandaard tot een accep
tabel niveau brengt. Gepleit wordt daarom 
voor een zorgvuldige voorbereiding van een 
beperking van de groei van het energiever
bruik in de geïndustrialiseerde wereld. Bo
vendien dient onderzoek dat de energie- 
positie van de ontwikkelingslanden kan 
verbeteren verricht te worden. Ook worden 
studies aanbevolen over de mogelijke ener
gie- en materiaalstromen in een verre toe
komst.”

Dit is te lezen in het interimrapport van de 
Landelijke Stuurgroep voor Energie Onder
zoek (LSEO) dat dezer dagen is ge
publiceerd. De LSEO, die onder voorzitter
schap staat van dr. W. van Gooi, hoogleraar 
in de anorganische scheikunde aan de rijks
universiteit te Utrecht, werd op 19 maart 
1974 geïnstalleerd.

Alternatieve energiebronnen als wind- en 
zonne-energie dienen verder ontwikkeld te 
worden; er moet een studie tot stand ge
bracht worden over de mogelijkheid om een 
warmwaterdistributiesysteem te maken; een 
onderzoek naar de mogelijkheden van 
elektrische auto's in het Nederlandse ver
voer is gewenst.

Aldus luiden enige aanbevelingen uit de 
lange keten van voorstellen die de stuur
groep in haar rapport heeft neergelegd. 
Het onderzoekprogramma dat de stuur
groep krachtens haar opdracht moest ont
werpen heeft, aldus het rapport, vooral tot 
doel oplossingen te vinden voor problemen 
die voortvloeien uit toekomstige schaarste- 
situaties, uit de behoefte om naast aardgas 
andere energiebronnen te evalueren en uit 
de wens om in noodsituaties het functione
ren van de essentiële functies in onze sa
menleving te verzekeren. Ook energiepro
blemen die samenhangen met lokale of na
tionale aspecten behoren tot het program
ma. Evenzo behoort het verkrijgen van een 
positieve bijdrage tot de nationale energie
balans tot de doelstellingen. Verder is een 
bijdrage aan internationale studies noodza
kelijk.
Deelneming aan grote internationale pro
jecten zal afgewogen moeten worden tegen 
een eventuele opbrengst in de zin van inter
nationale erkenning als partner in het ener- 
gie-onderzoek, economische activiteit of 
toekomstige energievoorziening.
Activiteiten die een positieve bijdrage tot de 
handelsbalans kunnen geven, verdienen een 
zekere prioriteit.

Wat nationale energiebronnen betreft wor
den voor verdere evaluatie de volgende on
derwerpen aanbevolen: geothermische
energie, windenergie en zonne-energie.

Bij de geothermische energie is de vraag 
vooral hoe het eventueel uit onze bodem te 
verkrijgen warme water toegepast kan wor
den. De nadruk valt voorlopig op inventa
risatie van warmtebronnen en verbruikers- 
groepen en op studie van de bestuurlijke as
pecten.
Voor de windenergie is een meerjarenplan 
in voorbereiding. Dat bevat zowel experi
menteel als systeemanalytisch onderzoek. 
Met betrekking tot de zonne-ergie wordt 
voorgesteld een vergelijking te maken tus
sen het gebruik van land voor landbouw en 
voor elektriciteitsproduktie uit zonne
straling. Ook onderzoek naar de directe 
omzetting van zonne-energie in brandstof 
wordt aanbevolen evenals een beter gebruik 
van zonne-energie voor de verwarming van 
woningen en gebouwen.

De realisatie van de plannen vraagt voor
1975 een uitgave van ƒ  3,7 miljoen en voor
1976 van ƒ  8 miljoen. De stuurgroep advi
seert de minister voor 1976 een bedrag van 
15 miljoen gulden te reserveren voor enkele 
grotere projecten. Verwacht wordt dat in
1977 de uitgaven in totaal kunnen oplopen 
tot 55 miljoen gulden. Eerst zullen echter 
nog nadere evaluaties verricht moeten wor
den over de wenselijkheid van een aantal 
projecten.

Omzetting zonne-energie

Op nationaal niveau komen voor een nade
re studie op korte termijn in aanmerking:

1. omzetting van zonne-energie in warmte
2. omzetting van zonne-energie in een 

brandstof
3. omzetting van zonne-energie in 

elektrische energie

ad 1. Bestudeerd moet worden in hoeverre 
zonne-energie een bijdrage kan leve
ren aan de verwarming van huizen, 
andere gebouwen, tuinbouwkassen en 
t.b.v. de warmwatervoorziening in de 
gezinshuishoudingen. Met enkele 
projecten is al begonnen, 

ad 2. Dit onderzoek kan pas op langere 
termijn tot resultaten leiden. Het pro
bleem kan benaderd worden uit een 
biochemische, chemische, elektroche
mische en landbouwkundige richting. 
Toepassing wordt pas zinvol als de 
zonne-energie met een rendement 
van 5 a 10% omgezet kan worden. 
De selectie van de onderwerpen en de 
coördinatie van de projecten zouden 
door Z.W.O. verricht kunnen worden. 
Bekenen dient te worden in welke 
mate (bijna) organisch afval een bron 
van energieproduktie kan zijn. 

ad 3. Een evaluatie van de mogelijke toe
passing in Nederland lijkt gewenst. 
De studie kan verricht worden op 
kleine gedecentraliseerde eenheden 
(1—10 km2 bijv.), en op in principe 
beschikbare middelgrote- en grote 
eenheden zoals Markerwaard, Wad
denzee, Oosterschelde, IJsselmeer en 
Noordzee.

Omzetting windenergie in elektrische ener
gie

De toepassing van windenergie is van bete

kenis voor de toekomstige energievoor
ziening. Directe praktische toepassing en de 
daaraan voorafgaande evaluatie is echter 
nog niet mogelijk. Onder meer wegens de 
bestaande onzekerheden over het te gebrui
ken type molen en de vestigingsplaatsen die 
in aanmerking komen. Van belang bij het 
onderzoek zijn o.a. weerkundige metingen 
tot 100 meter, de opstelling van de molens, 
evaluatie en verdere ontwikkeling van be
staande molentypen, evaluatie van de 
elektrische energie die met windmolens op
gewekt kan worden. Verder zal nagegaan 
moeten worden hoe de mogelijkheden zich 
ontwikkelen voor de bouw van molens op 
aan te wijzen plaatsen op het vasteland. Als 
plaats voor middelgrote projecten worden 
in dit verband Markerwaard, Waddenzee, 
Oosterschelde, IJsselmeer genoemd. Voor 
grote projecten wordt de Noordzee ge
bruikt.

Laag-calorische warmte en geothermische 
energie

laag-calorische warmte is warmte van onge
veer 100 tot 150OC. Water van deze tem
peratuur is ongeschikt voor de produktie 
van elektriciteit. Afvalwarmte ontstaat in 
enorme hoeveelheden in de industrie en bij 
de elektriciteitsopwekking. De temperatuur 
ervan is uiteraard veel lager. Uit de geother
mische energie, die aanwezig is onder de 
Nederlandse bodem, kan water van ±  
lOO^C verkregen worden.
Deze twee mogelijkheden voor de produktie 
van warm water moeten gezien worden in 
relatie tot de grote behoefte aan laag- 
calorische warmte in huishoudens en be
drijven. Voor dit stuk energiehuishouding is 
een efficiëntere oplossing gewenst.
Maar: op korte termijn kan een efficiënter 
systeem niet tot stand gebracht worden. Het 
transport in de vorm van warm water is 
slechts over beperkte afstanden economisch’ 
mogelijk. Tot nu toe wordt de 25 km-norm 
gehanteerd. ..Gezien de huidige prijsstruc
tuur en de te overwegen toepassing van gro
te hoeveelheden afvalwarmte is een hereva- 
luatie van deze grens noodzakelijk”, aldus 
de stuurgroep. In de huidige situatie zal de 
exploitatie van laag-calorische energie in 
Nederland niet snel van de grond komen. 
Ook de exploitatie van geothermische ener
gie zal hier pas werkelijk interessant wor
den als het probleem van de distributie is 
opgelost.
Ondanks dat dringt de LSEO met kracht 
aan op een aantal korte-termijn-studies die 
de basis kunnen vormen voor het beleid op 
lange termijn. De argumenten voor een ef
ficiënt energiegebruik op lange termijn Iaat 
zij zeer zwaar wegen.
Zij beveelt o.m. aan; de plaats en omvang 
van industriële bronnen van laag-calorische 
warmte te identificeren, een studie te ma
ken van de mogelijkheid om een warmwa
terdistributiesysteem tot stand te brengen, 
te onderzoeken wat de opslagmogelijkhe
den van warm water zijn en de mogelijkhe
den te bestuderen om de maximale tran- 
sportafstand van warm water te vergroten 
tot tenminste 50 km. Verder wil de stuur
groep de mogelijkheden laten bestuderen 
tot verhoging van het temperatuurniveau 
van laag-calorische warmte door middel 
van elektrisch aangedreven warmtepompen.

Ook wil zij weten of laag-calorische warm- 
tedistributie toe te passen is in nog te bou
wen woongebieden. Genoemd xvorden Al- 
meire en Nieuwegein. Een en ander zal in 
1975 en 1976 uitgevoerd kunnen worden.

Produktie van waterstof met behulp van 
elektrische energie

De produktie van waterstof door de elektro
chemische splitsing van v/ater alsmede de 
produktie van elektriciteit uit waterstof en 
zuurstof spelen een belangrijke rol in ver
schillende energiesystemen. De LSEO advi
seert fundamenteel onderzoek naar nieuwe 
elektrodematerialen te stimuleren. De 
selectie van de voorstellen en de coördinatie 
van de projecten zouden door ZWO verricht 
kunnen worden.

Energie-opslagsysteinen

Bij de toepassing van afvalwarmte, wind- en 
zonne-energie valt het aanbod aan energie 
niet altijd samen met de behoefte, zodat op
slag in een of andere vorm dringend nood
zakelijk is. Bijzondere aandacht vraagt 
hierbij de opslag van laag-calorische afval
warmte omdat deze moeilijk in een andere 
vorm van energie is om te zetten. Uitbrei
ding van heUgeïnstalleerde vermogen voor 
de produktie en het transport van elektrici
teit kan voor een deel vervangen worden 
door het gebruik van lokale opslagsyste
men. Dit levert besparing van kapitaal en 
mogelijk van het energieverbruik door een 
gelijkmatige belasting van het produktiesy- 
steem. De vergroting van het aandeel van 
elektrische aandrijving in het wegtransport- 
systeem is een belangrijke mogelijkheid om 
het transportsysteem onafhankelijker te 
maken van de olieaanvoer, wanneer althans 
de elektrische centrales zelf niet met olie 
gestookt worden.
Om dit te kunnen bereiken is een verbete
ring van de opslag van elektrische energie in 
het transportmiddel noodzakelijk.
De stuurgroep denkt in dit verband aan een 
studie naar de mogelijkheden van 
elektrische auto’s in het Nederlandse ver
voer. Bij iedere opslag treden energieverlie
zen op. Daarom vindt de LSEO de studie 
van opslagsystemen uitermate belangrijk. 
Hoge prioriteit geeft de stuurgroep aan;

— een studie over de mogelijke plaatsing 
van onderstations (batterijen) voor ener
gie-opslag in het elektriciteitsnet;

— een studie over mogelijke opslagsyste
men bij de toepassing van zonne-energie, 
windenergie;

— een studie over het gebruik van één op
slagsysteem voor een aantal methoden 
van energieproduktie tegelijkertijd;

— een studie over de mogelijkheden van 
elektrisch wegtransport binnen de 
Nederlandse omstandigheden.

Analyse van essentiële functies

De energiestructuur is kwetsbaar. Daarom 
vindt de stuurgroep het van belang dat er 
een analyse gemaakt wordt van de essen
tiële functies in onze samenleving. Vervol
gens moeten er plannen worden opgesteld 
om de kwetsbaarheid van deze functies te 
verminderen. In een dergelijke studie zullen 
verschillende veronderstellingen gemaakt 
moeten worden m.b.t. omvang en duur van 
schaarste-situaties. Met name moet verschil 
gemaakt worden tussen plotseling optre
dende noodsituaties en in de toekomst te 
verwachten schaarste aan bepaalde ener- 
giegrondstoffen.

Overwegingen bij het Regionaal beleid
door ^senator A, Colin, christen-democratisch lid Europees parlement

Door het regionaal beleid op een europees 
niveau te plaatsen verleent men aan de taak 
en de verantwoordelijkheid van de nationa
le ministers voor ruimtelijke ordening een 
nieuwe dimensie. Een regionaal beleid kan 
uiteraard slechts ten volle doeltreffend zijn 
indien het ingepast wordt in een gecoör
dineerde actie op europees niveau.
De economische realiteit is verpletterend. 
De landen van West-Europa kenden de 
laatste jaren inderdaad een aanzienlijke 
ontwikkeling. De stijging van het bruto 
nationaal produkt bedraagt meer dan 5 
procent. Maar, vergeleken bij de 
economische en sociale realiteit, wijst alles 
er evenwel op dat deze groei hedriegelijk is. 
Een nochtans positief steunbeleid van over
heidswege is er niet in gelukt verandering te 
brengen in de inkomensverschillen tussen 
de diverse regio’s. Het inkomen per hoofd in 
de rijke regio’s ligt vijfmaal hoger dan dat 
in de armste gebieden. Dit leidt, wegens het 
ontbreken van de nodige infrastructuur en 
werkgelegenheid, en wegens de lage Ionen, 
tot een bevolkingsuittocht.

In de geïndustrialiseerde regio’s bedraagt

de bevolkingsdichtheid 200 k 250 inwoners 
per vierkante kilometer. Hoewel deze gebie
den slechts 16 procent van de totale opper
vlakte van de Gemeenschap beslaan, leven 
daar toch 75 miljoen mensen, d.i. 40 procent 
van de totale bevolking. De achtergebleven 
gebieden vertegenwoordigen weliswaar de 
helft van het territorium van de Ge
meenschap, maar het aantal inwoners be
draagt er slechts 50 miljoen, m.a.w. 25 pro
cent van de totale bevolking.

Niet eenzijdig

Als men dus vandaag aan de dag een 
evenwichtig regionaal beleid wil voeren, dan 
moet men zich, en dit in tegenstelling tot de 
vroeger geldende opvattingen, niet eenzijdig 
richten op de achtergebleven gebieden. Men 
moet de twee aspecten benaderen. Het re
gionaal beleid omvat enerzijds de on
voldoende tot Ontwikkeling gekomen 
regio’s en anderzijds de grote stedelijke 
concentratiegebieden, die te lijden hebben 
van congestie met alle gevolgen vandien 
zowel op economisch als op menseijk vlak.

Als men het geheel van de stedelijke con
centraties van de engelse Midlands, Parijs, 
Rijnland-Westfalen, het Rijnbekken en 
noord-oost Italië bekijkt, dan moet men 
toegeven dat deze gebieden een potentiële 
europese megalopolis vormen waarin nage
noeg 50 miljoen mensen leven.

Gezien de huidige ontwikkeling en ondanks 
het positieve interventiebeleid van de na
tionale overheid en mede wegens het ont
breken van een samenhangend beleid op 
europees niveau, kan men aannemen dat in 
1990 40 procent van de bevolking van de 
Europese Gemeenschap op 9 procent van 
het territorium zal geconcentreerd zijn.

Enerzijds heeft men dus gebieden waarvoor 
een laag inkomenspeil, ondertewerkstelling, 
een verouderde bevolking, werkloosheid en 
emigratie kenmerkend zijn, en anderzijds 
gebieden die gekenmerkt worden door een 
te grote concentratie van de economische 
bedrijvigheid.
Men kan aldus op pragmatische wijze en 
vrij van elk ideologisch waardeoordeel, 
aantonen dat een regionaal beleid slechts

doeltreffend is zo het past in een europees 
en communautair beleid.

Geen gebrek

Aan voorstellen in die zin ontbreekt het 
geenszins. Zo werd reeds voorgesteld over te 
gaan tot de oprichting van een com
munautair fonds voor regionale ontwikke
ling, met het oog op het coördineren van het 
nationaal beleid. Er werd eveneens voorge
steld een aanzienlijk deel van de afdeling 
„oriëntatie” van het Europese Orientatie- 
en Garantiefonds voor de landbouw 
(EOGFL) aan te wenden voor het scheppen 
van nieuwe industriële werkgelegenheid in 
agrarische gebieden ten gunste van perso
nen die de landbouw verlieten. Tenslotte 
werd een voorstel gedaan om een maat
schappij voor regionale ontwikkeling op te 
richten. Tot op heden werd hiervan evenwel 
niets verwezenlijkt. Om de waarheid geen 
geweld aan te doen dient echter gewezen te 
worden op enkele belangrijke en specifieke 
communautaire interventies zoals deze van
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de Europese Investeringsbank en van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal waardoor bijgedragen werd tot het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheid voor 
zowat 110.000 werklozen en wat de her
scholing mogelijk maakte van uit de kolen
en staalsector afgevloeide werknemers. Men 
mag echter niet vergeten dat de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal EGKS 
haar activiteiten inzake de sociale weder
aanpassing en de beroepsherscholing, ten 
einde het reusachtige probleem van deze 
mutatie in de maatschappij op te lossen, 
slechts heeft kunnen ontplooien dank zij de 
eigen middelen en mogelijkheden waarover 
zij beschikte.

Het was de Hoge Autoriteit die dit mogelijk 
maakte. De EEG daarentegen, heeft niet de 
beschikking over eigen middelen en moge
lijkheden. Daarom ook is zij niet in staat

gebleken het hoofd te bieden aan een ge
lijkaardig probleem noch aan het reus
achtige fenomeen van de professionele en 
sociale mutatie in de landbouw. In te
genstelling tot wat de E.G.K.S. voor de 
werknemers uit de kolen- en staalsector kon 
doen, was de EEG, bij gebrek aan bevoegd
heden en aan middelen, niet tegen het 
fenomeen opgewassen. Afgezien van 
voornoemde specifieke interventies, moet 
men constateren dat de voorstellen van de 
Commissie, hierin steeds gesteund door het 
Europese Parlement, geen enkel weerklank 
vonden bij de Raad van ministers en zeker 
noolt'tot een beslissing hebben geleid.

Er werd tenslotte gezegd dat men diende te 
wachten op de „topconferenties”, wat dan 
ook gebeurde.
De top van Parijs vond plaats in oktober 
1972. Het resultaat was prachtig, veelbelo
vend en volkomen in overeenstemming met 
onze verlangens. De staatshoofden kenden

een hoge prioriteit toe aan de doelstelling 
het structureel en regionaal evenwicht 
ongedaan te maken. Zij hebben zich ertoe 
verbonden hun regionaal beleid te coör
dineren. Zij verzochten de instellingen van 
de Gemeenschap vóór 31 december 1973 
een fonds voor regionale ontwikkeling op te 
richten. Wat gebeurde er na deze prachtige 
verklaringen? Niets.

Dan kwam de „top” van Kopenhagen. De 
top van Parijs voorzag in de oprichting van 
het fonds voor regionale ontwikkeling vóór 
31 december 1973; de top van Kopenhagen 
bracht uitstel. Het fonds voor regionale ont
wikkeling moest op 1 januari 1974 een feit 
zijn.
De „Europese top”, die begin december vo
rig jaar te Parijs bijeen kwam, bevestigde 
dat per 1 januari 1975 het Europees Fonds 
voor Regionaal Ontwikkeling door de 
instellingen van de gemeenschap in werking 
zal worden gesteld.

Eind 1974 was het fonds nog steeds niet op
gericht. Bij de behandeling van de door de 
Raad van ministers vastgestelde ontwerp
begroting heeft het Europese Parlement 
kunnen constateren dat voor de post ,,fonds 
voor regionale ontwikkeling" geen enkel 
krediet werd uitgetrokken.

Sommigen wilden ons doen,aannenien dat 
dit volstrekt onbelangrijk was aangezien het 
belangrijkste in het bestaan ten slotte is, in 
hoop te leven. Toch zal niemand ontkennen 
dat bij de behandeling van een begroting de 
hoop groter is zo voor elke post ook de no
dige geldmiddelen uitgetrokken worden.

(noot van de redactie: de schrijver van dit 
artikel, de heer Andre Colin, is lid van de 
Franse senaat voor de UCDP, de Union 
Centriste des Democratesde Progres. In het 
Europese Parlement behoort hij tot de 
Christen-democratische fractie).

Bevordering vrije ondernemingsgewijze 
produktie van grote betekenis
door: drs. D. F. van der Mei, lid Tweede Kamer voor CHU

De wereldeconomie bevindt zich in heftige 
beroering: De energiecrisis met zijn nog 
steeds merkbare gevolgen, de ontwikkeling 
van de grondstoffenprijzen in het algemeen 
en de ontwikkeling van de wereldhandel 
tonen die sterke beroering ook duidelijk
aan.
In die hele internationale economische 
ontwikkeling heeft Nederland een reflatief 
gunstige positie, in dien wij zien naar het 
resultaat van onze economische betrek
kingen met het buitenland, zoals dat op de 
betalingsbalans tot uiting komt.
Daarnaast echter zitten wij met een enorm 
inflatiegraad. In de gehele westerse wereld 
zien wij de problematiek en de westerse 
wereld is op zoek naar oplossingen voor 
deze problemen.
Een uitermate moeilijke weg.

Eis

Willen wij echter uit deze problematiek 
komen, dan is internationale samenwerking 
een gebiedende eis. In EEG-verband stelt 
men inderdaad pogingen in het werk het 
beleid zo goed en zo kwaad als het gaat te 
coördineren. Er zijn gelukkig naast de 
EEG-meerdere internationale verbanden, 
waarin men een zo hecht mogelijke 
samenwerking onontkoombaar acht. 
Desondanks blijft die samenwerking een 
moeilijke opgave.
Uit de gehele internationale ontwikkeling 
wordt meer en meer duidelijk:
le. dat men alleen door intensief in
ternationaal overleg uit deze problemen 
kan komen;
2e. dat het noodzakelijk is grote aandacht 
aan de structuur van onze economie te 
besteden.
Wat de structuur van onze economie 
aangaat heeft de regering aangekondigd, 
dat zij daarover dit jaar een nota zal uit-’ 
brengen. De structuur van onze economie 
heeft uiteraard steeds ten grondslag gelegen 
aan diverse structuuronderzoeken, die in 
verschillende bedrijfstakken zijn uitge
voerd. Ook in de binnenvaart heeft zo’n 
structuuronderzoek plaatsgevonden. Dit 
onderzoek heeft uitvoerige en waardevolle 
rapporten opgeleverd, die veel in zich 
hebben wat zou moeten worden opgevolgd.

Taak

Bij de gezondmaking van de structuur van 
een bedrijfstak heeft zowel overheid als 
bedrijfsleven een taak. Van overheersend 
belang bij de verbetering van de structuur 
van onze economie is het ondernemings
klimaat, d.w.z. het samenstel van factoren,
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die de investeringsbereidheid beïnvloeden. 
Het gaat hierbij om de investeringsbereid
heid van ondernemingen, die in ons land 
nog steeds werken in het systeem van vrije 
ondernemingsgewijze produktie. Van die 
vrijheid moet men zich — zo wij allen weten 
en dagelijks kunnen ervaren — geen al te 
overdreven voorstellingen maken.
Naast de opvatting van de ondernemer is 
ook de houding van de overheid ten op
zichte van die vrije ondernemingsgewijze 
produktie een belangrijke factor, die de 
investeringsbereidheid beïnvloedt. Gaat de 
overheid er van uit, dat in wezen dit systeen 
van vrije ondernemingsgewijze produktie in 
stand moet worden gehouden, of is zij van 
mening, dat die vrijheid zoveel mogelijk en 
op een doctrinaire wijze moet worden be
perkt?

Men kan dit laatste ook anders formuleren 
door zich af te vragen of men in zijn on
derneming nog perspectieven heeft voor 
voortzetting, gezien de benaderingswijze 
van de overheid.

Grote moeite

Indien men in het bedrijfsleven zijn oor te 
luisteren legt hoort men steeds vaker, dat 
men daar grote moeite heeft met de 
benadering van de vrije ondernemings
gewijze produktie door dit kabinet, of
schoon ik wil toegeven, dat niet elke 
minister of staatssecretaris zich hierover op 
gelijke wijze uit.

Welnu, ook de moeite, die men in het be
drijfsleven heeft met die benaderingswijze

van de overheid, bevordert de in
vesteringsbereidheid niet en — wat vooral 
voor de langere termijn van betekenis is — 
bevordert dus het streven naar verbetering 
van de economische structuur niet.

Indien de overheid — en terecht — aparte 
aandacht aan de structuur van de economie 
wil geven, dan moet zij zich goed realiseren, 
dat daarbij de instandhouding en be
vordering van een vrije ondernemings
gewijze produktie van grote betekenis is.

(Noot van de redactie: Dit artikel is een deel 
van de rede, welke het christelijk-historisch 
Tweede Kamerlid drs. D.F. van der Mei vo
rige week heeft gehouden op de jaarverga
dering van de Christelijke Bond van Onder
nemers in de Binnenvaart).

Drs. D. F. van der Mei

„Goede perspectieven voor 
binnenvaart”

,J)e binnenvaart als bedrijfstak heeft goede 
perspectieven. Dit oordeel is mede geba
seerd op de prognoses, welke in de afgelo
pen jaren zijn gemaakt”. Dit heeft het 
christelijk- historische Tweede- Kamerlid
drs. D J . van der Mei vorige week gezegd op 
de jaarvergadering van de Christelijke Bond 
van Ondernemers in de Binnenvaart. Van 
deze bond is drs. Van der Mei voorzitter.

In het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 
gaf drs. J.W.D. Naber vorig jaar een, volgens 
drs. Van der Mei goede en korte kenschets 
van de situatie in de binnenvaart. Hij 
schreef:

„De binnenvaart heeft als vervoertechniek 
een gunstige uitgangspositie voor het mas- 
savervoer per binnenschip is in feite geen 
reëel alternatief aanwezig. Echter, zoals 
hiervoor reeds werd gesteld, aldus Naber, de 
bedrijfseconomische positie van de binnen- 
vaartbedrijven is zwak, hetgeen de con
tinuïteit in deze sector in gevaar brengt.” 
Drs. Naber behandelde in zijn artikel een 
aantal belangrijke aspecten, die het struc
tuuronderzoek in de binnenvaart aan het 
licht heeft gebracht. Met name het finan
ciële en fiscale klimaat wordt door hem — 
als knelpunt met betrekking tot de toe
komstige ontwikkeling van de particuliere 
binnenvaart gezien.
Het is volstrekt onduidelijk, aldus drs. Van 
der Mei, waarom de overheid op dit gebied 
maatregelen achterwege laat, en hij zei: 
„Wij bepleiten:

a. een verkorting van de afschrijvingster
mijn voor binnenschepen; de Nederland
se ondernemer in de binnenvaart geniet 
voor wat de afschrijvingsmogelijkheden 
betreft, nog steeds minder fiscale facili
teiten dan zijn Belgische of Duitse colle
ga’s:

b. het toestaan van degressieve afschrijvin
gen voor de binnenvaart;

c. het uitbreiden van de investeringsaftrek 
tot in totaal 25 procent (5x5%).”

Versterken

Al deze maatregelen kunnen de structuur 
van de binnenvaart versterken en zij worden 
niet ten onrechte en op basis van het struc- 
tuurrapport gezien als knelpunten met be
trekking tot de toekomstige ontwikkeling 
van de particuliere binnenvaart. Daarom 
moet de overheid er wat aan doen, zo zei 
drs. Van der Mei.
In de ontwikkeling van de binnenvaart 
speelt ook het systeem van de evenredige 
vrachtverdeling een rol. De discussies over 
dit systeem zijn vermoedelijk al zo oud als 
het systeem zelf. Op 18 november 1969 werd 
een wetsontwerp ingediend om te komen tot 
een afschaffing van het huidige systeem van 
evenredige vrachtverdeling.
Sindsdien is echter een hele tijd verstreken. 
Maatregelen van de zijde van de overheid, 
zoals herhaaldelijk door het bedrijfsleven 
bepleit, zijn er niet of nauwelijks gekomen, 
terwijl ook de omstandigheden, waaronder 
oorspronkelijk de wettelijke maatregelen 
tot afschaffing van de evenredige vrachtver
deling werd ingediend, veranderen.
Van de kant van de organisaties der parti
culieren wordt een verbetering van het sy
steem bepleit. Begin april 1974 werden 
hiertoe bij Staatssecretaris van Hulten van 
verkeer en waterstaat voorstellen ingediend. 
Deze voorstellen kregen in mei 1974 een 
aanvulling.

Drs. Van der Mei noemde een enkel ele
ment uit die voorstellen. „Ter verbetering 
van het systeem hebben de organisatie o.m. 
voorgesteld:

a. een systeem van flexibele laad- en lostij
den, gekoppeld aan corresponderende 
tarieven.

b. verder een systeem van periodebevrach- 
ting, waarbij een verlader via de beurs 
een aanvraag moet kunnen doen voor 
één of meer vaartuigen voor een beperk
te periode.

c. er zou ook op jaarbasis moeten kunnen

worden gecontracteerd, ter verkrijging 
van meer vervoerszekerheid.

Naast die voorstellen ter verbetering van de 
evenredige vrachtverdeling hebben de orga
nisaties nog met klem bepleit te komen tot 
een aantal andere structuurverbeterende 
maatregelen, die voor een deel ook in het 
structuurrapport over de binnenvaart wa
ren vermeld.
Er is echter geen reactie gekomen van de 
zijde van de Staatssecretaris. Geen uitnodi
ging van hem om het gevraagde onderhoud 
met hem te doen plaatsvinden. Er is dus 
geen nader overleg geweest”.
Drs. Van der Mei zei: dit in vele opzichten 
een onbegrijpelijke houding te achten. Het 
bedrijfsleven doet voorstellen, maar de 
staatssecretaris reageert niet”. Zo’n houding 
doet bij ons de vraag rijzen, of de staats
secretaris overleg met het georganiseerde 
bedrijfsleven — met organisaties, die reeds 
jarenlang de belangen van de binnenvaart 
behartigen — eigenlijk wel op prijs stelt. 
Overleg is juist thans nodig”.

Overleg

Toegespitst op de binnenvaart bracht drs. 
Van der Mei daarvoor een paar argumenten 
naar voren:

1. er is een structuurrapport - over de 
binnenvaart, met aanbevelingen zowel 
voor de overheid als voor het bedrijfsle
ven.

2. We leven in een tijd van heftige beroe
ring.

3. er komt een „beleidsnota over het 
goederenvervoer”.

„Al deze argumenten brengen mij ertoe 
nogmaals de noodzaak van voortdurend 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven te 
onderstrepen, juist om de structuur van de 
binnenvaart te verbeteren”, aldus drs. Van 
der Mei.

H.L.
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DISCUSSIESTUK CDA

NAAR ééN CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJ
Voorjaar 1973 wendden een aantal Uniele
den, predikanten en anderen, zich tot het 
bestuur van de CHU met een reaktie op de -; 
nota „Op weg naar een verantwoordelijke i 
maatschappij”. Nu we aan de vooravond 
staan van belangrijke beslissingen betref
fend een federatief samengaan met ARP en 
KVP lijkt het mij goed daaraan nog eens te 
herinneren.
Op de komende vergadering zal gediscus
sieerd en beslist worden over de grondslag 
van deze toekomstige samenwerking. Er 
zijn veel amendementen ingediend. En ik 
kan mij best voorstellen, dat er velen zijn, 
die zeggen: wat is dat nu, al dat geharrewar 
over Evangelie of Bijbel; laten we eindelijk 
samen eens aan het werk gaan, want de tijd 
dringt.
Toen meen ik tegen deze houding ernstig te 
moeten waarschuwen. Als het je te doen is 
om een „middenpartij” tussen PvdA en

VVD is een dergelijk streven begrijpelijk. 
Maar daar gaat het ons toch niet om? We 
willen partij zijn met een eigen karakter; 
Christelijke partij. Dat betrekent, dat we 
ons willen laten leiden door de Bijbel en 
daaruit (natuurlijk, mijnheer Mellema!) de 
politieke en maatschappelijke konsekwen- 
ties trekken. Wat zien we nu echter gebeu
ren? Dat maar al te vaag wordt gesproken 
over Evangelie en Evangelische inspiratie. 
Dat ligt uiteraard niet aan dat Evangelie; 
wel aan het gebruik en misbruik van dat 
woord. Al te vaak wordt niet meer bedoeld 
dan een zich erdoor laten inspireren; het 
Evangelie mee raadplegen bij het denken 
van de moderne mens. En zie, dan laat men 
zich maar al te gauw meeslepen enkel en al
leen door een humanistisch, uiteindelijk 
niet bijbelse denkwijze. Dan heeft men zo 
zijn eigen denkbeelden over de taak van de 
overheid, dood en leven, enz.

Dringend

Het is daarop, waar vele trouwe CHU leden 
zo graag dringend willen wijzen. Ze zien 
echt wel in, dat de tegenwoordige tijd roept 
om een zoveel mogelijk samenbundelen van 
hen, die een Christelijke politiek voorstaan. 
Maar dan moet het wel Christelijke bijbel- 
gehoorzame politiek zijn. Niet alles is zo 
maar uit de Bijbel af te leiden. Maar Gods 
beloften en geboden zijn duidelijk. Die vin
den we in Oud- en Nieuw Testament.

Christelijke Politiek is alleen mogelijk in 
een persoonlijke en gezamenlijke omgang 
met Jezus Christus, de Gekruisigde en Op
gestane en dus in een luisteren naar de 
Bijbel. Daarom: laat daarover geen twijfel 
bestaan. Noem de Bijbel als grondslag dui
delijk en . . .  kom ervoor uit in de federatie.

Op deze pagina van het christelijk- 
historisch weekblad „de Neder
lander” wordt opnieuw plaats inge
ruimd voor een discussiestuk inzake 
het CDA. Het is bedoeld ter inleiding 
van de discussie, welke op de 
algemene vergadering van de CHU 
op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 
februari aanstaande zal ontstaan als 
daar aan de orde komt het vaststel
len van de statuten voor het 
samenwerkingsverband van KVP, 
ARP en CHU.

Want grondslag zonder leven eruit is nog 
niets.
Als we met minder tevreden zijn, water bij 
de wijn doen in dit opzicht, dan is dit het 
einde van Christelijke Politiek en dan krij
gen we een middenpartij, die vermorzeld zal 
worden door socialistische en liberale poli
tiek.

Zwolle, 16 januari 1975 Ds. W.A.B. Hagen, 
Ned. Herv. Predikant.

WEES REëEL
Met grote instemming heb ik de discus
siestukken van ds. A. de Haas en van Ing
J.T. Mellema, opgenomen in „de Nederlan
der” van 10 januari j.1. gelezen. Graag wil ik 
nog even wijzen op enkele tot nu toe met ge
noemde aspecten van de zaak.
De CHU heeft altijd willen zijn en is ook al
tijd geweest een politieke groepering waar
van leden van alle Prot. Christelijke kerkge
nootschappen lid konden zijn. Dat hield 
automatisch in en in die geest is ook altijd 
gehandeld dat leden van welk kerkgenoot
schap dan ook (en er zijn er nogal wat in ons 
land!) in aanmerking konden komen voor 
een plaats in het bestuur van de plaatselijke 
verenigingen, in college’s, in Gemeentera
den, Staten ,en ook in de beide Kamers van 
de Staten-Generaal. Bij kandidaatstel
lingen is, naar mijn weten, nooit gevraagd 
aan de betreffende personen: vanuit welk 
beginsel leef, werk en handelt U? Is bij U de 
Bijbel, het Evangelie of Gods Woord uit
gangspunt?
’t Is in de praktijk altijd zo geweest dat ie
mand die kerkelijk meelevend was en op 
wiens gedrag weinig of niets was aan te 
merken in de CHU geaccepteerd werd, niet 
alleen als lid maar ook als vertegenwoor
diger in bovengenoemde functies.
Is er ooit iemand aangevallen omdat hij óf 
de Bijbel als richtsnoer nam óf het Evange
lie óf het Woord van God? Zover ik weet.

nooit. Zelfs degenen, die in die drie for
muleringen verschil menen te zien hebben 
dit nooit gedaan. Zo kon het in ’t verleden 
b.v. gebeuren dat een Beernink en een Jac. 
Kuyser op dezelfde kandidatenlijst voor
kwamen! M.i. is dat altijd een heel gezonde 
en verantwoorde toestand geweest.

Nooit gezien

Nu, nu het beginselorgaan opnieuw aan de 
orde is komt men met allerlei vermeende 
verschillen aandragen, verschillen die men 
voordien blijkbaar nooit heeft gezien, waar
naar men in elk geval nooit heeft gehan
deld.
Het geharrewar dat nu ons de beginselver
klaring is ontstaan, vind ik, neem me niet 
kwalijk (en dit gedt niet alleen voor de CHU 
maar ook voor de ARP en KVP) doodgewo
ne muggenzifterij waarvoor we ons diep 
zouden moeten schamen. Als de CHU per 
sé dat woord Bijbel wil handhaven dan 
moet ze konsekwent zijn en personen die er 
anders over denken nooit meer op een 
kandidatenlijst plaatsen. Immers, deze 
mensen leven dan niet zuiver volgens het 
CHU beginsel!
Voor mij zou als beginselverklaring vol
doende duidelijk zijn: het CDA aanvaardt 
de echte Christelijke naastenliefde als richt
snoer voor het politiek handelen. Daar is 
toch alles mee gezegd?
En meer is, ondanks een andere formule
ring in het beginselprogramma van de CHU 
toch nooit gevraagd?

Ik heb hier eerder al eens op gewezen maar 
toen is er nauwelijks op gereageerd. Ik hoop 
dat er nu meer op gereageerd wordt en dat 
dit van invloed kan zijn bij de besluitvor
ming op de komende algemene vergadering. 
Nog even inhakend op het schrijven van de 
heer Mellema: Er staan voor onze CHU 
mijns inziens twee wegen open:

Ie. Van harte meewerken om te komen tot 
één CDA lijst bij de volgende verkiezingen. 
Misschien is ’t al te laat. Als ’t nog weer vier 
jaren moet duren is ’t zéker te laat. Dan zijn 
we nergens meer.
2e. Alleen verder gaan, op hoop van zegen!

Bennekom H. van Eek.

CDA of CHU en de essentiële problemen
Rond discussie CDA-CHU móet je, dacht 
ik, de volgende punten bestuderen: De 
laatste jaren heeft de CHU behoorlijke ver
kiezingsnederlagen geleden. Dit kwam o.a. 
door verlies van de eigen identiteit en ruzie’s 
bij het samenstellen van de Tweede-Ka- 
merlijsten.
De CHU moet nu over de statuten van het
CDA beslissen:
hetzij positief of negatief.
De andere twee CDA-partijen n.1. ARP en 
KVP namen zitting in het kabinet-Den Uyl 
zonder de CHU.
Nu willen ze echter de CHU wel in CDA- 
verband laten opgaan.
Zoals nu de voorstellen op tafel liggen, gaat> 
de CHU de bijwagenrol vervullen in het 
CDA die thans door de ARP en KVP in het 
huidige kabinet worden ingenomen!
Verder zijn er nog problemen omtrent de 
verschillende stromingen in de partijen: de

KVP heeft een kleine, maar de ARP een 
grotere progressieve stroming, terwijl de 
CHU een centrum gespreksgroep heeft, 
waarmee ook rekening gehouden moet wor
den.
Zoals de KVP, ARP en CHU de laatste ja
ren bij kabinetsformaties gehandeld heb
ben, kun je als partij niet blijven bestaan. 
De CHU of het CDA moet een partij zijn of 
worden die een eigen identiteit heeft en die 
zich sterk afzet zowel tegen de PvdA als de 
VVD.
Ook moeten we als CHU of CDA construc
tief oppositie durven te voeren indien er 
geen goed compromis met partijen als de 
W D  of PvdA mogelijk is.

Waard er J.S. Vroege
secretaris C.H.U — Driebruggen, 
bestuurslid statenkiesvereniging 

„Gouda”.

Bibliotheekwet in Eerste Kamer
De Eerste Kamer behandelde vorige week 
het wetsontwerp inzake het Openbare 
Bibliotheekwerk. In dit ontwerp wordt de 
spreiding van bibliotheken over het land 
geregeld, waarvoor de overheid een subsidie 
verstrekt.

. Een knelpunt , vormt hier de vraag of 
gemeenten, zoals in het ontwerp wordt 
voorgesteld, verplicht kunnen worden door 
de rijksoverheid om een openbare
bibliotheek in stand te houden terwijl zij 
zelf een belangrijk deel van de kosten 
moeten bijdragen.
In de Tweede Kamer was dit verplichtend 
karakter, waarin men een sterke mate van 
overheidsbemoeienis en uitholling van de 
autonomie van de gemeenten zag, voor de

„Europese ministers moeten 
toenemend terrorisme
beteugelen”
Het christelijk-histórisch Eerste-Kamerlid 
mr. F.H. Piket heeft als lid van de Raad van 
Europa de Europese ministers schriftelijk 
gevraagd maatregelen te nemen ter 
beteugeling van het toenemende terrorisme 
in de landen van Europa.
In zijn vragen toonde mr. Piket zich veront
rust over de steeds andere en heviger 
vormen, welke de terroristische acties in en 
rond diverse steden aannemen, over het feit 
dat volslagen onschuldigen — zelfs kin
deren en bejaarden — gegijzeld worden en 
blootgesteld worden aan onmenselijk fysiek 
geweld en mentale spanningen, en over het 
ongestraft blijven van terroristen.
De Raad van Europa kan volgens mr. Piket 
een belangrijke rol vervullen. Hij noemde 
onder andere het uitwisselen van ervarin
gen, het coördineren van preventieve maat
regelen en het gezamelijk optreden tegen 
terreuracties.

H.L.

frakties van KVP, ARP en CHU aanleiding 
om tegen het voorstel te stemmen.

Ook in de senaat bleken die bezwaren te 
leven. In tegenstelling tot KVP en ARP 
toonde de CHU-fraktie zich op dit punt 
echter iets genuanceerder.
De CH-senator mr. F.H. Piket deelde be
zwaren tegen het voorstel op het punt van 
de overheidsbemoeienis maar hij was 
geneigd het voorstel te steunen mits op zeer 
zorgvuldige wijze met -de wensen van 
minderheden in de bévolking rekening 
wordt gehouden en het boekenbezit niet 
ontaardt in en eenzijdige indoctrinatie.

Als de overheid op een evenwichtige wijze 
van haar bevoegdheden gebruik maakt in 
de CHU-fraktie, aldus Piket, bereid dit 
voorstel te steunen.
Een belangrijk positief punt achtte spreker 
dat met dit wetsontwerp aan de achter
uitgang van de financiële middelen van de 
bibliotheken een eind wordt gemaakt. Er is 
thans een situatie ontstaan waarbij de 
financiële middelen teruglopen terwijl het 
aantal uitleningen sterk toeneemt.

Wanneer de staatssecretaris duidelijk 
maakt dat rekening gehouden zal worden 
met de wensen en verlangens van alle be
volkingsgroepen, is de CHU-fraktie van 
oordeel dat de positieve kanten van dit 
wetsvoorstel opwegen tegen de negatieve as
pecten van dit wetsontwerp, aldus Piket. 
Staatssecretaris Meijer (crm) zei in zijn ant
woord dat aandacht gegeven zal moeten 
worden aan de wensen van minderheden bij 
de samenstelling van het boeken- en 
platenbezit in een openbare bibliotheek.' 
Hij achtte de suggestie van de heer Teijssen, 
die namens KVP en ARP sprak, om de 
subsidieregeling los te maken van dit 
wetsvoorstel onhaalbaar.
De subsidiering van de bibliotheken mag 
zijns inziens niet worden losgemaakt van 
een wettelijke regeling inzake de struktuur 
van het bibliotheekwezen,

H. van Spanning

Vormingscursus

BURGER EN GEMEENTELIJK BELEID
In samenwerking met het vormingscentrum Kerk en Wereld te Driebergen organiseren 
KVP en CHU in het voorjaar 1975 weer cursussen over de vraag:
welke (machts)mogelijkheden heeft de burger tot beïnvloeding van het gemeentelijk beleid? 
Het is een bekend feit dat gemeenteraadsleden niet altijd snel en ter zake reageren op 
actuele gebeurtenissen in hun gemeente. Hoe kan je daar als gewoon burger iets aan doen? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je ook werkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming over 
de concrete dagelijkse problemen iri je eigen gemeente. Kort samengevat, wat houdt in
spraak in. ,

In deze cursussen zullen wij proberen de vraag te beantwoorden door wie of waardoor de 
dagelijkse situatie wordt bepaald van mensen die in een bepaalde gemeente wonen.
Centraal in deze cursussen als methode om bovenstaande problematiek te benaderen is een 
gemeentelijk simulatiespel.
Nadere inlichtingen over de cursussen worden graag verstrekt door:
Hans Schuman, Kerk en Wereld, Driebergen, tel. 03438-2241 en Tony Colijn, partijbureau 
KVP. tel. 070-653934.

BON
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Ik geef mij op voor de cursus burger en gemeentelijk beleid op 14/15 februari 
1975.

(Reiskosten komen voor rekening van de deelnemers, cursuskosten komen voor 
rekening van het CDA).

NB.
U kunt deze bon verzenden aan: Kerk en Wereld,

t.a.v. Petra Klerks 
de Horst 1,
Driebergen.
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Christelijk-Historische statenleden en door: J. H. Reinders, eindredacteur

„Gemeentebeleid", orgaan van de Vereniging

het Christen-Democratisch Appel van CHU-leden gemeente- en provinciebesturen

Vanuit de kring der Christelijk-Historische 
Statenleden is de wens voortgekomen tot 
een meer voortdurend onderling contact. 
Dit verlangen werd in de eerste plaats inge
geven door de omstandigheid dat vanuit de 
CH-statenfracties, tesamen met de fi-acties 
van de andere confessionele partijen nauw 
tot zeer nauw wordt samengewerkt.
In enkele provincies opereren in de provin
ciale staten reeds CDA-fracties waaraan de 
buitenstaander van de leden de CH-, AR- of 
KVP-achtergrond niet meer kan her
kennen.
Deze leden, met hun onderscheidene ach
terbannen hebben zich voorafgaande aan 
de jongste statenverkiezingen sterk ge
maakt om één CDA-lijst, één CDA-pro
gram en één CDA-fractie te vormen.
Deze activiteiten zijn nu achter de rug en 
tegen de achtergrond van de op landelijk 
niveau niet altijd sprekende vorderingen op 
de weg naar een christen-democratische 
eenheid dreigen het élan en de gewekte ver
wachtingen in de publieke opinie te ver
minderen in plaats van te versterken.

, Contact

Om deze redenen hebben de CH-statenle
den, tesamen met de bestuursleden van de

kamerkringen en de CH-leden van de 
Staten-Generaal onderling contact gezicht. 
Zij wilden middelen beramen om stimule
rend te werken op landelijke CDA-ont- 
wikkelingen.
Er zijn nu twee vergaderingen gehouden, 
beide geleid door drs. J. van Dis, de CH-ge- 
deputeerde in Noord-Holland.
De eerste vergadering heeft geleid tot het 
schriftelijk voorleggen aan het dagelijksbe- 
stuur van de Unie van de vraag: op welke 
wijze naar het oordeel van dit bestuur de 
samenwerking in CDA-verband kan wor
den geëffectueerd, ook in die provincies 
waar men nog niet met één lijst, één fractie 
en één program werkt.
Het lijkt zinvol dat het dagelijks bestuur 
zich met deze problematie bezig houdt, ook 
indien deze vraag (nog) niet in alle gewesten 
tot een bevredigend antwoord kan leiden. 
In de tweede vergadering werd besloten de 
algemene vergadering twee brieven te 
schrijven.
In de eerste wordt gevraagd, naar aanlei
ding van artikel 2 in de ontwerp statuten 
der CDA, om toch vooral met een grote 
waardigheid en distantie over zaken als de
ze te discussiëren.
In de tweede brief wordt de algemene ver
gadering voorgesteld met betrekking tot

deze statuten het advies van de Unieraad te 
volgen.
Over deze en andere zaken is diepgaand 
van gedachten gewisseld. Zo diepgaand, dat 
tevens werd besloten om, als na de komende 
algemene vergadering het CDA door de 
CHU is aanvaard, via de wetenschappelijke

instituten der confessionele partijen, op 
eenzelfde niveau contacten te zoeken met 
onze KVP- en AR-broeders.
Moge langs deze weg het CDA een stap na
derbij komen.

J.H. Reinders.

r
Betaling abonnementsgeld 1975 voor het 

CH. weekblad „De Nederlander”
Een aantal abonnees op het C.H. 
Weekblad „de Nederlander” was zo 
vriendelijk het abonnementsgeld 
voor 1975 per giro of op andere wijze 
over te maken. Daarvoor zeggen wij 
dank. Ondanks het feit, dat enkele 
malen werd gepubliceerd in het 
weekblad, dat de abonnementsprijs 
voor 1975 inplaats van ƒ  17,50 moest 
worden verhoogd tot ƒ  20,—, werd 
dit door velen over het hoofd gezien

en werd aan ons nog ƒ  17,50 toege
zonden. Wij verzoeken die abonnees 
vriendelijk het aanvullende bedrag 
ad ƒ  2,50 alsnog over te maken op 
postrekening no. 70154, ten name 
van administratie Stichting Unie
pers, Voorburg. De acceptgirokaar
ten voor de abonnees die nog niet 
hebben betaald worden medio 
januari verzonden.

De Administratie.

Pessimisme over economische positie van Europa
(van een correspondent)

De Europese consumenten, die begin 1974 
al betrekkelijk ongunstig oordeelden over 
de economische positie, bleken eind vorig 
jaar opnieuw pessimistischer te zijn 
geworden. Dat pessimisme groeide vooral in 
Ierland en Italië. Ook voor de toekomstige 
ontwikkeling denkt de consument niet 
gunstig, aldus het meest recente maande
lijks conjunctuurverslag van de Europese 
Commissie, dat enkele dagen geleden is ge
publiceerd.

De consumenten, zo blijkt, zijn in het 
bijzonder bang voor een toenemende werk
loosheid. In Italië, Ierland, Nederland,

België en Frankrijk verwacht meer dan een 
derde van de ondervraagden dat de werk
loosheid zich in de komende twaalf 
maanden nog in opgaande lijn zal bewegen. 
In Denemarken en Duitsland, landen waar 
de werkloosheid bijzonder sterk is gestegen, 
oordeelt men iets minder pessimistisch over 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktsituatie is de laatste 
maanden verslechterd. In Denemarken ver
vijfvoudigde het aantal werklozen in één 
jaar en in Duitsland zijn er 2,5 maal zoveel 
mensen zonder werk dan een jaar eerder. 
De kosten van levensonderhoud zijn in de 
laatste maanden in versneld tempo 
gestegen, hoewel de prijsontwikkelingen

van land tot land grote verschillen vertonen. 
De stijging van de consumentenprijzen 
varieert van 6,5 procent (Duitsland) tot niet 
minder dan 24,3 procent (Italië) in één jaar.

Ongerust

De consumenten maken zich over de prijs
stijgingen duidelijk ongerust. De Ierse en 
Nederlandse verbuikers verwachten een nog 
verdere versnelling van de prijsstijging. De 
Duitse, Belgische, Deense en Franse 
consumenten daarentegen vermoeden dat 
de prijsstijginggen niet meer zulke vormen 
zullen aannemen als in het begin van 1974. 
De meest recente indexcijfers wijzen uit, 
aldus de conjunctuurverslag, dat de in

dustriële produktie in de Gemeenschap als 
geheel is gedaald. In alle lidstaten en in de 
meeste bedrijfstakken dalen de orderont- 
vangsten. Het aantal ondernemers dat zich 
zorgen maakt óver de voorraden eindpro
dukten neemt toe en de bezettingsgraad in 
de industrie wordt lager.

In de meeste landen van de EG hield de 
daling van de produktieactiviteit in de 
metaalverwerkende industrie aan. Het pro- 
duktieniveau was aanzienlijk lager dan een 
jaar tevoren, hoewel de activiteit in de 
scheepsbouw zeer levendig bleef. Ook de 
activiteit in de bouwsector was betrekkelijk 
zwak.

Europese oplossing voor de Energiecrisis
door prof. dr. Friedrich Burgbacher, lid van het Europese parlement

Bij vele burgers van onze Gemeenschap 
dreigt de mening ingang te vinden dat de 
aardoliecrisis eigenlijk helemaal niet zo erg 
was en nu'blijkbaar voorbij is. Dat is en 
blijft een schromelijke vergissing. De crisis 
is geenszins voorbij, niet wat de 
hoeveelheden noch wat de prijzen betreft en 
al evenmin wat betreft de moeilijkheden die 
voor de betalingsbalansen van de landen 
van de westerse wereld zijn ontstaan.

De Commissie en enkele landen van de 
Gemeenschap hebben energieprogramma’s 
tot 1985 opgesteld. Toch zijn dit eerder nog 
intentieverklaringen dan concrete maat
regelen ter leniging van de energienood, die 
daarom zo nijpend is, omdat voor alle ver
vangende energievormen honderden miljar
den DM moeten worden geïnvesteerd. Plan
ning en bouw van de hiertoe benodigde 
installaties (ongeacht of dit nu thermische 
centrales, kernreactoren of installaties voor 
het vloeibaar maken of vergassen van kolen 
zijn) zullen vijf tot tien jaar in beslag 
nemen. De meeste nieuwe installaties voor 
het opwekken van energie zullen vóór 1984 
geen energie kunnen leveren, wanneer met 
de planning ervan thans niet daadwerkelijk 
een begin wordt gemaakt. Van ons optreden 
nu, zal het afhangen of wij de energiecrisis 
op den duur onder controle krijgen ofwel of 
wij er ons steeds dieper inwerken.

Enige hoop

Enige hoop op een overmeestering van de 
energiecrisis biedt het opvoeren van de 
aardgaswinning en de bouw van ker
nreactoren. Maar, of dit in de door de EEG- 
Commissie aangegeven omvang ook moge
lijk is, is meer dan twijfelachtig. Aangezien 
de Gemeenschap over voldoende kolen be
schikt, ligt het voor de hand dat wij ons

intensief met de bestaande procédés voor 
het vergassen van kolen en met de proef
installaties bezighouden en in het bijzonder 
op dit terrein research laten verrichten, op
dat dit soort installaties zo spoedig mogelijk 
in bedrijf zou kunnen gesteld worden.

Weliswaar zullen ook deze installaties pas 
tussen 1980 en 1985 operationeel zijn. Maar 
dat is, voor de energievoorziening, immers 
juist het kritieke tijdstip, met als 
culminatiepunt van het jaar 1985.

Bij de huidige prijsverhoudingen is dit uit 
kolen verkregen gas nog duurder dan het 
natuurlijke aardgas. Wij weten echter reeds 
van betrouwbare zijde dat bv. het Neder
landse aardgas binnen enkele maanden 
aanzienlijk duurder wordt en dat de andere 
aardgasbronnen de prijsstijging zullen 
volgen. Ik moet helaas ook voorspellen dat 
ook voor de olie nieuwe prijsverhogingen 
voor de deur staan. Hoe duurder aardolie en 
aardgas worden, des te economischer wordt 
echter het procédé voor de vergassing van 
kolen.

Wij zullen eraan moeten wennen dat wij dit 
probleem niet uitsluitend moeten zien als 
een probleem op het stuk van de energie
huishouding, maar ook als een dringend 
probleem op het stuk van ons monetaire be
leid, en onze betalingsbalansen. Elk jaar 
stromen immers tussen de 100 tot 125 
miljoen dollar uit de westerse naar de 
Arabische wereld. Tot welke moeilijkheden 
dit voor enkele landen van de Gemeenschap 
heeft geleid, kan ieder vo' r zich uitmaken.

De vergassing van Europese kolen betekent 
Europees kapitaal, Europese werkge
legenheid, betaling in Europese valuta en 
bijgevolg een verlichting van de toch al 
onder druk staande betalingsbalansen.

(noot van de redactie: De auteur van dit 
artikel, prof. dr. F. Burgbacher, is lid van 
het Europese parlement. Hij maakt deel uit

van de christen-democratische fractie. Hij is 
in West-duitsland parlementslid voor de 
CDU).

Zo denk ik
er over

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

FISCALE KABINETSPOLITIEK
„De Nederlander” van 17 februari laatstle
den bevat enige stellingen van het kamerlid 
Mr. W. Scholten betre&nde het toekomstig 
fiscaal beleid, stellingen waarmede wij het 
grotendeels eens kunnen zijn.

Betreffende de voorzieningen in het fiscale 
winstbegrip met het oog op de geldontwaar
ding, had ik de stelling van de Heer Schol
ten gaarne wat meer uitgediept willen zien. 
Het gaat om het volgende vooral voor de 
middenstand belangrijke punt. Zodra een 
middenstander zijn bedrijfspand, waartoe 
vaak ook de woonruimte behoort gaat ver
kopen, bij voorbeeld aan een zoon die het 
bedrijf zal voortzetten, wordt in beginsel o- 
ver het verschil tussen de werkelijke waarde 
van het pand en de balanswaarde, be
houdens een franchise van ƒ  15.000,— voor 
de Inkomstenbelasting een heffing toege
past die zelfs 50 procent kan bedragen. De

voormelde franchise dient zogenaamd om 
de inflatie op te vangen!
De oorspronkelijke bedoeling van de hef
fing is geweest om de door afschrijving in 
het verleden bespaarde belastingen alsnog 
in te vorderen. Edoch door verder te gaan 
dan de werkelijk afgeschreven bedragen 
heeft men het doel wel royaal voorbij ge
schoten, zeer ten nadele van de toch reeds 
zo geplaagde middenstand.
Daarbij komt nog dat de bepaling van ‘de 
werkelijke waarde van een bedrijfspand wel 
steeds aanleiding moet geven tot een naar
geestig touwtrekken met de fiscus.
Een en ander klemt te meer waar de waar
destijging van privé-panden tengevolge van 
de inflatie „voorlopig” niet wordt belast, 
hetgeen de onbillijkheid des te flagranter 
maakt.

Heteren. Mr. J.D. Ie Grand.
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Lohman en zijn voorouders
In de maand juni maakten versehillende 
bladen er melding van, dat vijftig jaar gele
den in Den Haag overleed mr. A.F. de Sa- 
vornin Lohman, Minister van Staat. En een 
van de grote figuren uit de schoolstrijd. En 
een rustend notaris, de heer A.C. Cool Sr. te 
Usselstein in de provincie Utrecht herinner
de zieh, dat hij de boerderij Reinestein had 
geveild, gelegen in ’t Benedeneind te Jut- 
phaas, omdat die boerderij moest verdwij
nen voor de nieuwe auto-snelweg Utrecht- 
Den Bosch. En hij wist, dat er een verband 
was.

De boerderij Reinestein maakte vroeger 
deel uit van de heerlijkheid Reinestein, en 
met die heerlijkheid werd op 13 maart 1762 
beleend Sigismund Pieter Alexander graaf 
van Heiden tot Entinge (en Reinestein) 
Drost van Drenthe. Hij had de heerlijkheid 
Reinestein gekocht van zijn neef, een baron 
van Heiden, grootkamerheer van Willem V 
en beschreven in de ridderschap van 
Utrecht. Vele regenten in de tijd van de re
publiek werden ,,Heer”, doordat zij zich een 
heerlijkheid kochten, met de daaraan ver
bonden titel. Zo is de Vrije en Hoge Heer
lijkheid Ameland door koop in het bezit ge
komen van Johan Willem Friso en als ge
volg daarvan draagt H.M. de Koningin in 
de lange rij van titels ook nog altijd die van 
Vrijvrouwe van Ameland. De dichter Con- 
stantijn Huygens werd Heer van Zuilichem 
en Zelhem.
Maar het gaat ons nu om een dochter van 
bovengenoemde graaf van Heiden tot En
tinge en Reinestein, nl. Frederika Louise 
Wilhelmina, gravin van Heiden. Zij trouwde 
nl. met Maurits Adriaan de Savornin Loh
man, die in de stad Groningen en de Om
melanden verschillende hoge ambten be
kleedde.
Zijn geslacht werd door Koning Willem I in 
de adelstand verheven met de erfelijke titel 
van jonkheer.
Koning Willem I heeft nl. verscheidene 
voorname families in de adelstand verhe
ven. Families, die hoge posten hadden be
kleed in de Republiek. Maar hij hield daar
bij ook rekening met de afstamming en dat 
in de geslachtsboom van de Savornin Loh- 
mans een gravin van Heiden voorkwam, 
heeft daarbij stellig een rol gespeeld. Want 
andere Lohmans werden niet in de adel
stand verheven.

Oud geslacht

Maar via het grafelijk geslacht Van Heiden 
kon Lohman toch maar spreken van een ver

voorgeslacht. In 1178 is er al een Alardus de 
Heithen bekend, uit het vlek Heiden of He
den in Westfalen, een verre voorzaat van het 
grafelijk geslacht Van Heiden, dat in de tijd 
van stadhouder Willem V zo bekend was 
aaii het stadhouderlijk hof Een tak uit het 
geslacht Heiden vinden we later in Rusland 
terug, eerst bij de marine, later ook in ande
re takken van dienst in het Rijk van de 
Tsaar.

De Lohmans

Het geslacht Lohman komt eveneens uit 
Duitsland, maar dan uit het graafschap 
Bentheim, dat in de tijd van de Republiek 
zo nauw met Nederland was verbonden. 
Meindert Lohman was burgemeester van 
Neuenhaus en dat ligt dichtbij de Nederl. 
grens. Hij overleed in 1635. Zijn zoon was 
rechter in Neuenhaus, maar zijn kleinzoon, 
Meinhard Lohman, woonde in Groningen 
en was er stedelijk betaalmeester. Te Sa- 
mern bij Schüttorf is evenwel nog het erf 
„Lohman", waar dit geslacht oorspronkelijk 
vandaan komt.

Het geslacht Lohman is in Groningen zeer 
in aanzien gestegen. Mr. Meyndert Lohman 
mocht zich al heer van Lellens noemen en 
zijn zoon mr. Witius Hendrik Lohman, heer 
van Lellens en burgémeester van Groningen 
(1734-1810) trouwde Anna Adriana de Sa
vornin, vrouwe van Zonnemaire. Zonne- 
maire ligt op Tholen. Maar het geslacht Sa
vornin was eigenlijk afkomstig uit Zuid-

w

i
V ï'l

Jhr. A.F. de Savornin Lohman.

Ptrfitiek 
Overzicht
archief van de Nederlandse politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
endeSavornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 11 x per jaar.

Polhidk Overzicht is het enige Nederiands’e biad ir  
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 biedtfeitelijke 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;.
Adres:--
Plaats:

□ 2 3

O  abonneert zich met ingang van............................ tot wederopzegging op
Politiek Overzicht è f21,50 per jaar

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

Frankrijk, en aldaar nader uit Montilimar 
in de Dauphiné.

En zo voegen zich de lijnen Lohman en De 
Savornin bij elkaar, en komen we tot het ge
slacht De Savornin Lohman, waarin Bent
heim en Zuid-Frankrijk zijn verbonden, 
terwijl daarna de verbinding tot stand 
kwam met het grafelijk geslacht Van Hei
den, waarvan hierboven sprake was.

Van Moeders zijde

De moeder van mr. A.F. de Savornin Loh
man heette Francoise Isabella Henriette de 
Ranitz. Dit geslacht, oorspronkelijk Ra- 
nisch, komt uit Görlitz. Maar Joham Sigis
mund Ranisch, geboren omstreeks 1646, 
volgde het voorbeeld van vele Duitsers en 
nam dienst in het leger van de Republiek. 
Hij diende als ritmeester bij de cavalerie. 
Later bekleden zijn nakomelingen ook bur

gerlijke ambten en door huwelijk met ie
mand uit het oude Groningse geslacht Tjas- 
sens kregen zij vaste voet in Groningen en 
bekleedden er belangrijke po.sten.

Natuurlijk is het verleidelijk, te proberen, 
uit zulk een voorgeslacht het een en ander 
te distilleren over de man, waarom het hier 
eigenlijk gaat. Jhr. Alexander Frederik de 
Savornin Lohman, raadsheer in het Hof te 
Den Bosch, lid van de Tweede Kamer, pro
fessor, voorman van de Doleantie, Minister, 
leider van de CHU en in meer dan één geval 
een vertrouwd raadsman van Koningin 
Wilhelmina. Hij was een man met een 
scherp profiel en hij had zijn hart verpand 
aan de vrijheid op geestelijk gebied.
Maar of zijn karakter en zijn levensrichting 
mede bepaald werd door zijn voorgeslacht, 
wie zal het zeggen? Wie zal zeggen, wat de 
herinnering aan zijn „voorzaten” voor hem 
persoonlijk heeft betekend?
In elk geval zijn wij notaris Cool dankbaar, 
dat hij ons de gegevens verstrekte over de 
historische achtergrond van het geslacht De 
Savornin Lohman.

(Met toestemming van de hoofdredactie 
overgenomen uit het „Fries Dagblad”).

Taakverdeling in de 
Tweede-Kamerfraktie van de CHU
Binnen de Tweede-Kamerfractie van 
CHU zijn de taken als volgt verdeeld:

de

ambtenarenzaken, Wisselink, (plaatsver
vanger Scholten).
binnenlandse zaken, Wisselink, (Tolman), 
buitenlandse zaken, Kruisinga, (Van der 
Mei).
civiele verdediging, Tilanus, (Wisselink). 
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, 
Tilanus, (Van Leijenhorst). 
defensie, Scholten, (Wisselink). 
economische zaken, Van der Mei, 
(Kruisinga).
financiën, Scholten, (Wisselink). 
handelspolitiek. Van der Mei, (Kruisinga). 
inlichtingen en veiligheidsdienst, Kruisinga. 
Justitie, Scholten.
kernenergie, Kruisinga, (Van Leijenhorst). 
landbouw en visserij. Tolman, (Wisselink). 
midden- en kleinbedrijf. Van der Mei, 
(Wisselink).
milieuhygiëne, Van Leijenhorst, 
(Kruisinga).
naturalisaties, Wisselink, (Scholten). 
onderwijs. Van Leijenhorst, (Wisselink). 
ontwikkelingssamenwerking, Van der Mei, 
(Kruisinga).
rijksuitgaven, Van der Mei, (Kruisinga). 
sociale zaken, Tilanus, (Kruisinga). 
Suriname en Nederlandse Antillen, Tilanus, 
(Tolman).
verkeer en waterstaat. Tolman, (Wisselink). 
verzoekschriften, Scholten, (Van
Leijenhorst).
volksgezondheid, Tilanus, (Van
Leijenhorst).
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 
Tolman, (Tilanus).

Ontvangen
publikaties

,^uUetin”, tijdschrift voor documentatie 
voor en bezinning op het christelijk on
derwijs, uitgaande van de stichting Unie 
„School en Evangelie” — december 1974; 
abonnementsprijs ƒ7,50 per jaar; 
secretariaat Van Breestraat 14, Amster
dam-1007.

Het decemh ̂  nummer van dit tijdschrift — 
dat dank zij n verrassende abonnemen
tenaanwinst bli^.t verschijnen — bevat veel 
documentatie over de kwestie — Los. Dit is 
de zaak over het ontslag van leraar gods
dienstonderwijs G.J. Los van het Carolus 
Clusiuscollege te Zwolle. De leraar werd 
ontslagen omdat hij lid is van de CPN. 
Onder het motto ,Zwolle '74/ schemering of 
dageraad” worden gepubliceerd verklarin
gen van het schoolbestuur, de ontslagbrief, 
een uiteenzetting van collega’s, die het 
standpunt van Los delen en een beschou
wing van drs. T.M. Gilhuis, voorzitter van 
de Unie.

„Uniepost”, orgaan van de stichting Unie 
„School en Evangelie”, 1ste jaargang 
nummer 2 (d.d. 30-11-1974), secretariaat 
Van Breestraat 14, Amsterdam-1007.

Dit viermaal per jaar verschijnend blad is 
vooral bedoeld ter ondersteuning van de 
jaarlijkse Uniecollectie, de collecte ter be
vordering van het christelijk onderwijs. 
Daarnaast geeft „Uniepost” voorlichting 
over de eigenheid van de school met de 
Bijbel.

H.L.

werkwijze der kamer, Kruisinga. 
wetenschappen, Van Leijenhorst, 
(Kruisinga).

Onderverdeling van enige departementen: 
Binnenlandse zaken: Tolman: gren
swijzigingen Wisselink: overige on
derwerpen
CRM: Van Leijenhorst: recreatie;
massamedia Tilanus: cultuur en maat
schappelijk Werk.
Defensie: Scholten: algemeen Wisselink: 
personeelszaken.

Afgevaardigen naar internationale 
parlementen Beneluxparlement: Van der 
Mei. Europees Parlement: Scholten 
Lid van het presidium der kamer: Van der 
Mei.

Degenen, die met een van de CHU-kamer- 
leden over een bepaald onderwerp van 
gedachten wil wisselen, doet er goed aan 
contact op te nemen met het fractie- 
secretariaat, telefoon- 070-614911 (Bin
nenhof la  te Den Haag). De fractiemede
werkers zijn te allen tijde bereid nader over
leg met de kamerleden mogelijk te maken.

H.L.

Bereikbaarheid
CHU-Kamerleden
De adressen en de telefoonnummers van de 
leden van de Tweede-Kamer-fractie van de 
CHU zijn: 
dr. R.J.H. Kruisinga
Wassenaar, Prins Frederiklaan 6, tel. -
01751-78872 '
drs. G. van Leijenhorst
Garderen, Paleisweg 7, tel. 05776-359
drs. D.F. van der Mei
De Meern-2543, Meentweg 96, tel. 03406-
2130
mr. W. Scholten
Leidschendam, Kievitlaan 2, tel. 070- 
276785
drs. A.D.W. Tilanus
Arnhem-6004, Karthuizerstraat 68, tel.
085-615067
T. Tolman
Oldeholtpa - POST WOLVEGA - 9530, 
Hoofdweg 53, tel. 05610-2463 
H. Wisselink
Bathmen, Schipbeeksweg 13, tel. 05704- 
1395

De adressen en de telefoonnummers van de 
leden van de Eerste-Kamer-fractie van de 
CHU zijn:

jhr. Mr. L.E. de Geer van Oudegein 
Nieuwegein- 2544, Oudegein, tel. 03402- 
1471 
J. Heij
Scherpenzeel Gld.-2797, Burgem.
Royaardslaan 2, tel. 03497-1997
prof. dr. J.W. van Hulst
Amsterdam-1005, Oosterpark 33, tel. 020-
359458
S.R. Knottnerus
Stadskanaal, Stationsplein 44, tel. 05990- 
2137
mr. F.H. Piket
Den Haag-2023, Wildhoeflaan 22, tel. 070-
257844
D. Rijnders
Amstelveen-1134, Mr. Nardeslaan 16, tel.
020-414673
mr. dr. K. de Vries
Leeuwarden-9003, Emmakade 138, tel. 
05100-26853.
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Door wie is herziening van de grondwet mislukt ?
door H. van Spanning

Het debat over de nota grondwetsher- 
zieningsbeleid wordt door PvdA, PPR en 
D’66 als mislukt beschouwd. Toen tijdens 
de discussie bleek dat in de Kamer geen 
meerderheid was voor het denkbeeld een 
gekozen formateur en een districtenstelsel 
in de grondwet op te nemen staken de 
woordvoerders van de ,Jinkse drie” hun te
leurstelling niet onder stoelen en hanken. 
De schuld hiervan werd geschoven op de 
christen-democratische partijen. KVP, 
ARP en CHU zouden beloften aan de kie
zers niet waarmaken. Hun staatsrechtelijke 
vernieuwingsdrang uit de jaren zestig zou 
als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

Dit verwijt is echter volkomen misplaatst. 
Afgezien van het feit dat de voorstellen 
meer inhielden dan de gekozen formateur 
en het districtenstelsel — onder andere op 
het punt van de grondrechten en de open
baarheid van bestuur, waar de Kamermeer
derheid positief op heeft gereageerd- is het 
een onhoudbare stelling dat de christen-de- 
mocraten grondwettelijke vernieuwing van 
het kiesstelsel en de regeringsvorming heb
ben tegengehouden. Nog veel minder is er 
sprake van dat KVP, ARP en CHU een 
„draai zouden hebben genomen”.

Hoe lagen de feiten?

Van begin af aan hebben KVP, ARP en 
CHU zich — in de discussie over staat
srechtelijke vernieuwing — niet bij voor
baat gekeerd tegen een districtenstelsel 
maar tegen een gekozen formateur. De 
„linkse drie” hebben daarentegen het 
districtenstelsel steeds onvoorwaardelijk 
gekoppeld aan de gekozen formateur.

Van het begin af aan was dan ook duidelijk 
dat invoering van deze combinatie een on
haalbare kaart was.
In het voorjaar van 1971 werd een initiatief- 
voorstel-Van Thijn, Goudsmit, Aarden, 
waarin de gekozen formateur was opgeno
men door de Tweede Kamer verworpen. 
Toen de Kamer zich tegen de gekozen for
mateur had uitgesproken trokken de initia
tiefnemers voordat over het districtenstelsel 
kon worden gestemd hun voorstel in, omdat 
zij de gekozen formateur niet wilden ont
koppelen van het districtenstelsel.

Voorstel kabinet

In de nota grondwetsherziening kwam het 
kabinet echter opnieuw met het voorstel tot

invoering van de gekozen formateur en het 
districtenstelsel.
In feite waren de argumenten hiervoor niet 
indrukwekkend. Steun vond dit denkbeeld 
slechts in de programs van PvdA, PPR en 
D’66 („Keerpunt’O en in een voorstel van de 
staatscommissie-Cals-Donner, die over de 
grondwetsherziening heeft geadviseerd. Dit 
voorstel haalde in de staatscommissie ech
ter een uiterst krappe meerderheid van ne
gen tegen acht stemmen.
Het kabinet beriep zich in de verdediging 
van dit voorstel tegenover de christen-de
mocraten op de staatscommissie; het 
rapport van de commissie-Duidelijkheid, 
destijds opgesteld door de „groep van 18” 
en het feit dat sinds de behandeling van het 
initiatiefvoorstel-Van Thijn twee verkiezin
gen voor de Tweede Kamer zijn gehouden.
Deze argumentatie is echter niet sterk. 
Het beroep op de staatscommissie werd 
reeds tijdens de commissievergadering over 
de nota grondwetsherziening door Tilanus 
weerlegd met een citaat uit het mondeling 
ovetleg met de Kamer op 28 september 
19iS7. Hier werd van regeringszijde nadruk
kelijk gesteld dat de leden der staats
commissie niet worden beschouwd als

Problemen rondom de kinderbescherming

Een zwak b e l e i d

door: mr, W. Scholten, lid van de Tweede Kamer voor de CHU

Vorige week hebben we als Tweede-Kamer
commissie voor justitie een gehele dag met 
staatssecretaris Glastra van Loon (D’66) van 
gedachten gewisseld over de kinderbescher
ming. Een bijzonder belangrijke problema
tiek, waar het hier gaat om kinderen in 
nood, en daardoor veelal om gezinnen in 
nood.
Helaas kan mijn conclusie na een volle dag 
van dehat met deze bewindsman niet an
ders zijn dan: „een zwak beleid”. Zwak om
dat het duister bleef met welke beleidsvisie 
deze staatssecretaris zyn taak vervult. Zwak 
ook omdat vele beslissingen veel en veel te 
lang op zich laten wachten.

Grote belang

Van mijn kant heb ik in het debat onder
meer gewezen op het grote belang gelegen 
in de positie van het gezin in onze samenle
ving. in veel publikatie in de kring van de 
kinderbescherming wordt ruime aandacht 
gegeven aan de noodzaak de structuren van 
onze samenleving te wijzigen. Maar weinig 
lees ik over de noodzaak de positie en de 
wijze van functioneren van het gezin te ver
sterken. in dit verband heb ik ook mijn 
vrees uitgesproken dat de kinderbescher
ming wordt verpolitiekt. Het is van het 
grootste belang dat de polittiek zich met de 
kinderbescherming bezig houdt en daar
voor een klimaat schept waarmee het wel
zijn van het kind zo goed mogelijk wordt 
gediend. Maar niet dient de wijze van hulp
verlening — zoals sommigen onomwonden 
stellen — dienstbaar te worden gemaakt 
aan de „gewenste” hervormingen van de 
maatschappij (overigens: door wie ge
wenst?).
Wanneer zo de kinderbescherming dienst
baar wordt gemaakt aan politieke doelein
den, staat het kind in nood niet meer cen

traal. En dan zou de kinderbescherming op 
ernstige wijze worden ondergraven.

Weinig kracht

Een belangrijk punt in de discussie vormde 
de rechtspositie van de minderjarigen en 
hun ouders. Verlaging van de leeftijd van 
minderjarigheid tot 18 jaar wordt door na
genoeg iedereen — ook door mij — als een 
juiste doelstelling op korte termijn gezien. 
Helaas bleek niet dat de staatssecretaris al 
op enigszins belangrijke mate gevorderd is 
met de wetgevende voorbereiding van deze 
maatregel, ik erken dat er vele en ook grote 
problemen zijn (ook in het financiële vlak), 
maar ik kan mij niet aan de indruk onttrek
ken dat de bewindsman weinig kracht ach
ter zijn voornemens zet. Of besteedt hij zo
veel tijd en werkkracht aan — toch niet te 
realiseren — wijzingen van de grondwet?
Een even trage gang van zaken bleek ook 
uit het probleem van minderjarige kinderen 
die van huis zijn weggelopen en tijdelijk 
door „alternatieve” hulpverleners worden 
opgevangen, zonder dat de ouders van hun 
verblijfplaats op de hoogte worden ge
bracht. Krachtens de thans geldende straf
wet (artikel 280 van het Wetboek van Straf
recht) is dit een strafbare handeling. Het 
beleid van de kant van de overheid ten aan
zien van de toepassing van dit strafartikel is 
echter niet duidelijk. Ook de rechtspraak is 
niet eensluidend. Reeds een jaar geleden 
zegde de staatssecretaris toe op dit punt 
landelijke richtlijnen uit te vaardigen.
In de loop van 1974 opende hij overleg met 
onder andere de Raden voor de Kinderbe
scherming. Twee dagen voor de openbare 
commissievergadering verscheen — neen, 
geen landelijke richtlijn — een „grond- 
model” ter verdere discussie en overleg.

Ik heb met kracht geprotesteerd tegen deze 
trage gang van zaken. De bestaande situatie 
van onzekerheid is niet alleen slecht voor de 
kinderen, maar ook voor de ouders die niet 
weten waaraan ze toe zijn. Ouders op wie 
ten aanzien van deze minderjarige kinderen 
verplichtingen rusten, waaraan ze niet 
kunnen voldoen wanneer deze kinderen aan 
hun ouderlijk gezag blijven onttrokken. 
Niet in alle gevallen zal ingrijpen door de 
sterke arm de meest ideale oplossing zijn, 
maar aan de verwarde situatie van dit mo
ment dient op zo kort mogelijke termijn een 
einde te worden gemaakt. De landelijke te 
geven richtlijnen zullen bovendien moeten 
passen in het kader van de huidige wetge
ving, zodat bijvoorbeeld vertrouwensper
sonen kunnen worden aanvaard die aan 
niemand verantwoording schuldig zijn voor 
hun doen en laten.

Handleiding

Tenslotte heb ik — evenals in vorige debat
ten — gepleit voor handhaving van de eigen 
plaats van de confessionele organisaties. 
Ordening van de plaatsing in inrichtingen is 
onvermijdelijk, maar de levensbeschou
welijke opbouw van de particuliere sector 
mag daarbij niet in het gedrang komen. 
Gezag is in de oren van velen een besmet 
woord. Het is echter een misvatting te den
ken dat een kind kan opgroeien en worden 
opgevoed zonder gezag. Dat geldt niet al
leen voor het kind in het gezin, maar ook 
voor het kind dat in de sfeer van de kinder
bescherming buitenshuis is geplaatst. Een 
kind heeft ruimte nodig om op te groeien. 
Maar juist een kind heeft er ook behoefte 
aan de grenzen te kennen welke die ruimte 
aanbieden. En dat is zonder gezagsuit
oefening niet mogelijk.

Scholten

vertegenwoordigers van hun partij maar als 
deskundigen, die de politieke mogelijk
heden kunnen overzien.
Voorts is het rapport van de commissie- 
Duidelijkheid van de groep van 18 (de zoge
naamde commissie-Veldkamp) — waarin 
de mogelijkheid van een gekozen formateur 
werd overwogen — nadrukkelijk als discus
siestuk beschouwd en aangeboden onder 
verantwoordelijkheid van de commissie. 
Dit stuk is nooit een officieel rapport van de 
groep van 18 geweest. De Unieraad van de 
CHU heeft uitgesproken dat dit rapport 
vragen oproept en nadere bestudering 
nodig maakte. Ook hebben Prof Romme en 
de AR-senator prof I.A. Diepenhorst des
tijds in redevoeringen dit stuk bekritiseerd.

Ook het beroep op de gewijzigde samenstel
ling van de Tweede Kamer is een onhoud
baar argument. Uit de verkiezingsprograms 
van 1971 en 1972 van KVP, ARP en CHU 
blijkt nergens dat men ten aanzien van de 
gekozen formateur van gedachten veran
derd is.

Patstelling

In feite steunde het kabinet voor haar voor
stel inzake de gekozen formateur slechts op 
de kleinst mogelijke meerderheid van de 
staatscommissie-Cals-Donner en „Keer
punt”.
Behalve de christen-democratische partijen 
waren ook de meerderheid van de Kiesraad 
en de Raad van State ten aanzien van de ge
kozen formateur afwijzend.

Uiteindelijk echter moet in overleg tussen 
kabinet en Kamer over de grondwetsher
ziening beslist worden.
En op dit punt was er — evenals destijds bij 
de formatie van het kabinet-Den Uyl — 
duidelijk sprake van een patstelling.

Afgezien van de staatsrechtelijke bezwaren 
tegen de gekozen formateur, bij de christen
democratische frakties, kwam daarbij nog 
een politiek bezwaar. PvdA-fraktieleider 
Van Thijn had in een eerste commentaar op 
de nota grondwetsherziening gezegd dat de 
staatsrechtelijke vernieuwing zijns inziens 
mislukt was als combinatie van het distric
tenstelsel en de gekozen formateur niet tot 
vorming van twee politieke blokken in 
Nederland zou leiden.

Door deze uitspraak — waarbij duidelijk 
blijkt dat men via hervorming van het kies
stelsel en de regeringsvorming — de eigen 
plaats van de christen-democratie wil aan
tasten — toonden de christen-democra
tische frakties in het debat hun zorg over de 
uitwerking van een voorstel tot invoering 
van een districtenstelsel. Gewaarschuwd 
werd voor het bedrijven van kiesrechtgeo- 
grafie. Dit houdt in dat een zittend kabinet 
de kiesdistricten zodanig indeelt dat ver
wacht mag worden dat de regerende par
tijen een meerderheid halen.

Maar ondanks deze reserve bleven KVP, 
ARP en CHU bereid de voorstellen voor 
vorming van een districtenstelsel af te 
wachten.

Herziening van de grondwet vraagt wijs 
staatsmansbeleid en uiteindelijk een ruime 
(twee-derde) meerderheid in beide Kamers. 
Een meerderheid van een voorstel tot invoe
ring van een districtenstelsel was in dit de
bat haalbaar geweest.
De ,Jinkse drie” hebben echter door vast te 
houden aan hun eis van combinatie van een 
districtenstelsel met een gekozen formateur 
een beleid van „alles of niets” gevoerd.

PvdA, D'66 en PPR hebben door hun starre 
houding op dit punt inderdaad niets gekre
gen. Wie de schoen past, trekke hem aan.

H. van Spanning
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Scholten vraagt van Agt:

Laat abortuswetgeving gelijk in werking 

treden met herziening van adoptie

Meer ̂ ndacht voor 
personeel in gevangenis

Bij de behandeling van de begroting van 
justitie in de Tweede Kamer heeft de CHU- 
afgevaardigde mr. W. Scholten deze week 
gevraagd de wijziging van de abortuswetge
ving gelijktijdig met de wijziging van de 
adoptieregeling in werking te laten treden. 
Spreker achtte de adoptie een belangrijke 
zaak in relatie tot de abortusproblematiek.

In dit verband verwees hij naar het initia- 
tiefontwerp inzake de abortus van KVP en 
ARP (het initiatief-Van Schaik-Van 
Leeuwen) waar wordt gesteld dat adoptie — 
zij het op bescheiden schaal — een alterna
tief voor abortus kan vormen.

Het wetgevend program van het departe
ment van justitie noemde Scholten veelom
vattend. Hij drong er op aan een priori
teitenschema te maken, waardoor de Ka
mer een beter overzicht van de gang van za
ken kan krijgen.

Spreker toonde zich niet verbaasd dat de 
aangekondigde wetgeving op het terrein van 
de grondpolitiek zo traag verloopt. „Het 
lijkt mij bijzonder moeilijk de inzichten van 
de „linkse drie” en de christen-democraten, 
op dit punt, onder één noemer te vangen. Ik 
spoor de bewindsman op dit punt niet tot 
spoed aan”, aldus Scholten.

Daarentegen meente hij dat ten aanzien van 
de verlaging van de meerderjarigheid, leef
tijd tot 18 jaar wel spoed geboden is. Dit 
duurt naar zijn mening veel te lang.

Hij sprak de hoop uit dat de bewindsman 
weerstand zal kunnen bieden aan de onge
nuanceerde aandrang om artikel 280 Wet
boek van Strafrecht zonder meer te 
schrappen. Dit is zijns inziens geen oplos
sing voor de problematiek die samenhangt 
met het weglopen van minderjarigen. Niet 
alleen de minderjarigen maar ook de ouders 
hebben rechten. Hij vroeg uiterlijk 1 april 
informatie over het gevoerde overleg.

Heeft de bewindsman, zo vroeg Scholten, 
nog steeds de hoop dat hij dit parlementaire 
jaar een voorstel tot regeling van het 
stakingsrecht zal kunnen indienen.

De minister zal er zijns inziens goed aan
doen uit zijn totale wetgevende program een 
beperkte keuze te maken en dit program 
volledig te realiseren.

Gevangeniswezen

De CH-woordvoerder ging uitvoerig in op 
de vragen rond het gevangeniswezen. Zon
der van een bankroet van de tot nu toe ge
voerde politiek te willen spreken achtte hij 
herbezinning en heroriëntatie noodzakelijk.

Als symptomen van de scheefgegroeide 
situatie noemde hij; een toenemend aantal 
ontsnappingen; dit werkt frustrerend op de 
politie en het gevangenispersoneel. Er is een 
grote kloof ontstaan tussen hetgeen wen
selijk wordt geoordeeld voor een humane 
behandeling van de gevangenen en hetgeen 
mogelijk is, gelet op de gebouwensituatie en 
de omvang en opleiding van het personeel. 
Het ziekteverzuim onder het gevangenis
personeel is hoog. Daarnaast wees hij op de 
veelvuldige wijziging in het openen en slui
ten van inrichtingen en de te grote verschil
len in regimes tussen de inrichtingen.

Scholten onderschreef de opmerking in de 
memorie van toelichting op de begroting 
dat het accent verlegd moet worden naar 
verbetering van de werk- en levensomstan
digheden van het personeel der gevangenis
inrichtingen. Het beleid is de laatste tijd te 
eenzijdig gericht geweest op verbetering van 
de inrichtingen en de positie van de gedeti
neerden.
Een redelijk leefklimaat voor gedetineerden 
is alleen mogelijk wanneer er ook voor het 
bewakingspersoneel een redelijk werkkli
maat is; waarin ze voldoende voorgelicht 
zijn en niet worden overbelast.
Ik bepleit geen stopzetting van de ver
nieuwing van ons gevangeniswezen maar 
een duidelijke verlegging van de koers zon
der de humanisering als hoofdgedachte 
prijs te geven, aldus Scholten.

Het Scheveningse gijzelingsdrama heeft de 
problematiek, van ons gevangeniswezen 
sterk geaccentueerd. Met name het feit dat 
wapens naar binnen konden komen roept 
vragen op omtrent de buitenbeveiliging. 
Spreker informeerde of het gevangenisper
soneel voldoende bevoegdheden heeft b.v. 
tot fouillering van bezoekers en of er vol
doende gebruik wordt gemaakt van tech
nische hulpmiddelen bij de beveiliging.

Doelstelling van het gevangeniswezen is en 
blijft terugkeer van de gedetineerden in de 
maatschappij. Aan de andere kant is er het 
recht van het personeel op een aanvaard
baar werkklimaat en het recht van de maat
schappij om beveiligd te worden tegen hen 
die — om welke reden ook — voor die 
maatschappij een gevaar vormen.

Noch dat werkklimaat, noch dié beveiliging 
zijn in de laatste jaren voldoende tot hun 
recht gekomen en dat dient, aldus spreker, 
te worden rechtgetrokken.

Hij informeerde wanneer de Kamer een vol
ledig rapport zal krijgen over het Scheve
ningse gijzelingsdrama, waarin volgens het 
kabinet, duidelijk fouten zijn gemaakt.

Spreker stelde voorts vragen over het niet 
ten uitvoer kunnen brengen van vonnissen 
van langgestraften; de plannen voor de 
gevangenis in de Bijlmer; de conclu
sies ten aanzien van het onderzoek naar , 
speelautomaten; de stand van zaken bij de 
vervolging van de Bloemenhovenkliniek en 
de inhoud van de nieuwe richtlijnen ter be
strijding van illegale wapenhandel.

Verdovende middelen

De CHU-fraktie is aldus Scholten ernstig 
verontrust over de toenemende handel in 
verdovende middelen, in het bijzonder 
heroïne.

Mijn fraktie zal graag heel duidelijk en 
concreet van de minister vernemen, welke 
maatregelen hij op korte termijn tegen deze 
illegale handel denkt te nemen, aldus mr. 
W. Scholten bij de behandeling van de be
groting van justitie in de Tweede Kamer.

H. van Spanning.

Interpellatie-Wiegel liep vast

op komende nota

De interpellatie van de liberale oppositie
leider Wiegel, over de ontwikkeling van de 
werkloosheid is vastgelopen op het feit dat 
medio februari de tweede interimnota over 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
verschijnt.

De meeste woordvoeders stelden een aantal 
kritische vragen over de verontrustende 
ontwikkeling van de werkloosheid en In
formeerden naar standpunten in de 
komende nota. Het ziet erechter niet naar 
uit dat Wiegel een meerderheid krijgt voor 
zijn moties, waarin hij vraagt om verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting; de ven
nootschapsbelasting en meer faciliteiten 
voor investeringen.

Premier Den Uyl en minister Boersma 
(sociale zaken) beklemtoonden dat het 
kabinet sedert oktober in totaal 4,6 miljard 
voor het stimuleren van de werkgelegenheid 
heeft uitgetrokken. Dit bedrag is 
procentueel hoger dan in enig ander land. 
Bovendien is het effect van deze financiële 
injectie nog niet uitgewerkt.

Tegenover de wensen van de VVD-leider 
beklemtoonden de woordvoeders van KVP 
en ARP de uitvoering van de dit najaar 
tijdens het debat over het dekkingsplan 
aangenomen motie-Van Amelsfoort(kvp), 
waarin wordt gevraagd om een verschuiving 
van de lasten ten gunste van het bedrijf
sleven, met name in de sfeer van in- 
vesteringsfaciliteiten en verlaging van de 
vennootschapsbelasting.

Selectief geheugen

CHU-woordvoerder dr. R.J. Kruisinga, stel
de in zijn rede dat er een selectief geheugen 
in de Kamer funktioneert, over de vraag wie 
het eerst heeft gewezen op de noodzaak om 
meer te doen voor de werkgelegenheid. Hij 
herinnerde ér aan dat de CHU reeds in 
november 1973, in een motie-Tolman, heeft 
gevraagd om aanvullende bouw
programma’s. Die motie is toen 
aangehouden, maar j.1. december is deze 
motie aangenomen. De motie-Tolman is 
reeds een jaar eerder ingediend dan de 
motie van de socialist Dolman, die eind 
1974 eveneens door de Kamer is aanvaard. 
De CHU heeft er aldus spreker nooit twijfel 
over laten bestaan dat zij eerdere 
maatregelen ter bestrijding van de 
werkloosheid heeft gewenst.
Bij de behandeling van de begroting van 
sociale zaken, het afgelopen najaar, is op 
spoed aangedrongen bij het uitbrengen van 
de toegezegde nota over de werkloosheids
bestrijding.

Spreker herhaalde zijn wens dat in deze 
nota een duidelijke analyse wordt gemaakt 
van de strukturele en de conjuncturele 
aspecten van de werkloosheid.

Er zullen vooral gerichte en regionaal ge
spreide maatregelen nodig zijn. Kruisinga 
herinnerde er aan dat bij de behandeling 
van de begroting van landbouw door de 
CHU aandacht is gevraagd voor het project 
van de Friese zuivelcooperaties. Het gaat 
hier om een investering van ongeveer 121 
miljoen.

Bijzondere aandacht achtte spreker ge
wenst voor herplaatsing van oudere werk
nemers. De pensioengerechtigde leeftijd 
moet naar zijn mening flexibeler worden. 
Daarbij moeten afwijkingen van de pen
sionering zowel beneden als boven de 65- 
jarige leeftijd mogelijk worden.

De CH-woordvoerder herinnerde aan een 
bij het debat over het dekkingsplan inge
diende motie-Scholten. In deze motie is 
gevraagd om fiscale maatregelen voor 
vervroegde afschrijvingen en investerings
aftrek op machines en bedrijfsoutillage. 
Deze motie is destijds verworpen. Kruisinga 
informeerde hoe het kabinet onder de 
huidige omstandigheden over deze motie 
denkt. Ook door AR en KVP werd hiernaar 
gevraagd.

Van groot belang achtte spreker dat fiscale 
maatregelen worden getroffen die 
beunhazerij, vooral bij het onderhoud van 
woningen kunnen tegengaan.
Hij onderstreepte voorts de betekenis van 
de uitvoering van de motie-Van Amelsfoort.

Stniktureel

De CH-woordvoerder sprak voorts over de 
aanwezigheid van strukturele elementen in 
de werkloosheid. Hij herinnerde er aan dat 
hij bij de behandeling van de begroting van 
sociale zaken had gesteld dat in sommige 
sectoren van het maatschappelijk leven nog 
steeds een ongedekte arbeidsbehoefte is. 
Met name in de sectoren van het midden- 
en kleinbedrijf; de maatschappelijke 
dienstverlening en de gezondsheidszorg.

Als knelpunten in de gezondheidszorg 
noemde hij de noodzakelijke verbeteringen 
in psychiatrische ziekenhuizen en
poliklinische faciliteiten bij ziekenhuizen. 
Spreker drong er op aan op ruimere schaal 
in deze sector vergunningen af te geven. 
Tenslotte wees de CH-woordvoerder op de 
redevoeringen die de minister president 
gehouden heeft in Nijmegen en Amsterdam. 
Hij merkte hierover op:

De Minister-President heeft onlangs twee 
redevoeringen gehouden, één in
Nijmegen, die het ondernemingsklimaat 
zou hebben verslechterd, en één in Am s
terdam die dat dan weer zou hebben ver
beterd. Heeft de Minister-President in 
Amsterdam —■ hij heeft tot mij in de 
Kamer gezegd dat hij in Nijmegen niet 
namens het kabinet heeft gesproken — 
wèl namens het kabinet gesproken? Is hij 
nog van plan voortgaande redevoeringen 
over dit onderwerp te houden? Welke 
staan hem daarbij voor de geest, zijn 
eigen oj' die van het kabinet?

H. V . Spanning

S. R. Knottnerus uit 

Eerste Kamer
De heer S.R. Knottnerus, burgemeester van 
Stadskanaal, heeft bedankt als lid van de 
Eerste Kamer, hij behoorde tot de fractie 
van de CHU. Zijn werkzaamheden lieten 
het niet toe voldoende aandacht te geven 
aan het werk van de senaat.
Van 1963 tot 1971 en sedert 4 juli van het 
vorig jaar was de heer Knottnerus lid van de 
Eerste Kamer.
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Dr. Kruisinga in de knel
door: jonkvrouwe mr. C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen

Even liep ik vorige week langs de Tweede 
Kamer om onze fractievoorzitter te be
groeten na zijn ietwat onrustig weekeinde. 
Hetgeen de heer Kruisinga mij vertelde, 
vond ik zo boeiend, dat ik wil trachten 
daarvan enige feiten weer te geven.
Hij kwam op vrijdagavond, 24 januari aan 
in Oporto, waar zaterdag en zondag een 
congres van de Portugese Christen- 
Democraten zou plaatsvinden.

Hij was niet de enige buitenlander. In het 
hotel ontmoette hij reeds de Finse christen
democraat, er was ook een afvaardiging uit 
Noorwegen. Uit Duitsland was er niemand 
minder dan de heer Kai Uwe von Hassel, 
oud-minister van defensie en vice-president 
van de Bondsdag. Verder was aanwezig het 
Engelse hogerhuis-lid lady Alice, die voor
zitter is van de Europese Vrouwenunie.

Toen de heer Kruisinga van zijn hiotel naar 
de vergaderzaal ging werd hij geëxcorteerd 
door politie. Dat doen wij hier bij zeer be
langrijke buitenlandse gasten; meer om 
ruimte te maken en er snel te zijn, dan be
doeld als béwaking zoals in Portugal wel het 
geval was.
De voorzitter van de vergadering, de heer 
Amoral heeft het woord gevoerd. Daarna de 
secretaris-generaal van de partij de heer Da 
Costa.

Duidelijker

Er werd, zoals op alle congressen waar ook 
ter wereld gesproken over grondslag en 
doelstelling; er kwam uit dat de christelijke 
grondslag nog duidelijker werd vastgelegd. 
Vervolgens sprak de heer Von Hassel het 
congres toe. Daarna was het pauze en kon 
men er nog uit om te gaan lunchen. Dit 
deed de heer Kruisinga met de consul van 
Nederland in Oporto en de heer Flaes, 
eerste ambassade-secretaris. Hij had een 
interessant gesprek met de consul. Hoorde 
hoe een vergadering van het CDS uit elkaar 
geslagen was; hoe een jongerengroep, die in 
Lissabon vergaderde, werd uiteen gedreven 
en daarna het hoofdkwartier van de partij 
aan de beurt was.

Roerig

Nadat de lunch was afgelopen zag de heer 
Kruisinga, dat het buiten roerig was gewor
den. Hij zag een demonstratie aankomen 
met spandoeken, waarop hamer en sikkel 
waren afgebeeld. Hij is naar het hek ge
lopen, omdat de mensen stenen begonnen te 
gooien. Een agent, bloedend uit de hals, 
werd door een ambulance, waarvan de 
ruiten kapot waren gegooid, afgevoerd. Hij 
is zelf snel naar binnen gegaan. Lady Alice 
mocht daarna al niet meer naar binnen en 
de Duitse delegatie kon er ook niet meer 
komen.
De redevoeringen waren zeer gematigd. Om 
11 uur kwam een majoor van politie zeggen, 
dat het congres moest worden geschorst, 
anders kon hij voor de veiligheid niet in
staan. De stoelen moesten worden opge
stapeld ten teken, dat er niet meer 
vergaderd werd. Af en toe moest men ijlings 
naar boven, dan weer naar beneden. De 
Portugese deelnemers van de vergadering 
hadden stokken verzameld. Sommigen be
gonnen de tribunes af te breken, opdat ze 
ijzeren stangen hadden ter verdediging. Ge
lukkig ging de telefoon nog, zowel de Noor 
als de Fin telefoneerden naar hun familie eh 
regering. Zo deed ook de heer Kruisinga.

Geschrokken

Ik kan mij voorstellen hoe Mevrouw 
Kruisinga geschrokken moet zijn toen zij 
haar man laat in de avond aan de telefoon 
kreeg. Hij vroeg de heer Den Uyl en de heer 
Van der Stoel te bellen. De heer Den Uyl 
bleek niet niet te bereiken, maar de minister 
van buitenlandse zaken lag op één oor en 
kon dus gewekt worden door zijn vrouw. Hij 
belde dadelijk met de Nederlandse ambas
sade in Lissabon, die weer belde met 
minister Soares. Deze heeft toen verzekerd 
aan de ambassadeur, dat het goed zou af
lopen, wat gelukkig ook gebeurd is. De heer 
Flaes had intussen opdracht van zijn baas 
om te zorgen, dat de heer Kruisinga een 
vrijgeleide kreeg, maar de Portugezen 
wilden dat hij bleef. Er was een 
vrouwencomité gevormd, dat ook vroeg om

vooral te blijven. Uiteindelijk heeft hij met 
de heer Flaes als laatste de zaal verlaten om 
7 uur ’s morgens. Het was me ’t nachtje wel.

Gevaar

Buitengekomen bleken de nummerborden 
verwijderd te zijn van de auto’s; ze worden 
anders gefotografeerd, zodat men ze kan 
herkennen. En herkend worden wil een 
christen-democraat in Portugal niet, dat 
betekent gevaar, ’s Ochtends werd de heer 
Kruisinga door minister Van der Stoel 
opgebeld in zijn hotel. Hulde voor dit 
medeleven!
Men stortte zich meteen in besprekingen. 
Er zullen op 14 en 15 februari namelijk een 
aantal leden van de Chrlsten- 
Democratische Unie in Den Haag 
vergaderen. Juist ook over deze situatie.
’s Avonds reisde de Heer Kruisinga door 
naar Lissabon, had daar nog een bespre
king met de overige parlementaire ver
tegenwoordigers. Hij miste maandag zijn 
vliegtuig; kwam dus pas O m  half zes in 
Nederland. Opgewacht door zijn vrouw, die 
wel heel blij was hem heelhuids terug te 
zien.
Was je niet bang, vroeg ik hem. Wat kon er 
gebeuren was het wederwoord.
Doodkalm wordt mij dit gezegd. Laten we 
er niet om lachen; Kruisinga was in gevaar 
en hij is er goed doorgekomen. Hij wist, dat 
toen hij eruit was hij naar huis kon. De 
arme Portugese collega’s bleven achter, 
angstig en onrustig. Wat wacht hun partij 
en henzelf?
Wat zal er nog gebeuren in Portugal voor
dat verkiezingen gehouden kunnen worden.

Beter

De lezers zullen het misschien vreemd 
vinden, maar ik kan nu toch beter de 
collecte voor de Portugese verkiezingen be
grijpen, al blijf ik het jammer vinden, dat de 
christen-democraten daaraan niet mee 
mochten doen
H e t  i s  v a n  h e t . g r o o t s t e  b e la n g ,  d a t  e e n  

s t a b i e l e  r e g e r in g  g e v o r m d  k a n  w o r d e n  o p  

g r o n d  'V a n  d e m o c r a t i s c h  g e h o u d e n

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDAKTIE:

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; 
drs. G. van Leyenhorst.

EIN DREDAKTIE:

R. W. van Dijk en H. Lokkerboi.

VASTE MEDEW ERKERS;

mevrouw J. Algra-Feddema;
dr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist;
prof. dr. J. W. van Hulst. •

REDAKTIE-ADRES;
Postbus 8822, 's-Gravenhage-2078.

AD M IN ISTR A TIEA D R ES :
(Abonnementen, adres
veranderingen voor het 
CH-weekblad „de Nederlander" en 
advertenties): Van Deventerlaan 
49, Voorburg Tel. (uitsluitend 
overdag): (070) 861529. 
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „de Nederlander” te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

Abonnementsprijs f20,- per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.
Druk: B.D.U. b.v., Barneveld. 

Postbus 67.
Telefoon: 03420-3141.

verkiezingen. Dan kan men beter de terreur 
bestrijden en de gemoederen tot bedaren 
brengen.

Het is niet te hopen, dat er Mao-com- 
munisten een coup uitvoeren, en er een 
burgeroorlog komt.
De weg naar de democratie gaat in Portugal 
niet over rozen.

C.W.I. WttewaaU van Stoetwegen

Motie-Van Lei jenhorst aangenomen

Machteloos gevoel in Tweede Kamer tegenover minister Vorrink
De verstandhouding tussen minister Irene 
Vorrink en de Tweede Kamer blijft nog 
steeds stroef verlopen. Vorig jaar toonde de 
Kamer zich duidelijk geïrriteerd over het 
milieubeleid van deze bewindsvrouw. De 
Kamer drong toen in een aantal moties aan 
de spoed met de wetgeving op het terrein 
van de milieuhygiëne.

Ook bij de behandeling van de begroting 
voor dit jaar toonde de Kamer zich teleur
gesteld over het uitblijven van concrete be
leidsplannen. Van Houwelingen (a.r.) sprak 
in dit verband over , jierhalingsoefeningen”.

In haar antwoord aan de Kamer beklem
toonde de minister dat het uiterst moeilijk 
is op het terrein van de milieuhygiëne 
technisch goede wetsontwerpen tot stand te 
brengen. De materie is zeer gecompliceerd. 
Het aantal deskundigen — met name op 
het terrein van de bestrijding van ge
luidshinder-gering.

Zij deelde onder meer mee dat aan het eind 
van dit jaar een wetsontwerp tot bestrijding 
van verontreiniging van de bodem gereed 
zal zijn. Een wetsontwerp betreffende afval
stoffen ligt sedert kort bij de Raad van 
State; een ontwerp van wet betreffende de 
bestrijding van geluidshinder zal in mei aan 
de Raad van State worden aangeboden.

Na de beantwoording van de minister 
overheerste in de Kamer een zeker gevoel 
van machteloosheid. Men zal met een 
zekere gelatenheid de aangekondigde voor
stellen, die naar het oordeel van de Kamer, 
reeds te lang uitblijven, moeten afwachten.

Tempo

Van Leijenhorst noemde in zijn repliek het 
antwoord van minister Vorrink op-

pervlakig. Weliswaar heeft de bewinds
vrouw geantwoord op vragen over de stand 
van zaken rond de wetgevende arbeid van 
het departement van milieuhygiëne maar 
zijn zorg over het trage tempo was niet weg
genomen.

Hij drong erop aan te zorgen dat de uit
voeringsbesluiten inzake de wet chemische 
afvalstoffen ongeveer gelijktijdig klaar zijn 
met de invoering van de wet. Anders zal met 
deze wet — waarvan het ontwerp is inge
diend bij de Kamer — niet effectief zijn te 
werken.

Van Leijhorst wees voorts op zijn verzoek 
om de destijds door minister Stuyt opgestel
de lijst met knelpunten op het gebied van de 
milieuhygiëne te voorzien van een tijd
schema, waarbinnen de genoemde pro
blemen moeten zijn opgelost.

Hij achtte het voor een doelgericht beieid, 
waarover de Kamer met de minister van ge
dachten kan wisselen van belang dat een 
dergelijk tijdschema in de begroting wordt 
opgenomen en dat in de memorie van toe
lichting op volgende begrotingen de stand 
van zaken rond de werkzaamheden en het 
nieuwe tijdschema worden meegedeeld.

Met steun van KVP en ARP diende Van 
Leijenhorst op dit punt een motie in.

Minister Vorrink antwoordde dat zij niet 
met zekerheid kon zeggen of reeds bij de 
volgende begroting een tijdschema kan 
worden opgenomen omdat dit afhankelijk 
is van de stand van de wetgeving op dat 
moment. Met de inhoud van de motie had 
zij echter geen moeite.

De motie-Van Leijenhorst werd zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.

De liberaal Tuijnman vroeg in een motie 
om financiële tegemoetkoming voor be
drijven die in verband met maatregelen ter 
bescherming van het milieu, investeringen

moeten doen. De minister zegde toe dit 
nader in overweging te zullen nemen. 
Tuijnman hield zijn motie aan.

H. van Spanning

Protest tegen verhindering 
congres in Oporto
Na de gebeurtenissen te Oporto op zaterdag 
25 januari, waar het congres van de Portu
gese partij CDS verstoord werd door dui
zenden betogers, hebben de leden van de 
delegaties van de Europese Unie van Chris
ten-Democraten (EUCD) en van andere 
Europese democratische politieke partijen, 
die op het congres aanwezig waren, een ver
klaring uitgegeven. Zoals bekend vertegen
woordigde de christelijk-historische fractie
voorzitter dr. RJJI. Kruisinga de Neder
landse equipe van de EUCD te Oporto.

De verklaring luidde:
Onduldbaar

De leden van de delegaties van de UECD, 
evenals van andere europese democratische 
politieke partijen, bijeen op het congres van 
de CDS te Oporto op 25 januari 1975

— constateren de provocaties van de extre
mistische betogers, die het houden van 
een congres van een politieke partij, die 
democratisch is en wettelijk in Portugal

erkend is, hebben verhinderd, door ge
durende de gehele nacht de congressis
ten te belegeren;

— protesteren krachtig tegen elke onduld
bare betoging, die de vrije uitoefening 
van het politieke leven, dat onlangs in 
Portugal is hersteld, belemmert;

— bewijzen hulde aan de moed van de lei
ders en de leden van de CDS, die verwik
keld zijn in een strijd voor versterking 
van de democratie;

— bevestigen, dat de ware democraten zich 
niet zullen laten intimideren door geweld 
en bedreigingen;

— vragen zich af wat de draagwijdte is van 
dit soort betogingen, die een portugese 
deelname aan europese democratisch in
stellingen zullen kunnen verhinderen;

— vragen aan alle vrije en verantwoordelij
ke krachten hun invloed aan te wenden, 
opdat Portugal, dat uit een fascistische 
dictatuur gekomen is, niet opnieuw zal 
worden onderworpen aan een totalitair 
regiem.

Tot zover de EUCD-verklaring.
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Centrum Voor Vakopleiding;

V a k m a n s c h a p  i n  r e k o r d t i j d

Zo’n centrum voor vakopleiding van vol
wassenen (kortweg CW ) is eigenlijk een 
zeer bijzondere instelling- Het mag dan al 
een opleidingsinstituut zijn, een school in de 
geijkte betekenis is het allerminst. Er zijn 
leslokalen, dat wel, maar geen klassen met 
idem-zoveel snelle en langzame (dus ach
terblijvende) leerlingen. Een schooljaar is er 
al evenmin, want elke cursist kan beginnen 
zodra hij er klaar voor is en kan tot de op
leiding toegelaten worden, of dat nu in mei 
is of september, juli, februari of maart.

Op een CVV worden mannen en vrouwen 
van uiteenlopende leeftijden opgenomen in 
een sfeer die „ergens” verwantschap heeft 
met de sfeer in een bedrijf; ze ontvangen ge
heel individueel de instructie in het vak dat 
ze willen leren. Individueel, dat wil zeggen 
dat elke cursist als het ware een pasklaar op 
maat gesneden opleiding ontvangt, op zijn 
eigen manier de leerstof verwerkt, zijn eigen 
tempo bepaalt en daarbij naar behoefte pri
vé-aanwijzingen van de instructeurs ont
vangt. Individuele instructie wil zeggen dat 
elke cursist zijn eigen opleidingsgangetje 
kan gaan in de 41 1/4 uur die hij wekelijks 
op het centrum doorbrengt. Directeur Ger- 
rits van het CVV Nijmegen: „We beginnen 
om kwart voor acht ’s morgens en sluiten 
’s middags om half vijf. Daartussendoor 
heb je de pauzes. Dat ligt allemaal zo’n 
beetje hetzelfde als bij de bedrijven.”

Het werkt bevrijdend

Een CVV-opleiding betekent voor de cur
sisten meestal een nieuw begin. Daarover 
zegt cursist Walter van Bracht: ,Je komt 
hier voor het eerst en denkt: wat zal het 
worden? Je twijfelt, want dét je hier komt 
betekent eigenlijk dat je het allemaal niet 
meer zag zitten met die werkloosheid. Dan 
krijg je door dat je met iets nieuws bezig 
bent, heel positief. Dat lucht lekker op.” 
Een grondcursus van vijf weken legt voor 
alle cursisten de basis waarop kan worden 
voortgebouwd. Vijf weken van algemene 
training, bezig zijn met de handvaardig- 
heidsoefeningen die elke vakman moet be-

Overbruggen

taalbarrière
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
iid drs. A.D.W. Tilanus heeft met collega’s 
van de fracties van KVP en ARP bij staats
secretaris Hendriks van volksgezondheid 
gepleit voor het overbruggen van de taal
barrière tussen buitenlandse patiënten en 
artsen. Het pleidooi komt voor in schrifte
lijke vragen, welke vorige week aan de be
windsman zijn gesteld.
Aanleiding voor de vragen was het besluit 
van de staatssecretaris het Gezondheids
centrum voor buitenlanders te Utrecht niet 
meer te subsidiëren. Het centrum zou ten 
gevolge daarvan 1 februari worden gesloten. 
De kamerleden willen weten welke de 
omstandigheden en motieven waren die de 
bewindsman tot zijn besluit brachten. 
Gevraagd is niet alleen naar de mogelijkhe
den voor het overbruggen van de taalbarriè
re. De kamerleden informeerden naar de 
mogelijkheid voor het inschakelen van tol
ken bij het bezoek van buitenlandse 
patiënten. aan huisartsen en specialisten.

H.L.
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heersen, leren van alles wat nodig is, tot en 
met de taal en de termen van het vak. Dan 
wordt een belangrijk punt bereikt: het 
ogenblik van de definitieve beroepskeuze en 
het begin van een gespecialiseerde vakop
leiding.
Op dit punt kan de cursist het roer desge
wenst nog omgooien en een ander beroep 
kiezen. Niemand op het centrum zal er 
vreemd van opkijken. Want het unieke sy
steem dat „voortga'ande selectie” wordt ge
noemd houdt voortdurend rekening met 
persoonlijke wensen en bekwaamheden. Als 
dat nodig is wordt bijgestuurd en — ook la
ter nog — een nieuwe richting geadviseerd. 
En als hij geschikt is voor een vak van hoger ■ 
niveau krijgt de cursist ook werkelijk de 
kans die stap omhoog te zetten.

onze cursisten de afgelopen jaren uitste
kend zijn geweest.” Dat gold voor:
•  de schoenstikker die metaalbewerker 
werd,
» de drie gebroeders-directeuren van een 
failliet levensmiddelenfabriekje die zich lie
ten omscholen tot automonteur, cv-mon
teur en gawalo-monteur,
0 voor de dominee die om medische rede
nen een ander beroep moest kiezen en om
geschoold werd tot timmerman,
•  de assistent-inkoper die zich bekwaamde 
tot automonteur,
•  de helikopterpiloot die niet meer vliegen 
mocht en via de opleiding elektromontage 
aan een nieuwe carrière begon.
Het geldt voor elke vakbekwame, gemoti
veerde centrumcursist.

Geen ballast

Overigens mag men rustig zeggen dat elke 
CVV-opleiding in recordtijd kan worden 
voltooid. Aan overbodige ballast — van 
gortdroge theorie tot weinig praktische we
tenswaardigheden — wordt geen aandacht 
besteed. Slechts de theorie en de vaardig
heid die voor het uitoefenen van een beroep 
nodig zijn worden de cursisten bijgebracht. 
Vandaar ook dat zij binnen de korst moge
lijke tijd de kneepjes van het vak onder de 
knie krijgen.
Centrumdirecteur Gerrits: „Gezien vanuit 
de cursist is de CVV-opleiding er een die in 
de buurt van het ideaal komt. We hebben er 
eigenlijk nooit problemen mee. Dat komt 
voornamelijk door de aparte benadering 
van elke cursist, die ook bij persoonlijke 
problemen op hulp kan rekenen.”
Voor elke cursist is het trouwens een rust
gevende gedachte dat er ook financiële ze
kerheid is, want de inkomsten hoeven niet 
te stagneren. Een zg. lóondervingsvergoe- 
ding — minstens het minimumloon — 
neemt de plaats in van loon en salaris of van 
weik inKomen uit vrij beroep of onderne
ming dan ook. En als die vergoeding niet 
overeenkomt met wat tot dan toe genoten 
\Verd, is aaiivulling via de gemèenteh moge
lijk. Verder zijn er een prestatietoeslag en 
een vakantietoeslag, een pensionkostenver
goeding, een reisuren- en een reiskostenver
goeding.

Wie op een CVV is opgeleid mag rekenen op 
een baan in het nieuwe beroep dat hij zich 
heeft eigen gemaakt. Hij wordt opgeleid 
voor beroepen waaraan op de arbeidsmarkt 
behoefte bestaat. De bemiddelaars van het 
arbeidsbureau zijn al tijdens de opleiding 
op zoek naar een baan voor hem. Dikwijls is 
een cursist dan ook al geplaatst nog voor 
hij, voorzien van het certificaat van vakbe
kwaamheid, het centrum verlaat.
Directeur Gerrits: „Ik kan zonder meer zeg
gen dat de plaatsingsmogelijkheden voor

„Verleden levend houden”

Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid drs. G. van Leijenhorst heeft dezer dagen 
in zijn kwaliteit van voorzitter van de werk
groep „Onderwijs en jeugd” van het na
tionaal comité Monumentenjaar 1975 te 
Gouda een manifestatie voor de jeugd geo
pend. Deze manifestatie is een onderdeel 
van de activiteiten welke in het kader van 
het Monumentenjaar alom in het land wor
den georganiseerd.

,Met de manifestatie wordt een tweele- 
digdoel beoogd”, aldus drs. Van 
Leijenhorst. En hij vervolgde:

„Enerzijds gaat het erom, dat de jongeren 
de schoonheid leren zien van óns mo
numentale cultuurbezit, dat ze daar waar
dering voor krijgen en dan volgt spoedig het 
tweede daaruit, dat zij zich ook daadwerke
lijk willen inzetten om dat verleden voor de 
toekomst niet alleen , veilig te stellen, maar 
ook om dat verleden levend te houden. 
Onze moimmentenrijkdom vormt een inte
grerend deel van ons leefmilieu. Wanneer 
dit meer algemeen wordt ingezien moet dat 
o.a. consequenties hebben voor de post, die 
op de begroting voor monumentenzorg 
wordt uitgetrokken. Voor krap 73 miljoen 
gulden, het bedrag dat voor 1975 besteed 
mag worden, kan men ook twee of drie 
moderne kantoorgebouwen stichten. Met 
dit bedrag moet heel Nederland het dit jaar 
mee doen. Een bewuste stimulans vanuit de 
gehele bevolking, waarbij de spontaneïteit 
VM de jeugd niet gemist kan worden, kan 
hier een gunstige verandering in aan
brengen”.
Aldus het kamerlid drs. Van Leijenhorst.

H.L.

Gebrek aan (voldoende) vakkennis 
kan oorzaak zijn dat iemand zich in 
zijn beroep niet kan handhaven of bij 
werkloosheid in een ander beroep 
niet aan de slag kan komen. Scholing 
is dan het antwoord op de vraag „wat 
nu?”: scholing, omscholing of bij
scholing, zoals ze gegeven worden op 
de 27 Centra voor Vakopleiding van 
Volwassenen, die in alle delen van 
ons land gevestigd zijn. Sedert 1945 
ontvingen hier al bijna 100.000 Ne
derlanders een opleiding voor een 
nieuwe start.

De agenda van de 

Tweede Kamer

De voorlopige agenda van de Tweede 
Kamer ziet er als volgt uit: 
dinsdag 11 februari: begin van het debat 
over de begroting-1975 van het departe
ment van defensie,
woensdag 12 februari: behandeling van de 
Koffieovereenkomst, antwoord van de be
windslieden van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening op de opmerkingen 
van de kamer over de wijziging van de 
woningwet en de overgangswet ruimtelijke 
ordening,
donderdag 13 februari: antwoord van de 
bewindslieden van defensie inzake de 
defensiebegroting,
dinsdag 18 februari en woensdag 19 
februari: behandeling van de voorgestelde 
regeling voor de zelfstandigenaftrek, 
donderdag 20 februari: begin van het debat 
over de begroting van het departement van 
verkeer en waterstaat, 
dinsdag 25 februari: begin van het debat 
over het buitenlands beleid en de Navo, 
woensdag 26 februari: begin van het debat 
over de begroting voor ontwikkelings
samenwerking en antwoord van de be
windslieden van buitenlandse zaken inzake 
buitenlands beleid en Navo, 
donderdag 27 februari: voortzetting van het 
debat over buitenlands beleid en Navo, ant
woord bewindsman inzake ontwikkelings
samenwerking,
dinsdag 4 maart: antwoord van bewinds
lieden over opmerkingen inzake begroting 
van verkeer en waterstaat, 
woensdag 5 maart: begin van het debat over 
de begroting van het departement van 
CRM,
donderdag 6 maart: debat over de vaststel
ling van de hoofdstukken 1 en 6 van de 
invoeringswet boek 2 nieuw Burgerlijk 
Wetboek,
dinsdag 11 maart: antwoord van bewinds
lieden inzake begi’oting van het depar
tement van CRM,
woensdag 12 maart: begin van de behande
ling van de begroting van het departement 
van financiën,
donderdag 13 maart: eerste termijn van het
debat over de studentenstop aan Universi-
teiten en hogescholen,
dinsdag 18 maart: voortzetting debat
studentenstop,
woensdag 19 maart: antwoord bewinds
lieden inzake begroting van het departe
ment van financiën,
donderdag 20 maart: behandeling van de 
wetsontwerpen over de zeevervuiling.

Commissievergadering

Voorts zijn er in de komende weken de 
volgende openbare commissiever
gaderingen: op maandag 24 februari over 
de nota sportbeleid en over de gang van 
zaken bij de EEG, op maandag 3 maart 
over de nota knelpunten harmonisatie 
■welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, op 
maandag 10 maart van de commissie voor 
sociale zaken, óp maandag 17 maart over 
handelspolitieke aangelegenheden en op 
maandag 14 april over de nota’s beleidsplan 
voor het onderwijs aan de groepen in 
achterstandsituaties en de groepsgrootte in 
het onderwijs.
Degenen, die het voornemen hebben een 
bepaald Tweede-Kamerdebat bij te wonen 
doen er goed aan tevoren inlichtingen in te 
winnen over het juiste tijdstip. Het komt 
nog wel eens voor, dat de kameragenda ge
wijzigd wordt.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het 
secretariaat van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie en bij de afdeling 
voorlichting van de Tweede Kamer 
(telefoon 070-614911).

H.L.
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MR. H. K. J. BEERNINK 65 JAAR

Zondag 2 februari j.1. werd „onze” Beer- 
nink 65 jaar.
We haalden mekaar uit de kerk; Chris 
van Veen met vrouw, Roelof Kruisinga 
en ondergetekende. Toen ging het naar 
Rijswijk, waar de jubilaris ons al op
wachtte.
We misten zijn vrouw; wat zou ze zich 
op deze dag hebben uitgesloofd om het 
voor hem gezellig te maken.
Nu stond hij alleen te ontvangen.
Er was een fotograaf om de aanbieding 
van een grote kist sigaren te vereeuwi
gen.
Die sigaren waren een geschenk van de 
fractie!
Daarna kwam er nog een mijnheer die 
ook al een plaatje wilde maken.
We kozen het pas uitgekomen boek: 
„Oranje van dichtbij” wat ik hem had 
aangeboden.
Ook dat werd vereeuwigd en toen keerde 
de rust weer.
Mevrouw van Veen zorgde voor de kof
fie en wij doken natuurlijk in de politiek. 
Waar praat je anders over met Beer-

nink! Ik ken hem van 1947; ik meen dat 
hij „goeiendag” zei toen hij me voor ’t 
eerst zag; het heeft lang geduurd tot zich 
een wederzijdse waardering had opge
bouwd. Daar was zijn vrouw niet vreemd 
aan, de weg tot hem liep vaak over hiar. 
Daarom miste ik haar zó op deze stra
lende voorjaarsmorgen. Maar wat flink 
om niet op de loop te gaan en zijn vrien
den te ontvangen.

Hij was natuurlijk per fiets naar de kerk 
geweest bij ds. Abelsma te Wateringen. 
Een oude vertrouwde vriend uit de Unie, 
die ook met mevrouw Beernink zeer 
goede contacten had tijdens haar ziekte.

Altijd was Beernink een centraal per
soon in de CHU en hij is het nog. Hij 
mist geen Unieraad en geen Algemene 
Vergadering. Begonnen in 1946 als 
secretaris van de CHU werd hij al gauw 
kamerlid. Hij was ook gemeente
secretaris van Rijswijk. Daar zat hij het 
liefst.
Toen de heer Tilanus Sr. in 1963 aftrad

Energie in de raad van Rotterdam

Om een mogelijke misvatting door de 
woordspeling in de titel van dit stukje, 
Energie in de raad van Rotterdam, niet te 
lang een eigen leven te laten lijden, eerst 
maar de uitleg ervan. Het handelt niet over 
de energie, waarmede de raad de Energie- 
nota’s van minister Lubbers en de geza
menlijke nota van Openbaar lichaam Rijn
mond en de gemeente Rotterdam heeft be
handeld, maar over de energie die door be
drijven wordt opgewekt en die in onze 
maatschappij zo broodnodig is.
Vrijdag 24 januari jl. verkondigden enige 
kranten o.m. met grote kop op de voorpagi
na, dat Rotterdam kerncentrale wil op ei
land in de zee. Sommigen achtten dit een 
gevolg van een foutieve berichtgeving op het 
telexnet, één krant verdedigde zich met de 
opmerking, dat per saldo de raad toch wel 
een gesprek met de overheid wenste, omdat 
uit drie fracties de motie was mede-onder- 
tekend, al zouden B. en W. eerst nog pre
advies over de motie uitbrengen.
Wat is er aan de hand?

Aanbevelingen

Minister Lubbers biedt de Tweede kamer 
een omvangrijke nota aan over het Energie
beleid, o.m. naar aanleiding van een aan
houdende relatieve sterke groei van het 
energieverbruik, die eindigheid van de 
bronnen, waaruit deze energie moet worden 
geput, de invloed ervan op ons milieu, de af
hankelijkheid van ons land zowel van be
paalde exporterende landen, als van één be
paalde grondstof.
De minister komt tot vele aanbevelingen,
o.m. op het terrein van zuiniger gebruik, al
ternatieven, prijspolitiek en ook het inrich
ten en exploiteren van drie kernenergiecen
trales, thans aan te vangen, zij het onder het 
voorbehoud van de uitslag van ca vijf stu
dies en rapporten.
De gemeente Rotterdam en Rijnmond voe
len zich partij in deze problematiek, door 
verplichtingen in het kader van het Electri- 
citeitsplan, waarvoor de Maasvlakte in let
terlijke zin een uitgezóchte vestigingsplaats 
zou zijn voor een kernenergiecentrale. Deze 
twee lagere overheden rapporteren geza
menlijk over het rapport van de minister en 
zijn het bijna nergens ernstig met hem on
eens, ja, halen zelfs een Amerikaans rapport 
aan waaruit reinheid en veiligheid van 
kernenergie zou moeten blijken. Hun eind
conclusie is echter een centrale op de Maas
vlakte af te wijzen op grond van de hoeveel
heid angstgevoelens van de bevolking in de 
regio, l) , , .
Zij volgen hiermede de mening van de be- 
zinningsgroep, welke tot de aanbeveling 
kwam de komende vijf jaren uitsluitend aan 
studie over deze materie te wijden en voor
lopig niet tot daden te komen.
Onder leiding van de vroegere AR-wethou
der voor de bedrijven was de hem bevriende 
fractie(s) eraan gewend, dat een kernener
giecentrale verantwoord zou kunnen zijn. 
De huidige CDA-fractie stelt zich echter op 
het standpunt, dat het belang van de plaat
selijke bevolking in deze nationale materie 
voorgaat en is het met de gezamenlijke nota

Nuancering

Om enige nuancering aan te brengen dient 
het CHU-lid van de commissie Bedrijven 
(van wie deze bijdrage) een motie in, waarin 
het College van B. en W. wordt uitgenodigd 
besprekingen te voeren over een te stichten 
eiland in zee voor de kust, waarop een kern
energiecentrale en andere milieu-onvrien- 
delijke installaties een plaats zouden kun
nen krijgen, PvdA en VVD tekenen mede. 
Gezien onzekere factoren en risico’s stelt de 
wethouder voor dat het College éérst pre
advies over de motie geeft, die dus in die 
vergadering niet wordt aangenomen, en 
aanleiding geeft voor foutieve berichten in 
de pers.
De motie is ingediend op grond van vele se
rieuze berichten, als zou het stichten van zo 
een eiland op korte termijn realiseerbaar 
zijn en een oplossing bieden voor plaatselij
ke vestigingsproblemen. De indiener wilde 
er meer over weten.
Bij nader inzien blijkt dat de gezamenlijke

was hij al voorzitter van de CHU en 
werd het van de fractie.
Hij werkte altijd nadat ik hem er een op 
geattendeerd had, dat hij er moe uitzag, 
zei hij: och de laatste weken heb ik 4 uur 
slaap per nacht gehad, want ’t was 
verkiezingstijd. En „Rijswijk” moest ook 
„lopen”. Het was zijn lust en zijn leven. 
Hij weet dan ook precies wat ontelbare 
C.H-leden waard zijn. Zegt dat rustig, 
terwijl hij trekt aan zijn onafscheidelijke 
sigaar!

Hij is nu 65 jaar, men merkt het niet aan 
hem. Er is een schaduw over zijn leven 
gevallen door het heengaan van zijn 
vrouw. Toch gaat hij dapper verder en 
dat bewonder ik zo in hem. Zij zou het 
ook niet anders gewild hebben.
Maar om het uit te voeren daar is een 
groot geloof voor nodig en dat heeft 
Beernink.
God geve hem nog vele jaren in en met 
zijn C.H.U. vrienden, die hem zo zeer 
waarderen!

C.W.I. Wttewaal van Stoetwegen

nota zó gelezen dient te worden, dat deze 
èen kernenergieeentrale voorlopig afwijst 
waar dan ook in Nederland gevestigd. Het 
blijft een open vraag of de CDA-fractie déze 
interpretatie in haar overwegingen mee 
heeft genomen, al schijnt het wel in over
eenstemming te zijn met het officiële CHU- 
standpunt.

Deze — kort gehouden — notitie bedoelt 
een uitnodiging te zijn, het allemaal nog 
eens te heroverwegen.

drs P. de Ridders

1) De waarde van dit argument wordt sterk 
aangevallen door L. Hoffman in Econo- 
misch-Statistische Berichten van 15 januari 
1975 en door dr A.A. de Boer in NRC Han
delsblad van 25 januari jl.

Burgemeester van 

Langbroek benoemd
Bij Koninklijk besluit is met ingang van 16 
februari 1975 benoemd tot burgemeester 
der gemeente Langbroek in de provincie 
Utrecht de heer P.T. Bunjes, te Sassenheim. 
De heer Bunjes, die 37 jaar is, is waarne
mend secretaris der gemeente Sassenheim. 
Hij is hervormd en lid van de CHU.

Tweede Kam er

verw erpt voorstellen 

voor gekozen  

form ateur
De Tweede Kamer heeft zich vorige week 
met ruime meerderheid uitgesproken tegen 
opname van een gekozen formateur in de 
grondwet.
De kamer aanvaardde de motie-'Van der 
Sanden, waarin het kabinet werd verzocht 
geen voorstellen in te dienen die grondwet
telijk de gekozen formateur mogelijk 
maken. Tegen deze motie waren PvdA, D’66 
en de PPR.

De Kamer nam voorts een motie-Tilanus 
aan, waarin het voorstel van het kabinet om 
de benoemingsprocedure van burge
meesters en de commissarissen de 
Koningin, uit de grondwet te lichten wordt 
afgewezen.
Behalve de CDA-frakties stemden VVD, 
DS’70, SGP, GPV, Boerenpartij en de RK- 
PN voor deze motie. Het AR-lid J.N. 
Scholten stemde tegen.

Ook De Kwaadsteniet zag zijn motie waarin 
werd voorgesteld de zittingsduur van de 
Eerste Kamer van zes op vier jaar te 
brengen en de verkiezing van dit college aan 
de Provinciale Staten te blijven opdragen, 
aangenomen. Deze motie, waarover hoofde
lijk werd gestemd werd met 68 tegen 63 
stemmen aanvaard.

De motie van de socialist de Vries waarin 
opheffing van de Eerste Kamer werd 
gevraagd kreeg slechts steun van PvdA, 
PPR, D’66, en PSP, waarmee dit voorstel 
werd verworpen.

Tenslotte wees de Kamer ook de motie Jur- 
gens (ppr) af, waarin werd voorgesteld in de 
grondwet de mogelijkheid op te nemen tot 
het houden van een beslissend referendum, 
aan te vragen door een bepaald percentage 
kiesgerechtigden. Voor deze motie stemden 
PPR, D’66 — met uitzondering van Van 
Mierlo,de PSP en mevrouw Kappeyne(vvd).

Het kabinet zal zich na de discussie over de 
nota grondwetsherziening thans moeten be
raden over de in te dienen wetsontwerp voor 
een grondwetsherziening.

Door de aanvaarding van de motie — van 
der Sanden en het feit dat PvdA, PPR en 
D’66 vasthouden aan de gecombineerde 
invoering van de gekozen formateur en het 
districtenstelsel, ziet het ernaar uit dat op 
beide genoemde onderdelen geen voorstel
len zullen worden gedaan.

H. van Spanning

Bezorgdheid over prijsgesprek in Europese gemeenschap
Het christelijk-historisehe Tweede-Kamer- 
lid T. Tolman heeft vorige week donderdag, 
tijdens een spreekbeurt voor de CHU-kies- 
vereniging te Groningen, zijn bezorgdheid 
uitgesproken over de prijsonderhandelin- 
gen in de Europese Gemeenschap. ,jVIoch- 
ten deze onderhandeiingen beneden het ge
wenste niveau blijven — althans wat de re
sultaten betreft — dan mogen aanvullende 
maatregelen niet achterwege blijven”, aldus 
de heer Tolman (die tevens vice-voorzitter 
van de CBTB is).

De Europese landbouwcommissaris ir. P. 
Lardinois (het Nederlandse lid van de Euro
pese commissie, het dagelijks bestuur van 
de Europese gemeenschap) zei onlangs op
timistisch te zijn over de mogelijkheid, dat 
spoedig een akkoord over de landbouwprij
zen voor het jaar 1975/1976 bereikt wordt. 
Voor het bereiken van het akkoord is het 
volgens ir Lardinois noodzakelijk, dat de 
monetaire compenserende bedragen eni
germate worden afgebroken.
De desbetreffende voorstellen van de Euro
pese Commissie vormen volgens de heer 
Lardinois de kern van de onderhandeiingen 
over de landbouwprijzen. Het streven van 
de Commissie is erop gericht de landbou
wers van alle lidstaten te geven wat hun toe
komt ten gevolge van de stijging van de pro- 
duktiekosten in 1973 en 1974.
De heer Lardinois gaf als zijn mening te 
kennen dat de monetaire compenserende 
bedragen als systeem gehandhaafd moeten 
blijven tot de Monetaire en Economische 
Unie volledig verwezenlijkt is. De lidstaten 
moeten bij elke nieuwe wijziging van de 
waarde van hun munteenheid het systeem 
van de monetaire bedragen kunnen toepas
sen. Het zou evenwel voor de gemeenschap

pelijke landbouwmarkt gevaarlijk zijn de 
economische realiteiten uit het oog te ver
liezen. Deze hebben tot gevolg dat de pro- 
duktiekosten in de landen met een sterke 
munt veel minder stijgen dan in de andere 
landen van de Gemeenschap. Daarom is, 
volgens de heer Lardinois, een „monetaire 
operatie” zoals door de Commissie voorge
steld, noodzakelijk.

Moeilijk

Met betrekking tot de moeilijkheden waar
mede het gemeenschappelijk landbouwbe
leid in de sector rundvlees en suiker heeft af 
te rekenen, betoogde de heer Lardinois dat 
daaruit blijkt hoe moeilijk het is de land- 
bouwproduktie te stabiliseren. Voor suiker 
is in de Gemeenschap schaarste ontstaan 
terwijl er vroeger een overschotsituatie be
stond. Het tegengestelde doet zich voor in 
de sector rundvlees. Volgens de heer Lardi
nois leidt elk landbouwbeleid dat gericht is 
op een ruime voorziening af en toe tot con
juncturele overschotten. Dit onmiskenbare 
feit wordt in deze tijd van overvloed wel 
eens vergeten. Alleen de structurele over
schotten, die de echte problemen opleveren, 
moeten natuurlijk worden bestreden.

Met betrekking tot de rundvleesmarkt her
innerde de heer Lardinois aan de voorstel
len van de Commissie om een bijzondere 
steun aan de producenten toe te kennen. 
Deze steun heeft ten doel het vertrouwen bij 
de rundveehouders te herstellen. Daartoe 
zal ook de bijzondere steunregeling voor de 
landbouw in bergstreken en sommige pro
bleemgebieden bijdragen. De Commissie 
dringt er dan ook op aan dat een besluit 
over de invoering van deze regeling samen

met het besluit over de prijzen wordt geno
men. De heer Lardinois wees erop dat een 
groot gedeelte van de rundvleesvoorraden 
door middel van bijzondere maatregelen 
binnen de Gemeenschap kon worden afge
zet. Hij was er niet ontevreden over dat een 
ander gedeelte van de voorraden tegen de 
wereldmarktprijzen in sommige derde lan
den en met name in Oosteuropese landen 
kon worden verkocht. Hoewel de Gemeen
schap meer rundvlees invoert uit Oost- 
Europa dan zij naar dit gebied exporteert, 
sprak de heer Lardinois zich uit voor een 
toeneming van de export van landbouwpro- 
dukten uit de Gemeenschap naar dit ge
deelte van Europa. Een optimale groei van 
deze uitvoer wordt volgens hem afgeremd 
door het ontbreken van officiële betrekkin
gen tussen de instellingen van de Gemeen
schap en de Oosteuropese landen. Hij vond 
dat het bijvoorbeeld beter is te onderhande
len over leveringscontracten op middellange 
of lange termijn dan afhankelijk te zijn van 
dé nationale regeringen of van bijzondere 
handelsorganen, üiteindelijk zijn immers 
de instellingen van de Gemeenschap ver
antwoordelijk op landbouwgebied, zowel 
binnen de Gemeenschap als ten opzichte 
van de andere landen.

Inhoud geven

Het kamerlid Tolman zei in zijn rede te 
Groningen dat wat de landbouwprijzen be
treft de regering inhoud zal moeten geven 
aan het voeren van een inkomenspolitiek. 
„Men zal zich tot het uiterste moeten in
spannen om het inkomen in de landbouw 
uit de markt — dus uit de prijzen — te ha
len”.

HX.
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Van Schijneenheid tot Eenheid
Het onderwerp Christen-Democratisch 
Appel heeft de laatste tijd vele pennen in 
beweging gebracht. Enerzijds leest men 
artikelen in de geest van; ,^u  of nooit!” met 
als conclusie ^ u ”, anderzijds leest men — 
gelukkig — ook bedachtzame over
peinzingen ais van de heren Beemink, 
Mateman, Van Leijenhorst e.a. die tot be
zinning manen en er voor waarschuwen de 
bekende progressieve „weg - met - ons” 
theorie niet ook op de CHU toe te passen. 
Wellicht is het nuttig om ais bijdrage aan 
de discussie die zal moeten leiden tot een 
standpuntbepaling op de Algemene Verga
dering van 7 en 8 februari — nog eens een 
analyse van de situatie te geven.

Door de ongelukkige kabinetsformatie die 
alleen heeft kunnen plaats vinden door de 
meegaandheid van de leiders van ARP en 
KVP is er een ernstige breuk ontstaan in de 
eenheid der confessionele partijen. Hoe kan 
het ook anders? Wij belijden toch, of beho
ren te belijden, de gehoorzaamheid aan 
Gods woord ook in de politiek. En dit sluit 
natuurlijk een aanvaarden van Keerpunt 
'12 als beginsel voor onze landspolitiek uit. 
Daar behoeven we niet lang bij stil te staan. 
En niet alleen de inhoud van Keerpunt '12, 
maar ook de figuren die bij de Kabinetsfor
matie uitgekozen bleken te zijn om ons land 
te regeren, sloot voor elk normaal denkend 
christen een samenwerking ten principipale 
uit. De CHU heeft in deze aangelegenheid 
de enige juiste opstelling gekozen. Men 
maakt zich als christen — en we hebben het 
al moeilijk genoeg in deze tijd — volslagen 
ongeloofwaardig wanneer men zich verlaagt 
tot de rol van gedulde meeloper die mag 
helpen de verderfelijke plannen van 
marxisten en links-socialisten tot uitvoering 
te brengen. Alle hooggestemde verhalen 
over „redden van het vaderland” en „bewa
ren van de eenheid” en „voorkomen van een

chaos” kunnen aan dit treurige feit niets 
veranderen. Degenen die gebukt zijn voor 
de eisen van de Heer Burger hebben zich 
gedragen als verraders van de beginselen, 
waarop de Anti-Revolutionaire partij van 
Abraham Kuyper stoelde.

Niet meer de oorspronkelijke

Ik schrijf opzettelijk stoelde, want de ARP 
zoals die zich in deze tijd manifesteert 
(overkomt, zoals dat tegenwoordig heet) is 
niet meer de oorspronkelijke ARP maar een 
verwrongen carricatuur. Dat een Anti-Re- 
volutionaire Partij zich encanailleert met 
politieke groeperingen, die gewelddaden en 
maatschappelijke revolutie (het „omturnen 
der samenleving”) in hun vaandels geschre
ven hebben is een zeer droevige gebeurtenis 
in onze politieke geschiedenis. **)
En met de KVP is het al niet veel anders. 
Ook deze partij is in handen gekomen van 
lieden waarvan men niet meer weet wat men 
er aan heeft. Deze zelfde KVP die- om haar 
naakte bestaan te redden — met zo’n enor
me druk de CDA probeert te verwezenlij
ken, lonkt gelijktijdig naar de PvdA die op 
haar beurt, blijkens recente uitlatingen, een 
coalitie met de communisten overweegt. Dit 
klinkt velen wellicht hard in de oren, maar 
wanneer wij niet meer de moed hebben de 
feiten onder de ogen te zien zoals deze zich 
aan ons manifesteren, dan spelen wij een va 
bangue — politiek die de CHU vreemd is. 
Maar ook de praktijk in de Tweede Kamer 
toont aan, dat er van eenheid vaak geen 
sprake is. Enige malen is het voorgekomen 
dat er grote onenigheid ontstond tussen 
ARP en KVP enerzijds en CHU anderzijds 
over het indienen van of stemmen over mo
ties (lasten voor middenstand en landbouw, 
werkgelegenheid, geluidshinder en 
bodemverontreiniging, aantasting renta
biliteit en inkomen bedrijfsleven etc.)

DISCUSSIESTUK CDA

CDA-lijst, nee
Wat opvalt in de politiek, is dat alle partijen 
het goede met ons voor schijnen te hebben. 
Waarom eigenlijk dan niet één grote lande
lijke partij („Het Goede Voor”)? Onze 
grondbeginselen zijn verschillend, mis
schien ook daarom is het goed dat we meer
dere partijen hebben.

Toch rijst soms de vraag, hoe het CDA- 
grondbeginsel te rijmen valt met de stimu
lering van de moordende autoverdwazing, 
door de verwoestende aanleg van nieuwe 
autowegen. Of hoe dit te rijmen valt met de 
aandrang op de oneerlijke en eveneens ver
nielende ruilverkavelingen. En is verschil 
van mening tussen onze Christelijke partij
en onderling en ook binnen de partijen zelf. 
Ook als het één grote partij wordt, zal ver

schil van mening binnen de partij blijven 
bestaan.
Het bestaan van meerdere partijen geeft 
daardoor aan de kiezer nog eens de gele
genheid, een bepaald beleid door uitbren
gen van z’n stem goed of af te keuren. Het 
systeem van voorkeursstemmen bij één gro
te partij werkt onvoldoende. Voor gemeen
ten of provincies, waar het aantal zetels voor 
de drie afzonderlijke fracties klein zou zijn, 
b.v. 2,1 en 1, kan combinatie tot CDA door 
rest-stemmen 5 zetels opleveren. Bij een 
Tweede Kamer met zoveel zetels maakt zo
iets weinig uit.
Voor de Tweede Kamer daarom: samen
werken als CDA, best; maar één CDA-lijst, 
nee.
Utrecht, ing. Hendrik Venema

DISCUSSIESTUK CDA

Is „het Evangelie" voldoende ?
Het is mij duidelijk geworden dat een vrij 
groot aantal kiesverenigingen binnen de 
CHU niet erg gelukkig is met „het 
Evangelie” als vertrekpunt en richtsnoer 
voor het politiek handelen van het CDA. 
Mijns inziens heeft deze kwestie tweeërlei 
achtergrond:

1. De overweging dat ,,het Evangelie” een 
aanduiding is die op vele verschillende 
wijzen kan worden verstaan en beleefd. 
Men kan er (terecht) de hele bijbel onder 
verstaan. Ik ben dat met o.a. ds. de Haan 
eens. Maar het is bekend dat er vrijzinnigen 
zijn die beslist niet de hele bijbel als 
Evangelie erkennen. In ieder geval spreken 
Hervormden van Gereformeerde Bonds- 
signatuur en ook vele Confessionelen onder 
de Hervormden bij voorkeur van „de 
Heilige Schrift” of „het Woord Gods”. Zij 
vinden het Evangelie” als basis gewoon te 
mager. Men kan dit betreuren, maar met 
dit feit moet eenvoudig rekening gehouden 
worden. Argumenten voor en tegen helpen 
niet wanneer deze zaak verschillend wordt 
benaderd. Daar komt nog bij dat er 
eveneens sprake is van een verschillend

beleven van de zaak, met name tussen 
Katholieken en Protestanten.
2. De overweging dat „het Evangelie”, 
zonder nadere kwalificatie, of zonder vol
doende nadere toelichting, in de tegenwoor
dige theologische discussie dikwijls gezien 
wordt als een Boodschap die de mens op 
een zeer bepaalde wijze oproept tot 
maatschappelijk en politiek handelen. Met 
andere woorden; het Evangelie wordt d ik-, 
wijls door een ideologische bril gezien, 
gelezen en vertolkt. Gevolg: wantrouwen bij 
de reeds eerder genoemde groepen. En 
wederom: men kan elkaar verwijten maken, 
echter zonder elkaar te vinden. Men dient 
eenvoudig rekening te houden met deze 
situatie.
Tegen deze achtergrond wil ik graag 
waarschuwen om géén overijlde besluiten te 
nemen op 7 en 8 februari. Een scheuring in 
de CH-gelederen is niet denkbeeldig wan
neer men de gevoelens van een trouw deel 
van zijn achterban niet in aanmerking 
neemt.

Ook de kiezers hebben duidelijk laten blij
ken bij de verkiezingen van de Staten in
1974 van hun voorkeur voor de CHU, die 
trouw bleef aan haar beginselen en daar
door aanzienlijk in stemmen — tal toenam, 
boven KVP en ARP die hun afbraak dan 
ook op een ontstellende wijze zagen voort
gaan.

Ook de resultaten van een onderzoek, 
onlangs gehouden door het Bureau 
Lagendijk in Apeldoorn in samenwerking 
van de AVRO wees uit, dat de KVP t.o.v. de 
kamerverkiezingen in 1972 (17,7 procent 
der stemmen) zou terug lopen naar 10,1 
procent en de ARP van 8,8 procent naar 6,6 
procent. Daartegenover staat een winst voor 
de CHU van 4,8 procent naar 5,6 procent!

Het totaal van de 3 partijen, dat men dan 
gemakshalve maar vast CDA noerrit, valt 
echter terug van 31,3 procent naar 22,3 pro
cent.

En dit resultaat kan niemand verbazen. Wij 
weten allen, dat onze beide zusterpartijen 
door hun principeloos gemanoeuvreer zeer 
veel van hun aanhang verloren hebben. 
Maar nog altijd zijn de KVP en de ARP 
groter dan de CHU. Een eenvoudig optel 
sommetje leert, dat deze beide samen bijna 
driemaal zo sterk zijn! Het is dus duidelijk, 
dat bij een samengaan dezer drie christe
lijke partijen de CHU zijn invloed op de 
politiek zal kwijt raken en in het gareel van 
deze partijen zal worden geperst. Reeds 
thans is bij meer dan één gelegenheid van 
de zijde der „gedogers” aan de heer 
Kruisinga te verstaan gegeven, dat zijn dap
per principieel optreden — op grond van de 
iDeginselen die ook zij (met hun mond) be
lijden weinig op prijs wordt gesteld.

Trouw

Maar onze analyse zou niet compleet zijn, 
wanneer wij voorbij gingen aan het feit, dat 
in de gelederen van de ARP en KVP nog 
steeds zeer velen zijn, die wel is waar hun 
partij zijn trouw gebleven, doch geen gele
genheid voorbij laten gaan om binnenska
mers te protesteren tegen de koers welke de 
huidige leiders dezer partijen sturen!
En daar zit nu de sleutel die tot de vorming 
van een verantwoorde CDA kan leiden.
1975 is wel is waar uitgeroepen tot het jaar 
van de vrouw, maar dat is nog geen reden 
voor de hysterische uitroep: „CDA nu of 
nooit!”, die ik in het begin van dit artikel 
aanhaalde.

Integendeel, het standpunt van de CHU 
moet zijn: „CDA niet nu maar ook niet: 
nooit”.

Wij zullen voor een CDA twee voorwaarden 
moeten stellen;

— Uonwrikbare trouw aan de grondbe
ginselen die vroeger voor alle confes
sionele partijen gegolden hebben en nu 
nog moeten gelden;

— 2)voldoende garantie van de leiding der
CDA dat men de karaktervastheid zal 
tonen ook in de praktijk deze beginse
len compromisloos na te leven.

Compromis

Ik heb al eerder in een artikel in dit blad 
geschreven, dat politiek — evenals vele ge
bieden in de menselijke samenleving — bij 
het tot stand brengen van maatregelen niet 
aan compromissen kan ontkomen; maar het 
compromis mag, nooit beginnen bij het be
palen van de eigen grondbeginselen. Wie 
dat doet is — ook politiek — ten dode op
geschreven zoals ARP en KVP ons, als stra
lende voorbeelden, nu reeds enige jaren 
voorhouden.

Maar, helaas, ook in eigen kring ontsnap
pen wij niet aan het gehannes met beginse
len. Als voorbeeld daarvoor hebben we ge
zien de strijd om de woorden „Evangelie” en 
„Woord Gods”. Velen vinden het woord

Op deze pagina van het christelijk- 
historisch weekblad „de Nederlan
der” wordt opnieuw plaats inge
ruimd voor een discussiestuk inzake 
het CDA. Het is bedoeld ter inleiding 
van de discussie, welke op de alge
mene vergadering van de CHU-einde 
deze week zal ontstaan als daar aan 
de orde komt het vaststellen van de 
statuten voor het samenwerkingsver
band van KVP, ARP en CHU.

„Evangelie” te mager. Dan komt Ds. A. de 
Haan met een betoog van bijna een volle 
pagina om ons te vertellen, dat beide woor
den eigenlijk hetzelfde zijn. „Dus”, zo zou 
men geneigd zijn te zeggen, „zannik dan 
niet langer en kom tegemoet aan de velen, 
die liever „Gods Woord” willen gebruiken 
als basis voor ons politieke handelen”. Maar 
neen, het betoog had tot doel toch het 
woord „Evangelie” te kunnen handhaven! 
En daarmede sluipt dan al weer iets van een 
compromis in de grondbeginselen binnen.

Belangrijk

Doch even belangrijk als de zuiverheid der 
grondbeginselen is de trouw aan deze be
ginselen in de praktische politiek. En wij 
weten, allen maar al te goed, dat die van de 
huidige leiders van ARP en KVP niet te 
verwachten is.
Lieden die tot elk compromis bereid zijn om 
hun persoonlijke machtspositie maar te 
kunnen handhaven, zijn niet de leiders van 
de CDA, waarin de CHU haar vertrouwen 
kan stellen.
Het moet dus een onafdingbare eis onzer
zijds aan ARP en KVP zijn, zich te ontdoen, 
van de huidige leiders en de leiding opnieuw 
toe te vertrouwen aan mannen waarvan wij 
mogen verwachten dat zij voldoende rugge- 
graat zullen tonen om trouw te kunnen 
blijven aan de beleden beginselen.
Dan, maar ook dan alleen, kan het sa
mengaan der drie confessionele partijen een 
zinvolle en veelbelovende politieke zaak 
worden, die ook tot de verbeelding van het 
nederlandse volk zal spreken. Dan toch 
kan, naar het woord uit de Bijbel, de bazuin 
een krachtig geluid laten horen, waarop 
men zich bereidwillig zal verzamelen onder 
het vaandel van een betrouwbare CDA die 
zich duidelijk rechts van het midden durft 
op te stellen.

Niet beperken

En dan ook behoeft deze CDA zich niet te 
beperken tot CHU, ARP en KVP maar is er 
ook plaats voor de kleinere partijen van be
lijdende christenen die zich thans — om 
zeer begrijpelijke redenen — nog afzijdig 
houden. Want slechts de eenheid der chris
tenen zal ons vaderland kunnen afhouden 
van een volslagen afglijden naar zedelijke 
ontreddering en een maatschappelijke 
chaos, de bron van alle narigheden, waarin 
wij ons heden bevinden.

Ik ben mij er zeer wel van bewust, dat mijn 
artikel een totaal andere geest uitademt, 
dan het zeer sympathieke verhaal: „Wie zal 
oordelen?” van den Heer P. Meinema. Maar 
ik ben van mening dat de grote verantwoor
delijkheid die wij op de schouders van de 
leiders der CDA zullen gaan leggen, wan
neer het zover komt, dwingt tot een zeer 
zorgvuldige selectie. Het gaat om het belang 
van ons Vaderland en dan kunnen en 
mogen wij fatale en zeer principiële fouten 
uit het verleden, die even zovele bedrei
gingen van de toekomst inhouden, niet met 
de mantel der liefde bedekken. Er staat in 
de Bijbel ook: „dan zij hij U als de heiden en 
de tollenaar”.

Hengelo A. Koldewijn.

**) Het berusten in het schrappen van de 
zegenbede uit de troonrede is wel een teken 
aan de wand.

Wateringen K.A. Abelsma

Spreekbeuilen CHU-Kamerleden
Dr. R.J.H. Kruisinga, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, heeft de 
komende weken de volgende spreekbeurten:

vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari: 
UTRECHT; algemene vergadering CHU 
donderdag 13 februari: BUN-
SCHOTEN/SPAKENBURG samen met 
drs. G. van Leijenhorst. donderdag 27 
februari: HARDENBERG tevens voor 
geheel Noord en Oost Overijsel maandag 3 
maart: SPRANG-CAPELLE donderdag 13 
maart: ALPHEN AAN DE RIJN.

Het Tweede-Kamerlid H. Wisselink (CHU) 
spreekt op maandag 10 februari te Holten, 
op donderdag 13 februari te Raalte op 
maandag 17 februari te Olst.
Andere bijeenkomsten; 
maandag 10 februari: Verenigingsgebouw 

„Eikenlaan”, Veenendaal, 20.00 uur, drs. 
D.F. van der Mei,

maandag 17 februari, gebouw Janskerkhof 
15a, Utrecht, 20.00 uur, drs. D.F. van der 
Mei,
vrijdag 28 februari: „Salvatorie”, Breukelen, 
20.00 uur. mevrouw mr. E.A. Haars.

maandag 10 februari URK: drs. G. van 
Leijenhorst.
dinsdag 11 februari ‘S GRAVENDEEL: T. 
Tolman.
dinsdag 18 februari OUDDORP/GOEDE- 
REEDE: drs. G. van Leijenhorst 
vrijdag 28 februari MAKKUM Fr.: drs. G. 
van Leijenhorst.
maandag 10 maart HILVERSUM: drs. G. 
van Leijenhorst
donderdag 20 maart ALKMAAR: drs. G. 
van Leijenhorst
maandag 24 maart KAMPEN: drs. G. van 
Leijenhorst
zaterdag 12 april AMERSFOORT: drs. G. 
van Leijenhorst.
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CONSUMENTENBOND CONTRA STAATSSECRETARIS OVER VOV

De Consumentenbond valt in het februari
nummer van de Consumentengids de ver
dediging van de Vrijwillige Ouderdomsver- 
zekering door staatssecretaris Mertens van

De werkloosheid 

in de EG
(van een correspondent)

Volgens de meest recente Europese gege
vens waren er eind vorig jaar 3.793.625 
mensen werkloos in de negen EG-lidstaten. 
Precies een Jaar eerder waren dat er 
2.762.945.

De werkloosheid in Denemarken nam toe 
van 2,2 procent van de beroepsbevolking tot 
9,2 procent. De geringste procentuele stij
ging deed zich voor in Italië (3 procent); 5,3 
procent van de beroepsbevolking is daar 
zonder werk tegen 5,1 procent een jaar eer
der. In absolute cijfers slaat Italië echter 
niet zo’n goed figuur. Dat land kent het 
grootste aantal werklozen van alle EG-lid
staten. Het aantal mensen zonder werk 
steeg er van 981.200 tot 1.013.800.

Onmiddellijk na Italië volgt de Duitse 
bondsrepubliek met (in absolute cijfers) het 
grootste aantal werklozen. In Duitsland zijn 
nu 945.916 mensen werkloos (4,2 procent 
van de beroepsbevolking) tegen 485.631 (2,2 
procent) een jaar geleden. Het aantal werk
lozen hier groeide in een jaar aan met 
460.285 ofwel 95 procent.
Frankrijk is het derde land in de EG met 
het grootste aantal mensen zonder werk. 
Het telt 690.000 werklozen tegen 455.300 
een jaar eerder. Dat wil zeggen dat het per
centage van de beroepsbevolking dat het 
zonder werk moet stellen aangroeide van 
2,7 tot 4,1 procent.

Groot-Brittannië (zonder Noord-Ierland) 
zag in een jaar tijd zijn aantal werklozen 
aangroeien met 128.129 man (26 procent) 
en wel van 493.561 tot 621.690, respectieve
lijk 2,2 en 2,7 procent van de beroepsbevol
king.
In de republiek Ierland was in december 8,0 
procent van de beroepsbevolking (89.935 
man) zonder werk tegen 6,1 procent (68.513) 
een jaar tevoren. Het aantal werklozen in 
deze EG-lidstaat nam toe met 21.422 man 
ofwel 31 procent.

België komt uit het EG-overzicht tevoor
schijn met 140.000 werklozen (5,4 procent 
van de werkzame bevolking) tegen 101.865 
(4 procent). De werkloosheid in dit land 
nam toe met 38 procent (38.235 mensen). 
Voor Nederland geeft het EG-overzicht 
eind december 180.790 (4,7 procent) werk
lozen op tegen 130.942 (3,6 procent). Dat is 
een toename met 49.848 of 38 procent. In 
Luxemburg nam het aantal mensen zonder 
werk toe met 68; het aantal steeg in een jaar 
van 56 naar 124.

Oud-minister 

Schmelzer spreekt voor 

CDM oorburg
De oud-minister van buitenlandse zaken, 
drs. W.K.N. Schmelzer, zal op dinsdag
avond 25 maart spreken op een bijeenkomst 
van het CDA te Voorburg. Deze bijeen
komst wordt gehouden in de Koningkerk 
aan de Bruyning Ingenhoeszlaan en vangt 
om 8 uur aan.
Drs. Schmelzer geeft in zijn rede het profiel 
van het CDA aan.
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor 
de leden van de drie christen-democratische 
partijen KVP, ARP en CHU en de sympati- 
santen met het CDA te Voorburg, maar ook 
voor alle belangstellenden in de regio.

sociale zaken aan̂  In een vorig nummer had 
de bond scherpe kritiek op de VOV uitge
oefend, die de bond zeer duur noemde. Bij 
vergelijking met wat de partieuliere verze
keraars aanbieden is de VOV te duur, aldus 
de conclusie van de bond.
In zijn antwoord op schriftelijke vragen van 
het CHU-kamerlid Kruisinga had de heer 
Mertens onder meer gezegd, dat de VOV 
naar blijkt uit de bestaande belangstelling 
een kennelijk gewenste voorziening is. De 
Consumentenbond vindt dit een eigenaar
dige uitspraak: „Aldus zou er ook behoefte 
bestaan aan elektrisch onveilige apparaten, 
die de dood kunnen veroorzaken. Zij wor
den immers verkocht en dat is volgens de 
staatssecretaris het bewijs”.
De bond had de VOV vergeleken met een 
goedkope, partieuliere winst-beogende 
maatschappij en de staatssecretaris had op

deze vergelijking de aanmerking, dat deze 
particuliere maatschappij in tegenstelling 
tot de VOV niet met een vaste premie 
werkt, maar om de vijfjaar haar premie kan 
aanpassen in verband met de voortschrij
dende inflatie. Dat bij de VOV slechts de 
basispremie vast is, dat op die basispremie 
een korting wordt gegeven, waarvan de 
hoogte periodiek wordt vastgesteld, dat de 
korting afhankelijk is van de winst op de 
VOV en dat de Consumentenbond zijn on
gunstig oordeel baseerde op deze, in feite 
derhalve even variabele premie-met-kor- 
ting, daar had de staatssecretaris het niet 
over, aldus de bond. De staatssecretaris 
vond het ook onjuist, dat de VOV werd ver
geleken met een maatschappij, die geen 
verkopers op pad heeft, zoals de VOV wel 
heeft. (De bond had de VOV-premies ver
geleken met die van „Centraal Beheer”). De

bond trekt daarom nu in de Consumenten
gids een vergelijking met een particuliere 
maatschappij, die wel met een verkoopstaf 
werkt, namelijk Zwitserleven, een goedkope 
maatschappij volgens de bond. De VOV 
blijkt (voor een ouderdomspensioen) 97 pet 
duurder te zijn als men de VOV-verzeke- 
ring op 20-jarige leeftijd afsluit, 73 pet 
duurder bij 25 jaar, 50 pet duurder bij 30 
jaar, 37 pet duurder bij 35 jaar, 17 pet bij 40 
jaar en 4 pet duurder bij 45 jaar, maar 7 pet 
goedkoper als men 50 jaar is bij het afslui
ten van de verzekering. Bij vergelijking met 
een zeer dure maatschappij blijkt volgens 
de bond de VOV nog 46 pet duurder te zijn 
bij afsluiting van de verzekering op 20-jari- 
ge leeftijd, waarna het verschil met het 
klimmen der jaren kleiner wordt, tot ten
slotte de VOV 8 pet goedkoper is als men de 
verzekering op 50-jarige leeftijd afsluit.

GEREDE TWIJFEL
bijdrage tot de discussie over de perspectieven van onze economische ontwikkeling 
met medewerking van prof. dr. B. Goudzwaard, mr. R..J,Xelissen en drs. B.-J.Udink
gezamenlijke publikatie van de politiek-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 ook Van 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 üen Uy! was hun daarin voor
gegaan in zijn opzienbarende rede voor het congres van het Nederlands Clu-istelijk Werkgeversverbond op 
2 oktober in Nijmegen. Hij excuseei-de 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 cln-isten- 
democratisch gesclu’ift, maar je moet je soms welwajienen als je in een bepaald 
gezelschap spreekt.’

. ’Wat ik in hét beleid te zeer mis, is een geest zoals die spreekt uit het CDA-rap- 
port Ge 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.’
’Voor ons blijft de ondernemingsgewijzeproduktie de harde kern van de economi
sche bedrijvigheid, al erkennen wijdat verdergaande reglementering onvermijde
lijk is. Ook daarover worden in het boekje Ge r e d e  t w i j f e l  aanbevelenswaar
dige opmerkingen gemaakt, maar een centrale leiding van de economie (-) «-ijzen 
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 Ge r e d e  
t w i j f e l  wordt deze zaak nog eens fimdamenteel 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 's. Dit is niet gering.’
’ln het rapport Ge r e d e  t wi j f e l  staat heel duidelijk dat.het accent niet moet 
worden gelegd op centralisatie  ̂an de besluitvorming bij de overheid.’

ZO 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  t en  C a t e  ’Dit rapport laat helder zien wat er aan de hand is. De mensen kuiuien 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-voorzltter 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)

P r o f . d r . W . d e  R o o s  'Meer bezonnen dan het rapport van de (conimissie-IUansholt van de) progi-essie- 
ven (-) acht ik het discussiestuk van het CDA, al zal ik me niet geheel van com
mentaar onthouden.’
(in De Tijd, 20 augustus 1974)

D a g b l a d  v o o r  
N o o r d - L i m b u r g

’ Een- politiek moedig stulc. De samenstellers scln-ildten 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 EEN 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 6 0 4 5 0 0  t.n.v. Lohmanstichting te Den Haag. Graag met de 
vermelding: „Gerede twijfel". Het boekje wordt u dan onmiddellijk toegezonden,

*Dat wil zeggen, zolang dé bveede druk niet is uitverkocht. 
Maar de derde druk zal niet lang uitblijven.
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Rijkswaterstaat geen autonome factor
Ir. 3.W. Tops, directeur-generaal van Rijks
waterstaat, heeft dezer dagen, in een toe
spraak er opgewezen, dat Rijkswaterstaat 
zijn bestaansrecht ontleent aan de essen
tiële taken die aan deze dienst zijn opgedra
gen. Tot die taken behoren onder andere de 
beveiliging van het land tegen het water en 
de zorg voor de kwaliteit van het water. 
„We zillen ons in de Nederlandse samenle
ving dan ook rekenen tot de dienstverlenen
de sector”, aldus de heer Tops. Er zijn ech
ter anderen die het beeld oproepen van een 
eigengereid apparaat, dat niet dienstvaar
dig is, maar dat zelf de dienst wil uitmaken. 
Ir Tops: „We achten er veel aan gelegen dit

beeld te corrigeren. Want, hoe betrekkelijk 
allerlei gebeurtenissen en oordelen ook mo
gen zijn, toch laat het ons niet koud hoe 
men over Rijkswaterstaat denkt”.
Directeur-generaal Tops hield zijn mede
werkers voor, dat het woord „dienst” alles 
inhoudt wat Rijkswaterstaat wil zijn: dienen 
zonder slaafsheid en helpen, waar dat nodig 
is. Daarbij doemt altijd weer het probleem 
op, dat men het niet iedereen naar de zin 
kan maken. En wanneer bepaalde belangen 
— zowel individuele als algemene — tegen
over elkaar komen te staan, zal er gekozen 
moeten worden.
Rijkswaterstaat tracht zo goed mogelijk bij

te dragen aan, een juiste afweging van be
langen. Daarbij vraagt het sterk gewijzigde 
maatschappelijk kader waarin Rijkswater
staat werkt, een grote dosis aanpassingsver
mogen. Het inspelen op deze veranderingen 
lukt soms aardig, maar gaat soms ook ge
paard met pijn en moeite.
„Ik zou haast zeggen, wat wil men anders?”. 
De heer Tops: „Uit onze verantwoordelijk
heid als specialisten dienen wij de conse
quenties van doen en nalaten op eigen ar
beidsterrein zo correct mogelijk op tafel te 
leggen. Daarbij is het onontkoombaar, dat 
sommige personen of groepen bij tijd en 
wijle het gevoel krijgen dat Rijkswaterstaat 
zich tegenover hen opstelt.
We willen aan de andere kant graag de in

druk wegnemen dat de mensen van 
Rijkswaterstaat allerlei dingen zo nodig 
moeten. Wij vormen geen autonome factor. 
Wij doen het niet voor onszelf, al doen we 
het vaak met veel plezier, aldus ir. Tops.

Grotere openheid

Hij gelooft, dat Rijkswaterstaat in al zijn 
geledingen volop bezig is vertrouwd te ra
ken met een grotere openheid, dan men 
vroeger gewend was. „Het consigne blijft 
voor ons allemaal: laten v̂ e niet moeilijk 
doen. We zijn bezig met de publieke zaak, 
onze werken zijn met recht op zich daarmee 
te bemoeien”.

H.L.

Vormingscursus

BURGER EN GEMEENTELIJK BELEID
In samenwerking met het vormingscentrum Kerk en Wereld te Driebergen organiseren 
KVP en CHU in het voorjaar 1975 weer cursussen over de vraag:
welke (machts)mogelijkheden heeft de burger tot beïnvloeding van het gemeentelijk beleid? 
Het is een bekend feit dat gemeenteraadsleden niet altijd snel en ter zake reageren op 
actuele gebeurtenissen in hun gemeente. Hoe kan je daar als gewoon burger iets aan doen? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je ook werkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming over 
de concrete dagelijkse problemen in je eigen gemeente. Kort samengevat, wat houdt in
spraak in,

In deze cursussen zullen wij proberen de vraag te beantwoorden door wie of waardoor de 
dagelijkse situatie wordt bepaald van mensen die in een bepaalde gemeente wonen.
Centraal in deze cursussen ais methode om bovenstaande problematiek te benaderen is een 
gemeentelijk simulatiespel.
Nadere inlichtingen over de cursussen worden graag verstrekt door:
Hans Schuman, Kerk en Wereld, Driebergen, tel. 03438-2241 en Tony Coliin, partijbureau 
KVP. tel. 070-653934.
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BON
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Ik geef mij op voor de cursus burger en gemeentelijk beleid op 14/15 februari 
1975.

(Reiskosten komen voor rekening van de deelnemers, cursuskosten komen voor 
rekening van het CDA).

NB.
U kunt deze bon verzenden aan: Kerk en Wereld,

t.a.v. Petra Klerks 
de Horst 1,
Driebergen.
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Pcrfitiek 
Overzicht
archief van de Nederlandse politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 11 x per jaar.

Politiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van hèt 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.

□ 3 3Naam :_
Adres
Plaats :.

.. totwederopzegging opO  abonneert zich met ingang van........................
Politiek Overzicht a f21,50 per jaar

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, Antwoordnummer1459, Den Haag 2090

BEIDNFABRIEK .VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

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

BETONWAREN

mm
BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.

Kanaalweg 10-1-1 — Telefoon 08385-19119;

V EEN tN D A A L

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

Badhuisstraal 55 
Viissingen 
Telef. 0118-4-4461

Ë
Uw vertrouwen waard

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

i IN T E R IE U R V E R Z O R G IN r .! V .

k a m e r b r e e d  '
TAPIJT ; 
4000 m3 in voorraad
k a r p e t t e n  I '
BEDDEN ' , 
GORDIJNSTOFFEN |

1 Asselsestraat 21-23 BASiKSTELLEN ,
1 Apeldoorn, tel. 12908 SLAAPKAMER-
< Th. a Kempis- AMEUBLEMENTEN
' straat 59-61 enz. 1
1 Zwolle, tel. 16157 8 0 0  m2 toonruimte ,

• • • • • • • • • • • • • • • • •

A A N N E M IN G S B E D R U F

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

ZW IJN D RECH T
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

H A A G W E G  171 ■ TELEFO ON 0 7 0 -9 9 6 5 6 0  
RIJSW IJK (Z .-H .)

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
A an leg  en onderhoud van  

GEM EENSCHAPPELIJKE T U 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  
Te l e f oon  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

HANAB B.V.
VALKENBURG ■ ZH Telefoon 01718-71941-»

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS



de
Vrijdag 14 februari 1975 - 11e jaargang no. 7

nederlander
CH-WEEKBLAD

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

A/gemene vergadering CHU:

HISTORISCH MOMENT
,^ en  historisch moment”. Deze 
woorden sprak de voorzitter van de 
CHU, mr. O .W A. van Verschuer, 
vorige week zaterdag 8 februari 1975 
om vijf minuten voor half een. Op dat 
moment nam de algemene vergadering 
van de Christelijk-Historische Unie 
met bijna algemene stemmen aan de 
beslissing, de statuten van het Christen 
Democratisch Appèl CDA goed te 
keuren. „Het is een felicitatie waard”, 
aldus de Unie voorzitter na het 
langdurige applaus, dat in de grote zaal 
van het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht opklonk.
De CHU deed, wat de statuten van het 
CDA betreft, twee belangrijke uit
spraken.
In de eerste plaats wil de algemene 
vergadering, dat bij de statuten het 
volgende additioneel artikel wordt 
opgenomen:

1. Voorzover en voor zolang geen 
wijziging is gekomen in de huidige 
parlementair- politieke situatie zijn 
de Tweede-Kamerfracties van ARP, 
CHU en KVP niet gebonden aan het 
streven naar één CDA-Tweede- 
Kamerfractie, als bedoeld in de 
statuten, te realiseren.
2. De beslissing over de vraag of met 
één CDA-lijst of lijsten bij de eerst- 
komendeT weede- Kamer'er- 
kiezingen zal worden uitgekomen 
zoals uitgewerkt in de statuten, dan 
wel verbinding van drie afzonderlijke 
lijsten zal plaatsvinden, zal te zijner 
tijd genomen worden door de 
bevoegde organen van de drie 
partijen aan de hand van de dan 
geldende parlementair-politieke 
situatie

In de tweede plaats deed de algemene 
vergadering van de CHU de volgende 
uitspraak:

De algemene vergadering van de 
CHU spreekt als haar oordeel uit dat 
onder het begrip „Evangelie”, 
genoemd in artikel 2 van de statuten, 
moet worden verstaan: het bijbels 
getuigenis van Gods geboden en

beloften, en dringt er bij het bestuur 
en de zogenaamde conference op aan 
te bewerkstelligen dat dit oordeel in 
het desbetreffend program van het 
CDA op duidelijke wijze tot uitdruk
king zal komen en in een toelichting 
in de statuten zal worden 
opgenomen.

Conference

De partijraad van de KVP hechtte enkele 
weken geleden zijn goedkeuring aan het 
ontwerp van de statuten van het CDA. De 
partijraad van de ARP stelde enkele 
wijzigingen voor. Ook de algemene 
vergadering van de CHU wilde, zoals uit het 
bovenstaande blijkt, geen ongewijzigde 
goedkeuring.
Daarom wordt op vrijdag 21 februari en 
zaterdag 22 februari de „conference” ge
houden, waarop de drie christen
democratische partijen met versterkte 
delegaties aanwezig zullen zijn. Op deze 
conference moet het gelukken tot 
overeenstemming te komen, zodat de 
statuten een definitieve tekst krijgen. De 
algemene vergadering van de CHU 
machtigde de versterkte delegatie de 
definitieve beslissing te nemen. Bij de ARP 
wordt dan nog een schriftelijke stemming 
gehouden onder de anti-revolutionaire 
kiesverenigingen. Die kiesverenigingen 
kunnen alleen maar „ja” of „neen” tegen de 
definitieve tekst zeggen. Van de uitslag van 
die stemming hangt derhalve af, of het CDA 
werkelijk kan worden gevormd.

Grote belangstelling

De algemene vergadering van de CHU heeft 
buitengewoon grote belangstelling getoond 
voor het debat over de CDA-statuten. 
Vrijdagavond 7 februari jongstleden was in 
het jaarbeurscongrescentrum een 400-tal 
afgevaardigden aanwezig en zaterdag 8 
februari passeerden tussen de 800 en 900 
Unieleden de toegangsdeuren tot de 
vergaderzaal.
Vrijdagavond vond de discussie plaats en 
op de zaterdag werd in hoofdzaak gestemd. 
Twee onderwerpen stonden op de 
debatavond centraal: artikel 2 van het 
ontwerp van de statuten en de vraag, wan
neer besloten zou moeten worden tot de

Uitnodiging voor jaarvergadering 

gemeente- en provinciebestuurders

De Vereniging van christelijk-his- 
torische leden van gemeente- en 
provinciebesturen houdt op zater
dag 22 februari aanstaande haar 
jaarvergadering in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht. Aan
vang half elf.
Het onderwerp ,,Bestuurlijke ru il
verkaveling” staat op deze verga
dering centraal.
Het bestuur van de vereniging no
digt alle belangstellenden, in het 
bijzonder staten- en raadsleden uit 
de vergadering bij te wonen.
De inleidingen over het onderwerp 
,,Bestuurlijke ruilverkaveling” wor
den gehouden door ir. N. Buijsert, 
lid college van gedeputeerde sta 
ten Zuid-Holland,

mr. F. J. H. Schneiders, burge
meester van Almelo en mr. S. H. 
Scheenstra, burgemeester van As
peren en Heukelum.

Daarna is e r een forum bestaande 
uit;
mr. O. W. A. Verschuer, voor
zitter van de Unie, H. Wisseling, 
lid kamerfractie CHU, jhr. drs. 
P. A. C. Beelaerts van Blokland, 
burgemeester van Amstelveen, G. 
W. Baris, burgemeester van Humme- 
lo en de drie inleiders.

Op deze jaarvergadering wordt af
scheid genomen van de voorzitter, 
burgemeester J. Hoekstra van Nij- 
kerk.

vorming van één CDA-fractie in de Tweede 
Kamer en tot het indienen van één kan
didatenlijst voor de eerstvolgende Tweede- 
Kamerverkiezingen.
In het ontwerp van de statuten werd in 
artikel 2 het volgende opgenomen: Het 
Christen Democratisch Appel aanvaardt 
het Evangelie als richtsnoer voor het poli
tiek handelen. Een hondertal christelijk- 
historisch kiesverenigingen had voorgesteld, 
in dit artikel het woord „Evangelie” te 
wijzigen. Een deel wilde daarvoor; „Het 
woord Gods”, een ander deel „de Bijbel” en 
weer anderen „het bijbels evangelie”. De 
kiesvereniging te Apeldoorn-Zuid was met 
het voorstel, in de vorm van een amen
dement, gekomen om de gehele tekst van 
artikel 2 te wijzigen in: Het CDA acht het 
bijbels getuigenis van Gods beloften en 
geboden maatgevend zowel voor de 
overheid als voor Enkele weken geleden, 
toen de Unieraad (hoofdbestuur mens en 
maatschappij.
Enkele wekwn geleden, toen de Unieraad 
(hoofdbestuur en politiek adviescollege van 
de CHU) over het ontwerp van de statuten 
beraadslaagde en een advies voor de alge
mene vergadering opstelde, was besloten 
geen keus te maken tussen „Evangelie” en 
„Bijbel”, maar in „de Nederlander” een 
theologische uiteenzetting te plaatsen. Dat 
geschiedde in de vorm van een artikel van 
ds. A. de Haan, secretaris binnenland van 
de hervormde raad voor de zending. 
Daarnaast opende de redactie van „de 
Nederlander" een discussierubriek, en 
zowel in het maandelijkse leden
contactblad „de Nederlander” als in het 
christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander" verschenen vele
discussiestukken, waarbij de een koos voor 
„Evangelie" en de andere voor „Bijbel”.

Lange rij

Op de algemene vergadering van vrijdag
avond kwamen 21 sprekers aan het woord 
om hun oordeel te geven over te tekst van 
het grondslagartikel. „ We kunnen het 
woord Evangelie niet gebruiken, dat is te 
schraal. We moeten Je woorden; Gods 
geboden en Gods beloften gebruiken. We 
moeten terug naar wet en getuigenis. De 
CHU moet een duidelijk gezicht tonen, 
want als zij dat niet doet, gaat zij in het 
CDA ten onder. KVP of ARP zullen moeten 
erkennen, dat het woord Evangelie on
duidelijk in betekenis geworden is, en 
anders zullen ze het moeten gedogen”, zo 
zeiden, kort samengevat, de voorstanders 
voor het woord „Bijbel”. „Het is christelijke 
verdraagzaamheid, als wij niet van KVP en 
ARP eisen, dat zij uitsluitend onze prin
cipiële uitgangspunten moeten aanvaarden. 
Wij hebben het woord „Evangelie” al vanaf 
1967 gebruikt in allerlei officiële stukken 
over de samenwerking van de drie christen
democratische partijen. We mogen niet 
vergeten dat het CDA al overal in het land, 
in gemeenteraden en provinciale staten, van 
de grond is gekomen", stelden degenen, die 
wilden kiezen voor „Evangelie”.

Geen dilemma

Na de urenlange uiteenzettingen riep Unie- 
voorzitter Van Verschuer de algemene 
vergadering op zaterdag geen stemming te 
houden over artikel 2 (het grondslagartikel: 
en de ingediende amendementen. „Wij 
mogen niemand voor het dillema van het 
kiezen tussen „Bijbel” en „Evangelie” 
stellen. We hebben kennelijk statuten en 
beginselprogramma verward. In de statuten 
van de CHU komen de begrippen „Bijbel” 
en „Evangelie” niet voor. Zij zijn te vinden 
in ons beginselprogramma, We kunnen ons 
fundament niet in één woord vastleggen. 
Laten we daarom bij de stemming met een 
motie of resolutie komen, waarin aan het

bestuur van de CHU wordt voorgesteld te 
bewerkstelligen dat in het program met 
beginselen van het CDA wordt vastgelegd, 
wat binnen de CHU betoogd wordt over de 
beide begrippen, we kunnen dan vastleggen, 
dat wij geen enkele reduktie van het begrip 
„Evangelie” willen hebben. We moeten de 
statuten van het CDA niet verheffen tot 
beginselprogram van het CDA”, aldus mr. 
Van Verschuer. En hij voegde er aan toe: 
„Wij zijn het er allen over eens dat ons 
fundament ligt in de Bijbel, in het 
Evangelie”.

Toch stemming

Zaterdagmorgen, de tweede dag van de 
algemene vergadering bleek, dat aan de op
roep van Unievoorzitter Van Verschuer 
geen gevolg kon worden gegeven. De af
vaardiging van de kiesvereniging te Apel
doorn-Zuid vroeg met nadruk, te stemmen 
over haar amendement. „Onze overweging 
is, dat wij het CDA met een zo sterk 
mogelijke en zo breed mogelijke basis 
tegemoet moeten treden”, aldus die af
vaardiging.
Zo werd er toch gestemd, ditmaal niet met 
de bekende oranje en witte vlaggetjes, maar 
met gele en blauwe. Het amendement van 
Apeldoorn-Zuid werd verworpen: 321
stemmen tegen en 247 stemmen voor. 
Daarna kwam oud-minister mr. H.KJ. 
Beernink met de ontwerp-motie, waarom 
mr. Van Verschuer de vorige avond ge
vraagd had. In deze motie, die slechts 
weinig tegenstemmen kreeg, staat dat in het 
progam van het CDA gesteld moet worden 
dat onder het begrip „Evangelie” verstaan 
moet worden: het bijbels getuigenis van 
Gods geboden en beloften en dat hiervan 
melding gemaakt dient te worden in een 
toelichting in de statuten.

Niet voor het eerst

Het tweede hete hangijzer voor de algemene 
vergadering van de CHU was de kwestie van 
het tijdstip, waarop er een Tweede-Kamer- 
fractie komt en waarop beslist moet worden 
over het indienen van een kandidatenlijst 
voor de eerstvolgende Tweede-Kamer
verkiezingen. Het was niet voor het eerst, 
dat de CHU daarover praatte. Na de vor
ming van het kabinet-Den Uyl in het voor
jaar van 1973 kwam deze kwestie in het 
kader van de besprekingen over de tot
standkoming van het CDA een een an
dermaal aan de orde, zowel op de algemene 
vergadering als in de Unieraad.
De CHU kwam tijdens de kabinetsformatie 
van 1973 buiten spel te staan en dus in de 
oppositie, terwijl de beide andere CDA- 
partners KVP en ARP de toetreding van 
geestverwanten in het kabinet-Den Uyl ge
doogden en daardoor regeringspartijen 
werden. Bij alle discussie binnen de CHU 
over het CDA bleek, dat het moeilijk zou 
zijn om bij een ongewijzigde parlementair- 
politieke situatie te beslissen over een lijst 
en een fractie.
Vandaar dat de Unieraad in haar aan
beveling aan de algemene vergadering over 
het aanvaarden van de CDA-statuten kwam 
met het voorstel voor een additioneel artikel 
om aan te geven wanneer over één lijst en 
één fractie beslist kan worden. Oud- 
minister mr. Y. Scholten, die een belangrijk 
aandeel in de totstandkoming van de tekst 
van het additionele artikel, zei vrijdagavond 
tot de algemene vergadering dat met het 
artikel niet beoogd wordt de CHU van KVP 
en ARP te laten eisen dat zij het kabinet- 
Den Uyl moet laten vallen.
Over het additionele artikel discussieerde 
de algemene vergaderingen niet lang. Mr. 
Scholten kon constateren, dat de meeste 
sprekers het opnemen van het additionele 
artikel ondersteunden. Hij was het evenwel 
niet eens met oud-fractievoorzitter ing. J.T. 
Mellema. Deze had gezegd, dat de beslis
sing om één fractie te vormen inderdaad nu 
niet genomen kan worden. Maar er zal al 
wel nu een uitspraak moeten komen over de 
éne lijst, want gebeurt dat niet, dan zal er 
bij de komende kamerverkiezingen sprake 
zijn van gescheiden optreden, aldus ing. 
Mellema. Mr. Scholten wees hen er op, dat 
er sprake zal zijn van ongeloofwaardigheid, 
als je wel één lijst wil, maar niet één fractie. 
De algemene vergadering aanvaardde met 
overgrote meerderheid het additionele 
artikel. Er waren ongeveer twintig tegen-

Vervolg pag. 2



VRIJDAG 14 FEBRUARI 1975

CHU-fraktie over bouwprogramma ziekenhuizen:

Reactie op onze voorstellen had eerder 
moeten komen
,,De reactie op de voorstellen van de 
CHU had eerder moeten komen. Maar be
ter laat dan nooit” . Met deze woorden 
heeft, aan het begin van deze week, dr.
R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie, gereageerd op mededelingen van 
prem ier drs. J. M. den Uyl over het 
bouwprogramma voor ziekenhuizen, in
richtingen en dergelijke.

Vorige week vrijdag ging de ministerraad 
ermee akkoord dat S taatssecretaris J. Hen
driks naar de Tweede Kamer een nota zendt 
over het bouwprogramma. In die nota, a l
dus prem ier Den Uyl, wordt uitgegaan van 
een duidelijke verschuiving van de bouw- 
stromen naar inrichtingen, waarvande bouw 
versneld zal worden aangepakt. Het p la - . 
fond van 1975 beloopt f500 miljoen.

BETREUREN

De CHU, aldus dr. Kruisinga in zijn com
mentaar pp de mededelingen van drs. Den 
Uyl, betreurt het dat niet eerder op haar 
aandrang voor meer bouw in de sector van 
verpleegtehuizen en ziekenhuizen is ge
reageerd.
Andere opmerkingen van dr. Kruisinga; 
De CHU acht overigens de voorstellen 
nog onvoldoende. Het voorgestelde bouw
plan is te laag.

Er dient nu met spoed vergunning te wor
den gegeven aan de gereedzljnde plannen 
in de sector van de gezondheidszorg. 
Nog steeds is de vergunning voor een 
aantal bouwplannen op het gebied van be
handeling en onderzoek van kanker niet 
tot stand gekomen.

Ook dat had reeds lang dienen te geschie
den.
Eerdere uitspraken en toezeggingen van 
vroegere bewindslieden op dit terrein 
moeten nu worden ingelost.
In de sector van de psychiatrische zie
kenhuizen dient dringend vernieuwing van 
de inrichting tot stand te komen.
Voorts behoeven de poliklinische voorzie
ningen in tal van ziekenhuizen verbete
ring.
De bouw zowel van een research-kanker- 
instituut te Amsterdam als het scheppen 
van voorzieningen voor behandeling van 
kanker en kinderkanker dient nu moge
lijk te worden gemaakt.
De CHU wenst deze toezeggingen thans 
spoedig en wil bevorderen dat bij gebre
ke daarvan een kamerdebat wordt uitge
lokt.

Wij verlangen dat de regering nu spoedig 
t.a.v. bovengenoemde bouwplannen een 
beslissing neemt.
De CHU zal- zoals de afgelopen jaren 
het geval was - aandrang blijven uitoe
fenen op een doorbreking van de bouw- 
stoppen voor verpleeg- en ziekenhui
zen.

Dit laatste om;
a. betere behandelingsmogelijkheden voor 

zieken en gebrekkigen te krijgen.
b. nuttige en noodzakelijke werkgelegen

heid voor werkloze bouwvakkers, die 
hunkeren naar arbeid, tot stand te 
brengen.

Tot zover dr. Kruisinga in zijn reactie 
op de nota over het bouwprogramma 
in de sector volksgezondheid.

Nederlandse equipe EUCD over Portugal
De Nederlandse Equipe van de Europese 
Unie van Christen-Democraten EUCD 
heeft vorige week te Den Haag vergaderd 
met als belangrijkste onderwerp de voor
bereiding van de bijeenkomst van de 
Europese Unie van Christen-Democraten te 
Den Haag op 14 en 15 februari a^.

Aanwezig waren de leden mevrouw 
Groensmit-Van der Kallen, mevrouw 
Derksen, mevrouw De Ruiter, dbr. Bbertien, 
dr. Kruisinga, ds. Olieman, de heer Cor- 
poraal, de heer KleUterlee, en als ad
viserend iid staatssecretaris Kooijmans, 
alsmede de voorzitter de heer Schmelzer.
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stemmers. Uitdrukkelijk wees de algemene 
vergadering af om, wat betreft de 
toekomstige parlementair- politieke 
samenwerking, alleen maar te denken aan 
lijstverbinding, en niet meer aan een ge
zamenlijke lijst of mogelijk lijstverbinding.

Uitdrukkelijk verzoek

Op de komende conference van KVP, ARP 
en CHU zal niet alleen over het grond- 
slagartikel en de ene lijst en ene fractie 
gesproken worden. Op uitdrukkelijk ver
zoek van de CHU komt dan ook aan de 
orde de samenstelling van het gedachte 
CDA-congres, het toporgaan van de 
federatieve samenwerkingsvorm tussen de 
drie christen-democratische partijen. In de 
ontwerp-statuten was opgenomen, dat het 
congres gevormd zou worden door 280 le
den van de KVP, 185 van de ARP en 105 
van de CHU, en voorts 35 ver
tegenwoordigers van de rechtstreekse leden 
van het CDA.

De algemene vergadering maakte bezwaar 
tégen de geringe vertegenwoordiging van de 
CHU in het congres. Velen meenden, dat 
hierdoor de kans bestaan dat de CHU door 
de beide andere partners wordt overspeeld. 
De CHU-vertegenwoordiging op de confe
rence kreeg de machtiging te pleiten voor 
een andere verdeelsleutel, zodat de CHU 
meer congresleden zal krijgen.

Ook naar de conference werd verwezen de 
uiteindelijke beslissing over het voorstel in 
de statuen CDA-kandidaten voor ver
kiezingen de grondslag te laten on
derschrijven en gekozenen voor het CDA te 
verplichten zich te richten naar uitspraken 
van bevoegde CDA-organen.

Positief

Tussen de vijf en tien afgevaardigden 
verklaarden met het opsteken van de gele 
vlag, dat zij tegen de aanvaarding van het 
ontwerp van de statuten waren. Alle andere 
stemgerechtigde leden van de Unie op de 
algemene vergadering staken de blauwe 
vlag op ten teken dat er bij instemming was. 
Onmiddellijk na de stemming gaven mr. 
F.H.J.J. Andriessen voorzitter van de

Tweede-Kamerfractie van de KVP, en mr. 
W. Aantjes, voorzitter van de Tweede- 
Kamerfractie van de ARP, hun com
mentaar op de genomen beslissing. Mr. 
Andriessen zei de uitslag positief te 
benaderen. „De tendenz is duidelijk. We 
gaan naar een lijst. Het succes van de ene 
CDA-lijst bij de verkiezingen voor pro
vinciale staten en gemeenteraden is bij de 
kiezers onmiskenbaar aangeslagen”. Mr. 
Andreissen wilde geen termijn noemen 
waarop de beslissing over een lijst gevallen 
moet zijn. „Maar er is wel een limiet”.

Mr. Aantjes, die ook vrijdagavond aanwpzig 
was, zei dat voor volgend jaar prinsjesdag 
de beslissing over de lijst gevallen moet zijn. 
„De algemene beschouwingen in de Tweede 
Kamer in het najaar van 1976 zijn al ver- 
kiezingsredevoeringen met het oog op de 
verkiezingen in 1977. Dan zullen de partijen 
politiek op een lijn moeten zitten.
In de redevoering, welke de christelijk- 
historische fractievoorzitter dr. R.J.H. 
Kruisinga vrijdagavond op de algemene 
vergadering hield, zag mr. Aantjes een 
goede basis. Kruisinga noemde tien poli
tieke punten. Op basis van die punten kun 
je héél goed oordelen of je samen verder 
kunt”, aldus de anti-revolutionaire frac
tievoorzitter.

Mr. P.J.A.M. Steenkamp, de voorzitter van 
het CDA, onthield zich van commentaar, 
uiteraard met het oog op het overleg in de 
conference op vrijdag 2 februari en 
zaterdag 22 februari. Van CHU-zijde 
nemen aan de conference deel; mr. O.W.A. 
van Verschuer, mevrouw E.A. Haars, mr. 
J.L. Janssen van Raay, A.J. Kaland, me
vrouw H. Tegelaar-Boonacker, jhr. mr. L. E. 
de Geer van Oudegein, drs. D.F. van der 
Mei, mevrouw D.Y.W. de Graaf-Nauta, 
W.A. Mateman en drs. C. Dekker (de Unie- 
vertegenwoordigers in het CDA-bestuur) en 
mr. H.K.J. Beernink, mevrouw H. Evenhuis- 
van Essen, P. Bode, H. Eversdijk, Chr. L. 
van Gulyk, Wm. C. de Kruyf, ds. A. 
Oliemans, J.W. Sluimer, A. van Twist en 
mevrouw M. Ybema-Fortgens, (de ver
sterkte vertegenwoordiging).
De verslaggeving over de algemene 
vergadering van de CHU wordt besloten 
met een compliment aan mevrouw mr. E.A. 
Haars. Zij leidde vrijdagavond op voortref
felijke wijze de moeilijke discussie.

H.L.

Agendapunten voor de vergadering van 14 
en 15 februari waaraan aandacht werd be
steed waren:
— de situatie in de landen rond de Middel

landse Zee,
—■ de uitvoering van de besluiten van de 

Parijse Topconferentie,
— het ontwerp-manifest van de Europese 

Unie van Christen-Democraten en 
enkele andere onderwerpen.

Meer in het bijzonder werd aandacht 
besteed aan de ontwikkeling in Portugal, 
waaronder de partijpolitieke ontwik
kelingen. De besprekingen van de Equipe 
werden gevoerd op basis van de volgende 
feiten met betrekking in het bijzonder tot 
de CDS en de PPD:
Kort na de gebeurtenissen van 25 april 1974 
trad de UECD in contact met leidende per
soonlijkheden van de PPD. Met hen zijn op 
constructieve wijze verkennende contacten 
ontwikkeld. Daarbij is steeds van EUCD- 
zijde de bereidheid tot uitdrukking ge
bracht tot nauwere samenwerking te 
komen.
Op 22 november 1974 heeft de PPD 
besloten, en dit in een publieke verklaring 
kenbaar gemaakt, zich te beschouwen als 
een sociaal-democratische partij en te 
trachten zich bij de socialistische in
ternationale aan te sluiten. Dit besluit is 
schriftelijk bevestigd in een brief van de 
PPD aan enige leidende persoonlijkheden 
van de ÉUCD. Volgens onze informatie is 
de aanvrage tot het lidmaatschap van de 
socialistische internationale door de PPD 
wel gedaan maar niet in behandeling 
genomen. Naar ons is medegedeeld heeft de 
heer Soares een brief geschreven en ge
publiceerd aan de secretaris-generaal van 
de socialistisch internationale waarin hij 
mededeelt dat alleen zijn partij in Portugal 
als socialistische partij is te beschouwen. In 
het licht van dit alles heeft de EUCD zijner
zijds in deze fase de contacten met de PPD 
laten rusten.

Op 19 juli 1974 is de CDS opgericht. Deze 
partij stelt zich op christendemocratische 
grondslag ofschoon dit in de naamgeving 
bewust niet tot uitdrukking wordt gebracht. 
Deze partij heeft zich achter de actie van de 
beweging der strijdkrachten gesteld om in 
Portugal een levende democratie te helpen 
vestigen; de partij wil door een evenwichtig 
beleid dat op rechtvaardige wijze alle be
volkingsgroepen omvat tevens een te
genwicht tegen linkse en rechtse krachten 
vormen. Na de overval en beroving van het 
bureau van de partij te Lissabom op 4 
november 1974 is van socialistische zijde in 
Portugal de CDS als constructieve demo
cratische partij bestempeld terwijl ver
tegenwoordigers van de drie Portugese 
regeringspartijen alsmede de minister
president de overval krachtig hebben ver
oordeeld. Na in eerste instantie te zijn opge
richt voornamelijk door mensen uit de we

reld van de wetenschap en de vrije be
roepen, is inmiddeld een ledenbestand 
ontwikkeld dat alle bevolkingsgroepen, 
waaronder met name ook boeren en werk
nemers, omvat. De voorzitter van de partij is 
professor Amaral, die met instemming van 
de beweging der strijdkrachten door de pre
sident van dè Portugese republiek is be
noemd tot lid van de Raad van State. Op 22 
november 1974 heeft de CDS middels haar 
voorzitter professor Amaral en secretaris
generaal Da Costa zich te Parijs voor de 
Europese Unie van Christen-Democraten 
gepresenteerd. Op grond van de daarna ge
volgde gedachtenwisseling, heeft de EUCD 
besloten de CDS uit te nodigen tot samen
werking in afwachting van een definitieve 
beslissing over een eventuele toelating tot 
het lidmaatschap van de EUCD èn heeft de 
EUCD aan deze partij haar volledige 
morele en politieke steun toegezegd voor de 
taken die de CDS in haar land te vervullen 
heeft. Op 16, 17 en 18 december 1974 heeft 
de EUCD een missie afgevaardigd naar 
Lissabon bestaande uit de heren Lücker 
(voorzitter vau de christendemocratische 
fractie in het Europees Parlement), de heren 
Bertrand, Bersani en Hahn. Zij hebben, 
steeds in aanwezigheid van de heren 
Amaral en Da Costa, bezoeken gebracht en 
gesprekken gevoerd met de President, de 
Minister-President en de. minister van 
Buitenlandse Zaken Soares.

Na de gebeurtenissen rond het congres van 
de CDS te Oporto op 25 januari jl., blijkt 
hier en daar de indruk te zijn gewekt dat de 
CDS een conservatief reehtse partij zou zijn 
waarin prominente aanhangers van hst 
Caetano-regime zouden zijn ondergedoken. 
De door de Portugese President in de Raad 
van State benoemde voorzitter professor 
Amaral, met steun van de beweging der 
strijdkrachten, heeft nimmer medeverant
woordelijkheid gedragen voor het Caetano- 
regime; zijn enige relatie tot de heer 
Caetano in vroegere jaren bestond hier in 
dat hij wetenschappelijk assistent van de 
heer Caetano is geweest toen deze 
hoogleraar aan een universiteit was. Noch 
het program van de CDS, noch haar gedrag, 
wettigen enige twijfel aan de waarlijk 
democratische en sociaal constructieve op
stelling van de CDS.

Inmiddels heeft zich nog een andere poli
tieke partij in Portugal aangediend bij de 
EUCD, te weten de Partido da Democrazia 
Christa. Met deze partij hebben slechts nog 
zeer oppervlakkige contacten plaatsge
vonden; van program, persoonlijkheden en 
politieke opstelling is nog onvoldoende be
kend om tot een nader oordeel, respec
tievelijk besluitvorming wat toekomstige 
contacten of samenwerking betreft,' te 
kunnen komen.
De voorzitter van de Nederlandse Equipe, 
de heer Schmelzer, is desgewenst gaarne 
beschikbaar tot het geven van nadere 
toelichting op de bovenstaande mede
delingen.
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Unievoorzitter Van Verschuer

EEN N I E U W  B E G I N

,^elangrijker dan de discussie over evange
lie en bijbel, die mijns inziens niet van 
principiële aard is, is de vraag of we bereid 
zijn in het toetreden tot het CDA een nieuw 
begin te maken”. Dit heeft Unievoorzitter 
mr. O.WA. van Verschuer gezegd in zijn 
openingswoord op de eerste dag van de 
bijzondere algemene vergadering van de 
CHU, vorige week vrijdagavond.
Het CDA moet volgens mr. Van Verschuer 
geen vierde christen-democratische partij 
worden. „Het zal door ons als eigen moeten 
worden beschouwd. Wij zullen onze 
krachten moeten inbrengen in het CDA, 
zonder dat in de eerste tijd nog ons eigen 
partijapparaat en onze organisatie daarin 
geheel kunnen opgaan.
Bij dat thuis voelen in het CDA dacht de 
Unievoorzitter niet in de eerste plaats dat al 
de oude formuleringen en gedachtenvor
mingen direkt op de leestafel van het CDA 
moeten worden teruggevonden. „Het 
boeiende en inspirerende van nieuwe par
tijvorming is ongetwijfeld het nu samen 
nieuwe inhoud aan oude begrippen geven. 
Wat voor ons wel essentieel is voor dat thuis 
voelen is of wij met elkaar, en bij elkaar met 
al degenen tot wie wij als CDA in het ver
lengde van de CHU ons appèl richten, een 
gemeenschappelijke mentaliteit ervaren”.

Naar voren

Mr. Verschuer herinnerde er aan dat afge
sproken is om als CHU niet bij het uit
gangspunt, niet bij de eigen mentaliteit te 
blijven staan, maar de politieke wil en daad 
naar voren te schuiven. Hij zei dat te onder
schrijven, maar hij herkende in de he
dendaagse CHU, ook bij zichzelf, een heel 
fijn ontwikkeld gevoel van steun te zoeken, 
zich aangetrokken voelend tot mensen die 
hetzelfde geloven, denken, praten en 
handelen. „Dat is de geest van Lohman, die 
zich onderscheidde van Kuyper, die van Ti- 
lanus die zich onderscheidde van Schouten. 
Dat gaat met name tussen CHU en ARP erg 
diep. Wij overwinnen niet door dit dood te

zwijgen, noch door de besluitvorming daar
op te laten afspringen”, aldus de Unievoor
zitter.
Wat het probleem van „evangelie” en 
„Bijbel” betreft zei mr. Van Verschuer het 
volgende:

„Ik heb alle begrip voor diegenen die bang 
zijn dat ze in een kleurloze, van een Christe
lijke basis afgekeerde partij terecht komen. 
Dat erfgoed is ons heilig en dat willen we 
niet loslaten. Het is moeilijk in alle omvang 
nu het bewijs te leveren maar U wordt wel 
uitgenodigd met ons dit bewijs in de toe
komst te leveren. De statuten spreken 
duidelijke taal, anders zou daar heel wat 
anders gestaan hebben. Sterker, dan 
stonden Kruisinga, Van Hulst en vele ande
re en ik hier niet. Dan was er zeer wel een 
breuk ontstaan, dan hadden ondanks de 
problemen die het bestaan van het kabinet- 
Den Uyl ons geven, wij elkaar niet kunnen 
en willen vasthouden. Alle begrip dus voor 
een discussie over een fundament maar la
ten we dat niet doen door het woord bijbel 
en het woord evangelie, die in het hele be
staan van de Unie door elkaar gebruikt zijn, 
als symbolen te gaan hanteren om tot uit
drukking te brengen de wensen voor meer 
of minder fundament, meer of minder 
rechtzinnigheid of geloofsvastheid”.

Noodzaak

De Unievoorzitter wees op de noodzaak om 
zich niet meer met enkele politieke punten 
bezig te houden, doch met talloze vragen.

.Juist nu spreekt het niet zo meer aan dat 
drie groepen (KVP, ARP, CHU) bezig zijn 
in besturen, fracties en wetenschappelijke 
instituten landelijk en in kiesverenigingen 
plaatselijk om een eigen standpunt te bepa
len waarvan dan de eerste zin voor allen 
ongeveer luidt: „Op basis van ons geloof, als 
rentmeesters, als degenen die verantwoor
delijkheid willen dragen als redelijk gescha- 
penen vinden wij zus of zo”. En Den Uyl en

Wiegel maar lachen als er een verschil is. 
Van Riel maar proberen een anti-socialis- 
tische volksfront op te roepen ter rechter 
zijde en Van der Louw hetzelfde probe
rende ter linker zijde; beiden verenigd door 
één hoop dat het CDA niet lukt en wij als 
rijpe vruchten allen in hun meer of minder 
vlezige armen”, aldus mr. Van Verschuer.

Het zou volgens hem teveel eer zijn aan deze 
heren door het CDA aan hen op te dragen, 
„De heren hebben echter in één ding gelijk, 
wij hebben natuurlijk wel wat gespeeld met 
ons uitgangspunt door op basis hiervan zo
lang gescheiden op te trekken en zoals bij 
het kabinet Den Uyl ons uit elkaar te laten 
werken. Hoe dat te voorkomen? Door er
kennende dat ons uitgangspunt hetzelfde is, 
bereidheid hebbende mentaal naar elkaar 
toe te groeien een keihard politiek pro
gramma te maken op hoofdpunten en daar
voor te gaan staan. Het Nederlandse Volk 
heeft gelijk als zij de christen-democraten 
vraagt om duidelijk te zijn en om vast te 
houden, binnen de democratische regels, 
aan hun standpuntbepaling. Betekent dat 
nu ook dat wij nu moeten kiezen voor PvdA 
of voor VVD. Net zomin als wij aan PvdA 
en VVD vragen nu en ooit blijvend voor ons 
te kiezen doen wij dit ten aanzien van hen. 
Als wij voor de volgende verkiezingen, wat 
ik van harte hoop en verwacht, met één 
CDA-lijst uitkomen, moeten wij het hiero
ver zijn”, zei de Unievoorzitter.

Heel het volk

Het is naar de opvattingen van christen- 
dernocratische partijvorming volstrekt in 
strijd met de principes om zich voor en na 
verkiezingen voor eeuwig en altijd te ver
eenzelvigen met een andere partij, onver
schillig of het de VVD of PvdA is.
„Voor de verkiezingen zullen wij priori
teiten stellen van datgene wat wij willen na 
de verkiezingen en ons daaraan houden. 
Ook in dit opzicht is er werk aan de winkel 
want wij zullen die standpunten door de he
le partij moeten laten bespreken.
Wij worden onduidelijk als wij na de ver
kiezingen terwille van de regeerbaarheid en ' 
ook wel terwille van macht ons uitgangs
punt en ons politiek programma laten ver
tekenen door anderen. Ook daarom past 
ons een dosis standvastigheid en hardheid 
in de politieke strijd van morgen.
Daarom moeten we nu al zoeken naar dege
nen die dit werk voor ons gaan klaren. De 
CHU heeft een rijk verleden en zeer bij
zondere mensen in zijn midden gehad en 
nog. Nu hoop ik dat wij door hard werken.
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door veel geloof in onze opdracht zullen sla
gen. De CHU was geen doel maar middel. 
Middel om de Christelijk-Historische poli
tiek te voeren in belang van heel het volk. 
Het CDA is geen doel maar middel. Een 
middel om Christen-Democratische poli
tiek te voeren voor heel het volk”.

Aldus Unievoorzitter mr. Van Verschuer in 
zijn openingswoord op de eerste dag van de 
algemene vergadering van de CHU, vorige 
week vrijdag.

H.L.

Dr. R, J. H, Kruisinga:

Tien praktische poiitieke punten voor 
opsteiiing christen-democraten

,^ e t  het aanvaarden van de statuten van 
het CDA, met het totstandbrengen van de 
federatie van de christen-democratische 
partijen zal een nieuwe belangrijke bijdrage 
geleverd zijn ten dienste van de christen
democratie. Die bijdrage wil de CHU 
leveren”. Met deze woorden heeft dr. RJJI. 
Kruisinga, de voorzitter van de CHU-firactie 
in de Tweede Kamer, vorige week vrij
dagavond, op de eerste dag van de 
bijzondere algemene vergadering van de 
CHU, zijn toespraak besloten.
In zijn rede gaf dr. Kruisinga tien prak
tische politieke punten aan, waaruit bij 
voortduring in de praktische politiek de 
opstelling van de christen-democraten 
kenbaar moet zijn.
Deze punten zijn:

1. Onderstreping van de betekenis van de 
geestelijke waarden in onze samenle
ving. Dat betekent eerbied vQpr het 
leven.

2. De principiële vredesgezindheid 
betekent ook afwijzing van de 
polarisatie in welke vorm dan ook. Dat 
betekent voorstander zijn van het zoe
ken naar wat bindt en niet zoeken naar 
datgene wat de mensen scheidt. Het 
betekent zoeken naar de compromis. 
Zonder een compromis is in vrede leven 
in deze wereld en in dit land niet denk
baar. Juist daarom betekent het met 
klem afwijzen van on
derhandelingsmethodes, zoals die bij de 
totstandkoming van dit kabinet en in 
het verlengde daarvan bij de tot
standkoming van sommige program- 
colleges in sommige steden en in een 
enkele provincie zijn gevoerd.

3. De onderstreping van de waarde van de 
kleine samenlevingsverbanden; het ge
zin, het kleine bedrijf, de vereniging, de 
kleine gemeente, de kerkelijke 
gemeente.
De schaalvergroting is waarschijnlijk 
één van de grootste bijdragen tot de 
vervreemding, die allerwege in deze tijd 
worden waargenomen.

4. De verdediging van vrijheid van 
richting en inrichting van onderwijs. 
Afwijzen van centralisme en dirigisme 
in het onderwijs. In dat opzicht is de 
CHU vanuit b.v. de onderwijswetgeving 
van De Visser veel aan haar traditie 
verplicht.

5. De onderkenning van het rent
meesterschap van de mens op deze 
aarde betekent de noodzaak tot een 
duidelijke visie op het milieubeleid en 
op wat wij onder economische groei ten 
dienste van welvaart en welzijn moeten 
willen verstaan.

6. Bevordering van de veiligheid en te
gengaan van de misdadigheid. En 
daarbij onderkennen van een functie 
van de overheid. Gezag is niet iets, dat 
alleen maar stremt, inperkt en ver
nietigt, de mondigheid tekort doet en 
initiatieven doodt. Die kant van het ge
zag wil men tegenwoordig alleen maar 
zien.
Gezag geeft ook bescherming, 
geborgenheid, maakt de aarde 
bewoonbaar en het leven leefbaar.
De overheid mag het volk dit gezag niet 
onthouden.
Dat is een onbarmhartige daad.

7. Dat betekent derhalve ook de onder
kenning, dat voor de mens, tegenover 
God, iedere levensfase even belangrijk 
is. En dat betekent een werkelijke 
plaats voor de bejaarde in onze 
samenleving. Niet enkel in materiële 
zin, maar ook in functionele zin, opdat 
ook de oudere, de bejaarde echt in ons 
midden kan functioneren, kan leven en 
beleven.

8. De onderkenning van en het zoeken 
naar de echt sociaal zwakken in onze 
samenleving en de solidariteit met hen. 
Daartoe horen nu zeker b.v. de ge
broken gezinnen en veel werkers uit 
midden- en kleinbedrijf.

9. Respect voor het gewordene, dat 
waardevol is. Daar is in ons land nog 
veel aan te doen als alleen al gedacht

wordt aan de positie van de Friese taal 
en cultuur.

10. De afwijzing van de tegenstelling links
rechts, progressief/conservatief, alsof 
met die begrippen de politieke pro
blemen van deze tijd voldoende zouden 
kunnen worden gekenschetst.

Eigen aard

Aldus de tien punten van dr. Kruisinga. Hij 
vatte de kenmerken van de christen-demo
cratische partijen als volgt samen:

„Christen-democratische partijen zijn van 
eigen aard. Ze hebben een eigen karakter en 
moeten daarom ook een duidelijke identi
teit hebben, die voor iedereen te herkennen 
is. De duidelijkheid moet niet daarin zitten, 
dat deze partijen nu eindelijk eens kiezen 
voor links of rechts, maar daarin dat zij be
wijzen een eigen plaats in te nemen, en noch 
bij links, noch bij rechts zijn in te passen. 
Zij hebben een eigen visie en een eigen 
geluid.”

H.L.

Vragen over staatslening
Het christelijk-historische Tweede-Ka- 
merlid mr. W. Schollen heeft vorige 
week donderdag minister Duisenberg 
van financiën schriftelijk vragen ge
steld over de jongste staatslening.

Woensdag 5 februari deelde het de
partement van financiën mee, dat het 
bedrag van de 9 procents— 25-jarige 
staatslening 1975 was vastgesteld op 
f  700 miljoen. Op de door banken en 
commissionairs ingeschreven bedragen 
werd toegewezen: 50 procent over de 
eerste f  1 miljard en 0,332 procent over 
het meerdere voor zover dat de ƒ  10 
miljard niet overtreft.

De vragen van mr. Schoften waren:

1. Kan de minister verklaren door wel
ke oorzaken op de jongste staatsle
ning een zo enorm bedrag is inge
schreven, dat in geen verhouding 
staat tot het werkelijk beschikbare

bedrag op de kapitaalmarkt (het 
zogenaamde majoreren?)

2. Moet uit het feit, dat het ingeschre
ven bedrag alle normale verhou
dingen te boven is gegaan de 
conclusie worden getrokken, dat de 
voorwaarden van deze lening niet 
voldoende scherp waren?

3. Op grond van welke overweging is 
het toegewezen bedrag op ƒ  700 mil
joen gulden gesteld?

4. Welke overwegingen liggen aan het 
gevolgde systeem van toewijzing ten 
grondslag?

5. Is de minister bereid aan de hand 
van de ervaringen van gisteren het 
systeem van inschrijving en toewij
zing op staatsleningen wederom kri
tisch te bezien?

H.L.
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Ik zou wel eens willen weten. •  • •

door Eske Sleyser-Tegelaar
Ik zou wel eens willen weten wat te doen 
met dat JAAR VAN DE VROUW.
Ik zou wel eens willen weten wat doen we nA 
dat dat JAAR VAN DE VROUW

Dat jaar, dat JAAR VAN DE VROUW, is 
nog maar heel pril aan de gang.
En toch . . . ,  en toch wordt het mij soms nu 
al zo onbehaaglijk te moede.
Onbehaaglijk, geïrriteerd soms. Al dat 
opgejut, opgetut, geforceerd gemoedelijk, 
meesmuilend, gelispel, gekonkel en gedoe 
overal waar maar een vrouw iets te berde 
brengt, overat waar maar vrouwen iets 
doen . . . ” ja dames, het is niet voor niets het 
jaar van de vrouw hoor!”

Ik weet het niet . . .  Nu vallen dan de 
schijnwerpers zgn op wezens die 
gediscrimeerd zijn en die zich nu eens 
effetjes moeten doen gelden. „Stakkertjes,” 
die eens een jaartje lang in het zonnetje 
worden gezet, „zielepoten” die nu een heel 
jaar lang mogen gaan zeggen, schrijven, 
schreeuwen en betogen wat er allemaal mis 
is, waarnaar nu echt geluisterd zal worden 
door andere wezens die niet 
gediscrimineerd zijn of ooit zullen worden. 
Ja?

Is het dat? Is dat de bedoeling? Dan vraag 
ik me af, wat doen we dan daarna? Waar 
staan al die „zielepoten” dan, is er dan iets 
wezenlijks veranderd? Of gaan we met z’n 
allen dan weer met een zucht van ver
lichting gewoon verder en vieren we een 
ander jaar, het Jaar van de Hond b.v., of van 
de Kat, of van de Bejaarde of van de 
Kruidenier-Op-De-Hoek, ofvan het Milieu, 
of van Het Gemeenteraadslid. Allemaal 
groepen of zaken die in zeker opzicht zich 
ook op discriminatie kunnen beroepen.

Goed

Ik geloof echt wel dat de bedoelingen goed 
waren en goed zijn. Ik geloof niet telleen, ik 
wéét ook dat er van echte discriminatie van 
de vrouw op velerlei terrein sprake is. Daar 
gaat het niet om, maar ik ben zo bang dat 
we met z’n allen nu als vrouwen er gran
dioos intippelen, dat zo’n jaar averechts kan 
werken. Nu kan en mag ineens alles. Dat wil 
zeggen . . .  nu zou alles boven water kunnen 
komen wat er mis is en dat zal ook wel 
gebeuren. Nu „mag” dat ook openlijk ge
beuren, nu „durven” velen hun grieven te 
uiten. Maar blijft het daar dan ook bij? Nu 
al heeft de ingestelde Emancipatiecommis- 
sie gezegd dat studies nodig zijn, jarenlange 
grondige studies, om voorstellen te doen die 
leiden tot wetswijzigingen. Bestaat er straks 
nog aandacht voor? Of is het dan over? 
Heeft „men” dan genoeg gehoord, ge
luisterd en inspraak gegeven en gaat „men” 
weer over tot de orde van de. dag. Zegt men 
niet straks „dat gezeur alweer, ze hebben 
hun Jaar toch gehad! Nu weer normaal doen 
hoor!” Dat is mijn angst.
Betekent dat dat ik zo’n jaar en alles wat 
daarbij gebeurt, afkeur? Verre van dat, ik 
juich vele initiatieven van harte toe, maar ik 
wens te signaleren het grote gevaar van het 
inkapselen, van het ,,laten-spreken-en-er- 
straks niks-meer-doen” wat zich kan voor
doen.

Bereid

Ik zou ook wel eens willen horen van allen, 
die macht hebben in deze maatschappij, 
macht en invloed en dat zijn overwegend 
mannen dus. Van hen zou ik wel eens willen 
horen dat zij bereid zijn nu, maar vooral 
straks, met alle kracht, macht en invloed 
waarover zij beschikken, die gerechtvaar
digde verlangens en voorstellen die uit dit 
Jaar zullen voortkomen, te behartigen en 
waar mogelijk zelfs met voorrang uit te 
voeren. Dat. zijn de vakbonden, de 
wergeversorganisaties, dat zijn de politici, 
dat zijn de plaatselijke, regionale en lande
lijke bestuurders, dat zijn ook allen die 
grote, én kleine verbanden besturen op welk 
terrein dan ook. Van hen allen zou ik 
aandacht willen hebben, zich uitend in 
artikelen, in redevoeringen en voorstellen 
nu al tot wijzigingen in hun structuren, tot 
mentale bereidheid vrouwen én mannen op 
basis van gelijkwaardigheid, ook werkelijk 
gelijkwaardig te doen participeren. Het is zo 
eenvoudig, en het zou een groot deel van 
veler bezorgdheid over dat Hele Jaar van de 
Vrouw wegnemen.

Reëel

Ik wil heel reëel zijn; Als je aan een macht - 
en/of invloedhebbend lichaam vraagt die 
macht, die invloed te willen spreiden over 
een categorie die daar tot nu toe nauwelijks 
of niet aan te pas kwam, dan vraag je eigen
lijk aan zo’n institutie de poten onder haar 
eigen stoel weg te zagen. Dat doet men 
alleen in uiterst nood. Die nood is er

helemaal niet, zeggen ze. Waarom zouden 
we dan; vaak hoor je dan dat er helemaal 
niet gediscrimeerd wordt, integendeel; elke 
verstandige (soms noemen ze het goede of 
bekwame of capabele) vrouw is welkom in 
hun midden. Hun statuten of regels of 
wettelijke voorschriften geven hen alle 
vrijheid. Als je dan vraagt waarom er dan 
geen vrouw of vrouwen in het'midden zijn, 
zeggen ze tja, ze zijn er niet. Noem ze maar 
op, als jij ze weet. Alsof die ene toevallige 
vrouw die daar bij is zomaar risjes en risjes 
vrouwen uit haar mouw kan schudden. Nee, 
dat is de bal terugspelen op een unfaire 
manier. Zodra er in dat lichaam, dat 
college, dat verband, een andere mentaliteit 
heerst bij diegenen die het besturen, dan is 
geen zaak van zoeken, dan zijn ze er 
eenvoudig. Dan komen ze er automatisch 
aan te pas en wordt er op elk niveau dan 
ook bewust uit gekozen.
Nee, zolang die geluiden in dit Jaar van de 
Vrouw niet gehoord worden zolang wij 
vrouwen met z’n allen te druk bezig zijn met 
het aan het licht rengen van misstanden, 
met het zoeken naar wegen, zowel wat 
betreft de wetgeving, de bestuurlijke 
organisatie als wat de mentale veran
deringen betreft, om die bereidheid aan de 
andere zijde naar boven te halen, zolang 
geloof ik niet dat zo’n Jaar ons straks 
concreet een eind verder brengt.
Vandaar dit stukje als eerste (?) poging in 
die richting.

Uitdaging

Het is bedoeld als een soort uitdaging voor 
welk orgaan dan ook, dat praktisch geheel 
door mannen gerund wordt, aan elke be- 
stuurs- of andere macht, aan elke politicus, 
aan elke mAn ook, om uit eigen beweging 
bereidheid te tonen een stukje reëel mede
beheer af te staan aan hen, die daar nog 
steeds niet of nauwelijks aan te pas komen. 
Laten b.v. de vakbonden, die, als ze al 
opkomen ergens en soms speciaal voor de 
belangen van de vrouwelijke werknemers, 
hun bestuurlijke leiding, hun ideologische 
beleidsvorming, ook eens met die vrouwen 
delen. Idem dito de werkgeversorganisaties. 
Idem dito allen die ik eerder noemde. Elk 
bestuur van wat dan ook zou moeten 
weigeren verder te gaan met het werk, zodra 
niet steeds een vrouw in een vacature wordt 
benoemd, totdat evenredigheid van inbreng 
is gewaarborgd.
Wettelijk afdwingen kunnen we vele van

deze zaken niet. De wet of de voorschriften 
dienaangaande, kennen vaak hierin geen 
discriminatie. Wél in velerlei ander opzicht 
nog steeds, waaronder de fiscale en sociale 
wetgeving. Deze vertoont vele leemten, vele 
onrechtvaardigheden ook, maar ook die 
zullen in dit jaar wel boven water komen en 
straks de aandacht van het parlement 
vragen. Dan dreigt echter weer een ander 
gevaar, nl. het argument van wat ik noem de 
„economische dooddoener”. De economie, 
met wie het altijd slecht gaat helaas eh 
speciaal nu ook, staat dan eenvoudig niet 
toe maatregelen te treffen die vrouwelijke 
discriminatie op die terreinen opheffen. Er 
is geen geld voor . .. zeggen ze dan bezorgd 
met z’n allen. Tja, dat spreekt vele vrouwen 
inderdaad bijzonder aan. Per slot beheert 
90% van hen het huishoudelijk budget.

Waar geen geld is . . .  HO, STOP, hier gaat 
het fouti Daar tippelen vele al te lang in. Als 
er nl. geen geld is om te bereiken, dat elk 
individu, ongeacht zijn of haar sekse, krijgt 
waar het meent recht op te hebben (en let 
wel, die mening wordt gevormd door ons 
allen samen via onze gekozenen) dan is die 
hele maatregelen op dat moment onjuist of 
althans niet haalbaar. Dan dient de enige 
juiste conclusie getrokken te worden, n.1. 
dat het geheel weer de helling op moet en 
naar evenredigheid teruggedraaid moet 
worden in zijn totale besteedsbaarheid. Dan 
dient elk individu (ongeacht etc. etc.) ge
woon minder te krijgen dan waar het 
meende recht op te hebben. Vanzelf
sprekend wordt met de persoonlijke verant
woordelijkheid van elk individu afzonder
lijk rekening te houden. Ieder mens is een 
uniek wezen. Maar dat geldt dan voor 
vrouwen én voor mannen. Die verantwoor
delijkheden die ieder draagt voor van hem- 
of haar of gezamenlijk afhankelijken, 
dienen ook gelijkelijk verdeeld te worden 
over man én vrouw. Zo ook de baten en de 
winsten. Niet de een in dit opzicht belasten 
of ontlasten, maar waar samenwerkende 
verbanden bestaan, lasten én baten gelijke
lijk verdelen. Dan geldt het economisch 
argument voor ons allen, niet alleen voor de 
vrouwen. AOW voor iedere Nederlander 
zegt de wet. Ja, behalve voor gehuwde 
vrouwen, zegt diezelfde wet. Die krijgen 
niets, hun echtgenoot krijgt AOW voor 
gehuwden. Muggezifterij,? Zeker niet! 
AOW voor elke Nederlander, ddt is de 
essentie van de wet. Ook dus voor iedere 
vrouw, ook voor gehuwde vrouwen. Een

ieder die dat kan dient dan ook premie te 
betalen, man én vrouw. Een de huisvrouwen 
dan? Wat doen met al die huisvrouwen? 
Niks, ook een huisvrouw is een Nederlander 
en komt in aanmerking. Premiebetaling is 
een plicht, AOW ontvangen dan een recht. 
Voor al die categorieën, het zij man, hetzij 
vrouw, die niet in staat zijn op eigen kracht 
aan al hun verplichtingen te voldoen, 
dienen regelingen getroffen te worden. Die 
worden ook nu getroffen, maar dan alleen 
voor mannen. Waarom dan niet voor 
vrouwen? Het is niet zo moeilijk, als je maar 
principieel de juiste basisstellingen han
teert. Ieder mens heeft z’n eigen rechten en 
plichten, daarbij dient geen onderscheid 
gemaakt te worden tussen de seksen. Dat 
waren maar wat voorbeelden. Ze zijn er te 
over. De uitwerking ervan zou nog wel eens 
moeilijk zijn, maar is de consequentie van 
een beleid, een maatschappelijke structuur 
die discriminatie waar dan ook op grond 
van sekse wil uitsluiten. Zo’n beleid zou 
gedragen moeten worden door de gehele 
bevolking. Op waarlijk democratische wijze 
zouden déze basisprincipies kunnen en 
moeten doorwerken in het geheel van onze 
nederlandse samenleving. Het zou kunnen! 
Daarover zou ik nu graag eens wat geluiden 
vernemen van allen die waar dan ook bezig 
zijn, in hun gezinnen, in scholen, in 
universiteiten, in kantoren, in organisaties, 
in besturen, in politieke verbanden, in 
vergaderingen, in het parlement, in rege
ringskringen. Als ik die zou horen en zij 
zouden bereidheid tonen straks en waar 
mogelijk nu al mee te werken, dan kan er 
goede hoop bestaan dat dat Jaar van de 
Vrouw een jaar mag zijn dat zegenrijke ge
volgen kan hebben.

Zegenrijk

Begrijp mij goed, ik zeg niet dat het nu één 
warboel, één onrechtvaardige samenleving; 
ik zeg dat er nu al niet veel goeds verzet is in 
heden en verleden, veel onrecht wegge
nomen. Nee, dat zeg ik beslist niet. Maar 
wél geloof ik oprecht, dat een echte wezen
lijke participatie van man én vrouw, niet ge
lijk van aard en wezen, maar wél gelijk
waardig in toerusting voor een samenwer
king aan een verantwoorde toekomst, 
zegenrijk kan,werken.
Samen in gelijkwaardigheid, elkaar 
corrigerend, elkaar aanvullend, elkaar in 
eigen aard latend en beider vaak verschil
lende invalshoek respecterend, zijn mannen 
en vrouwen meer en kunnen zij meer tot 
stand brengen dan nu gebeurt, veeal alleen 
door mannen.
Die bereidheid te horen, daarop straks te 
mogen rekenen, daar streef ik naar, ook én 
juist in CDA-kring, waar doelstellingen 
noch uitgangspunten enig beletsel behoren 
te vormen voor die, ook vrouwelijke, ont
plooiing.

E. Sleijser-Tegelaar

„Een eerüfk deel van de koek"

POLITIEK IN BIJBELS PERSPECTIEF 
INKOMENS
De inkomenspolitiek staat de laatste Jaren 
in het brandpunt van de maatschappelijke 
en politieke belangstelling. Vele alinea’s in 
partijprogramma’s worden aan dit on
derwerp besteed. Regeringsverklaringen 
spreken erover, studiedagen met hoog
geleerde sprekers worden eraan gewijd en 
bij de oiiderhandelingen over collectieve 
arbeidsovereenkomsten is het een vast (ge- 
schil)punt.

In deze baaierd van discussiestukken vormt 
het onlangs verschenen boekje van drs. G. 
Gerritse — in onze CH-kring geen on
bekende — een weldadig rustpunt. Onder 
de titel „Een eerlijk deel van de kost”l) 
geeft schrijver een overzichtelijk en dus 
leesbaar overzicht van de vraagstukken, die 
bij het probleem inkomenspolitiek aan de 
orde zijn en van een aantal uitgangspunten 
en stellingnames,die in de discussie worden 
betrokken. Hij doet dat' in een viertal 
hoofdstukken; de verdeling, de normen, de 
instrumenten en de toekomst.
Eén van de conclusies, waartoe Drs. Gerrit
se komt is, dat alle (verschillende) opvat
tingen over inkomenspolitiek één ding ge
meen hebben, namelijk, dat er bij de 
verkleining van de ongelijkheid in inkomen 
zowel taken liggen voor de overheid als voor 
het bedrijfsleven. Een andere conclusie is, 
dat we niet kunnen spreken van de 
christelijke visie op het vraagstuk. Wel zijn 
er gemeenschappelijke denkrichtingen van 
en 'voor christenen naar voren gekomen, 
Gerritse legt acht van deze denkrichtingen 
aan de lezer ter overweging voor. Op het 
gevaar af een éénheid te verbreken en een 
niet evenwichtig beeld op te roepen, geef ik 
twee van deze „denkrichtingen” weer; a. De 
behoefte is een heel belangrijke norm voor

door Mr, W, Schol ten

de inkomensverdeling. Het gaat hierbij om 
behoeften, die vervuld moeten worden om 
de gelijkwaardigheid van de mensen tot hun 
recht te doen komen, 
b. De prestatie-norm is vooralsnog te 
aanvaarden, aangezien hij een grote rol 
speelt in het rechtvaardigheidsgevoel. 
Afwijzing ervan leidt eerder tot een 
slechtere dan tot een meer rechtvaardige 
verdeling. Op de inkomensverdeling volgens 
deze norm ligt als een uitdaging aan de 
christelijke verantwoordelijkheid de 
„sociale hypotheek”- van nog-behoeftigen. 
Persoonlijk heb ik wat moeite met het 
woord „vooralsnog” onder letter b. Zonder 
het prestatie-element als enig zaligmakende 
norm te willen verdedigen, geloof ik niet in 
de mogelijkheid een (christelijke) maat
schappij op te bouwen, waarin dit element 
bij de inkomensvorming geen rol meer 
speelt.

REALISTISCH

Gerritse besteedt ook aandacht aan de 
belastingheffing als instrument van 
inkomenspolitiek. Zijn stelling, die in de 
huidige situatie de inkomstenbelasting een 
moeilijk te hanteren instrument lijkt, is 
realistisch.
Veel nadruk legt Gerritse op de noodzaak 
van mentaliteitsverandering om tot een lo
gisch alle inkomens en alle inkomenstrek
kers omvattend beleid te komen. Gelijkheid 
is in principe het doel, maar behoefte en 
prestatie zijn aanvaardbare gronden voor 
verschillen.
In het laatste hoofdstuk over de toekomst 
stelt Gerritse dat in de nabije toekomst door 
de overheid waarschijnlijk impopulaire 

eslissingen genoemen moeten worden over

de verdeling 
macht.

inkomens, kennis en

Wat moeite heb ik met de zin, die Gerritse 
daarop direct laat volgen: „Het is dan met 
name aan de Christen-Democratische par
tijen om er zich tegenover op te stellen op 
grond van hun principes, al kost steun aan 
impopulaire besluiten misschien stemmen.” 
Waarom, zo zou ik willen vragen, ligt hier 
„met name” een taak voor de christen
democraten? Die taak ligt er toch evengoed 
voor b.v. de socialisten en liberalen? Ook die 
hebben principes, op basis waarvan ze een 
inkomenspolitiek moeten formuleren. Een 
waarom zouden nu juist de christen
democraten bang moeten zijn voor im
populaire besluiten die stemmen kosten? 
Mijn totaal indruk wordt door die licht kri
tische kanttekening niet gewijzigd; een zeer 
informatief boekje voor iedereen, die zich 
nader wil verdiepen in het actuele probleem 
van de inkomenspolitiek. Voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor hen, die — gelijk 
de schrijver — „trachten te redeneren 
vanuit een christelijke levensbeschouwing”. 
Ik meen, dat Gerritse erin is geslaagd op 
een aantal belangrijke punten de ver
binding te leggen tussen zijn levens
beschouwing en het vraagstuk van een 
juiste, rechtvaardige inkomensverdeling. 
Daarom schreef ik boven dit artikel: Inko
menspolitiek in Bijbels perspectief. ■

Scholten

*) door drs. G. Gerritse, nr. 3 in de Signa
lenreeks, uitgave: Boekencentrum Den
Haag, 45 pag., prijs ƒ  4,50.
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FRAKTIEVOORZITTER DR. R. J. H. KRUISINGA:

Belangrijke rol voor christen-democraten
,4)e christen-democratie heeft in de Neder
landse parlemetaire demoeratie een belang
rijke rol gespeeld, zolang die parlementaire 
democratie bestaat. Zij is trouwens in 
geheel West-Europa sinds de oorlog van ge
weldige betekenis geweest.
De ophouw van West-Europa uit de puin
hoop, die de oorlog had achtergelaten, is ge
leid door een ehristen-democraat als 
Adenauer uit Duitsland, door een christen
democraat als de Gasperi uit Italië, door 
een christen-demoeraat als Schuman in 
Frankrijk. In ons land is in de consequentie 
van het solidariteitsbeginsel van de chris
ten-democratie het sociale zekerheids- 
bouwwerkt gemaakt door christen-demo
craten als de KVP-ers Aalberse. Romme en 
Veldkamp, als de ARP-ers Talsma en Rool- 
vink, als de CHU-er Slotemaker de Bruine. 
Ik hoop dat in de toekomst de letteraandui
dingen in de specificatie van de christen
democraten kunnen vervallen en we een
drachtig samen verder op weg kunnen gaan 
in één bloeiende, groeiende christen- demo
cratische beweging, waarin de CHU een 
duidelijke, een krachtige en bovenal een 
standvastige inbreng heeft”.

Met deze passages heeft vorige week zater
dag, de tweede dag van de bijzondere alge
mene vergadering van de CHU, de christe
lijk-historische fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, dr. RJJR. Kruisinga, zijn 
rede aan het begin van het nemen van de 
uiteindelijke beslissingen besloten.
De betekenis van de totstandkoming van de 
federatieve vorm van samenwerking, die de 
drie christen-democratische partijen 
aangaan, mag volgens dr. Kruisinga niet 
worden onderschat. Zij zal b.v. betekenen, 
dat kabinetsformaties zoals de laatste niet 
meer zullen mogen voorkomen.

„De CHU stelt zich op het standpunt, dat 
zij weigert een aanhangwagen- of bijwa
genfunctie te vervullen. Daarvoor is de 
CHU niet beschikbaar. Nu niet en in de toe
komst niet.
In een politieke situatie, waarin geen partij 
een politieke meerderheid heeft, zal in eer
lijk en open overleg een kabinetsformatie 
dienen te geschieden. Daarbij zal de in
breng van al de partijen gelijkwaardig moe
ten zijn. En er zal in open overleg naar een 
compromis moeten worden gezocht tussen 
verschillende partijen, die allen in een 
minderheidspositie verkeren. De gelijk
waardigheid van de deelnemende gespreks
partners moet daarbij voorop staan. Een 
gelijkwaardigheid, die duidelijk tot uit
drukking zal moeten komen en in de pro
gramformule èn in de kabinetssamenstel- 
ling”, aldus dr. Kruisinga.
Hij vond dit een belangrijk punt, waarom
trent de kiezer van de CHU moet weten, 
waaraan hij met de CHU toe is ook in het 
CDA.
Voorts onderstreepte hij, dat de CHU niet 
in is voor afspraken vooraf: voor afspraken, 
voordat de kiezer gesproken hebben.
Een ander punt dat wat dr. Kruisinga be
treft van veel belang is, is de verhouding 
kiezer/gekozene. Onze volksvertegenwoor
digers leggen de eed af, dat zij stemmen 
zonder last of ruggespraak. De gekozene is 
geen partijmandataris. Partijen stellen lijs
ten samen. Maar in die partijen is slechts 
een zeer klein deel van de Nederlandse kie
zers georganiseerd. Het contact tussen kie
zer en gekozene moet na de verkiezing open 
blijven. Daar mag geen partijorganisatie 
zich tussen schuiven.
„De CHU-Tweede Kamerfractie is van oor
deel „aldus de fractievoorzitter”, dat de Ka
mer niet een verzameling van verte
genwoordigers van partijen is, maar dat zij 
bestaat uit volksvertegenwoordigers. Onze 
lijst is samengesteld door de CHU, maar wij 
zijn verkozen, door een veel grotere groep 
kiezers”.

Vertrouwen

Bij de vorming van een CDA zal het ver
trouwen ook in de mensen uit de CHU heel 
duidelijk moeten blijken zei dr. Kruisinga. 
„Wij willen worden gerespecteerd, niet al
leen getolereerd. Respect, niet alleen maar, 
ook begrip voor de mensen uit de CHU, die 
nu de hitte van de dag dragen. Ik wil er als 
ervaring hierbij wel aan toevoegen, dat voor 
de leden van onze fractie in tal van CDA- 
verbanden grote waardering is gebleken. 
Buitengewoon belangrijk achten wij voorts 
de inbreng van de CHU binnen het CDA op 
een aantal belangrijke praktische beleids
punten”.

Buitengewoon moeilijk

Nederland maakt buitengewoon moeilijke 
omstandigheden door, zo merkte dr. Krui
singa op bij de bespreking van de toestand.

„De werkeloosheid is ongekend hoog. Het 
verschijnsel van de jeugdwerkloosheid doet 
zich voor in omvang, zoals we nog nooit ge
kend hebben. Het aantal faillissementen 
stijgt onrustbarend. De inflatie, de geldont
waarding heeft een recordniveau bereikt. 
De activiteiten in de bouw stagneert. De 
misdadigheid neemt sterk toe. De rechts
onzekerheid groeit. In de internationale 
politiek zijn er brandhaarden in het Verre 
Oosten, in het Midden-Oosten, in Zuidelijk 
Afrika, in West-Europa”.
Volgens dr. Kruisinga is de huidige ka- 
binetsformule, de huidige kabinetssa- 
menstelling onvoldoende is om op die pro
blemen een adaequaat antwoord te geven. 
Hij zei van oordeel te zijn, dat het kabinet- 
Den Uyl in de aflgelopen periode tekort is 
geschoten.
„Bij het inkomensbeleid, dat dit kabinet 
voert, zijn grote groepen van onze bevolking 
in een moeilijke positie gekomen: velen in 
het midden- en kleinbedrijf en de land- en 
tuinbouw, omdat de inkomensontwikkeling 
onrustbarend is.
Verontrustend noemde dr. Kruisinga het 
voorstel van staatssecretaris Klein op het 
punt van de studiefinanciering. Hier moe
ten de reeds achtergestelde groepen de tol 
betalen.
„Minister Van Doorn van CRM, zal dit 
voorjaar komen met zijn nu al berucht ge
worden medianota. Als de voortekenen ons 
niet bedriegen schijnen straks een aantal

onrendabele, zogenaamde ideële dagbladen 
te worden gesubsidieerd. Hierdoor komen 
goed lopende bladen in een ongunstige 
positie terecht", aldus de fractievoorzitter. 
Hij wees er voorts op, dat op het gebied van 
het onderwijs de betreffende bewindsman 
tracht zijn greep op het onderwijs te ver
sterken.” In de pas opgerichte Stichting 
Leerplanontwikkeling heeft de overheid de 
mogelijkheid gekregen om haar invloed op 
de inhoud van het onderwijs te vergroten 
Zeventig procent van ons lager en voortge
zet onderwijs is bijzonder onderwijs.
Wij stellen met nadruk, dat de overheid met 
betrekking tot de inhoud van deze sector 
van onderwijs geen taak heeft, geen taak 
mag hebben”.

Ernstig onderschat

Het kabinet heeft volgens dr. Kruisinga in 
het begin de werkloosheidsontwikkeling 
ernstig onderschat. Op dit ogenblik is 
duidelijk met welk een zwaarte de werkge- 
legenheidsproblematiek op onze bevolking 
drukt.

„Premier Den Uyl heeft gezegd, dat we wel
licht het dieptepunt hebben gepasseerd. 
Welke feiten zouden in die richting kunnen 
wijzen. Ik blijf dat een te optimistische be
oordeling achten. De cijfers zijn nog onrust
barend. En achter die cijfers schuilt een 
onmetelijk menselijk leed. Laten we dat bij

al onze cijfers toch vooral niet vergeten. 
Tweehonderdduizend werklozen betekent 
zorg en ellende in tweehonderdduizend 
huisgezinnen”, zo zei de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU.
„De werkgelegenheidsproblematiek is een 
geweldige problematiek. Wij wachten op 
een nieuwe nota van het kabinet. Minister 
Boersma moet in die nota ook ingaan op de 
problematiek van de jeugdwerkloosheid en 
de moeilijk herplaatsbare oudere werkne
mers”.
Er wordt wel eens gezegd, dat er een toene
mend structureel arbeidsoverschot zou zijn 
te verwachten. Maar dr. Kruisinga is daar 
nog niet zo van overtuigd. Er zijn sectoren 
in onze samenleving waar nog van een groot 
arbeidstekort sprake is.
In de sector van de dienstverlening lijken 
zeer grote behoeften te bestaan: met name 
de gezondheidszorg, de maatschappelijke 
dienstverlening en de dienstverlening door 
het midden- en kleinbedrijf’. Een goed wel
vaart- en welzijnsbeleid en een goed werk
gelegenheidsbeleid houden in onze visie ook 
in, dat men de werkgelegenheid daar bevor
dert waar die behoefte nog nadrukkelijk 
bestaat.
Wij gaan . naar mijn stellige overtuiging 
naar andere bestedingspatronen toe. Daar 
behoeven wij helemaal niet van te schrik
ken”, aldus dr. Kruisinga.

K.L.

CDA voor Eerste Kamerfractie van CHU geen probleem

,TIet CDA is voor de christelijk-historische 
Eerste-Kamerfractie geen probleem. Wij 
hebben wel eens kritiek op de regering, 
maar onze partners nemen ons dat niet 
kwalijk”. Aldus zei vorige week zaterdag, op 
de tweede dag van de algemene vergadering 
van de CHU, prof. dr. J.W. van Hulst, voor
zitter van de Eerste-Kamerfractie van de 
CHU.
„Wij begrijpen niet, dat de regering geen 
gevolg heeft gegeven aan onze suggestie om 
ministers of staatssecretarissen, die duide
lijk onder de maat blijven, te vervangen. 
Dat wordt in het buitenland ook gedaan”, 
zei prof. Van Hulst. „Als in de Tweede ka
mer iemand van de PSP zegt dat hij had 
willen voorstemmen, maar de verdediging 
van een regeringsvoorstel zo zwak vond, dat 
hij daarom tegenstemde, dan is dat een te
ken aan wand”.

Aan de hand van cijfers over het teruglopen 
van de omvang van de buitenlandse investe
ringen in Nederland en de toeneming van 
Nederlandse investeringen in het 
buitenland toonde prof Van Hulst aan, dat 
de huidige regering geen goed klimaat ge
schapen heeft voor de ondernemers. Daar
door zal de werkloosheid niet op de juiste 
wijze bestreden kunnen worden, aldus de 
senator.

Grote zorg

Grote zorg had hij over de ontwikkelingen 
op het terrein van het onderwijs. Hij be
merkte een streven om allerlei nieuwe 
structuren te vernietigen en noemde in het 
bijzonder de plannen voor de mid
denschool. Allerlei nieuwe schoolvormen 
van de Mammoetwet die nog maar korte 
tijd bestaan, worden nu weer bedreigd.

Prof Van Hulst uitte kritiek op minister 
Van Kemenade van onderwijs. Vorig jaar 
bleef het antwoord op schriftelijke vragen 
van de senator over advertenties, waarin èen 
marxistische wetenschappelijke medewer
ker aan een universiteit gevraagd werd, 
maanden en maanden uit. „Ik was genood
zaakt over een tweede, dergelijk geval, nu 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, schrif
telijke vragen te stellen. Dat geschiedde op 
30 januari jongstleden. De regering moet 
volgens de reglementen binnen drie weken 
antwoorden. Ik ben benieuwd of er nu weer 
blijkt van onvoldoende respect voor de 
volksvertegenwoordiging”, aldus prof. Van 
Hulst.

H.L.

Contributie voor CHU verhoogd

Met grote meerderheid van stemmen heeft 
de algemene vergadering van de CHU vori
ge week zaterdag besloten de contributie 
voor de Christelijk-Historische Unie met 
ingang van het jaar 1975 te verhogen met 
een bedrag van ƒ  1,50. Deze verhoging is 
noodzakelijk, om de werkzaamheden van 
het Christen Democratisch Appel CDA te 
betalen. Ook bij KVP en ARP vond een 
contrubutieverhoging van anderhalve gul
den ten behoeve van het CDA plaats. 
Enkele afgevaardigden op de algemene ver
gadering tekenden bezwaar aan tegen de 
bijdrage v a n / 1,50 voor het CDA. „Onze le
den voelen er niets voor, omdat zij tegen het 
CDA zijn”, zo werd betoogd.
Zowel Unievoorzitter mr. O.W.A. van Ver- 
schuer als Uniepenningmeester A.I. Kaland 
lieten uitkomen, dat de financiële medewer
king aan het CDA noodzakelijk is. „De

CHU heeft besloten, met goedkeuring van 
de algemene vergadering, met KVP en ARP 
federatief samen te werken. De leden die
nen dan ook financieel mee te werken aan 
deze samenwerkingsvorm. Dat is een goede 
democratische gezindheid”, aldus mr. Van 
Verschuer en penningmeester Kaland.
De christelijk-historische kiesverenigingen 
zullen voor al hun leden het volle contribu
tiebedrag, met inbegrip van de CDA- 
bijdrage, moeten overmaken naar de kas 
Van de penningmeester. Als er individuele 
leden van een kiesvereniging zijn, die die 
bijdrage niet willen betalen, dan zal de kies
vereniging als geheel er voor moeten zorgen, 
dat het geld er komt, zei Kaland. „Dis
pensatie ligt derhalve bij de kiesvereniging 
zelf”.

H.L.
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„Sterk verixmden met traditie van CHU”

„Wij staan wellicht voor een van de belang
rijkste beslissingen in het bestaan van de 
CHU. Op dit moment moeten wij ons sterk 
verbonden voelen, maar ook gesterkt ge
voelen, door de traditie waarin wij als 
Christelijk-Historische Unie staan”. Met 
deze woorden heeft de Unievoorzitter, mr.
O.WA. van Verschuer, de tweede dag van 
de bijzondere algemene vergadering van de 
CHU (vorige week zaterdag) geopend.

Mr. van Verschuer zei:
.JLohman, De Visser, Hoedemaker, 
Schokking, Slotemaker de Bruine, Snoeck 
Herikemans, Tilanus, Van Niftrik en ontel
bare anderen, hebben bij „zijn” en „wor
den” van de Unie als profeten en regenten 
gefungeerd.
Op ons rust vandaag de uitermate zware 
plicht, vanuit deze traditie, verder te denken 
en te werken; profeten en regenten van 1975 
te zijn. Zonder het verleden los te laten, 
zonder de toekomst te negeren. Regenten 
zijn doordat wij ons op het konkrete 
politieke handelen richten. Profeten zijn 
door bezieling en bezinning bij onze over
wegingen te betrekken. Zoals onze partij in 
het verleden, het beste gevaren is als zij 
ruimte liet voor beiden, zo zullen ook in de 
besluitvorming van vandaag profeten en 
regenten aan bod moeten komep.

Het gaat in onze Unie vandaag echter zeker 
niet in de eerste plaats om onszelf maar het 
gaat ons om datgene wat ons samen bracht 
en datgene wat onze weg bepaalde.
In zijn onnavolgbare rede voor het 50-jarig 
bestaan van de Unie in 1958, gehouden in 
Utrecht, heeft Van Niftrik gelijkelijk ac
centen gelegd op de bijvoeglijke naam
woorden, die de Unie sinds zijn oprichting 
sieren. Christelijk streepje Historisch. Met 
een variant op het, er staat geschreven en is 
geschied van Groen van Prinsterer, trekt 
van Niftrik vanuit het horizontale ver
bindingsstreepje de lijnen naar de historie, 

-waarin de verticale lijn, het verbond met 
God, besloten ligt.
Naar samenhang en doel als een eeuwige 
herhaling.”

Fundamenten

Mr. van Verschuer wilde op de belangrijke 
dag van de CHU de fundamenten bloot leg
gen.
Het fundament van de Unie wordt in be
langrijke mate al aangegeven door Lohman 
in zijn eerste toespraak tot de Unie, die toen 
ontstond uit twee partijen.
„Er kan slechts één basis zijn en wel de 
Christelijke, daar het in ons land nog altijd 
hierom gaat, behoren van nature aUe 
Christenen saam, ook al bestaat tussen hen 
een verschil op prachtisch gebied.

Dit verschil lost zich tussen hen, die op 
christelijke bodem staan van het verleden 
wel op. Maar niet kunstmatige of gefor
ceerde partijbesluiten. Wij moeten de 
vrijheid van discussie behouden, mits wij 
één blijven op de hoofdzaak het funda
ment”. De geschiedenis herhaalt zich als 
een golf beweging, zo zei mr. Van Ver
schuer, „Is de gedachte om alle christenen 
samen te brengen ook nu nog de drijfveer 
van ons federatief denken? Ik antwoord 
daar heel duidelijk voor mijzelf ja op. Ik 
ben mij dan bewust van het feit dat het 
aanmatigend klinkt, dat Christen, dat het 
naar exclusiviteit neigt. Veel tegenpartijders 
zullen ons daarom zeker niet beminnen. 
Het aanmatigende en exclusieve heeft er 
echter in de geest van Lohman en veel 
andere Christelijk Historischen bepaald 
niet ingezeten. Christen zijn betekent voor 
hem en voor ons het van Christus zijn, 
gebonden en daarvoor vrij en dat is geen 
exclusieve groep.
De door God bij de naam geroepenen die 
daaruit een opdracht voor hun leven heb
ben ontvangen en die daarop willen ant-
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woorden. Het boeiende maar ook moeilijke 
van die opdracht is dat er geen vast patroon 
is aan te geven, ook niet voor de politiek. 
Ons Christen politici zijn is echter niet een 
kwestie van multiple ehoise maar van een 
voortdurend vragen wat wilt Gij dat ik doe. 
Dat was het fundament en dat blijft het 
fundament van onze politieke keuze. Wij 
gaan elkaar daarbij niet de maat meten van 
ons geloof en van onze principes.
Wij vragen een ieder met ons mee te gaan 
op basis van een heel duidelijk getekend 
reis programma,” zei de Unievoorzitter.
In 1908 ging het om alleen reformatorische 
Christenen, nu wordt ook de Rooms- 
KathoHeke broeders en zusters de hand 
gereikt. „We moeten ontzettend dankbaar 
zijn dat ondanks kerkelijke geschillen, die 
we heus niet door een CDA kleineren noch 
oplossen, toch zover zijn. Het kan de geloof
waardigheid van onze basis alleen maar 
versterken. Juist dat hebben we in deze 
maatschappij zo enorm nodig.
Wij verwachten van de kerken, die zoals wij 
zeggen „van eige rechte is” dat zij func
tioneert als het geweten van volk en 
regering en fundamentele dingen zegt die 
opkomen uit de omgang met de bijbel,” 
aldus mr. Van Versehuer.

Over de vraag, of er voldoende politieke 
eensgezindheid is om de stop tot samen
werking te nemen, zei Unievoorzitter Van 
Verschuer:
„Als in het recente verleden er onvoldoende 
politieke eensgezindheid zou zijn geweest 

. was het begin van het kabinet-Den Uyl het 
einde van het CDA geweest. Onze tegen
partijders hebben daarop gehoopt en zeer 
bewust er naar gestreefd. Ik ben dankbaar 
nu met volle overtuiging, ja met meer 
overtuiging dan voordien, te kunnen 
constateren dat zij bedrogen zijn uitge
komen. Meer dan in onze gelederen is in 
socialistische en aanverwante gelederen de 
verdeeldheid naar voren gekomen. Zie maar 
het laatste partijcongres van P.P.R. Dit be
tekent niet dat we er al zijn. Er rust nog een 
hypotheek op de beslissing van één lijst en 
één fractie bij de volgende verkiezingen. 
Dat behoort tot de vrijheid die wij elkaar in 
dit federatieve huis noodgedwongen nu nog 
moéten geven.”

Vier voorwaardeh

Mr. van Verschuer herhaalde de vier voor
waarden, door hem genoemd in de 
algemene vergadering van de CHU van juni 
vorig jaar, die de Christelijk-Historische 
Unie in zal brengen in het overleg en waar
over eenstemmigheid moeten zijn voordat 
tot één lijst besloten kan worden.
Deze voorwaarden zijn:
— Een duidelijk profiel voor de politiek van 

de toekomst gebaseerd op de grond- 
kenmerken van het CDA..

— Dit scherp te omlijnen profiel en niet het 
beleid van het kabinet-Den Uyl, moet 
inzet zijn voor de eerste landelijke 
verkiezing waar het CDA zich 
presenteert.

— Geen vertekening of vervaging van het 
profiel door afspraken voordat de 
kiezers zich hebben uitgesproken. Des
noods alleen regeringsverantwoorde
lijkheid dragen. Ons niet meer laten uit
spelen tussen VVD en PvdA. 
Bijwagenrollen wijzen wij af.

— Een aantal onzer als onze kandidaat be
windslieden naar voren schuiven; Door 
het wegvallen van D’66 en DS’70 en de 
verharde opstelling van PvdA en VVD 
ligt de bestuurbaarheid van Nederland 
in belangrijke mate in onze handen.

Noodzaak

Aan de hand van vier punten toonde de 
Unievoorzitter de noodzaak van christen
democratische samenwerking aan:
1. Al te zeer hebben de Christenen 

democratische partijen het afglijden van 
onze samenleving naar een maat
schappij, waar alles kan en alles mag, 
lijdelijk gevolgd. Zij zullen nu leiding 
moeten geven aan een proces waarin wij 
ons weer bewust worden dat alles 
kunnen doen niet in het verlengde van 
bijna alles kunnen ligt. Samen zullen we 
het moeten wagen een nieuwe boodschap 
in Nederland te gaan verkondigen. Een 
boodschap die inhoudt dat wij terug 
willen naar geestelijke normen en waar
den, naar de basis daarvan naar een ge
lukkig gezin. Naar een samenleving waar 
we weer respeet voor het leven en voor 
elkaar kunnen hebben. Al te veel zijn wij 
Christen Democraten de wereld ge
lijkvormig geworden.

2 Wij zijn niet een partij die erop uit is het 
accent eenzijdig in een bepaalde richting 
te leggen.
Wij doen dit ook niet door een beperkte 
belangenvertegenwoordiging na te 
streven. Ons uitgangspunt leert ons dat 
wij moeten bouwen aan een maatschap

pij waar ieders verantwoordelijkheid 
zoveel mogelijk tot waarde komt. Waar 
hij als schepsel Gods recht op heeft. Dat 
betekent in de huidige enorme moeilijke 
economische crisis waarin wij zijn 
aangeland dat wij ons richten tot alles 
verantwoordelijken in deze maatschap
pij. Dat zijn de ondernemingen waar het 
nu weer zo duidelijk van is hoezeer wij ze 
nodig hebben, werkgevers en werk
nemers.
Dat zijn alle verbanden waarin zij 
samenwerken. Wij vragen hen nu en hier 
vanuit onze visie samen te weken en 
meer te kijken naar datgene wat hen 
bindt dan naar datgene wat hen scheidt. 
Opdat wij samen de weg uit de pro
blemen weer vinden door keihard er 
samen aan te werken.
Wij vragen aan de overheid met de in 
onze visie eigen verantwoordelijkheid 
rechtvaardig te zijn voor heel het volk. 
Wij willen een beleid voor de zwakken, 
waarin de zwakken sterk worden, maar 
niet waarin de sterken zwak worden.

3. Wij willen geen opdeling in Nederland 
van twee groepen die elkaar politiek 
naar het levén staan ook al zou dat

zogenaamd zo duidelijk zijn. Wij 
willenin deze partij die allen in zich ver
zamelt die niet wit zwart willen en 
kunnen denken en die zich daarmede tot 
een ieder ongeacht geloof, ras of stand 
kan richten.

4. Wij willen een Christelijke natie omdat 
wij in het heil daarvan geloven en onze 
diepste Christelijke gevoelens ons daar
naar toe dringen. Veel regionale en 
plaatselijke verbanden zijn door het 
CDA al ingenomen. Internationaal is het 
als Christen Democraten samen werken 
een keihard gegeven.

Tot zover de vier punten van mr. van 
Verschuer over de noodzaak van de 
samenwerking. Hij besloot vorige week 
zaterdag zijn openingswoord als volgt:
„Ik heropen deze vergadering met de hart
grondige wens dat, als wij vandaag de 
statuten van het CDA aanvaarden, wij er in 
zullen slagen de geest van Lohman, de geest 
van de Unie, over te brengen naar het 
federatieve huis en vandaaruit bezig 
kunnen zijn voor het heil van heel ons 
volk.”

H.L.

Weinig opwekkende mededelingen over

Europese conjunctuur

(van een correspondent)

Het aantal werklozen in de Europese Ge
meenschap is momenteel bijna een derde 
hoger dan een Jaar geleden. Vooral het aan
tal werkloze vrouwen is bijzonder sterk toe
genomen, maar ook voor het in beroepsle
ven tredende jongeren wordt het steeds 
moeilijker een arbeidsplaats te vinden.
De betrekkelijk geringe bedrijvigheid heeft 
in oktober in de meeste EG-lidstaten de 
werkloosheid nog verder opgejaagd. Alleen 
in het Verenigd Koninkrijk was er een ge
ringe teruggang. Tegelijk is in alle lidstaten 
het aantal openstaande arbeidsplaatsen 
verder teruggelopen.

Deze weinig opwekkende mededelingen 
staan in het laatste, maandelijks, con- 
junctuurrapport dat de Europese Commis
sie nog in het oude jaar heeft laten verschij
nen. Het rapport zegt dat de ondernemers 
in de industrie, sedert de zomer al, het con- 
junctuurklimaat aanzienlijk pessimistischer 
beoordelen. Het aantal ondernemers dat 
zijn ordervoorraden als „te laag” kwalifi
ceert, groeit. In Duitsland, Italië, België en 
Luxemburg bereikte hun aantal het diepste 
peil sinds vijf jaar.

De voorraden eindprodukten worden in alle 
lidstaten, recentelijk vooral in Italië, Ier
land, België en Frankrijk, als te hoog beoor
deeld. In het algemeen zijn de produktie- 
verwachtingen van de ondernemers minder 
rooskleurig geworden.

Loonstijging

De loonstijging, aldus het rapport, onder
ging aan het begin van de herfst nauwelijks 
enige vertraging. In België waren de bruto- 
uurlonen per werknemer in september 22,7 
procent hoger dan een jaar tevoren. In Italië 
waren toen de minimum-CAO-lonen, in het 
Verenigd Koninkrijk de lonen in de indus
trie en de dienstensector, in Denemarken de 
uurlonen in de industrie en (vermoedelijk) 
ook in Frankrijk de uurlonen van de indus
trie-arbeiders 20 procent hoger dan een jaar 
tevoren;

In Nederland was in september de stijging 
van de regelingskosten in de industrie 17,8 
procent. In Duitsland was dat 12,2 procent 
ten opzichte van de overeenkomstige perio
de van het jaar daarvoor. In Frankrijk ver
hoogde men per 1 september het wettelijk 
minimumloon tot 6,55 Ffr. Daarmee steeg 
het binnen een jaar met 26 procent.

Ook de prijsstijging bleef in het begin van 
het vierde kwartaal van vorig jaar nog zeer 
sterk. In de meeste lidstaten stegen de kos
ten van levensonderhoud met meer dan 1 
procent per maand. Slechts België en 
Duitsland vormden een uitzondering. Daar 
was de stijgingstendens aanzienlijk zwakker 
dan in de overige EG-landen. De kosten van 
levensonderhoud in Italië stegen pijlsnel.

Het rapport zegt dat de handelsbalansen 
van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
in de laatste tijd, gecorrigeerd voor het seL 
zoen, weer grotere tekorten vertoonden.

Sinds eind september vertoonde de Itali
aanse handelsbalans geen verdere verbete
ring. Het Deense handelsbalanstekort werd 
in september aanzienlijk kleiner, vooral 
omdat de invoerwaarde aanmerkelijk daal
de. Verschillende tekenen wijzen erop dat 
de groei van de uitvoer van de Gemeen- 
sehap als geheel een aanzienlijke vertraging 
heeft ondergaan.

Stagnatie

De industriële produktie van de Gemeen
schap vertoont, volgens het rapport, sinds 
het begin van de herfst een duidelijke stag- 
natietendens. De verzwakking van de inves
teringsactiviteit beïnvloedt steeds sterker 
het produktietempo in de industrie en van 
investeringsgoederen. Toch was de produk
tie in de ijzer- en staalindustrie in oktober 
nog 3 procent hoger dan in de overeenkom
stige maand van het voorgaande jaar. Het 
meest ongunstig ontwikkelde zich de indus
trie van duurzame consumptiegoederen. In 
september werden bijvoorbeeld in de Ge
meenschap bijna 19 procent minder auto’s 

, geproduceerd dan een jaar eerder.

NIEUWE „EUROBAROMETER”
(van een correspondent)

De meerderheid van de Europese bevolking, 
zo blijkt uit een steekproef, namelijk 60 
procent, vindt de Gemeenschap „een goede 
zaak”. In de „oude zes” lidstaten is 69 pro
cent die mening toegedaan. In de „nieuwe 
drie” liggen die cijfers anders, namelijk 50 
procent in Ierland, 33 procent in Denemar
ken en 36 procent in het Verenigd 
Koninkrijk. In Nederland vindt 70 procent 
het „goed dat er een Gemeenschap is”.

Deze cijfers komen uit de tweede „Europese 
barometer”, een opiniepeiling die op initia
tief van de Europese Gemeenschap in de 
negen EG-lidstaten is gehouden bij onge
veer 9.000 Europese burgers van 15 jaar en 
ouder. Het onderzoek vond plaats tussen 18 
oktober en 22 november van dit jaar. Soort
gelijke onderzoeken zullen voortaan regel
matig plaatsvinden.

Het succes van de Europese Gemeenschap 
bij haar burgers is echter toch maar be
trekkelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat slechts 27 procent van de onder
vraagden meent dat er een Parlement geko
zen moet worden door alle burgers van de 
EG-landen om zo snel mogelijk tot een ech
te Europese regering te komen.
In Nederland is dat percentage 25. Zelfs 21 
procent vond dat de eigen nationale rege
ring problemen zelf en in volledige onaf- 
hankelijkhed moet behandelen. In ons land 
is dat 13 procent.

Voorts kiest 39 procent van de Europeanen 
voor de formule dat de negen Gemeen- 
schapslanden weliswaar moeten overleggen 
alvorens samen iets te ondernemen, rrtaar 
dat toch elke nationale regering het laatste 
woord moet hebben over wat in eigen land 
gebeurt. In Nederland is dat 53 procent.

Vervolg pag. 7
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56 procent van de Europeanen in de zes 
oorspronkelijke lidstaten zou volgens de 
uitslagen van het opinieonderzoek erg 
teleurgesteld zijn als hun land de Gemeen
schap zou verlaten. Dat is 10 procent meer 
dan in September 1973. In Ierland is dat 
percentage tussen september vorig jaar en 
nu gestegen van 37 tot 48. In Denemarken 
daalde het van 30 naar 27 procent, maar in 
het Verenigd Koninkrijk steeg het van 20 
tot 31 procent. In Nederland nam het toe 
van 46 tot 56 procent.

Inflatie

Eén van de belangrijkste problemen waar
voor de regeringen van de landen zich op 
het ogenblik gesteld zien is dat van de infla
tie.
71 procent van de onderdanen van de negen 
EG-landen beschouwt het gezamenlijk be
strijden van prijsstijgingen als „een zeer 
belangrijk probleem”. Ook de vrees voor 
werkloosheid is sterk met name in 
Nederland, Duitsland en Denemarken. In 
Nederland noemde 50 procent van de on
dervraagden de werkloosheid het grootste 
probleem en 21 procent vond dat van de in
flatie.

Als een aantal problemen op een rij gezet 
wordt dan zegt 71 procent van de onder
vraagde Europeanen dat eerst gezamenlijk 
de prijsstijgingen bedwongen moeten 
worden, 42 procent hecht het grootste 
belang aan het invoeren van een gemeen
schappelijk beleid voor natuurbescherming 
en bestrijding van milieuverontreiniging, 40 
procent acht het ’t belangrijkste dat er een 
Europees energiebeleid tot stand gebracht 
wordt en eveneens 40 procent vindt het zeer 
belangrijk dat de consument beschermd 
wordt tegen bedriegelijke handels
praktijken en misbruik van reclame. Het 
invoeren van een Europese gemeenschap
pelijke geldeenheid wordt maar door 16 
procent zeer belangrijk geacht.

In het onderzoek is een „testvraag” gesteld 
om nauwkeurig te kunnen meten hoe sterk 
men hecht aan het Britse lidmaatschap van 
de EG. Op deze vraag antwoordde 9 pro
cent van de Europeanen dat het huns inzien 
zeer ernstige gevolgen zou hebben als 
Engeland zou besluiten de Gemeenschap te 
verlaten. In Engeland zelf lag dit per
centage op 18, in Ierland zelfs op 29, dan 
volgt Duitsland met 20 procent terwijl 8 
procent van de Nederlanders zo’n situatie 
als zeer ernstig beoordeelde, In Frankrijk 
lag het percentage het laagst (op 2), in 
België lag het op 4, in Denemarken op 6, in 
Italië op 7 en in Luxemburg op 5.

Een aantal vroegere opiniepeilingen heeft 
aangetoond dat het publiek, zelfs als het 
verklaart voorstander van de gemeenschap
pelijk markt de Ueropese Gemeenschap en 
de Europese eenmaking te zijn, zich toch 
slechts oppervlakkig interesseert voor de 
Europese problematiek. In deze peiling zijn 
dan ook vragen gesteld die samenhangen 
met obstakels die zich bij de informatie 
voordoen.

Dit onderzoek heeft opgeleverd dat 59 pro
cent van de ondervraagden meent dat dag
bladen, radio en televisie, de Europese 
vraagstukken te oppervlakkig behandelen 
en dat daardoor de mensen niet goed be
grijpen wat zij te maken hebben met wat er 
besproken wordt. Die kritiek komt in het 
bijzonder tot uitdrukking in Groot-Brittan- 
nië (72 procent), Ierland (70 procent) en 
Italië (67 procent).

Onvoldoende

Iets minder dan 1 op de 2 Europeanen (46 
procent) meent dat de pers onvoldoende 
over Europese problemen spreekt. Bij het 
uitbrengen van deze kritiek staan weer het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië bo
venaan. 4 op de 10 personen (42 procent) 
menen dat de voorlichting die zij over de 
Europese problemen krijgen onvoldoende 
objectief is. De Italianen (54 procêht), de 
Luxemburgers (49 procent) en de Fransen 
(49 procent) uiten deze kritiek het meest en 
de Denen (26 procent) het minst.

Ook zijn 4 op de 10 personen (41 procent) 
van mening dat het allemaal „te ingewik
keld en te vervelend” is. Bij de Britten is dat 
52 procent, bij de Ieren 50 procent, bij de 
Belgen 48 procent. De Denen lijken het met 
21 procent niet zo ingewikkeld en vervelend 
te vinden.

38 procent van de ondervraagden heeft ge
antwoord dat ze zich nauwelijks voor de 
problemen interesseren, maar meer dan de 
helft (53 procent) zegt dat ze wel belangstel
ling voor de Europese problematiek heeft. 
Het hoogste percentage van hen die zeggen 
er aandacht voor te hebben vindt men in 
Ierland en Denemarken (67 procent) en in 
het Verenigd Koninkrijk en Italië (59 pro
cent). 32 procent van de Nederlanders zegt 
voor informatie over Europa geen belang
stelling te hebben, 39 procent vindt het alle
maal te gecompliceerd, 24 procent in ons 
land verwijt de media te weinig Europese

informatie te geven en 39 procent verwijt 
die media gebrek aan objectiviteit.

Voorkomen
Het onderzoek voor de „Europese barome
ter” is in Nederland verricht door het 
Nederlands Instituut voor de Publieke Opi
nie. In ons land werden in totaal 1012 per
sonen ondervraagd. Van hen verkozen de 
volgende percentages steeds communautai
re aktie boven nationale aanpak bij het op
lossen van de volgende problemen:

Het reduceren van verschillen tussen ont
wikkelde en onderontwikkelde landen (60 
procent „communautair qplossen”, 36 pro
cent „onathankelijke actie van de lidstaat”), 
strijd tegen prijsstijgingen (78 en 19 pro
cent), het totstandbrengen van een energie- 
politiek (82 en 15 procent), hervormen van 
de landbouw (72 en 25 procent), natuurbe
scherming en strijd tegen milieuvervuiling 
(85 en 13 procent) en het voeren van bespre
kingen met Amerikanen en Russen (82 en
13 procent).

In alle landen van de Gemeenschap hecht 
men, zo blijkt uit de „Europese barometer”, 
meer waarde aan de economische dan aan 
de politieke aspecten van de EG. In de 
„oude zes” geeft 56 proeent ronduit toe dat' 
het meer geeft om de economische aspecten: 
8 procent hecht daar meer aan de politieke 
aspecten van Europa en 23 procent zegt aan 
beide evenveel waarde toe te kennen. Vier 
procent maalt, blijkens het onderzoek, om 
geen van beide. In Ierland zijn die percen
tages respectievelijk 79,10, 7 en 0, in Dene
marken 61,6,18 en 6 en in Engeland 58,10,
14 en 4.

BIJEENKOMSTEN VAN CHU/CDA

In de komende weken zijn er de vol
gende bijeenkomsten, waarvoor 
bijzondere aandacht gevraagd wordt: 
zaterdag 15 februari in het cultureel 
centrum de Coehoorn te Arnhem, jaar
vergadering kamerkring Nijmegen van 
de CHU, aanvang 9.45 uur (aftreden 
voorzitter W.A. Mateman, kandidaat- 
voorzitter mr. N. Wijma, gemeentesec
retaris van Doetinchem). 
maandag 17 februari: te Olst, spreek
beurt CHU-Tweede-Kamerlid H. Wis- 
selink,
maandag 17 februari in gebouw Jans- 
kerkhof 15a te Utrecht, spreekbeurt 
Tweede-Kamerlid drs. D.F. van der 
Mei (CHU).
dinsdag 18 februari: CDA-informatie
avond in „Het witte paard” aan de 
Julianastraat tegenover de Prinses Bea- 
trixstraat te Nootdorp, sprekers oud- 
premier P.J.S. de Jong, CDA-secretaris 
mr. J.G.H. Krajenbrink en Uniebe- 
stuurslid Vî m. C. de Kruyf, aanvang 20 
uur,
woensdag 19 februari in de Ontmoe- 
tingskerk te Waddinxveen, (Groens- 
voorde 3), openbare vergadering van

CDA-overlegorgaan, spreker prof. dr. 
J.W. van Hulst, voorzitter van de CHU- 
fractie in de Eerste Kamer en hoogle
raar pedagogie en psychologie aan de 
VU te Amsterdam, aanvang 19.45 uur. 
donderdag 20 februari in café- 
restaurant „De MallemOk” te Sloten, 
vergadering van statenkring Sneek van 
CHU, mevrouw D.Y.W. de Graaff- 
Nauta, fractieleidster CDA in Friese 
staten spreekt over „De samenwerking 
in het CDA” en ir. L. Eringa, gedepu
teerde van Friesland, over „Hoe swier is 
Fryslan?”
woensdag 26 februari: Oegstgeest, 
spreekbeurt Tweede-Kamerlid drs. 
D.F. van der Mei (CHU), 
vrijdag 28 februari in „Salvatorie” te 
Breukelen (aanvang 20 uur), spreek
beurt mevrouw mr. E.A. Haars, 
maandag 3 maart te Hattem, spreek
beurt Tweede-Kamerlid H. Wisselink 
(CHU),
donderdag 3 april: gezamenlijke
bijeenkomst ARP/CHU en KVP te 
Bergen op Zoom, spreker CHU-fractie
voorzitter dr. R.J.H. Kruisinga.

GEREDE TWIJFEL
bijdrage tot de discu.ssie over de perspectieven van onze economische ontwiklceling
met medewerking van prof. dr. B. Goudzwaard, mr. R.-J.Xelissen en drs. B.J.Udink
gezamenlijke publikatie van de politiek-wetonschappelijke 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 inde Tweede Kamer gretig uit ’ Ge r e d e  t w i j f e l ’ . Premier Den L'yl was hun daarin voor
gegaan in zijn opzienbarende rede voor het congres van het Nederlands Clmistelijk Werkgeversverljond 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 clmisten- 
democratisch gesclu'ift, maar je moet je soms wel wapenen als je in een Ijepaald 
gezelschap spreekt.’
’Wat ik in het beleid te zeer mis, is een geest zoals die spreekt uit het CDA-rap- 
port Ge 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.’
'Voor 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 Ge r e d e  t w i j f e l  aanbevelenswaar
dige opmerkingen gemaakt, maar een centrale leidingvan.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 Ge r e de  
t w i j f e l  wordt deze zaak nog eens fimdamenteel 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 Ge r e d e  t w ' j f e l  staat heel duidelijk dat liet accent niet moet 
worden gelegd op centralisatie van de besluitvorming bij de overheid.’

ZO 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  t 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 rapport 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. (-) Ch’e- 
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)

'Meer bezonnen dan het rapportvande (commissie-Mansholt van de) progressie- 
ven (-) acht ik het discussiestuk van hét CDA, al zal ik me niet geheel van com
mentaar onthouden.’
(in De Tijd, 20 augustus 1974)

'Een politiek moedig stuit. De samenstellers solrriltken 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 twijfel" te lezen. U kunt deze veelbesproken brochure (30 biz.) 
bestellen door f 3.75 over te maken op giro 6 04500 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.
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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.

Het is feest voor ons, want wij.

Jan en Gré Kok-de Jonge
hopen D.V. dinsdag 25 februari a.s. temidden van familie, 
vrienden en kennissen ons 25-jarig huwelijksfeest te 
vieren.
Graag ontvangen wij u op onze receptie op 25 febr. a.s. 
van 16.00-17.30 uur in Hotel Wietjes, Stationsweg 7, 
Zwolle.

Berkum, februari 1975 
Sparrenlaan 86

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 .- Tel. 03480-2204 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

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

T e l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.'

Laarstraat 12-20 
Zutphen

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in uw toonbaak van:

Stroom berg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

Voor nieuw óf 
occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat t 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

0 ^

VAN DË BUNT-
RIJNSBURGER
N V .

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel

★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 24 - Telefoon 2 3 4 2 ,- Nijkerk

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker 
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

AANNEMINGSBEDRIJF

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

ZW IJN D RECH T
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

V oor uw
■k D ie s e lo lie , Benzine, Petro leum ,
★  Kolen, H u isbrandoHe,
★  Tank-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.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers
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Impressie van de ALGEMENE VERGADERING
Graag wil ik, op verzoek van de redactie, 
een impressie geven van de algemene verga
dering van de CHU van vrij^g 7 februari 
en zaterdag 8 februari. Ik begin met het ge
tal! Ruim 300 mensen op vrijdagavond en 
ongeveer 700 mensen op zaterdag! In
drukwekkende getallen. Gelukkig de partij 
die nog zoveel enthousiaste leden kent. Wy 
vonden het hartverwarmend dat zovelen 
naar Utrecht kwamen en zelfs bereid waren 
een nacht van huis te blijven. Heel hartelijk 
dank! Ik heb eruit geleerd dat het congres 
van het CDA best 7 ^  leden kan tellen want 
we kwamen, ondanks het grote aantal ook 
nog tot besluiten.

Het karakter van beide vergaderingen was, 
hoewel verschillend, toch een doorlopende 
manifestatie van CHU-verbondenheid en 
pro CDA-gezindheid.

Ik vond de discussie vrijdagavond goed on
der de bekwame leiding van mevrouw 
Haars en vooral voor de pauze van een hoog 
gehalte. Het gezegde dat het theologiseren 
ons Nederlanders in het bloed zit ging weer 
helemaal op!
In het algemeen was de discussie mild en 
zeer ter zake doende en was er een onder
toon van bezorgdheid voor een loslaten van 
het fundament in te beluisteren.
Er sprak ook een zekere zelfbewustheid uit 
die goed aansloot bij de door Kruisinga en 
mij die avond bepleite vast beraden, stand
vastige en harde politieke lijn van de Chris
ten-Democraten.
De zaterdag heeft weer een heel aparte 
sfeer. Weer nieuwe gezichten, voor velen een 
blij herkennen en hartelijke begroetingen. 
Het was bepaald geen vergrijsd gezelschap 
— geen gezelschap ook die met negatieve 
bedoelingen naar Utrecht was gekomen.

Van de grond

Het was een gezelschap politiek bewuste 
Nederlanders die gekomen waren om het 
CDA waar velen al in plaatselijk en re
gionaal verband in samenwerken, ook 
landelijk van de grond te krijgen. En daarin 
zijn zij geslaagd. Mijn rol was te vergelijken 
met die van een orkestleider. Mijn dirigeer
stok was de blauw en gele vlag en de tonen 
waren de zeeën van blauw bij het aanvaar
den van de statuten.
In een perfect reagerende zaal was het 
mogelijk 40 artikelen van de statuten in 
ongeveer 50 minuten af te handelen. Juist 
was het dat via de stemming bijbel of 
evangelie, de heer Beernink de gelegenheid 
kreeg en aanvaardde het algemene gevoelen 
van de Unie in een motie onder woorden te 
brengen.

Van politiek bewustzijn getuigde het dat de 
vergadering de CH-delegatie in de „confe
rence” machtigde om enkele punten naar 
bevind van zaken te behandelen. Misschien 
kunt U zich voorstellen — vele vergadering- 
bezoekers zullen het ook ervaren hebben — 
dat het staande applaus met en voor elkaar 
en bovenal voor het CDA voor mij het 
hoogtepunt van de vergadering was. Men 
moet wel van steen zijn (en dat zijn wij CH- 
leden bepaald niet!) om daar niet van onder 
de indruk te komen.
Ook onze geestverwanten uit het CDA, de 
heren Steenkamp, Andriessen en Aantjes 
moeten uit deze manifestatie geproefd heb
ben dat het met de CDA-gezind heid van de 
CHU heel goed zit!

Moeilijk

Het gedeelte nè de pauze was ook zaterdag 
wat moeilijker. Voor mijn gevoel spraken 
we voor een gedeelte langs elkaar heen ter
wijl een andere fout was dat een grote ver
gadering na een climax van de morgen wei
nig begrip kon opbrengen voor diegenen die 
de eerste konsekwentie van dit besluit, de 
contributie, gingen afdingen.
Aangezien een grote vergadering zich niet 
leent voor een behandeling van individuele 
aanvragen voor contributievermindering 
(voor welke reden dan ook) hoop ik dat U 
mijn toezegging goed wil verstaan. Mijn 
toezegging om individuele problemen in het 
bestuur te bespreken en zonodig persoon
lijk contact met hen op te nemen.

Feiten

Ik zou mijn impressie nu kunnen afsluiten 
ware het niet dat de eenzijdige verslagge
ving van onze algemene vergadering in de

Algemene vergadering CHU 
mei 1975
Aan de christelijk-historische kiesverenigingen, statenkringverenigingen 
en kamerkringverenigingen wordt meegedeeld, dat de algemene vergade
ring 1975 van de Unie zal worden gehouden op zaterdag 24 mei 1975 te 
Utrecht.

Namen van Kandidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad kunnen 
uiterlijk acht weken van te voren worden ingezonden aan het secretariaat 
van de Unie. De volgens rooster aftredende leden van de Unieraad zijn: 
mr. Y. Scholten, ’s-Gravenhage (herkozen in 1971); dr. B.G. Klein 
Wassink, Breukelen (herkozen in 1971); drs. J. van Dis, Hilversum (her
kozen in 1971); drs. A. Oliemans, Dordrecht (herkozen in 1971); A.B. 
Kramer, Breda (gekozen in 1971); mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta, 
Sneek (herkozen in 1971).

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering moeten, voorzien 
van een korte toelichting, voor 1 april 1975 zijn ingediend bij de secretaris 
van de Unie, p/a Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

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

door: mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU

dagbladen mij nog wel aanleiding geeft iets 
te zeggen over het aanvaarde amendement- 
Scholten, dat de meeste aandacht kreeg. 
Wat zijn de feiten?
Het eerste gedeelte van het amendement is 
er opgericht, ik citeer nu de indiener mr. IJ. 
Scholten, de geloofwaardigheid van het 
CDA te vergroten.

Er is een korte termijn-probleem door de 
wijze van ontstaan van het kabinet-Den Uyl 
en de verschillende positie’s die de KVP en 
de ARP enerzijds en de CHU anderzijds te
genover dit kabinet innemen.
In de komende tijd zal het korte termijn
probleem een oplossing moeten vinden. Hoe 
dit zal geschieden valt nu nog niet te zeg
gen. Het is in ieder geval niet zo, dat het 
amendement betekent dat de CHU van 
KVP en ARP eist dat zij het kabinet-Den 
Uyl thans naar huis zouden moeten sturen. 
Tot zover de heer Scholten. Ik wil daar de 
volgende kanttekeningen bijmaken:

1. Het amendement beoogt niet de ophef
fing van de hypotheek in de schoenen 
van één of twee van de christen 
democratische partijen te schuiven. Het 
is gelijkelijke bedoeld voor KVP, ARP en 
CHU.

2. Aan de oprechte bereidheid van de CHU 
om haar aandeel te leveren voor de op
heffing van de hypotheek mag door KVP

en ARP niet getwijfeld worden. Wij doen 
dat ook niet ten opzichte van hen.

3. Voor de opheffing is primair nodig één 
duidelijk politieke lijn op hoofdpunten 
van KVP, ARP en CHU waardoor de 
christen-democratie vóór de volgende 
verkiezingen herkenbaar en geloofwaar
dig is in het politieke krachtveld.

4. Het CDA zal een tijdsschema moeten 
maken voor de totstandkoming van één 
lijst en de opheffing van de hypotheek, 
waarbij zowel rekening gehouden zal 
worden met de mogelijkheid dat het 
kabinet-Den Uyl zijn rit volbreng als
mede met de mogelijkheid dat dit niet 
het geval is.

Enige mogelijkheid

ik besluit met het slot van het betoog van 
mr. Y. Scholten op vrijdagavond uitgespro
ken. Dit gedeelte van het betoog haalde de 
pers niet! ,,Ik hoop en verwacht dat bij de 
volgende algemene verkiezingen die ene 
CDA-lijst er komt.
Het CDA is in de toekomst de enige moge
lijkheid voor het handhaven en vergroten 
van de invloed van christen-democratische 
politiek”. Ik wil mij daar graag bij aan
sluiten.

Van Verschuer.

0(tl{ (Ie ( 'J l l  felirit(‘crl ftrinses (Jtrisluut en haar 

r(>rl(Kpf(i(> .lor^(> (iailh^rmo.



VRIJDAG 21 FEBRUARI 1975

P A R L E /W E N T A R IA

Defensiedebat in Tweede Kamer

V o o r p o s t e n g e v e c h t  o v e r  

o p v o l g i n g  S t a r f i g h t e r

Het debat over de begroting van defensie in 
de Tweede Kamer heeft een voorpostenge
vecht getoond over de opvolging van de 
Starfighter.
Vooral bij de PvdA en de PPR bestaat veel 
kritiek op de huidige gang van zaken. Zij 
vrezen dat de vervanging van de Starfighter 
de bewapeningswedloop zal stimuleren. De 
PPR heeft een amendement ingediend om 
de op de begroting uitgetrokken gelden 
voor vervanging van dit gevechtsvliegtuig te 
schrappen. Daarbij is de argumentatie ge
bruikt van een amendement dat de huidige 
staatssecretaris van Defensie, Stemerdink, 
in 1972, als Kamerlid voor de PvdA, heeft 
gehanteerd. Minister Vredeling heeft dit 
amendement van de PPR van de hand ge
wezen. Van PvdA-zijde werd er op gewezen 
dat het amendement-Stemerdink destijds 
andere bedoelingen had; namelijk het be
vorderen van een taakverdeling in de 
NAVO, waarbij de Nederlandse luchtmacht 
zich kon specialiseren.

Het standpunt van de PvdA wijkt voorts van 
de christen-democratische partijen af ten 
aanzien van de keuze van het type vliegtuig. 
Zij wensen een goedkoper toestel dat meer 
op grondsteun is gericht.
Minister Vredeling kwam zijn politieke 
geestverwanten in zoverre tegemoet dat hij 
stelde dat de opvolging van de Starfighter 
niet meer mocht kosten dan 2,3 miljard, op 
basis van 1974. Opvallend was dat de be
windsman in zijn antwoord grote nadruk 
legde op de-betekenis van de Europese, 
vliegtuigindustrie.

CHU-woordvoerder H. Wisselink, die bij dit 
onderdeel van de defensiebegroting W. 
Scliolten verving, wegetis verblijf in Brussel, 
beklemtoonde dat het nieuwe vliegtuig 
berekend moet zijn op de aan Nederland 
opgelegde taken: eenzijdige opzegging van 
die taken is niet aanvaardbaar, De veilig

heid van de bemanning moet gewaarborgd 
zijn. Het te kiezen vliegtuig moet zich ook in 
luchtgevechten kunnen handhaven, en niet 
ajhankelijk zijn van bescherming door an
dere luchtmachten. Ook de milieu-aspecten 
— het lawaai en het brandstofverbruik — 
spelen bij de keuze een rol. Daarnaast dient 
ook gelet te worden op de werkgelegenheid 
van de Europese en Nederlandse vliegtuig
industrie, Deze dienen echter onder geschikt 
te zijn aan de militaire aspecten.
Spreker zei te vrezen dat de definitieve keu
ze in de praktijk zal worden bepaald door 
de vraag hoe sterk de politieke positie van 
de minister zal zijn tegenover zijn geestver
wante fraktie.
In zijn repliek haalde hij de woorden van 
minister Vredeling aan, die had gesteld dat 
hij ten aanzien van de keuze van een nieuw 
gevechtsvliegtuig op een kruispunt van we
gen staat.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken 
dat zich op dat kruispunt momenteel 
belangrijke verkeersopstoppingen voor
doen, mede als gevolg van het feit dat 
kennelijk enkele politieke verkeerslichten 
op dat kruispunt op rood blijven staan, al
dus Wisselink.

Oefenterrein

Staatssecretaris Stemerdink deelde de Ka
mer mee dat het kabinet vasthoudt aan 
vestiging van een militair oefenterrein in het 
ingepolderde Lauwersmeergebied. De de- 
fensiebelangen dienen echter in de gevestig
de belangen te worden ingepast. Met het 
gemeentebestuur van Vlagtwedde zal wor
den gesproken over financiële compensatie 
voor het niet doorgaan van de vestiging van 
een oefenterrein bij Ter Apel.

Wisselink stelde in zijn rede dat de CHU- 
fraktie, in overeenstemming met het stand
punt van de Friese Staten voor handhavifig

is van de bestemming van delen van het 
voormalig Lauwerszeegebied tot militair 
oefenterrein. Het is zijns inziens niet ver
antwoordelijk de behoefte aan militaire 
oefenterreinen volledig op het buitenland af 
te wentelen. Voor het in principe betrekken 
van heel Nederland bij militaire oefeningen 
voelt de fraktie niets omdat op die wijze de 
hinder van de oefeningen niet tot een mini
mum wordt beperkt.

Marechaussee

Wisselink ging in zijn betoog uitvoerig in op 
de positie van de marechaussee. Hij bepleit
te vervanging van dienstplichtige mare
chaussees door vrijwilligers. Ook wees hij op 
de wenselijkheid om de kortverband vrij
willigers bij de marechaussee, die niet in 
aanmerking komen voor de rang van on
derofficier, op te vangen door een betere 
doorstroming naar de politie mogelijk te 
maken.
In dit verband vroeg hij de aandacht van de 
staatssecretaris voor de onbevredigd geach
te pyramidale personeelsopbouw bij de 
marechaussee.
Voorts drong hij er op aan de opleiding en 
vorming van de marechaussee geheel in 
handen van dit wapen te laten, evenals de 
externe voorlichting.

Staatssecretaris Van Lent zei in zijn ant
woord dat de opleiding in handen van de 
manichaussee blijft; het zelfde geldt voor de 
voorlichting. De bewindsman toonde zich 
voorts bereid de personeelsopbouw, in 
overleg met de personeelsorganisatie nader 
te bezien. Verder zegde hij toe te zullen na
gaan of de in te stellen staatscommissie voor 
bestudering van een vrijwilligersleger, een 
interimrapport kan uitbrengen, waarin aan 
de vervanging van dienstplichtige door vrij
willig dieriènde marechaussees aandacht 
wordt besteed.

Personeelszaken

Sprekend over de personeelszaken bij de
fensie deelde Wisselink mee dat de verho
ging van de wedde de instemming van de 
CHU-fraktie heeft.
Hij pleitte in dit verband voor een speciale 
spaarregeling voor dienstplichtigen; niet om 
te bevoogden maar om hen te helpen. 
Voorts vroeg hij aandacht voor de reeds 
lang slepende kwestie van de pensioenver
vangende uitkeringen door Defensie. Hij 
vroeg AVNM de zelfde rechten te verlenen 
als de VVDM. Voorts drong hij aan op 
spoed met de toegezegde regeling van het 
stemrecht voor in het buitenland gede
tacheerde militairen.
Staatssecretaris Van Lent deelde ten aan
zien van dit onderwerp mee dat hierover 
overleg gevoerd wordt met Binnenlandse 
Zaken.
Spreker toonde zich in zijn repliek teleurge
steld dat de bewindslieden geen bijzondere 
maatregelen willen nemen voor de groep 
van zogenaamde Indische oorlogsvrijwilli
gers. Hier zijn destijds verwachtingen ge
wekt, die niet gehonoreerd worden.

Diens tplichtbeleid

Wisselink constateerde dat de in te stellen 
staatscommissie- Dienstplichtbeleid voor 
een moeilijke taak staat.
Door verschillende ontwikkelingen is in de 
laatste jaren het ideaal van een krijgsmacht 
die grotendeels uit dienstplichtigen bestaat, 
meer en meer losgelaten. Slechts ongeveer 
35% van de jongeren in de dienstplichtige 
leeftijd hoeft op te komen. Dit wordt niet 
geheel ten onrechte, als onbillijk ervaren. 
De sfeer rond de defensie wordt — ondanks 
diverse verbeteringen — niet beter. Inte
gendeel; men hoort steeds meer bezwaren te 
uiten tegen de dienst. Met name de VVDM 
heeft weinig nagelaten om onze krijgsmacht 
en de NAVO in een verkeerd daglicht te 
stellen.
Hij herinnerde er aan dat van CHU-zijde in 
1971 een voorstel tot invoering van een vrij
willigersleger is gedaan.

Gelet op de recente ontwikkelingen kan 
men zich afvragen of er in de toekomst vol
doende vrijwilligers te vinden zijn, nu de 
weerstand tegen de krijgsmacht is toegeno
men.
Het volk zal het leger krijgen dat het waard 
is. Wanneer we in ons land een behoorlijke 
defensie willen ophouwen, zal het overgrote 
deel van de bevolking er gemotiveerd achter 
moet staan. Die morele steun is uiteindelijk 
belangrijker dan allerlei materiële facilitei
ten. Wij wensen de staatscommissie veel 
sterkte en wijsheid toe, aldus Wisselink.

H. van Spanning

Christel! jk-Historisch 
en Christen-Democratisch
Als de CHU in de toekomst met de 
ARP en de KVP, samensmelt tot een 
politieke groepering, die zich Christen- 
Democratisch noemt — het CDA is een 
stap in deze richting — houdt dat in, 
dat zij de H van Historisch prijsgeeft. Is 
dat erg?

Er bestaat een nauw verband tussen 
Christendom en Historie. De beroemde 
Engelse historicus Herbert Butterfield 
(zeven eredoctoraten, waaronder 
Harvard!) zegt in zijn boek „De God 
der geschiedenis”, een in 1966 ver
schenen Nederlandse vertaling van 
„Christianity and History” (1949), dat 
het godsdienstig denken van de 
Christen onlosmakelijk verbonden is

r

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

met het historisch denken; „Het 
Christendom (is) een historische gods
dienst in de bijzondere, letterlijke .be
tekenis van het woord — het con
fronteert ons met leerstukken, die tege
lijkertijd historische gebeurtenissen en 
historische interpretaties zijn”. De 
Bijbel is een geschiedenisboek. Het is 
waar: er staan in de Heilige Schrift 
behalve verhalen ook wetten, liederen, 
spreuken, profetieën en brieven, maar 
daar loopt „als een staaldraad” de 
heilsgeschiedenis doorheen (ik citeer 
hier de in 1967 verschenen publicatie 
„Klare wijn”, waarin de Generale 
Synode van de Nederlandse Hervormde 
Kerk rekenschap geeft over 
geschiedenis, geheim en gezag van de 
Bijbel). Typerend is, dat de Tien 
Geboden beginnen met de woorden „Ik 
ben de Here, Uw God, die U uit het 
land Egypte, uit het diensthuis, geleid 
heb” en dat in de Apostolische 
Geloofsbelijdenis van Christus wordt 
gezegd, dat Hij „onder Pontius Pilatus 
is gekruisigd, gestorven en begraven”. 
Wijlen prof. dr. G.C. van Niftrik heeft 
er in zijn boek „De vooruitgang der 
mensheid” (1966) op gewezen, dat in de 
heilsgeschiedenis de „gewone” 
geschiedenis opgenomen is; vandaar de 
verwijzing naar „Egypte” en naar 
„Pontius Pilatus”.
In de Bijbel openbaart God zich niet 
alleen als de Schepper van hemel en 
aarde maar ook als de Heer der

geschiedenis. Vlak voor Zijn 
hemelvaart heeft Christus tot Zijn 
discipelen gezegd; „Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde . . .  En zie. 
Ik ben met U, al de dagen, tot aan de 
voleinding der wereld” (Mattheüs 28:18 
en 20). Tussen deze proclamatie en 
deze belofte staat de opdracht: „Gaat 
dan heen, maakt al de volken tot Mijn 
discipelen” (Mattheüs 28:19). Het is de 
hoogste bestemming van elk volk, dus 
ook r^n het Nederlandse volk, discipel 
van Cmristus te zijn. Zijn „dienaar t’ 
aller ^tond”, zoals het Wilhelmus, ons 
volkslied, het uitdrukt.
Wij zijn onderweg. Achter ons ligt geen 
„goede oude tijd”, maar vóór ons liggen 
wel „een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, waarop gerechtigheid woont”. 
De bede „Uw Koninkrijk kome”, die 
Christus ons geleerd heeft, is bedoeld 
„niet als een verre wens maar als een 
realiteit” (ik haal hier opnieuw „Klare 
wijn” aan). Let wel: het blijft een bede; 
de realisering is geen werk van mensen, 
zij ligt in de hand van Hem, aan wie 
gegeven is alle macht in hemel en op 
aarde. Maar dit betekent niet, dat wij 
ons moeten bepalen tot afwachten. „De 
mens (aldus prof. Van Niftrik) dient de 
vooruitgang, d.w.z. de gang naar het 
Konii^krijk Gods, wanneer hij zich 
inschükelt in het handelen Gods, Wan
neer hij gehoorzaam is, wanneer hij 
leven en handelen wil als instrument in 
de handen van God”.

Wat heeft dit met de politiek te maken? 
Luisteren wij opnieuw naar prof. Van 
Niftrik; „De staat is een functie in het 
heilshandelen Gods met deze wereld en 
mensheid”.
Is het erg, dat de CHU de H prijsgeeft, 
als zij in de toekomst met de ARP en de 
KVP samensmelt tot een politieke 
groepering, die zich Christen- 
Democratisch noemt? Neen, mits alle 
Christen-Democraten, van welke 
herkomst ook, zich er van bewust zijn 
en blijven, dat bij het begrip „Christe
lijk het begrip „Historisch” inbegrepen
IS.

K. de Vries

Bestuursmededeling 

over (xintributie
Op de zaterdag 8 februari j.1. gehouden Al
gemene Vergadering van de CHU is het 
besluit genomen om de jaarlijkse afdracht 
aan het landelijk Bestuur — nu bedragende 
ƒ 15,00 per lid — met ƒ  1,50 te verhogen, 
ingaande I januari van dit jaar.
Deze extra bijdrage is noodzakelijk om de 
kosten van het CDA-secretariaat te bestrij
den.
De penningmeesters van de kiesverenigin
gen worden verzocht bij het overmaken van 
de afdracht naar giro 169900 t.n.v. C.H.U., 
’s-Gravenhage, hiermede rekening te hou
den. Dus voor 1975 bedraagt de afdracht 
ƒ 16,50 per lid.
Een eventuele aanpassing van de contribu
tie die het individuele lid aan zijn/haar 
kiesvereniging afdraagt is uiteraard een 
zaak die de kiesvereniging intern dient te 
regelen.
In ons volgend nummer van het leden con
tactblad „de Nederlander” zal van be
stuurszijde een voorstel komen inzake 
statutenwijzigingen die de status van het 
wel of niet lid zijn van het CDA via het lid
maatschap van de CHU regelen.

Uniebestuur
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Een geweldige bijeenkomst 

van een levende CHU
door dr. R. J. H. Kruisinga fractievoorzitter CHU

Het is jammer dat het ledencontactblad nog 
niet voldoende ruimte heeft om het beleid 
van de kamerfracties van de CHU zo uit
voerig als wenselijk is weer te geven. 
De Algemene Vergadering van de CHU- 
afgevaardigden van kiesverenigingen gaf 
daartoe een gelegenheid.
Ik zou een ieder, zeker de leden van de 
CHU willen opwekken zich te abonneren 
op het CHU-weekblad dat veel meer infor
matie geeft dan ons gewaardeerde leden
contactblad.

ECHTE MANIFESTATIE CHU

De Algemene Vergadering van 7 en 8 
februari was een indrukwekkende mani
festatie.
Het was een enorme belevenis.
We waren er allen diep van onder de 
indruk. Dat gold overigens niet enkel 
voor de aanwezige CHU’e rs . Ook gasten als 
Aantjes, Andriessen, Gribnau en Steenkamp 
vonden het erg indrukwekkend.
Er is trouwens nauwelijks één andere par
tij dan de CHU te noemen waar de demo
cratie via afgevaardigden van zovele kies
verenigingen zozeer gestalte krijgt als in 
onze Unie. Dat is een kostbaar goed dat 
we mogen hopen te kunnen inbrengen in 
een CDA.
Wat een goede opkomst was er. Welk ook 
een groot emotioneel medeleven. Het was 
alles hartverwarmend.
Mijn korte beschouwing moet ik tot drie 
elementen beperken:
1. De voorwaarden door de voorzitter van 

de Unie gesteld die essentieel zijn bij de 
voortgang op de weg naar verdere een
heid in de Nederlandse Christen- 
Democratie.

2. Door mij naar voren gebrachte ken
merken van die Christen-Democratie.

3. Enkele conclusies voor de toekomstige 
ontwikkeling.

VOORWAARDEN

Ten eerste:
Van Verschuer stelde letterlijk:
Ik herhaal in deze de vier voorwaarden, 
door mij genoemd in de Algemene Ver
gadering van juni vorig jaar, die de 
Christelijk-Historische Unie in zal bren
gen in het overleg en waarover wij een
stemmigheid moeten hebben voordat wij 
tot één lijst kunnen besluiten.
Deze voorwaarden zijn:
- Een duidelijk profiel voor de politiek 

van de toekomst gebaseerd opdegrona- 
kenmerken van het CDA.

- Dit scherp te omlijnen profiel en niet 
het beleid van hetkabinet-DenUyl, moet 
inzet zijn voor de eerste landelijke ver
kiezing waar het CDA zich presenteert.

- Geen vertekening of vervaging van het 
profiel door afspraken voordat de kie
zers zich hebben uitgesproken. Des
noods alleen regeringsverantwoordelijk
heid dragen. Ons niet meer laten uit
spelen tussen VVD en PvdA. Bijwagen
rollen wijzen wij af.

- Een aantal onzer als onze kandidaat- 
bewindslieden naar voren schuiven.

De condities zijn door mij benadrukt. Ik 
heb er aan gehecht, het volgende er aan 
toe te voegen:
Ik wil daaraan toevoegen, dat e r geen 
sprake van mag zijn, dat we in een kleur
loze, van een christelijke basis afgekeer
de partij, terecht komen.
Dat wil ik nog eens onderstrepen. Daar mag 
geen sprake van zijn.
Hij heeft daaraan toegevoegd, dat christen
democratische partijen duidelijk moeten 
zijn en aan hun standpunt binnen de demo
cratische regels moeten vasthouden.
Het is in strijd  met onze beginselen om ons 
voor of na de verkiezingen te vereenzelvi
gen met een andere partij, of die nu PvdA, 
of VVD, of anders mag heten.
Wij worden onduidelijk als wij na de ver
kiezingen ons uitgangspunt en ons politiek 
programma op de manier zoals bij deze 
formatie is geschied, laten vertekenen 
door anderen.
Daarom past ons een dosis standvastig
heid en hardheid in de politieke strijd 
van nu en van morgen.
Van Hulst en ik zijn hier om u die. richting, 
die de voorzitter van de CHU zoeven for
muleerde, nog eens nadrukkelijk te be
vestigen. Wij weten ons daarbij gesteund 
door een groeiende en bloeiende Unie. 
Een CHU, gekenmerkt door duidelijkheid 
en standvastigheid.
Een CHU, waarvoor wij als fracties kunnen 
en mogen vaststellen, dat de steun, die wij 
overal vanuit het land ondervinden, ont
roerend en overweldigend is.

Een steun, waarvoor wij dikwijls het juiste 
antwoord niet weten te vinden.
Het aantal aanvragen om spreekbeurten is 
bijvoorbeeld zo groot, dat het fysiek geheel 
onmogelijk is die alle te vervullen. Al die 
aanvragen kunnen we gewoonweg niet hono
reren. De avonden van de fractieleden 
schieten gewoon te kort om daaraan te 
voldoen.
U kunt er wat aan doen om er voor mee te 
helpen zorgen, dat e r zoveel meer fractie
leden zijn, dat dat wel zal kunnen. Gelet op 
de hoeveelheid aanvragen zal er dan wel 
heel wat moeten gebeuren. Maar wie weet. 
Het enthousiasme is groot. In geen jaren 
werden er nieuwe kiesverenigingen binnen 
de CHU opgericht. In het afgelopen jaar 
kwam de ene kiesvereniging na de andere 
van de grond. De Statenverkiezingen waren 
een groot succes. Een lager opkomstper
centage dan bij de Kamerverkiezingen een 
jaar te voren en over zes provincies ab
soluut 60.000 stemmen meer dan een jaar 
tevoren. Men heeft dat getracht te bagatel
liseren. Men heeft dat getracht weg te cij
feren. Maar de cijfers logen er niet om. Het 
zijn slechts de VVD, CHU en BP geweest, 
die een absolute stemmenwinst wisten te 
behalen en de CHU was de op één na 
grootste winnaar. Dat waren de feiten.
Toch willen wij verder op de weg van de 
christen - democratische samenwerking. 
Ook onder deze omstandigheden. Ook nu. 
Juist nu.
Ik heb het wel eens vaker gezegd: een s te r
ke, een groeiende, een bloeiende CHU is 
essentieel een voorwaarde voor het wel
slagen van de christen-democratie van een 
CDA in ons land.

KENMERKEN
Ten tweede: enkele kenmerken waaruit in 
de praktische politiek de christen-demo- 
cratische opstelling kenbaar moet zijn:
1. principiële vredesgezindheid
2. sociale bewogenheid en
3. solidariteit.
Het zijn begrippen, die ons vanuit de ge
hele bijbel toestralen. Die vragen om ver
vulling. Die juist in deze tijd zo van node 
zijn. Van node juist in de praktische 
politiek. Te geloven niet alleen op zondag. 
Maar die we moeten trachten gestalte te 
geven in ons politiek handelen. Juist nu. 
In een tijd van ongekende werkeloosheid, 
van ongekende misdadigheid, van een on
gekend aantal faillissementen, van onge
kende eenzaamheid, vragen juist die ken- 
woorden om vervulling.
De CHU wil daaraan werken.
De CHU wil daartoe een bijdrage leveren 
ook en juist binnen de Nederlandse chris
ten-democratie, ook en juist binnen het 
verband van een CDA.
In aansluiting wil ik nog een tiental prak
tische poltieke punten aangeven, waaruit 
ook en wel bij voortduring in de praktische 
politiek de christen-democratische op
stelling kenbaar moet zijn:

1. Onderstreping van de betekenis van 
de geestelijke waarden in onze samen
leving.

2. De principiële vredesgezindheid be
tekent ook afwijzing van de polarisatie

in welke vorm dan ook. Dat betekent 
voorstander zijn van het zoeken naar 
wat bindt en niet zoeken naar datgene 
wat de mensen scheidt.
Het betekent zoeken naar het compro
mis. Wij willen daarbij het compro
mis niet verkopen als ,,het meest 
haalbare” of ,,het beste in de huidige 
omstandigheden” . We zullen van een 
compromis ook moeten zeggen wat 
onzes inziens tekort schiet en wat we 
graag anders hadden gezien.

3. De onderstreping van de waarde van 
de kleine samenlevingsverbanden: het 
gezin, het kleine bedrijf, de vereni
ging, de kleine gemeente, de kerke
lijke gemeente.

4. De verdediging van vrijheid van rich
ting en inrichting van onderwijs. Af
wijzen van centralisme en dirigisme 
in het onderwijs. In dat opzicht is de 
CHU vanuit bijvoorbeeld de onderwijs- 
wetgeving van De Visser veel aan haar 
traditie verplicht.

5. De onderkenning van het rentm eester
schap van de mens op deze aarde be
tekent de noodzaak tot een duidelijke 
visie op het milieubeleid en op wat wij 
onder economische groei ten dienste 
van welvaart en welzijn moeten willen 
verstaan. ,

6. Bevordering van de veiligheid en' 
tegengaan van de misdadigheid. En 
daarbij onderkennen van een functie 
van de overheid. Gezag is niet iets, 
dat alleen maar strem t, inperkt en 
vernietigt, de mondigheid tekort doet 
en initiatieven doodt. Die kant van het 
gezag wil men tegenwoordig alleen 
maar zien. Gezag geeft ook bescher
ming, geborgenheid, maakt de aarde 
bewoonbaar en het leven leefbaar.

7. Dat betekent derhalve ook de onder
kenning dat voor de mens, tegenover 
God, iedere levensfase even belang
rijk is. En dat betekent een Werke
lijke plaats voor de bejaarde in onze 
samenleving. Niet enkel in materiele 
zin, maar ook in functionele zin, opdat 
ook de oudere, de bejaarde, echt in 
ons midden temidden van ons kan func - 
tioneren, kan leven en beleven.

8. De onderkenning van en het zoeken 
naar de echt sociaal zwakke in onze 
samenleving 'en de solidariteit met 
hen. Daartoe horen nu zeker bijvoor
beeld de gebroken gezinnen en veel 
werkers uit midden- en kleinbedrijf.

9. Respect voor het gewordene, dat waar
de vol is.

10. De afwijzing van de tegenstelling 
links/rechts, progressief/conserva- 
tief, alsof met die begrippen de poli
tieke problemen van deze tijd vol
doende zouden kunnen worden geken
schetst.

CONCLUSIE

Ten derde: onze CHU, onze Unie wachten 
nog belangrijke beslissingen. Maar het 
volgende is, dunkt me, in elk geval duide
lijk:
De betekenis van de totstandkoming van 
de federatieve vorm van samenwerking.
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die de drie christen-democratische par
tijen nu aangaan, mag niet worden onder
schat. Zij zal bijvoorbeeld betekenen, dat 
kabinetsformaties zoals deze niet meer 
zullen mogen voorkomen.
De CHU stelt zich op het standpunt, dat zij 
weigert een aanhangwagen- of bijwagen
functie te vervullen. Daarvoor is de CHU 
niet beschikbaar. Nu niet en in de toekomst 
niet.
In een politieke situatie, waarin geen partij 
een politieke meerderheid heeft, zal in 
eerlijk en open overleg een kabinets
formatie dienen te geschieden. Daarbij 
zal de inbreng van al de partijen gelijk
waardig moeten zijn.
Er zal in open overleg naar een compro
mis moeten worden gezocht tussen ver
schillende partijen, die alle in een min
derheidspositie verkeren. De gelijkwaar
digheid van de deelnemende gespreks
partners moet daarbij voorop staan.
Een gelijkwaardigheid, die duidelijk tot uit
drukking zal moeten komen èn in de pro
gramformule èn in de kabinetsamenstel- 
ling.
Dat is een belangrijk punt, waaromtrent 
de kiezer van de CHU moet weten, waar
aan hij met de CHU toe is ook in bet 
christen-democratisch verband.
Een volgend punt is, dat wij niet in zijn 
voor afspraken vooraf: voor afspraken, 
voordat de kiezers gesproken hebben. Wij 
wensen de verkiezingen hun volle waarde 
te laten behouden. Dat betekent, dat eerst 
de kiezers spreken. Pas daarna kan over 
het program van een regering worden 
onderhandeld.
Het is in het belang van een goed func
tioneren van verkiezingen, dat dit niet 
voordien waar dan ook geschiedt.
Ook dat is de inbreng van de CHU in 
het CDA.

DE (OUDE) UNIE IS 
(NOG) SPRINGLEVEND

door drs. G. van Leifenhorst

Zo men wil kan men de haakjes, alsmede de 
woorden tussen haakjes, gerust weglaten.

Beide opschriften zijn waar.
— De Unie is springlevend.
— De oude Unie is springlevend.
— Zowel de oude als de huidige Unie 
bleken springlevend te zijn op de buitenge
wone algemene vergadering van 7 en 8 
februari j.1.

En deze „beide Unies” zullen dat nog zijn
— principieel en politiek — binnen de 
nieuw opgerichte federatie, het Christen- 
Democratisch Appèl.

Dat is de conclusie, die ik met betrekking 
tot de algemene vergadering van twee 
weken geleden zou willen trekken.

Bovengenoemde stellingen vragen vanzelf
sprekend enige toelichting.

De Unie is springlevend

Dat viel allereerst al af te leiden uit de 
bijzonder grote opkomst op de beide 
vergaderdagen. Uit de belangstelling, die 
men toonde en uit de reacties op de 
gehouden redevoeringen van de Unievoor- 
zitter en de beide fractievoorzitters blijkt 
overduidelijk, dat het huidige door de Unie 
gevoerde politieke beleid de leden en vele 
kiezers aanspreekt. Dat dit beleid ernstige 
kritiek inhoudt op de verrichtingen van het 
kabinet-Den Uyl wordt als vanzelfsprekend 
ervaren. Terecht stelde Kruisinga, dat de 
CHU weigert een aanhangwagen- of bij
wagenfunctie te vervullen. Ook in de toe

komst zal de Unie daarvoor niet beschik
baar zijn. Het amendement-Y Scholten — 
terzake van de beslissing over de éne lijst 
dan wel lijstbinding — w'erd met een 
enorme meerderheid aangenomen. De 
leden blijken zich volledig bewust van de 
concrete situatie, waarin de CHU thans 
verkeert en ze wensen deze ook te 
honoreren. Enerzijds is er de bereidheid om 
de christen-democratische samenw'erking 
uit te bouwen en te intensiveren, anderzijds 
vindt men dat de CHU daarin duidelijk een 
eigen inbreng heeft te leveren, die niet los 
gezien kan worden van het politieke beleid, 
dat door de beide Kamerfracties wordt ge
voerd. '
Dit houdt in — hetzij ten overvloede gezegd 
— dat het beleid van het kabinet-Den Uyl 
nooit inzet van de volgende verkiezingen 
kan worden. Degenen, die daarover 
peinzen, dienen te bedenken, dat allereerst 
al de basis van dit kabinet niet deugt. Het 
begin was al helemaal verkeerd, zowel wat 
betreft de samenstelling ervan als de for-

vervolg pag 4
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vervolg van pag. 3
mule van het program. Het gevoerde beleid 
is daaraan navenant. Wie dus daarvoor 
pleit zegt dus, dat hij het huidige 
socialistische beleid wil continueren.
Welke christen-democraat zal zich 
daarvoor in alle ernst willen inzetten?
De CHU heeft ook wat dit aangaat een 
zekere stand op te houden. Juist terwille van 
de christen-democratie! Het geheel nieuwe 
van het CDA — en dat is ook praktisch ge
zien met de optelsom van de drie partijen! 
— wordt niet verkregen door ^ h  neer te 
leggen bij de gevolgen van een rwipzalige 
kabinetsformatie, maar deze wordt
verkregen door duidelijkheid, stand
vastigheid en de nodige hardheid in de 
politiek. Dat de CHU deze kenmerken 
blijkbaar uitstraalt, wordt bewezen door de 
instemming, die zij ontmoet, zowel binnen 
haar eigen kring als daarbuiten.

De oude CHU is springlevend

Dat de oude CHU nog springlevend is, 
kwam goed tot uiting in de uitvoerige 
discussie over de grondslag van het CDA. 
Door de inleiders werd tevoren al_ gewezen 
op de geest van Lobman, die in de Unie nog 
volop aanwezig is, De Unievoorzitter sprak 
in dit verband over een heel fijn ontwikkeld 
gevoel dat men binnen onze gelederen 
aantreft. Dat fijn ontw'ikkelde gevoel kwam 
naar mijn mening ook tot uiting toen de 
grondslag van de federatie aan de orde 
kw'am. De discussie over dit onderwerp

stond op een hoog peil. Voor de buiten
staander moge het misschien wat over
dreven klinken als er gepleit wordt voor het 
w'oord Bijbel in plaats van het woord 
Evangelie.

De goede verstaander weet, dat deze 
discussie gevoerd werd tegen de achter
grond van de vraag: Wat is de identiteit van 
de te vormen federatie? Wil men een echte 
christelijke partijformatie nastreven en 
daar dan ook openlijk voor uitkomen?
Of wil men zich allemaal verenigen op een 
zodanige minimum formule, dat er nauwe
lijks nog van enige grondslag (of richtsnoer) 
gesproken kan worden? In dit licht gezien 
speelt het woordgebruik — hetgeen in 
iedere tijd aan verandering onderhevig is, 
waardoor bepaalde begrippen sterk ver
vagen, toch wel een belangrijke rol? En als 
we bovendien nog letten op de nog steeds 
niet gedoofde discussie over de „open 
partij", waarvan het bijbels getuigenis dan 
niet de unieke — maar gedeelde — 
gi'ondslag zou zijn en indien we doorgaan 
— zoals de heer De Zeeuw dat in Politiek 
Nieuws van februari opnieuw doet — met 
het benadrukken van het politiek program 
boven het beginsel, dan zijn toch wel zo 
ongeveer alle voorwaarden opgesomd, om 
niet zonder reden oprecht bezorgd te zijn 
omtrent de definitieve formulering van de 
grondslag van het CDA.
Deze bezorgdheid bleek overduidelijk en 
deze zal zich metterdaad manifesteren als 
mocht blijken, dat aan de grondslag niet die 
waarde wordt toegekend, welke men van

een christelijke politieke groepering mag 
verwachten.
Het doorslaggevende argument voor 
christelijke partijvorming is, dat we ons in 
het politiek denken en handelen willen 
laten leiden door het Woord van God. Een 
beleid, dat daarop afgestemd is, trapt niet 
in de dilemma’s van socialistisch-liberaal 
links-rechts, progressief-conservatief. Waar 
we het christelijk beginsel als merkteken 
verliezen, komen we onherroepelijk in deze 
schematiek terecht. Het kost overigens al 
genoeg moeite om ons aan dat opgelegd 
pandoer te ontworstelen.
Apeldoorn diende een amendement in om 
als grondslag te nemen: „Het CDA acht het 
bijbels getuigenis van Gods geboden en 
beloften maatgevend zowel voor overheid, 
als voor mens en maatschappij.” Hoewel het 
bestuur dit amendement sterk ontraadde, 
bleek niettemin, dat 43% van de uitge
brachte stemmen zich achter dit voorstel 
had geschaard. Een bewijs hoe sterk deze 
zaak in de Unie leeft.
De motie-Beernink, waarin de 
desbetreffende organen dringend verzocht 
werd om onder het evengelie te verstaan 
hetgeen in het voorstel van Apeldoorn werd 
omschreven en dit als toelichting op te 
nemen in de statuten, kreeg hierna niet 
alleen de steun van het bestuur, maar van 
nagenoeg alle afgevaardigden.
Naar mijn mening een goed slot van de 
vergadering over dit onderdeel van de 
discussie.

Nog springlevend
De Unie is nog springlevend. Er is binnen

de CHU — om ons tot haar te beperken — 
geen malaise-verschijnsel, dat haar naar 
een federatie drijft. De Unie is fris en sterk 
genoeg om het alleen af te kunnen. Dat de 
CHU het politiek ook aandurft werd hier
boven al uiteen gezet. Toch wil zij de 
samenwerking niet ontlopen, ook al zijn 
daar politieke motieven voor aan te voeren. 
Het landsbelang en het belang van de 
christelijke politiek vragen van ons — waar 
dat mogelijk is — de weg niet gescheiden le 
gaan. Die belangen stelt de Unie boven haar 
blote partijbelang.

Onder welke politieke voorwaarden die 
samenwerking verder inhoud kan krijgen, 
daarvoor verwijs ik graag naar de gehouden 
redevoeringen van de Unie- en de beide 
fractievoorzitters. Daarin wordt mJ. duide
lijke taal gesproken.
Bovendien waar de christelijke politiek een 
nieuw begin wil maken, kan en mag dat niet 
gebeuren zonder de hernieuwde bezinning 
op het opnieuw geformuleerde uitgangs
punt.
Terecht zei Van Verschuer: „Al te veel zijn 
tvij christen-democraten de wereld gelijk
vormig geworden.” „Al te zeer hebben de 
Christen-Democratische partijen het 
afglijden van onze samenleving naar een 
maatschappij waar alles kan en alles mag, 
lijdelijk gevolgd.” Zulke uitspraken wettigen 
de verwachting, dat we niet alleen wat 
betreft de formulering, maar ook wat 
aangaat het waar maken van onze christe
lijke principes aan dat nieuwe begin ook 
wezenlijke inhoud willen geven.
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door: Haty Tegelaar-Boonocker

Het Jaar van de vrouw heeft in Nederland al 
veel aandacht gekregen, hoewel het nog 
maar net begonnen is. Voor sommigen is 
het aanleiding tot het maken van flauwe 
grappen; anderen zien er een bedreiging in; 
velen vinden het een overbodige zaak. Wie 
neemt het serieus?
De kranten vermelden vooral het geruzie o- 
ver de ingestelde commissies en over de ver
deling van de subsidiegelden. Maar dat al
les leidt (bewust of onbewust) de aandacht 
af van de werkelijke bedoeling.
Politieke partijen kunnen zich een derge
lijke houding niet veroorloven, want het 
emancipatiebeleid is een politieke zaak.

De Verenigde Naties

Op 18 december 1972 heeft de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties be
sloten het jaar 1975 uit te roepen tot Inter
nationaal Jaar van de Vrouw, ten einde: 
a) Gelijkheid tussen man en vrouw te be

vorderen:
hj de volledige integratie van de vrouw in de 

gehele ontwikkelingsinspanning te ver
zekeren. met name door de nadruk te 
leggen op de verantwoordelijk en de be- . 
langrijke rol van de vrouw in de eco
nomische, sociale en culturele ontwikke
ling zowel op nationaal, regionaal als 
internationaal niveau, in het bijzonder 
gedurende het Tweede Ontwikkelings- 
decennium van de Verenigde Naties; 

cj het belang te erkennen van de toenemen
de bijdrage van de vrouw aan de ontwik
keling van de vriendschappelijke betrek
kingen en de samenwerking tussen Sta
len en aan de versterking van de wereld
vrede.

Deze resolutie kwam 25 jaar nadat de eerste 
zitting van de Commissie voor de Rechts
toestand van de Vrouw te Lake Success, 
New York, had plaats gevonden; een 
periode die volgens de VN lang genoeg is 
om te kunnen nagaan welke positieve resul
taten inmiddels zijn bereikt.

Uitbanning discriminatie

Bij het opmaken van de balans zal blijken 
dat in vele landen sprake is van voor
uitgang, maar dat er nog veel verbeterd 
moet worden wil men voldoen aan de „Ver
klaring inzake Uitbanning van Discrimina
tie van de Vrouw”, een resolutie die in 1967 
door de VN is aangenomen. In de 
preambule bij deze verklaring wordt ge
steld:
„Overwegende dat discriminatie van de 
vrouw strijdig is met de menselijke waar
digheid en met het welzijn van gezin en sa
menleving, haar deelneming op voet van ge
lijkheid met de man aan het politieke, so
ciale. economische en culturele leven van 
haar land belet, en een belemmering vormt 
voor de volledige ontplooiing van haar ga
ven van hoofd en hart in dienst van haar 
land en van de mensheid". ,
„In de overtuiging dat voor de algehele, vol

ledige ontwikkeling van een land, het wel
zijn van de wereld en ter wille van de vrede, 
de grootst mogelijke deelneming van niet 
alleen de man maar ook de vrouw op alle 
terreinen een vereiste is”.
De boodschap van de VN, die voor iedereen 
bedoeld is, stelt duidelijk dat geen volk zich 
goed kan ontwikkelen wanneer er achterge
bleven groepen zijn.
Dat daarbij de vrouwen recht hebben op 
onderwijs en arbeid, op een vrije huwe
lijkskeuze en eigen nationaliteit klinkt vele 
landen nog vreemd in de oren.

Nederland

Hoewel hier niet van onderdrukking van de 
vrouw gesproken kan worden, en de meeste 
vrouwen zich redelijk gelukkig voelen in de 
bestaande situatie, is er toch een duidelijke 
achterstand bij de deelname van de vrouw 
aan het maatschappelijk leven te constate
ren. Onze politieke partij is daarvan een 
sprekend voorbeeld. Toch zijn er geen wet
telijke belemmeringen meer voor vrouwen 
om politiek bezig te zijn. Ook het volgen 
van onderwijs is in theorie voor allen moge
lijk. Niettemin kennen we ook daar, na de 
basisschool een grote achterstand van meis
jes vergeleken met jongens.
Het is dan ook goed dat Nederland bewust 
meedoet aan de discussie over emancipatie. 
De Regering stelde hiertoe twee commissies 
in:
1) Het Nationaal Comité Internationaal 
Jaar van de Vrouw, onder voorzitterschap 
van mevrouw ir. Nellien de Ruiter. Dit 
comité zal alle aktiviteiten coördineren en 
zo mogelijk financieel steunen. Tevens wor
den er adviezen gegeven over plaatselijke en 
regionale projekten. Aankondigingen van 
aktiviteiten zullen via het informatieblad 
„Zijwijzer” worden bekend gemaakt. Hoog
tepunt van de landelijke manifestatie is 
de „Emancipatie” die van 20 mei - 8 juni in 
de Jaarbeurs te Utrecht gehouden zal wor
den. Op deze „basismarkt” zullen organisa
ties hun ideeën tonen. De politieke partijen 
zullen rondom een pleintje gegroepeerd 
worden. *) Regelmatig zullen daar politici 
optreden.
2) De Nationale Adviescommissie Emanci
patie, onder leiding van drs. Paula Wassen- 
van Schaveren, zal zich gaan bezig houden 
met de bestudering van de positie van de 
vrouw in Nederland, en het geven van be
leidsadviezen aan de regering, waardoor de
ze positie misschien op bepaalde punten 
verbeterd kan worden.
In tegenstelling tot het eerder genoemde co
mité dat alleen in 1975 aktief is, zal de 
Emancipatiecommissie zeker drie jaar be
zig zijn met haar taak.
Over de samenstelling van deze „nationale” 
commissie is al heel wat te doen geweest: 
een boycot van enkele vrouwelijke politici 
tijdens de installatie en Kamervragen van 
oppositieleiders, vanwege het overwegend 
linkse karakter van de commissie. Niette
min treffen we ook namen aan van Prof. W.

Nevenstaande afbeelding is het vignet 
voor het Internationale Jaar van de Vrouw.
Het werd ontworpen door de 27-jarige 
grafische ontwerpster Valerie Pettis uit 

■ New York.
Het bestaat uit een gestyleerde d u if met 
daarin het biologische symbool voor de 
vrouw en het wiskundige teken voor 
gelijkheid.

Albcda (AR), prof. W.de Vries (AR), prof. J. 
van Dijck (KVP), mr. Vera Hamm-Rijsdijk 
(Katholieke Vrouwenorganisatie) en mevr. 
G.J. Strikwerda-Van Klinken (NCVB). Van 
enige afspiegeling kan echter niet worden 
gesproken, daarvoor komen te veel leden uit 
de organisatie Man/Vrouw/Maatschappij, 
waar men intensief met de betrokken pro
blematiek bezig is.

* Degenen die foto’s, knipsels, vlaggen of 
ander historisch materiaal over de C.H. 
Vrouwen kunnen leveren, worden verzocht 
contact op te nemen met het secretariaat 
Meentweg 96, de Meern, tel. 03406-2130.

Visie van Christen Democraten

Het spreekt vanzelf dat de discussie over de 
rol van de vrouw in de maatschappij ge
voerd wordt vanuit de levensovertuiging van 
de betrokkenen.
In de confessionele partijen is over die rol 
van de vrouw nog te weinig gesproken. De 
erfenis van het traditionele denken in de 
Christelijke Kerken is daaraan wel debet. 
Nog geen tien jaar staat in de Hervormde en 
Gereformeerde Kerken het ambt voor de 
vrouw open en sommigen hebben daar nog 
moeite mee. In de Rooms-Katholieke kerk 
is wijding tot priester voor de vrouw uitge
sloten, hoewel het tweede Vaticaanse 
Concilie discriminatie van de vrouw veroor
deelde. De „zwijgende vrouw” (eeuwenlang 
ten onrechte als ideaal beeld gezien), wordt 
momenteel in de Kerken echter wel aange- 
moedigd om haar inbreng te leveren op al
lerlei terreinen. Ook in de vrouwenor
ganisaties is de veranderende rol van de 
vrouw al jaren volop in discussie. Daarom is 
het dringend nodig dat de Christen- 
Democraten hun eigen visie voor een toe
komstig beleid ontwikkelen.
Het QPA-Vrpuwenberaad heeft daartoe 
hun wetenschappelijke bureaus gevraagd 
een b^iochure samen te stellen over deze 
materie, die in het voorjaar op een studie
dag ter bespreking van de leden zal zijn. 
Een aantal onderwerpen — waarin de rela
tie van de vrouw centraal staat — is al aan
gedragen: Het gezin en de enkeling; Opvoe
ding, onderwijs en vorming;de derde wereld 
en uiteraard de arbeid zijn enkele hoofd
thema’s, die aansluiten bij de onderwerpen 
door de VN genoemd; gelijkheid, ontwikke
ling en vrede.
Ongetwijfeld zullen daarbij allerlei deel
onderwerpen worden behandeld zoals crè
ches en peuterspeelzalen, schooltijden, 
part-time werk, sociale voorzieningen, 
vrijwilligerswerk, belastingheffing etc. De 
benadering van de thema’s zal geënt zijn op 
de uitgangspunten van het CDA, zoals deze 
ook in de nota van de Contactraad zijn ge
formuleerd

Mentaliteitsverandering

In 1970 werd door de Centrale van C.H. 
Vrouwen een uitgebreide studiedag ge
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Jaar van de Vrouw.
Passief of actief?

Moet de maatschappij dit hele jaar 
aandacht schenken aan DE 
VROUW?
Zou het niet beter zijn wanneer de 
vrouw in 1975 eens aandacht schenkt 
aan DE MAATSCHAPPIJ?

houden over de veranderende positie van de 
vrouw in de maatschappij. Daarbij kwamen 
eerdergenoemde onderwerpen ook uitvoerig 
ter sprake. De presidente stelde toen dat het 
niet zo is dat wij op stel en sprong onze 
huishouding en onze taak als vrouw en 
moeder willen verlaten om buitenshuis be
taalde arbeid te verrichten, maar we willen 
wel de mogelijkheden om in vrijheid en ver
antwoordelijkheid onze positie te bepalen 
en onze keuze te doen. In een samenvatting 
van de verlangens van deze studiedag con
stateerden wij dat er veel verwacht werd van 
allerlei instanties. De overheid en het be
drijfsleven moeten zorgen voor het juiste 
werk, de regering moet de belasting ver
anderen, de schoolopleiding zal voor 
jongens en meisjes gelijk moeten zijn, de ge
meenten dienen te zorgen voor creches, 
MAAR het belangrijkste facet in deze hele 
ontwikkeling zal van ons zelf moeten ko
men, n.1. de mentaliteitsverandering die op 
alle terreinen nodig is om de vrouw een be
tere positie in de maatschappij te geven. 
Deze opdracht geldt nu, na vijf jaar, precies 
zo, want op dit punt is nog het meeste te 
doen.
Onlangs wees minister-president Den Uyl 
er nog op in zijn antwoord aan de K'VP- 
vrouwen, die om een speciale bewindsman 
(vrouw) voor emancipatie hadden gevraagd. 
Terecht stelt hij dat .Afhankelijk van de 
ontwikkeling van het emancipatiebeleid zal 
moeten worden bezien o f de politieke en be
stuurlijke structuur nadere aanpassing be
hoeven." en „Voor andere maatregelen zal 
een proces van mentaliteitsverandering 
noodzakelijk zijn. Met name voor dit laatste 
is continuiteit in de aandacht vanuit ver
schillende politieke partijen nodig."
Het is duidelijk dat emancipatiebeleid een 
politieke zaak is!

Perspectief? Partnerschap

Wanneer de drempels weggenomen zijn, zal 
dan ook de bewustwording van de vrouw een 
feit zijn?
Zal er dan in het huwelijk een partnerschap 
zijn waarbij de verantwoordelijkheden sa
men gedeeld worden?
Het is zeker niet de bedoeling de vrouw een 
dubbele taak te geven. Integendeel, er moet 
ruimte blijven voor culturele ontspanning 
en deelname aan het kerkelijke, maat-
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DE UNIE VAN TOEN - DE UNIE VAN NU
Gedurende de laatste maanden ontving het 
Uniebureau nogmaals verscheidene zen
dingen voor aanvullingen van de biblio
theek. Hoewel het nog niet mogelijk geweest 
is alles nauwkeurig te sorteren is wel 
duidelijk dat er heel wat is binnen gekomen 
dat tot nog toe ontbrak.
Eventuele verdere aanvulling is nog steeds 
welkom, er is ondanks hetgeen wat wij ont
vangen nog veel dat ontbreekt.
Daarvan noemden wij de vorige keer reeds 
speciaal de folders van de kamerver
kiezingen van na de oorlog en vóór 1963 
waarvan tot op heden nog niets aangetrof
fen werd. Wel ontvingen wij de gevraagde 
nummers van het Christelijk-Historisch 
Tijdschrift behoudens 2c jaargang no. 2. 
Het is vanzelfsprekend niet alleen nuttig 
dat de verzameling op ons bureau zoveel 
mogelijk compleet is, de bedoeling is ook 
hiermede iets te doen en iets van te laten 
zien.
Om dit laatste te verwezenlijken is het mis
schien een goede gedachte bij een voor
komende gelegenheid (bijvoorbeeld de ko
mende Algemene Vergadering in mei a.s.) 
een bescheiden expositie in te richten van 
de meest interessante stukken uit de biblio
theek. Doch om werkelijk iets te tonen moe
ten wij dan tevens een beroep doen op 
particuliere verzamelaars en wel om zeld

zame stukken hiervoor in bruikleen af te 
staan.
Een voorproeljc van dit voornemen is het 
hieronder albcelden van enkele illustraties 
uit een oude folder cn wel die van de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1922. 
Daarbij vestigen wij speciaal de aandacht 
op de uitvoering van het drukwerk en het 
nog steeds actueel zijn van de tekst over het 
herstel van de welvaart.
Voorts gaarne onze dank voor de tot nu toe 
ondervonden medewerking en belangstel
ling voor de Unie van toen. Daarnaast vra
gen wij tevens Uw aandacht voor:

Belangstelling

Dat voor de CHU van nu in brede kring 
belangstelling bestaat blijkt uit het nog re
gelmatig ontvangen van aanmeldingen van 
nieuwe leden en soms ook gehele kies
verenigingen. Gedurende de laatste al
gemene vergadering werd bijvoorbeeld nog 
een club welke enkele jaren geslapen heeft 
heraangemeld.
Hierdoor is het mogelijk geweest het leden
bestand zoveel mogelijk op peil te houden 
daar tegenover de aanwas ook verlies van
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C. Breninier,
P.H. Gommers.
J.G.H. Krajenbrinky 
C.M.C. dc Kruyf en 
H. Lükkerbol

Hef CDA in de gemeente 
Haskerland
In 1969 hebben CHU, ARP en KVP in de 
gemeente Haskerland een werkcommissie 
ingesteld. De bedoeling hiervan was om een 
aantal aktiviteiten in het raam van een 
Combinatie Christelijke Partijen (CCP) te 
bundelen.
In 1970 en ook in 1974 is de CCP voor de 
gemeenteraadsverkiezingen met één ge
zamenlijke lijst uitgekomen.

CCP wordt CDA

Kort geleden heeft de werkcommissie een 
bespreking georganiseerd waarbij de 
volgende personen werden uitgenodigd; de 
CCP-fractie van de gemeenteraad, de frac- 
tie-assistenten, en de besturen van de kies
verenigingen CHU, ARP en KVP. Op deze 
bijeenkomst is het toekomstige beleid van 
de CCP in Haskerland nader onder de 
loupe genomen.
Besloten werd om de aanduiding C.C.P. te 
veranderen in CDA. Verder was men van 
mening dat de werkcommissie door een 
CDA-bestuur vervangen zou kunnen

worden zodra er een landelijke richtlijn 
voor de plaatselijke afdelingen gereed is.

CDA-lcdenwerfactie

De CHU, ARP en KVP in Haskerland heb
ben nog geen 500 leden. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen zijn er 2600 
stemmen op de genoemde partijen uitge
bracht. Er is dus een duidelijke motivering 
voor een ledenwerfactie aanwezig. De 
meeste aanwezigen van bovengenoemde 
partijen op de genoemde bespreking waren 
van mening, dat een gezamenlijke leden
werfactie op dit moment moeilijk uitvoer
baar is. Hierbij wordt vooral de gang van 
zaken rondom de kabinetsformatie 
geaccentueerd, terwijl de gemeentelijke en 
de provinciale samenwerking van de 
christelijke partijen meer naar de achter
grond werd verschoven. Afgesproken werd 
dat zodra het landelijke CDA duidelijker 
gestalte krijgt, dat dan de gezamenlijke 
ledenwerfactie beter te motiveren is en kan 
starten.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het 
landelijk CDA wordt gedacht om de actie 
najaar 75 uit te voeren.
Hoe sneller het CDA in Nederland tot stand 
komt, des te sneller en beter weten wij aan 
de basis wat wij moeten propageren.

P. Veldstra

Economie en Politiek

De stijgende werkloosheid verontrust ons 
allen meer en meer. Als oorzaak wees prof. 
Schouten, op de KVP-Partijraad, de te 
rigide loononderhandelingen aan. In tijden 
van overspanning blijven de lonen teveel 
achter bij de mogelijkheden en in tijden van 
structurele werkloosheid lopen de lonen 
teveel uit op het economische haalbare. 
Prof. Rutten, hoogste ambtenaar van het 
Ministerie van Economische Zaken, stelt in 
zijn artikel!), de structurele werkgele
genheid moet worden gehandhaafd door 
het in de hand houden van de loonont
wikkeling. Hoe dit moet gebeuren is geen 
economisch maar een politiek probleem. 
Prof. Rutten wil ook wel de investeringen
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schappelijke en politieke leven. Maar dat 
geldt voor mannen én vrouwen, waarbij we 
de één niet uitnemender achten dan de 
ander.
Beide sexen dienen hun talenten te ont
plooien.
Te veel wordt emancipatie gezien als een 
strijd van de ene sexe tegen de andere: 
Vrouwen die zich rechten willen veroveren; 
mannen die zich belaagd achten en 
tegenmanipulaties toepassen.
In een extra uitgave van „Vrouwen en hun 
Belangen” van april 74, getiteld „Van over
wicht tot evenwicht" wordt de werkelijke 
bedoeling nog eens uitvoerig toegelicht. De
ze brochure, die aan alle docenten Maat
schappijleer in Nederland is aangeboden, 
eindigt aldus:

„Wil de emancipatie bijdragen tot het geluk 
van de mens en de harmonie van de maat
schappij, dan zal het nodig zijn dat:

* de vrouw zelf door haar werkkracht, be

langstelling en kundigheden haar achter
stand op politiek en maatschappelijk ter
rein inhaalt;

* de wetgeving in alle opzichten man en 
vrouw gelijk stelt; ook in het huwelijk en 
ten opzichte van de kinderen;

* er een overheidsbeleid wordt gevoerd 
waardoor ook de vrouw met gezinsverant- 
woordelijkheid zich naar haar moge
lijkheden kan ontplooien;

* de jeugd wordt opgevoed in het besef dat 
de sexen geen aparte rollen in de maat
schappij zijn toebedeeld;

* partnerschap boven rivaliteit gaat.

Streven naar emancipatie betekent: van 
overwicht tot evenwicht komen”
Als zo het Jaar van de Vrouw gezien wordt, 
kan 1975 een mijlpaal zijn.

Mat)’ Tegelaar-Boonacker

stimuleren, maar dan nier om werkge
legenheid te scheppen. Investeringen moe
ten op hun eigen waarden van selectieve 
groei worden beoordeeld. Blijft wel het feit 
dat meer groei zich vertaalt in hogere lonen 
of in hogere winsten. De keuze daartussen is 
dan ongetwijfeld weer een politiek 
probleem.

Oplossing

De politieke oplossing voor het CDA ligt in 
de samenwerking van werknemers en 
werkgevers. Dit wil zeggen medeverant
woordelijkheid voor het beleid en de 
financiering van de onderneming, hetgeen 
onder meer inhoudt: winstdeling. Op deze 
wijze kan een deel van het inkomen flexibel 
worden gemaakt, namelijk dat deel dat af
hankelijk is van de omvang van de winst. 
Het inkomen (loon plus winstdeel) neemt 
toe in tijden dat het economisch mejgelijk 
is en het inkomen wordt geremd, althans 
het winstdeel, in economisch minder goede 
tijden. Winstdeling geeft bovendien de 
politieke oplossing in de keuze meer winst 
of hoger loon. Maar neen, zegt Prof. 
Schouten, winstdeling is niet meer mogelijk, 
de dividenden en reële rente zijn al zo laag 
dat geen ruimte meer aanwezig is voor

winstdeling tussen werknemers en 
kapitaalverschaffers.

Niet te kiezen

Maar stel nu dat er mensen zijn die de 
selectieve investering van prof. Rutten • 
positief waarderen en veronderstel eens dat 
de loonstijging kan worden afgeremd, dan 
ontstaat er toch extra winst en komt er 
enige ruimte voor winstdeling. Die ruimte 
kan bovendien nog worden vergroot door 
verlichting van de belastingen op bedrijven, 
zoals de CDA-moties in de Tweede Kamer 
jl. december nastreefden. Op die manier 
wordt toch een harmonisch-politieke CDA- 
oplossing mogelijk, van beperking van de 
loonstijging gecompenseerd — indien 
mogelijk — door winstdeling. Dan behoeft 
de burger toch niet te kiezen tussen het 
VVD-standpunt van meer winsten voor de 
traditionele kapitaalverschaffer ge
combineerd met meer werkgelegenheid en 
het socialistische streven naar hogere lonen 
met steeds meer door de staat op de been 
gehouden en beheerste bedrijven.

1) Macro-economische opmerkingen
prof.dr. F.W. Rutten; Economische 
statistische Berichten, 1 januari 1975.

Werkgelegenheid en zuivel
door T. Tolman, lid Tweede Kamer

Bij de behandeling in de Tweede Kamer 
van de begroting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 1974 is door de 
CHU-fraktie een motie ingediend ter be
vordering van de werkgelegenheid.
Deze motie kreeg geen meerderheid. Zij 'was 
voorbarig volgens de meerderheid van de 
Kamer.
De toestand werd door de CHU te somber 
beoordeeld.
Helaas zijn we door de gang van zaken in 
het gelijk gesteld. Geen meevallers. Vooral 
niet in de bouwsector. Het aantal werklozen 
is daar buitengewoon gestegen. Hier is 
sprake van een ontwikkeling, waarvan we 
de schuld niet eenzijdig op de schouders 
van de regering mogen leggen. Wel heeft zij 
de ernst van de situatie onvoldoende en te 
laat erkend.
Dat heeft minister Gruyters ook toegegeven. 
Het gaat er nu om of er een slagvaardig be
leid gevoerd wordt om de werkloosheid zo
veel mogelijk in te perken.
Voor een deel liggen er nog mogelijkheden 
in de woningbouwsector. Immers de 
woningbouwmarkt is duidelijk ingestort. 
Het bedrijfsleven investeert veel minder. 
De waarde van de discussie over deze werk
gelegenheidsproblemen is niet primair gele
gen in het uiten van kritiek.
Maar vooral om mogelijkheden aan te ge
ven om te komen tot vermeerdering van 
werkgelegenheid.
Daarom is door mij bij de begrotings
behandeling aandacht gevraagd voor het 
Friese Zuivelplan. Tijdens de interpellatie- 
Wiegel heeft dr. R.J.H. Kruisinga nog eens 
nadrukkelijk op dit plan gewezen.

Zuivelplan

Wat is het Friese Zuivelplan?
Kort samengevat hét volgende: Dank zij

een goede coördinatie in de Friese Zuivel, 
waarin U bekende namen als Frico en 
Condens tegenkomt, is men bereid om op 
korte termijn ƒ  125 miljoen te investeren. 
Dit investeringsplan komt niet zomaar uit 
de lucht vallen. Met dit plan worden de 
investeringen tot 1980 naar voren gehaald. 
Bij een normale uitvoering van het pro
gramma tot 1980 zou in het kader van de 
premieregeling 15 procent op het investe
ringsprogramma kunnen worden ont
vangen.

Als men terwille van de werkgelegenheid 
eerder gaat investeren, dan is het duidelijk, 
dat met een tijdelijk onderbezettingsverlies 
rekening moet worden gehouden. Daarvoor 
mag dan ook compensatie in de vorm van 
een extra premie gevraagd worden.

Snel

Per 31 december bedroeg de werkloosheid 
in Friesland 9 procent. Het onderhavige 
investeringsplan zou aan bijna 2(XX) man — 
voor het grootste deel in Friesland — op 
korte termijn werk geven.
Eveneens betekent deze investering een 
blijvende vermeerdering van werkgele
genheid voor ongeveer 100 werknemers.

Het is duidelijk, dat bevordering van werk
gelegenheid bij dit Friese Zuivelplan voorop 
staat. Zelden zal de overheid voor zo’n ge
ring bedrag aan extra premie zoveel werk
gelegenheid kunnen creëren.

Dit voorbeeld verdient navolging. In ,J3en 
Haag” mag men bij zulke initiatieven niet 
aarzelen, maar moet men snel tot een be
slissing komen.

T. Tolman
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De unie van toen 
De unie van nu

leden voorkomt, dat veroorzaakt wordt door 
diverse oorzaken zoals overlijden, ouder
dom en vaak vertrek naar een niet te 
achterhalen nieuw adres of woonplaats. Het 
is heel jammer daardoor leden te valiezen. 
Gaarne vragen wij in dit verband de mede
werking van de secretarissen en de l.eden 
zelf.
Een van de mogelijkheden waardoor kies
verenigingen hun medeleven met en 
belangstelling voor de Unie kunnen 
benadrukken is vorig jaar tengevolge van de 
drukte door twee verkiezingen tijdelijk 
gestagneerd. In het komende voor- en 
najaar gaan wij hieraan echter weer de 
nodige aandacht besteden.

Excursie naar Den Haag

Dat is:
een bezoek aan uniebureau en tweede 
kamer met een groepje uit bestuur en 
geïnteresseerde leden.
Het programma voor deze bezoeken welke 
wij voorlopig weer éénmaal per maand — op 
een dinsdag — hopen te organiseren is als 
volgt;-11.00 uur ontvangst op het Unie
bureau en kennismaking met het werk van 
het bureau en de Lohmanstichting. Tussen 
alle informaties door wordt — in te
genwoordigheid van o.m. leden van het 
Dagelijks Bestuur — een lunch aange
boden.

13.30 uur gedachtenwisseling over plaat
selijke, regionale en algemene politieke pro
blemen in de fractiekamer van de CHU- 
Tweede-Kamerfractie op het Binnenhof. 
15.00 uur rondleiding door de Eerste- en 
Tweede Kamer en de Ridderzaal.
16.15 uur laatste gesprek tot ongeveer 17.00 
uur op het Uniebureau.

Wij hopen dat het mogelijk zal zijn zo' 
iedere maand tegelijkertijd groepjes uit 
twee kiesverenigingen kennis te laten 
maken met het werk van de Unie en in de 
gelegenheid te stellen met leden van het 
dagelijks bestuur, de beide fracties en 
diverse medewerkers van Unieorganen van 
gedachten te wisselen.
Daarvoor zijn in de eerste plaats kies
verenigingen nodig welke van deze uit
nodigingen gebruik willen maken en wij 
spreken de wens uit dat dit er velen zullen 
zijn.

Om een en ander zo vlot mogelijk te laten 
verlopen zullen wij gaarne spoedig reacties 
ontvangen met vermelding van de maand 
waarop dit U het beste schikt. Dit kan 
schriftelijk (aan het adres Wassenaarseweg 
7 te Den Haag) of telefonisch (070-244516) 
geregeld worden.

Gezien de wat beperkte mogelijkheden 
denken wij aan groepen van maximaal 8 
personen uit een kiesvereniging waarbij 
vanzelfsprekend altijd nog wel een extra 
plaatsje beschikbaar is.
Hiermede bent U dus uitgenodigd voor een 
bezoek aan den Haag en de CHU waarvan 
wij hopen dat het voor degenen welke er 
gebruik van maken lang een aangename 
herinnering zal blijven.

Uniebureau

CHJO -conferentie;

„Vakbeweging en politiek”
De voorjaarsconferentie van de Christelijk- 
Historische Jongerenorganisatie, op zater
dag 15 en zondag 16 maart te Soesterberg, 
gaat over het actuele thema „Vakbeweging 
en politiek”. Wie heeft wie in zijn macht, 
spelen ze samen of werken ze elkaar tegen, 
hoe komt het nu eigenlijk dat de regering er 
niet in is geslaagd met de vakcentrales tot 
een centraal akkoord te komen? Legio vra
gen. Sommigen denken het antwoord te we
ten, anderen voelen zich op dit gebied vol
komen leek.
CHJO'ers en zij die dat willen worden zijn 
van harte welkom op Kontakt der Konti- 
nenten, Amersfoortsestraat 20 te Soester
berg. Diverse gerenommeerde figuren uit 
vakbeweging en politiek zijn uitgenodigd. 
De conferentie start op zaterdagmiddag 2 
uur met een forumdiscussie over „De in
vloed van de vakbonden op het maat
schappelijk veranderingsproces”. Op zater

dagavond komt de situatie van o.a. boeren 
en middenstanders aan de orde onder het 
motto „Bericht uit de kleine structuren”. 
Op zondag zal, na de kerkgang, een discus
sie worden opgezet over het onderwerp , J)e 
politieke vakbond”.
Leken op het gebied van vakbond en poli
tiek hoeven zich niet verloren te voelen. Zij 
raken ongetwijfeld over deze materie „bij
gepraat”. Bovendien behoort een documen
tatiemap tot de service.
Voor de dank zij subsidie schappelijke prijs 
van ƒ  15,— krijgt de deelnemer behalve dit 
programma ook logies, maaltijden en koffie 
op zijn tijd.
Voor CHJO-leden is er voorafgaand aan de 
conferentie op zaterdag 15 maart, 10 uur 
een algemene ledenvergadering. 
Aanmelding en inlichtingen: CHJO-
secretariaat, Juweelstraat 77, Alphen a/d 
Rijn, telefoon (01720)-74708.

Ik kom wel/niet* naar de conferentie 
Ik kom wel/niet* naar de algemene vergadering 
Ik wens wel/niet* de conferentiemap te ontvangen 
Ik wens wel/niet* de stukken van de A.V. te ontvangen

Naam .................... ............................... .......................................................
Adres ...........................................................................................................
Woonplaats .................................................................................................
Geboortedatum

lid CHJO/nog geen lid*

* aangeven wat wordt bedoeld (handtekening)

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J . STOUT
Dijklaan B4 - Telefoon 01825-590 - BERGAM BACHT

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

VEENÈNDAAL _ _ _ _ _ _ _

pooooooooooooooo<xxxxw<
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M. DE RAAD & ZN.
P ickéstraat 64  - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
O ude Z eew eg  33 - T e l. 01719-4500  
NÖORDWIJK

kXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOl

Echte 
kerkorgels

, ook voor 
hedendaagse 
kerken

O RGELBOUW

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX &  VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

V oor uw  .
★  D ies e lo lie , Benzine, P etro leum ,
★  Kölen, H u isbrando lie ,
★  Tarik-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C am p in g flessen  vu llen
★  C o n ta in er-vu ila fvo er

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

T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN  te k. gevr. in Nederland.

Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlandlaan 7 - Amersfoort.

-033-16853-32068.

VAN DE BUNT- 
RUNSBURGER

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel

★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

NijverheiiJsstraat 24 - Telefoon 2342 ■ Nijkerk

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

STIJGENDE OMZETI
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.

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker
& Z n .
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

bouw en

kortew eg
aanneming maatschaïDpij b.v. breda /ttojasAant

*/w!NKEieALCR/J KfPSCHOTEN' 
TEL ISSES • APELDOORN

HANAB B.V.
VALKENBURG - ZH Telefoon 01 71 8 -7 1 94 1 ^

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Overzicht
archief van de Nederlandse politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; 
verschijnt 11 x per jaar.

Ptditiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van hèt politieke gebeuren in ons land 
en over de hoofdzaken van de internationale politiek.
Het bevat alleen "feiten en cijfers”, geen commentaar.

Peditiek 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 Peditiek Overzicht bevat een inhoudsopgave, elke jaargang een 
register.

Kortom, Politiek Overzicht betekent voor de gebruiker een handig eigen archief.

©I

Naam:-
Adres;_
Plaats:.

□ 3 3

.. tot wederopzegging opO  abonneert zich met ingang van........................
Politiek Overzicht a f 21,50 per jaar

O  verzoekt vrijblijvend toezending van een gratis proefnummer 
van Politiek Overzicht

Deze bon kan verzonden worden in een open enveloppe zonder postzegel aan: 
Centrumvoor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer1459, Den Haag 2090

Kistenfabriek
Nijkerk

r l i W i
■ V, -

N. DE BOER

Politieke patiijen, 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 oriënteringskiirsus

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 raadüdmaatschap, 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.

Dit m etalen kastje bevat een 
AMIGO uitw erpbare brandladder

" EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE W O O N - OF W ERKSITUATIE TEG E N  
MINIMALE KOSTEN

* GEEN HAK-, BREEK- EN M ETSELW ERK AAN UW  GEVEL 
' ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS
'G E E N  O N D ER H O U D
* LEVERBAAR IN LEN G TEN  VAN 3.70 t/m 15 mtr 
-Z E E R  EEN VO UD IG E M ONTAGE
“ H E T M ETALEN KASTJE IS GERING VAN AFM ETINGEN EN HARM ONIEERT M ET 

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
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Het ledencontacthlad verschijnt 
slechts éénmaal 
per maand!
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DIE VERTELT U WEEK-IN 
WEEK-UIT WAT ER 
GEBEURT.

B m S m m k  o o fe s
Hoe meer en veelvuldiger de ideeën 
van de C.H.U.worden verspreid, 
des te  grote, kan de invloed zijn.
U kunt er zelf aan m eewerken.
Door onderstaande voor uzelf of 
voor w ie u m aar wenst, in te  zenden.

Wiltu

op de hoogte 
blijven?ELKE WEEK

Meer nieuws uit en over de C.H.U.? 
Nieuws dat uw krant, radio of T.V. u 

niet zal geven?

Lees dan

DE NEDERLANDER
Die geeft het u wel

ELKE WEEK OPNIEUW.
Zorg dat u niets ontgaat, want de komende 
maanden worden voor politiek Nederland 

belangrijk.'

Zorg dat u weet wat er gebeurt.

Ook in de C.H.U. Ook in het C.D.A. 
Hoe die reilen en zeilen, leest u alleen in

DE NEDERLANDER

77k m 0 :  u IbowemdMem (ULlUle tot 1 o o r il
O o
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I Handtekening: 
I 
f  
I

Naam:. 

Adres:, 

Plaats:

STUUR  M U  VANAF DEZE W EEK ELKE W EEK 
ALLE NIEUW S V A N E N  OVER O N ZE UNIE

De tot 1 april verschijnende nummers krijg ik gratis.

Overkomt het u ook wel eens dat u iets leest, en denkt:
„Hé, dat zou mijn zoon of dochter of buurman...
(of vult u zelf maar in> moeten lezen.
Dan waren ze nu eens echt op de hoogte” .
Wel, daar kunt u zelf nu voor zorgen.
Geef ze een abonnement op de Nederlander.

Voor de rest van dit jaar kost het slechts

STUUR VANDAAG
NOG DE
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Conference over CDA-statuten

Volgend voorjaar beslissing over 
gezamenlijke lijst
De bevoegde partijorganen van de drie par
tijen - KVP, CHU en ARP - die samen het 
CDA vormen zullen uiterlijk in hun voor
jaarsvergadering van 1976 vaststellen of 
aan de voorwaarden voor een gemeen
schappelijke lijst is voldaan en zich daar
over uitspreken. Dit heeft het CDA- 
bestuur vorige week zaterdag meegedeeld. 
Vrijdag en zaterdag jongstleden heeft het 
CDA-bestuur in Zeist vergaderd in dubbele 
samenstelling: 20 leden van elk der drie 
partijen, plus de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer en CDA-voorzitter Steen
kamp. De vergadering was bijeengeroepen 
om de amandementen die door de afzon
derlijke partijen op de ontwerpstatuten van 
het CDA waren aangebracht te verwerken 
tot een eensluidende tekstDe vergadering 
kwam tot de conclusie dat er in de huidige 
parlementair politieke situatie voor de drie 
kamerfracties - KVP, ARP en CHU - geen 
behoefte bestaat om één fractie te vormen. 
Een desbetreffende beslissing zou wel zo

spoedig mogelijk door de betrokken par
tijorganen moeten worden genomen. De 
basis voor een dergelijke beslissing zou ui
terlijk in het parlementaire jaar 1975/1976 
aanwezig moeten zijn.

HOOFDPUNTEN

Volgens de woordvoerder van het CDA 
spitste de discussie zich toe op drie andere 
hoofdpunten. Dit waren: de wens om als 
toelichting op te nemen dat onder Evange
lie wordt verstaan het bijbelse getuigenis 
van Gods geboden en beloften, ds tweede 
punt de wens dat CDA-kandidaten in ver
tegenwoordigende lichamen schriftelijk 
hun instemming betuigen met grondslag en 
doel van het CDA en tenslotte de verdeel
sleutel die gehanteerd moet worden bij de 
samenstelling van het congres.
Bij de behandeling van het eerste punt 
kwam men overeen in artikel 2 van de sta
tuten een voetnoot op te nemen die zegt dat

onder Evangelie wordt verstaan de gehele 
Bijbel. Ten aanzien van het tweede punt 
besliste men dat de kandidaten het poli
tieke werkprogram van het CDA moeten 
onderschrijven terwijl men tevens dit 
werkprogram vooraf liet gaan door een 
aantal overwegingen. Men stelde o.a. vast 
dat het CDA zich richt tot het gehele Ne
derlandse volk, zonder onderscheid naar 
geloofsovertuiging of maatschappelijke 
groepering. Het CDA wil streven na^r een 
maatschappij waarin de bijbelse gerechtig
heid meer gestalte krijgt, de menselijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid beter be
leefd kan worden en waarin het welzijn van 
anderen wordt gediend, aldus een der 
overwegingen.
Ten aanzien van het vierde punt besliste de 
vergadering dat het CDA-congres zal be
staan uit 1300 leden. Zeshonderd zouden 
de KVP moeten vertegenwoordigen. ARP 
en CHU zouden respectievelijk 390 en 240 
leden krijgen terwijl 70 de rechtstreekse

De CDA-conference van het af
gelopen weekeinde heeft aange
toond, dat bij KVP, ARP en CHU 
de wil aanwezig is om - met be
grip voor eikaars huidige positie 
de samenwerking uit te bouwen.

De resultaten geven het ver
trouwen, dat we er met elkaar in 
zullen slagen een krachtige 
christen-democratie op te bou
wen. In de komende tijd zal hier
aan hard gewerkt moeten wor
den.

Kruisinga.

leden en het bestuur van het CDA zouden 
vertegenwoordigen. Ook bereikte de ver
gadering overeenstemming over de reste
rende hangpunten zoals de benoemde se
cretaris, het gekozen presidium van drie 
leden en de mate van gebondenheid van 
gekozen vertegenwoordigers aan CDA- 
uitspraken.

IMPRESSIE VAN DE CONFERENCE door: Wm C. de Kruyf

Plaats: De grote vergaderzaal van het 
Henri Dunanthuis op Woudschoten.
Tijd: Zaterdagavond 22 februari 1975 om 9 
uur.

Staande brengen de delegatieleden van 
ARP, CHU en KVP, nadat zij met algemene 
stemmen de statuten van het CDA hebben 
aanvaard, inclusief de datum voor een ge
meenschappelijke lijst, een ovatie aan 
voorzitter prof. Steenkamp - zichtbaar 
vermoeid en bewogen - voor diens emi
nente leiding van deze waarlijk niet ge- 
makkeiijke conference, die mede door de 
positieve opstelling van alle partijen tot een 
goed einde is gebracht. Een groots en histo
risch moment. Thans kan aan de opbouw 
van het CDA worden begoïmen.

In de loop van vrijdagmiddag 21 februari 
arriveerden de deelnemers - twintig per 
partij benevens zeven adviseurs en waar
nemers - op Woudschoten. Voor de oude
ren in de CHU de vertrouwde plaats, waar 
tot voor enkele jaren de zomerconferenties 
werden gehouden. Zoals bekend was deze 
bijeenkomst, conference geheten, noodza
kelijk om de door de partijorganen voor 
ARP, CHU en KVP in de statuten van het 
CDA aangebrachte wijzigingen met elkaar 
in overeenstemming te brengen, d.w.z. 
men moest het eens worden over een aantal 
verschil- (geen geschil) en knelpunten. 
Deze zijn bekend: o.a. de grondslag van het 
CDA; Evangelie of Bijbel; de samenstelling 
van het congres en last but not least het 
amendement Scholten. Voorwaar geen ge
ringe opgave voor hen, die geacht worden 
thuis te zijn in het politieke Jeruzalem. 
Maar wij hebben elkaar gevonden na bijna 
twee dagen vergaderen met herhaalde 
schorsingen voor onderling beraad van de 
delegaties.

Vrijdagmiddag vier uur werd de conference 
door Steenkamp geopend in een plenaire 
vergadering, die met een onderbreking 
voor de avondmaaltijd duurde tot half 
twaalf. En daarna gingen enkele werkgroe
pen nog door tot ver na middernacht!

De zaterdag begon na het ontbijt met af
zonderlijk beraad van de delegaties. Onder 
leiding van de heren Van Verschuer en 
Kruisinga heeft onze groep in grote eensge
zindheid een goede bijdrage geleverd, 
waarbij in controversiële zaken met de an
dere delegaties de heer Beemink een be
middelende rol speelde.
Om tien uur werd de plenaire zitting her

opend en vonden na toelichtingen over en 
weer de eerste stemmingen plaats. De con
crete vormgeving van het CDA naar buiten 
blijkt pas - alle goedbedoelde verklaringen 
ten spijt - uit een gemeenschappelijke lijst.

Er is langdurig gesproken - met verschil
lende schorsingen - over een tekst, waarop 
alle partijen elkaar zouden kunnen vinden.

Uiteraard moest ook de CHU hier een con
cessie doen. Ik dacht, dat de uitkomst - 
september 1976 als uiterste termijn - voor 
iedereen in de Unie aanvaardbaar is. De 
CHU-delegatie heeft deze datum unaniem 
geaccepteerd.

De Kruyf.

CHU^ractie betreurt beperkte fiscale 

maatregelen in werkgelegenheidsnota
De CHU-fractie in de Tweede Kamer be
treurt het, dat de regering in haar vorige 
week gepubliceerde werkgelegenheidsnota 
wat het fiscale beleid betreft slechts be
perkte maatregelen heeft voorgesteld. „De 
fractie had gehoopt en verwacht dat in het 
licht van de ongunstige cijfers over de ont
wikkeling van de werkgel^enheid het ka- 

^binet een gerichte maatregel in de vorm 
van een hogere investeringsaftrek had ge- 

‘ nomen. Daarbij had een meer globale al
gemeen geldende verlaging van de ven
nootschapsbelasting in de rede gelegen.

I Dergelijke maatregelen zouden een be
langrijke impuls kunnen geven aan de Ne
derlandse economie. Zij zouden bovendien 
de werkloosheid goed hebben bestreden”. 
Aldus de voorzitter van de christelijk- 
historische fractie, dr. R. J. H. Kruisinga, in 
zijn namens zijn fractie gegeven commen
taar op de'regeringsnota.
Met het verleggen van de vervroegde af
schrijving naar het tijdstip van bestelling 

j gaat de fractie akkoord, aldus dr. Kruisinga. 
„Overigens is dit niet meer dan een herstel 
van de situatie zoals deze tot 1965 heeft 
gegolden. De enige honderden miljoenen 

; guldens, welke deze maatregel in 1975 zou 
I kosten, is slechts een verschuiving van de 
I  belastingdruk. Het is geen structurele ver

lichting. Dat moet worden betreurd”.

1 De uitbreiding van de carry-back verliesre
kening, waarmee de CHU-fractie instemt, 
kan volgens dr. Kruisinga van belang zijn 
voor die ondernemingen, die eerst in 1974 
in de verliessfeer zijn terecht gekomen. 
„Het valt overigens op, dat van deze maat
regel geen budgettaire gevolgen zijn aan
gegeven”.

ZEER VAAG
Dr. Kruisinga noemde in zijn commentaar 
de gedachten over een wijziging ten princi
pale van de investeringsaftrek nog zeer 
vaag. „Met een wettelijke uitwerking van 
deze gedachten zal echter zoveel tijd zijn 
gemoeid, dat zij voor het overwinnen van 
de huidige economische teruggang van 
geen betekenis is. Uit een en ander blijkt, 
dat de CHU-fractie de belastingverlichting 
in het belang van de werkloosheidsbe
strijding onvoldoende acht”, aldus de 
voorzitter van de christelijk-historische 
fractie.

VRAAGTEKENS

De CHU plaatste vraagtekens bij de be
schouwingen over de werkgelegenheid en 
de selectieve groei in de regeringsnota. „Er 
zijn gebieden als de dienstverlening in het 
midden- en kleinbedrijf, de maatschappe

lijke dienstverlening en de gezondheids
zorg, waar een belangrijk ongedekte ar- 
beidsbehoefte bestaat. Ook daarom zijn we 
wederom teleurgesteld in de mogelijkhe
den in de bouw, die in de ftota voor deze 
sectoren wordt voorgesteld. Hier zou in 
dringende behoeften onder andere aan ge- 
zon^eidsvoorzieningen moeten worden 
voorzien. Er.zijn vele werkloze bouwvak
kers, die hunkeren naar werk. Zij zouden 
aan arbeid kutmen worden geholpen”, al
dus dr. Kruisinga. Hij zei voorts dat de 
CHU meer maatregelen had verwacht voor 
bijzondere categorieën, als de oudere werk
nemers en de jonge werklozen, en voor de 
randprovincies, bijvoorbeeld aan de oost
grens van het land.

GEEN HERSTEL

„De CHU betreurt het buitengewoon, dat 
het kabinet-Den Uyl niet besloten heeft de 
aftrekbaarheid van de onderhoudskosten 
van het eigen huis te herstellen. Dat zou de 
werkgelegenheid zeer hebben bevorderd”, 
aldus dr. Kruisinga in het commentaar, ge
geven namens de CHU-fractie, op de vo
rige week door de regering gepresenteerde 
werkgelegenheidsnota.

H. L.
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PARLEMENT ARIA

S I R  w e t g e v i n g  m e t  m o e i t e  

d o o r  d e  T w e e d e  K a m e r

De Tweede Kamer heeft vorige week na 
een boeiend debat de gewijzigde wet Selec
tieve Investeringsregeling (SIR) aanvaard. 
Het voorstel kreeg een meerderheid door
dat KVP, ARP en PvdA ondanks veel re
serves voorstemden. Tegen waren CHU, 
W D , DS’70, SGP en de PPR.
De SIR-wet werd eind 1973 door de Kamer 
aanvaard. Hierbij bleken duidelijke ver
schillen te bestaan tussen de PvdA en de 
christen-democratische partijen. De PvdA 
wenste voor investeringen een vergunnin
genstelsel. De christen-democraten - die de 
regels voor het verguimingenstelsel te on
genuanceerd achten - wensten een mel
dingsplicht. Het wetsontwerp werd uitein
delijk aangenomen met de bepaling dat 
voor het Rijmnondgebied een melïngs- 
plicht werd ingevoerd en voor de rest van 
het land een meldingsplicht, waarna ver
gunningen konden worden toegepast voor 
de rest van het land.
Minister Lubbers zegde toen voorts toe na
dere uitwerkingsmaatregelen, voor invoe
ring van de wet, aan de Kamer voor te 
leggen.
Hierover debatteerde de Tweede Kamer 
vorige week. Minister Lubbers diende te
vens enkele wijzigingen in de wet in, onder 
meer het terugbrengen van heffingen op 
gebouwen buiten het Rijnmondgebied van 
10 tot nul procent.
De christen-democratische frakties stelden 
gelet op de huidige werkloosheid - een wij
ziging voor waarin de mogelijkheid wordt 
geopend de meldingsplicht geheel of ge
deeltelijk niet in te voeren. Dit 
amendement-Peijnenburg werd door de 
Kamer aangenomen met de stemmen tegen 
van PvdA, PPR, D’66, DS’70 en het GPV. 
Eveneens aanvaardde de Kamer een motie 
Peijnenburg, gesteund door AR en CH, 
waarin het ^binet wordt gevraagd op dit 
moment af te zien van invoering van de

meldingspUcht voor investeringen voor het 
gebied waar de SIR-regeling, buiten Rijn
mond van toepassing is.
Hiertegen bestaat bij PvdA, PPR en D’66 
ernstig bezwaar. Minister Lubbers inter
preteerde deze motie zodanig dat hij toe
zegde met de betrokken provinciebesturen 
overleg te zullen plegen.
Aangezien de provinciebesturen voorstan
der zijn van een meldingsplicht wordt ver
wacht dat de bewindsman de intentie van 
deze motie, na het overleg, niet zal volgen. 
Met name voor de PvdA-fraktie was dit een 
belangrijk motief om tenslotte voor het 
wetsontwerp te stemmen.

TE ZWAAR ACCENT

CHU-woordvoerder drs. D. F. van der Mei 
herinnerde in zijn betoog aan de kritiek die 
zijn fraktie destijds bij de behandeling van 
de SIR heeft geuit.
Hij was het eens met de strekking van het 
voorstel: bestrijding van congestie. Beden
kingen had de fraktie echter tegen het te 
zware accent op het vergunningsysteem, 
waarbij nog kwam dat dit voorstel in de 
Troonrede was genoemd als „een begin van 
toetsing van investeringen op hun beteke
nis voor de maatschappij als geheel. Een 
welbewuste stap op weg naar overheids- 
toetsing van investeringen.
Gelet op de fundamentele bezwaren die 
toen door ons ontwikkeld zijn, zal het aldus 
spreker, weinig verwondering wekken dat 
we over de thans ingediende voorstellen 
weinig enthousiast zijn.
Zowel de inhoud van de voorstellen, als de 
mate waarin met de huidige economische 
situatie rekening is gehouden, stuit bij de 
CHU op grote bezwaren.
De ontwikkelingen van de bedrijfsinveste
ringen zijn de afgelopen jaren zodanig ge

weest dat men met de investeringen bij
zonder voorzichtig moet omspringen; ter
wijl de aarzeling in het conjrmctuurverloop 
niet ten einde is.
Van der Mei somde vervolgens een aantal 
motieven op die er voor pleiten de SIR in 
1975 niet in te voeren. Hij wees daarbij op 
de ontwikkeling van de investeringen; de 
regering heeft op 16 november zelf maat
r a d e n  met betrekking tot de investerin
gen voorgesteld; toepassing van de SIR op 
dit moment zal het conjunctuurverloop on
gunstig beïnvloeden - ook Zijlstra, 
president-directeur van de Nederlandse 
Bank zei onlangs dit jaar nog geen verbete
ring van het economisch klimaat te ver
wachten; bovendien zal de SIR het investe
ringsklimaat ongunstig beïnvloeden, aldus 
Van der Mei.

Ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
in het Rijnmondgebied - waar in oktober en 
november de vraag door het aanbod werd 

.overtroffen - is een argument om de SIR 
thans niet in te voeren.

INHOUD WETSONTWERP

De CH-woordvoerder ontwikkelde voorts 
een aantal bezwaren tegen de inhoud van 
het wetsontwerp.
Het blijft naar zijn mening onduidelijk 
waarom gebouwen en installaties door een 
hoger heffingspercentage worden getrof
fen. Waarom bij de bouw van installaties 
niet met een geringere groei rekening moet 
worden gehouden, blijft onvoldoende be
argumenteerd.
Met name achtte hij de voorgestelde rege
ling voor het Amsterdamse havengebied 
ongunstig. Het Amsterdams havengebied 
moet - in tegenstelling tot Rijmnond - nog 
volop ontwikkeld worden. Kwa 
concurrentiepositie kan dit gebied daarom

niet op een lijn gesteld worden met Rijn
mond.
Onduidelijk achtte spreker voorts hoe kan 
worden voorkomen dat het bestuur van 
Rijnmond, dat beslissingsbevoegdheid 
krijgt bij het aanvragen van een vergunning 
krachtens de specifieke criteria die voor de 
eigen investeringsregeling van Rijmnond 
gelden.
Hij achtte deze bevoegdheid voor het be
stuur van Rijnmond, die krachtens amvb 
zal worden verleend op dit moment onge
wenst omdat zeker in de huidige economi
sche situatie, vestigingen in Rijnmond niet 
van regionale maar van nationale betekenis 
zijn.
De meldingsplicht, die betekent dat - voor 
het gebied buiten Rijnmond - bezien zal 
worden of een vergunning nodig is, achtte 
Van der Mei, op dit moment een rem op de 
noodzakelijke investeringsontwikkeling. 
Daarom verleende hij steim aan het 
amendement-Peij nenburg.
Over de goedkeuring van het Besluit be
oordeling vergunningaanvragen merkte de 
CH-woordvoerder op de minister zelf stelt 
geen mogelijkheid te zien de nonnen ver
der te concretiseren. Juist het feit echter dat 
hier geen vaste criteria zijn aan te leggen 
betekent in de praktijk een zekere wille
keur en een stuk rechtsongelijkheid, aldus 
Van der Mei.

STEMVERKLARING

In zijn stemverklaring stelde spreker het 
volgende;
Vergeleken met de oorspronkelijke wet- 
SIR betekent het gewijzigd wetsontwerp 
een verandering die ook wij positief waar
deren, omdat ook wij voor congestiebe- 
strijdinjg zijn. Desondanks zitten er nog be-, 
langrijke elementen in het wetsontwerp - ik 
deiik aan het vergunningensysteem, aan de 
manier waarop het bedoeld is te functione
ren, en het zware aCcent dat het kabinet op 
dit systeem legt - die ons bepaald gereser
veerd doen zijn. Van overheersend belang 
is echter voor ons thans het moment van 
invoering van de wet. De regering zal, in
dien het wetsontwerp wordt aangenomen, 
de wet zo spoedig mogelijk doen ftmctione- 
ren. Juist gezien de huidige conjuncturele 
ontwikkeling - ik denk hierbij aan de laatst 
verschenen conjunctuurtest - achten wij in
voering op dit moment onverstandig. 
Daarom zidlen wij onze stem aan dit wets
ontwerp moeten onthouden.

H. van Spanning.

i n v i o e d  v a n  d e  i d e z e r  w o r d t  n i e t  w e z e n i i j k  

v e r g r o o t  d o o r  a f s p r a k e n  v o o r  d e

v e r k i e z i n g e n door dn R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie

INLEIDING

In de Leeuwarder Courant van 10 februari
j.l. schreef de heer Noordmans een com
mentaar naar aanleiding van de jongste 
Algemene Vergadering van de CHU, onder 
de titel „Dubbele Tijdbom”.
Hierin plaatste hij een kritische kantteke
ning bij het gedeelte in mijn redevoering, 
waarin het maken van afspraken voor de 
verkiezingen wordt afgewezen. Volgens 
Noordmans betekent dit dat de kiezers wat 
afspraken met anderen betreft, achteraf 
door de christen-democratische partijen 
voor voldongen feiten worden geplaatst. 
Zijn commentaar gaf mij aanleiding te 
reageren met een artikel getiteld: „Afspra
ken Vooraf? Een hardnekkig misver
stand”. Dit stuk werd in de rubriek „Beur
telings” gepubliceerd in de „Leeuwarder 
Courant?’ van 15 februari j.l.

Onderstaand artikel geeft - met enkele 
kleine correcties - de tekst van mijn stuk in 
de „Leeuwarder Couranf’ weer.

HARDNEKKIG MISVERSTAND

Het is een pure fiktie en een hardnekkig 
misverstand, dat inspraak van de kiezers bij 
„akkoorden vooraf” wezenlijk groter is 
dan bij formatie-overleg na de verkiezin
gen.
Het betekent namelijk, dat de besturen van 
de betrokken partijen door middel van on- 
derhandelingen voor de verkiezingen, een 
compromis moeten sluiten, waarop de kie
zer nauwelijks enkele invloed heeft. In feite 
zullen ook de betrokken partijorganen 
(partijraden en congressen) aan het geslo
ten compromis ook nauwelijks nog iets 
kunnen veranderen.

Bij het gezamenlijk optrekken van meer
dere partijen via een akkoord zal boven
dien een ander negatief effect een rol gaan 
spelen. Die verkiezingsuitslag immers kan 
belangrijke indicaties over de waardering, 
over program en optreden van de aan een 
akkoord deelnemende partijen geven. Het 
akkoord is echter gesloten. Afhankelijk van 
de verkiezingsuitslag zal zowel bij grote 
winst als bij belangrijk verlies van een of 
meerdere der partijen, de neiging bestaan 
zich aangesloten compromissen te onttrek
ken.
Dit kan ook worden bevorderd, omdat ge
durende een normale vierjarige regerings
periode de situatie - soms ingrijpend - kan 
veranderen. De energiecrisis is hiervan een 
recent - maar zeker niet het enige voorbe
eld.
Een juister uitgangspimt acht ik dan ook om 
de Idezers een uitspraak te laten doen over 
het program en de beginselen van de eigen 
partij, met daarbij het uitspreken van de 
bereidheid om na de verkiezingen tot con
structief overleg te komen.
Ik onderstreep daarbij het principiële uit
gangspunt van een partij. De kiezer moet 
weten welke principiële uitgangspunten, 
welke normen en waarden, in de komende 
regeerperiode worden gehanteerd, bij de 
beoordeling van de steeds wisselende poli
tieke situatie.

TWEEBLOKKEN-STELSEL

De voorkeur voor „afspraken vooraf” be
rust op de gedachtengang, dat kiezer zich 
moet kunnen uitspreken over twee partij
blokken, waar%'an èèn een meerderheid 
kan halen.
Deze situatie, die wanneer de kiezers dit 
wensen ook zonder akkoorden in het hui

dige stelsel van e.v. bereikt kan worden - 
bestaat in ons land echter niet. Er zijn in ons 
land - naast enkele kleinere groeperingen - 
van oudsher drie politieke hoofdstromin
gen aanwezig: de socialistische, de liberale- 
en de christen-democratische stroming. 
Het afdwingen van akkoorden vooraf be
tekent in feite het ontkennen van het be
staan van deze stromingen. Doordat som
migen de keuze tussen liberalisme en socia
lisme daarbij als enige reële politieke 
tegenstelling wensen te beschouwingen, 
miskent men de eigen, legitieme positie van 
de chr. democratie in ons land.
Als christen-democratische partij verzet de 
CHU zich principieel tegen deze gedach
tengang, waarbij de eigen plaats van de 
christen-democraten wordt ontkend.
Los daarvan lost een tweepartij- of 
tweeblokken-stelsel de problematiek, 
waarvoor u een oplossing zoekt, niet op.In 
Engeland funktioneert het tweepartijstelsel 
slechts als gevolg van het feit dat door de 
toepassing van het districtenstelsel de 
derde hoofdstroming, de Liberalen, kunst
matig klein wordt gehouden.
In de Bondsrepubliek is de geleidelijk zich 
aftekenende groei naar een tweepartijstel
sel van SDP en CDU, doorkruist doordat de 
kiezers de FDP, in een positie, „op de wip” 
hebben geplaatst.
In de Ver. Staten lopen politieke tegenstel
lingen en gelijk gerichte opvattingen veelal, 
over diverse onderwerpen, dwars door de 
twee partijen (Democraten en Republi
keinen) heen.
Samenvattend kom ik tot de volgende con
clusie.
De voorkeur voor „afspraken vooraf” be
tekent in de praktijk dat meningsverschil
len tussen de coalitiepartners eerst bij het 
sluiten van een akkoord, tegenover de kie

zers en de partijorganen, worden gemini
maliseerd; na de verkiezingen zullen me
ningsverschillen - afhankelijk van de ver
kiezingsuitslag, over de hoofden van de 
kiezers heen sterker naar voren komen. 
Belangrijker echter acht ik het feit dat de 
aandrang op het sluiten van akkoorden 
veelal wordt ingegeven door ontkenning 
van de eigen positie van de christen
democratie in ons land en het op onjuiste 
wijze verheffen van de tegenstelling 
liberaal-socialistisch, tot de enig aanwezige 
politieke tegenstelling.
De CHU wenst maximale invloed van de 
kiezers na te streven zowel voor de verkie
zingen als na de formatie. Dit kan in de 
Nederlandse verhoudingen, het best wor
den bereikt door voor de verkiezingen - 
onder het uitspreken van de bereidheid tot 
constructief overleg met andere partijen - 
de kiezer een uitspraak te vragen over pro
gram en beginselen van de partijen. Na de 
verkiezingen kan de kiezers-uitspraak in 
het formatie-overleg betrokken worden, 
waarna het in alle openheid bereikt ak
koord, loyaal dient te worden nageleefd.

Dit voorkomt het doen van verkiezingsbe
loften, die onmogelijk zijn waar te maken. 
Het geeft aan de Idezersuitspraak meerge- 
wicht dan door de partijtop vooraf gesloten 
akkoorden. Dit kan slechts leiden tot het 
opschroeven van niet te verwezenlijken 
verwachtingen bij de kiezers en het in feite 
praktisch monddood maken van partijra
den en congressen.
De CHU wil zich daarom inzetten voor een 
beleid waarbij de kiezer door zich uit te 
spreken over program en beginselen van de 
partijen, haar invloed op de formatie en de 
komende regeerperiode maximaal verwe
zenlijkt ziet



VRIJDAG 28 FEBRUARI 1975

Prinses Christina verloofd
door fkvr. mn C. W. L Wttewaall van Stoetwegen

In het jaar van de vrouw, op 14 februari 
1975, op Valentijndag, de dag van vriend
schapsbetuigingen, kwam ik ongeveer 12 
uur van de kapper. Zag enige vlaggen, maar 
het was niet van de regeringsgebouwen, dat 
ze het eerste wapperden. Met de tram naar 
huis, telkens weer een vlag met een wim
pel. Wat zou er zijn? Dacht ik. Oh, natuur
lijk de baby van Prinses Margriet, dat zal 
het zijn.
Ik klampte de conciërge van het gebouw 
aan; weet je waarom er gevlagd wordt? 
Nou zegt hij: de groenteboer zei, dat Chris
tina verloofd is, maar ja, ik weet het niet 
hoor, maar hij zei het.
En warempel, daar kwam het bericht door 
de radio. Een Cubaan. . . ,  ik dacht aan een 
man met een baard, waarom eigenlijk? En 
wat heb ik tegen mannen met baarden? 
Mijn grootvader had er ook een, het prikte 
als je hem een zoen moest geven. Enfin, om 
half vier zou ik het zien. Om twee uur belt 
een dame van de Veluwe. Oh, Freule, vindt 
u het niet enig? Ik moest iemand bellen, nu 
bel ik u. Tweede telefoon; Een joimialist. 
Wist u het? Neen, ik wist het niet. Wat zegt 
u ervan? Lijkt me enig! Ja, wat zeg je als je 
niets weet? „Reken maar, dat ik om kwart 
over drie bij mijn televisie zit”, had de juf
frouw van de Veluwe. gezegd. Ik dus ook 
tijdig aanzetten en kijken.
Wie schetst mijn verbazing toen een keu
rige mijnheer met gewone haren, zonder 
baard, zonder snor, zonder tochtlatten, met 
Christina aan de arm binnenkomt. Hij kijkt 
ietwat verbaasd èn geamuseerd naar de 
batterij fototoestellen, die op hem gericht 
is.
De Koningin en Prins volgen. De Prins is in 
een opperbeste stemming, dat zie ik wel. 
De Koningin straalt so wie so, de luidspre

kers zijn aangezet, dus je hóórt haar zeg
gen: „Er komt geen einde aan dat gefoto- 
grafeer”. Dan komt de heer Van den Ber^  
met zijn grote kop met lokken en zegt: 
heren, heren, mag ik u verzoeken.. .  maar 
de heren knetteren door.
Ik moest lachen; iemand zei: dat is zeker de 
opperceremoniemeester. Neen zei ik, dat is 
het hoofd van de afdeling pers en documen
tatie van de rijksvoorlichtingsdienst. Dan 
komt er nog een mijnheer aan te pas, ken
nelijk van de „politie in burger”, die iets 
nadrukkelijker de fotojournalisten weg
krijgt. Dan nog wat geschuifel tot de schrij
vende pers zit.
De Koningin, die al enige malen heeft ge
tracht te beginnen, kondigt nu met grote 
vreugde mede namens haar man de verlo
ving aan van Prinses Christina met de heer 
Jörge (uitgesproken George) Guillermo. 
Dan de Prins: Ik sluit mij voor 100% aan 
bij wat mijn vrouw gezegd heeft en vind 
dat de kinderen het nu zeU maar moeten 
zeggen.
Christina óp haar eigen overtuigende wijze 
vertelt hoe ze „ hem” heeft leren kennen en 
zegt, dat zij heel gelukkig zijn. „Dat is wel 
te zien” interrumpeert Prins Bemhard. 
Christina kijkt in aanbidding naar haar ver
loofde op, hiij is een en al attentie voor haar. 
Hij Idjkt vol eerbied naar de Koningin en 
wacht tot zij zit alvorens hij gaat zitten, 
(goede manieren!). Het hele land is opgeto
gen. Wat een enige man, zegt men in de 
winkels, wat ’n aardig span. Dan komt de 
vierde schoonzoon van ons Koninklijk Huis 
aan het woord. Hij maakt zijn excuses, dat 
hij nog geen Nederlands spreekt en gaat 
verder in zeer goed Engels - geen Ameri
kaans accent noteer ik en passant. Hij geeft 
les aan een school voor unterprivileged

children, d.w.z. aan minderbevoorrechte 
kinderen, zegt hij op zeer natuurlijke wijze. 
Ze hebben samen grote belangstelling voor 
de muziek, die heeft hen bijeengebracht. 
Er wordt nog een ring getoond, die zij kreeg 
en manchetoopen, die zij hem gegeven 
heeft. „Does this now comes to an end”? 
Loopt dit nu af, hoor ik Jörge fluisteren 
tegen Christina. Hij weet met d  die belang
stelling geen raad.
Terloops zegt Christina, dat zij geen toe
stemming aan de Staten-Generaal via een 
wetsontwerp van de regering zullen vra
gen. Dat is in ons geval „zinloos”. Dit lost 
een hoop vragen op, die de pers had willen 
stellen, vermoed ik.
Ik constateer, dat hiermede een tweede 
dochter uit het Huis van Oranje-Nassau af
stand doet van haar rechten op de troon. 
Vervolgens houdt minister-president Den 
Uyl een korte toespraak. Hij wenst het paar 
en de ouders geluk. Hij refereert aan de füm 
van het vorige jaar, waarin Christina zo 
goed en zelfstandig tevoorschijn kwam. 
„Zij is haar eigen weggegaan” zei hij. Dat is 
een feit. We moeten het ons eens indenken 
hoe een kind uit een beschermd milieu al
leen naar Canada gaat, daar een muziek
studie voltooit en nu in New York les geeft 
in muziek. Een meisje met een handicap, 
die niet gering is, baant haar eigen weg door 
het leven. Ze heeft nu de man gevonden die 
op één hoogte met haar denkt over velerlei. 
Natuurlijk is hij Rooms-Katholiek. Daar 
wórden weinig woorden aan gewijd. Het
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wordt een oecumenische dienst bij de 
trouwplechtigheid. We wensen het jonge 
paar een zeer gezegende toekomst en een 
heel gelukkig huwelijk.

C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen

K a m e r  h o u d t  k r a c h t i g  p l e i d o o i  v o o r  K L M

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over 
de begroting van Verkeer en Waterstaat is 
door diverse woordvoerders de moeilijke 
positie van de KLM in de luchtvaartonder- 
handelingen met de Verenigde Staten ter 
sprake gebracht.
I^P-woordvoerder Comelissen diende, 
gesteund door de ARP, CHU en DS’70 een 
motie in, waarin hij het vertrouwen uit
sprak dat de overlegpartners tot een voor 
beide partijen aanvaardbare oplossii^ zul
len komen.
CH-woordvoerder Tohnan zag af van het 
indienen van een eigen motie over de KLM. 
Hij sloot zich aan bij de motie-Comelissen. 
Met steun van ARP en KVP diende Tolman 
een motie in over versnelling van de uit
voering van telefoonaansluitingen. ■ Hij 
achtte dit - mede voor de werkgelegenheid 
een belangrijke zaak.
Tolman noemde in zijn rede de standpunt
bepaling van de Verenigde Staten volstrekt 
onredelijk. Als Nederland aan deze eisen 
moet toegeven zou het voortbestaan van 
de KLM op het spel komen te staan.Be- 
halve de positie van de KLM wordt ook 
Schiphol bedreigd. Hierbij zijn alleen al di- 
rekt 14000 arbeidsplaatsen betrokken. In- 
direkt zou aantasting van de positie van 
Schiphol van Amsterdam, bij inwilliging 
van de Amerikaanse eisen, een noodgebied 
ten opzichte van de werl^elegenheid ma
ken.
De internationale vrijheid van zee en van 
de lucht, de internationale transport
vrijheid dient voor ons land een principiële 
zaak te zijn, aldus Tolman.

PTT
Sprekend over de PTT wees de CH- 
woordvoerder op de enorme achterstand 
bij de telefoonaansluitingen. Er zijn nog
110.000 wachtenden. De passage in de 
memorie van toelichting over het geleide
lijk inlopen van deze achterstand gaf hem 
aanleiding op te merken dat hij het zelden 
„voorzichtiger, langdradiger en conserva
tiever” had horen formuleren.
Juist in deze tijd van onvoorstelbare werk
loosheid dient een spoedprogramma te 
worden opgesteld om de achterstand in te 
halen. Hiervoor zag Tolman twee argu
menten: bevordering van de werl^gelegen- 
heid; en het feit dat telefonie financieel 
rendabel is, waardoor andere tekorten in 
de PTT-sector kunnen worden wegge
werkt.
Spreker achtte verdere inkrimping van 
dienstverlening - bijvoorbeeld door de 
postbestelling op zaterdag te laten verval

len - niet aanvaardbaar. In dit verband wees 
hij op de aangegeven beslissing om buiten- 
bussen te plaatsen. Dit moet loyaal worden 
uitgevoerd.

RUKS WEGEN
De CH-woordvoerder stelde bezwaar te 
hebben tegen het voornemen van het kabi
net om met ingang van 1976 de bijdrage ten 
behoeve van het Rijkswegenfonck met 100 
miljoen te verminderen. De fraktie heeft er 
op zichzelf geen moeite mee dat een aantal 
wegen van het Rijkswegenplan worden ge
schrapt. Maar wel om minder geld uit te 
geven voor aanleg van Rijkswegen.
Voorts mag het uitgangspunt dat snelle 
verbindingen met alle delen van het land 
nodig zijn, niet worden doorkruist als er nu 
stagnering bij de wegenbouw zou optre
den.
Zolang in Nederland een grofmazig vier- 
baanswegennet niet is voltooid is een aar
zeling in het beleid niet aanvaardbaar, al
dus Tolman. Hij had de indruk dat - gelet op 
de verschillen in opvatting inzake 
verkeers- en vervoersvraagstukken, tussen 
de bewindsman en de publieke opinie - het 
kabinet niet altijd geheel ontkomt aan een
zijdige beïnvloeding.
Inzake de aanleg van het gedeelte 
Doetinchem-Varsseveld, van Rijksweg 
15, merkte spreker op dat de CHU-fraktie 
het standpunt van Provinciale Staten van 
Gelderland deelt.
Hij vroeg de aandacht voor de verkeerssi
tuatie bij Kampen, en vaststelling van het 
tracé van de rijksweg ZwoUe-Almelo. Tol
man informeerde naar de stand van zaken 
inzake rijksweg 43 AMuitdijk-Groningen. 
Hij pleitte voor de zogenaamde Zuider- 
zeespoorlijn Amsterdam-Lelystad-Gronin- 
gen.

TEKORTEN OPENBAAR 
VERVOER

Tolman vroeg de minister zijn beleid op h e t ' 
punt van het openbaar vervoer nader te 
verduidelijken. De tekorten in deze sektor 
worden veel te hoog terwijl de verdeling 
van lasten onredelijk is.
Het tekort bij het personenvervoer is thans 
841,7 miljoen. Dit betekent dat de müuster 
per dag 2,3 miljoen in dit „gat van Neder
land” moet stoppen; en dat iedere Neder
lander hiervoor jaarlijks ƒ  65,- aan belas
ting moet opbrengen.
Spreker wees op het verschil in de ver- 
voerssektoren.
De tekorten variëren per reizigerskilome

ter van 4 cent (spoorwegen); 3,6 cent 
(streekvervoer) en 14,3 cent (stadsver
voer).
Hij vroeg zich af of het te rechtvaardigen 
valt dat „Jan met de Pet” in Paessens Mod
dergat, die niet of nauwelijks van het 
streekvervoer gebruik kan maken, moet 
meebetalen aan de tekorten van het stads
vervoer in de Jordaan of Buitenveldert.

VERKEERSVEILIGHEID

Tolman maakte minister Westerterp een 
compliment voor zij n b eleid ter bevordeing 
van de verkeersveiligheid. We zijn hier op 
de goede weg.
Tolman stelde dat de fraktie strenge en in
tensieve controle op het rijden onder in
vloed toejuicht Er is in talrijke gezinnen al 
te veel leed veroorzaakt door vanwege al
coholmisbruik veroorzaakte ongevallen.

Voorts achtte hij handhaving van de maxi
mumsnelheid van 100 kilometer gewenst 
AJs we er in zouden kunnen slagen het aan
tal verkeersongevallen met 1000 te ver
minderen dan is daarmee - gelét op de to
tale schade - een besparing van 100 miljoen 
bereikt.

WATERSCHAPPEN

Inzake de waterschappen vroeg Tolman 
het rapport van de zogenaamde „Diepdel- 
verscommissie” in een openbare commis
sievergadering te bespreken.
De huidige bijdrage van het Rijk aan de 
waterschappen van 24 miljoen achtte Tol
man te laag. Hij begreep bovendien de 
overwegingen waarop dit bedrag geba
seerd is, niet

H. van Spanning

CHU fractie niet content met Europese 
Landbouwprijzen
De CHU-fractie in de Tweede Kamer heeft 
zich niet content getoond met de vastge
stelde Europese landbouwprijzen. In een 
verklaring is daarvan getuigd.
Halverwege de maand februari stelden de 
Europese ministers van landbouw de 
nieuwe prijzen vast voor het komende 
landbouwseizoen. De gemiddelde prijs
verhoging voor de Europese gemeenschap 
werd 10,2 procent Dit percentage wijkt 
slechts weinig af van het oorspronkelijke 
voorstel van de Europese commissie (het 
dagelijks bestuur van de Europese gemeen
schap) van eind vorig jaar. Dit voorstel 
hield in, dat de prijzen in de Europese land
bouw gemiddeld met 9,33 procent ver- 
.hoogd zouden moeten worden.
Voor de kosten van levensonderhoud be
tekent de prijsstijging voor Nederland een 
verhoging met ongeveer 0,8 procent

GEEN AANLEIDING
Nadat de Europese landbouwministers te 
Brussel hun besluit over de landbouwprij
zen hadden genomen, verklaarde Neder
landse minister Van der Stee van land
bouw, dat er momenteel geen aanleiding is 
tot het nemen van nationale maatregelen 
voor land- en tuinbouw ter aanvulling van 
de prijsbesluiten. „Het pakket dat in Brus
sel uit de bus is gekomen beantwoordt

praktisch geheel aan de wensen van de Co- 
pa, de Europese overkoepeling van de 
landbouworganisaties in de EEG-landen”, 
aldus de bewindsman.

VOORTZETTING

De CHU-fractie in de Tweede Kamer is van 
mening dat 4e voorgestelde prijzen een 
voortzetting betekenen van de tot stand 
gekomen daling van de reeds zeer lage in
komens bij tuinders en boeren, in het bij
zonder bij de veehouders. In haar verkla
ring liet de christelijk-historische fractie 
weten dat zij ontstemd was over uitlatingen 
van premier Den Uyl. Hij vond verdere 
hulp aan boeren en tuinders niet noodzake
lijk.
„Premier Den Uyl ziet helaas nog steeds 
niet in in welke moeilijke omstandigheden 
de werkers in de land- en tuinbouw zijn 
komen te verkeren”.

NOODZAKELIJK

De CHU-fractie liet weten dat zij aanvul
lende nationale maatregelen op de Brus
selse beslissingen noodzakehjk acht in ver
band met de moeilijke situatie in de land
en tuinbouw.

H. L.
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TUSSEN

STRAATSBURG
EN DEN HAAG IF' ,

door Mr, W. Scholten
lid Europees Parlement " i i

Wie wordt president?
Een tunnel onder Het Kanaal
In de wandelgangen van het Europese Par
lement was tijdens de februarivergadering 
in Straatsburg één onderwerp erg populair: 
wie zal in maart 1975 tot president van het 
Europese Parlement worden gekozen? 
Zoals de lezers van deze rubriek weten, is 
op dit moment de Nederlandse liberaal, mr. 
Comelis Berkhouwer, voorzitter. Daar
mede staat één ding vast: zijn opvolger zal 
geen Nederlander zijn. Want het is vaste 
traditie in het Europese Parlement dat voor 
wat het voorzitterschap betreft dé nationa
liteiten elkaar afwisselen.

Berkhouwer kwam twee jaar geleden op de 
voorzittersstoel (formeel is het een verkie
zing voor één jaar, maar ook alweer vol
gens de nog jonge traditie van het Europese 
Parlement, pleegt deze periode met één 
jaar te worden verlengd, zodat men in feite 
voor een periode van twee jaar wordt ver
kozen), Hij bereikte deze functie dankzij 
een merkwaardige politieke combinatie 
van socialisten-liberalen en gaullisten. Zij 
spraken vier jaar geleden af, dat de voorzit
tersstoel bij toerbeurt door een socialist, 
een liberaal en een gaullist zou worden be
zet. Daarmede wilden zij een christen
democratische kandidaat weren. Dit poli
tieke akkoord heeft vier jaar (dus twee pe
rioden) gewerkt. Eerst werd een socialist 
gekozen (de Duitse Behrendt), daarna de 
Nederlandse liberaal Berkhouwer. Maar nu 
het erop aankomt een (conservatieve) 
Franse gaullist te kiezen, laat de socialisti
sche fractie het afweten. Formeel omdat de

gaullistische fractie niet meer dezelfde frac
tie zou zijn. Na de toetreding van Ierland 
zijn n.1. enkele Ieren tot deze fractie toe
getreden en is de naam veranderd in „Euro
pese democraten voor de vooruitgang” .

HOOG OPGENOMEN

In liberale en gaullistische kring wordt deze 
,,woordbreuk” van de socialisten hoog op
genomen. Het resultaat van één en ander 

. zal zijn, dat het Europees Parlement vol
gende maand tussen drie kandidaten zal 
moeten kiezen: de Franse socialist Spénale, 
de Ier Yeats en de kandidaat van de 
Ghristen-democraten Bertrand.
Alfred Bertrand is oud-minister van trans
port in België en sinds de oprichting lid van 
het Europees Parlement. Hij is voorzitter 
van de sociale commissie van het Parle
ment. Hoewel het uiteraard op dit moment 
nog niet te voorspellen is, wie van deze drie 
kandidaten de meerderheid zal halen, ge
loof ik toch dat er een behoorlijke kans is 
dat in de komende twee j aren het Europees 
Parlement door een Nederlands sprekende 
Christen-democraat zal worden geleid.

TUNNEL

Eén van de eerste onderwerpen die in de 
afgelopen plenaire zitting aan de orde 
kwamen, was de spoorwegtunnel onder het 
kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Het 
leek er de laatste jaren op, dat deze droom 
van vele Europese burgers nu eindelijk zou

worden verwezeiüijkt: een vaste oever
verbinding tussen Engeland en het Conti
nent. Maar helaas heeft het Engelse 
Labour-kabinet op het allerlaatste moment 
de reeds begormen werkzaamheden doen 
stop zetten en medegedeeld dat zij het de
finitieve verdrag met Frankrijk tot bouw 
van de tunnel niet zal ratificeren.
Op mijn initiatief is in de commissie ver
voer en regionaal beleid een actie op gang 
gekomen om te trachten alsnog door een 
actievan de Europese Gemeenschap dit 
plan te redden. Het Parlement heeft deze 
actie overgenomen en in een resolutie aan 
de commissie gevraagd na te gaan of bij
voorbeeld via de Europese Investerings
bank financiële hulp kan worden gegeven. 
Uit mijn rede in het Europese Parlement 
over deze zaak neem ik het volgende over: 
„de zaak waarover wij spreken is belang
rijk. De idee van een vaste oeververbinding 
tussen Engeland en het continent heeft ge
neraties lang velen in vuur en vlam gezet en 
gestimuleerd. Het is een lang gekoesterde 
wens geweest, een idee die spreekt tot de 
verbeelding van vele Europese burgers. 
Daarom is het, juist nu wij dachten op de 
drempel te staan van de realisering van dit 
project, zo teleurstellend dat ditgehele pro
ject te elfder ure de mist in dreigt te gaan. 
Er is één positief punt: uit aUe berichten is 
tot nu toe niet gebleken dat aan de nega
tieve beslissing van de Britse regering poli
tieke motieven ten grondslag liggen.
Het belang van dit project kan niet worden 
onderschat. Het is bijzonder belangrijk, 
niet alleen uit het oogpunt van vervoer en 
vervoerspolitiek, maar ook met het oog op 
de elementen die de heren Hül en Scarascia 
Mugnozza hebben genoemd in verband 
met het regionaal beleid. Zoals de heer Sca
rascia Mugnozza zoëven heeft aangegeven, 
gaat het om grote bedragen. Aan de andere 
kant moeten wij ons evenwel realiseren dat 
die bedragen niet in een jaar behoeven te 
worden uitgegeven. Maar als de investerin
gen over een vrij lange periode kuimen en 
moeten worden gespreid wegens de techni
sche aspecten van het project, is de druk die 
door deze zaak op de kapitaalmarkt wordt 
uitgeoefend veel geringer dan men zou 
concluderen uit een eenvoudige verge
lijking van het totale voor dit project beno
digde bedrag met bijvoorbeeld het bedrag 
dat de Europese Investeringsbank per jaar 
in totaal mtzet. Een dergelijke vergelijking 
geeft een voorstelling van zaken die de 
moeilijkheden te zwaar aanzet.
Namens mijn fractie zou ik een dringend 
beroep op de commissie willen doen om, 
indien enigszins mogelijk, enig initatief te 
ontplooien om alsnog wijziging te brengen

in de op dit moment negatieve conclusie 
van de beide regeringen die direct bij dit 
project betrokken zijn, namelijk om het 
werk niet voort te zetten.
Varuniddag is al van vele kanten gezegd dat 
het niet alleen een project is dat Engeland 
en Frankrijk aangaat. Het is een project dat 
voor de hele gemeenschap van zeer groot 
belang is. Tegen die achtergrond vraag ik 
aan de commissie: „Bent u bereid in de ko
mende maanden met grote intensiteit te 
bezien of u toch nog op enigerlei wijze, met 
name voor de financiële problemen, de be
trokken regeringen een oplossing kunt bie
den, en bent u ook bereid bijvoorbeeld in 
de loop van deze zomer aan dit Parlement 
een nadere uiteenzetting te geven over 
hetgeen u in de tussenhggende maanden 
hebt gedaan en over uw bevindingen ten 
aanzien van uw pogingen om dit project 
alsnog vlot te krijgen? Kortom bent u als
nog bereid bijvoorbeeld in de maand juli 
aan dit Parlement nader verslag over deze 
zaak uit te brengen?”

ORTOLI

Tenslotte nog een enkele passage uit de 
rede die de voorzitter van de Europese 
Commissie, Grtoli, voor het Europees Par
lement heeft gehouden ter introductie van 
het programma van werkzaamheden van 
de commissie voor 1975. Ortoli vatte dit 
programma in vijf hoofdlijnen samen.
In de eerste plaats vermindering van de 
afhankelijkheid van Europa. De energie
voorziening is in dit verband van groot be
lang.
In de tweede plaats een herstel van het 
economisch en sociaal evenwicht in Euro
pa. Het probleem van de werkgelegenheid 
staat is alle lid-staten in het middelpunt van 
de belangstelling
In de derde plaats het vestigen van nieuwe 
betrekkingen met de derde wereld. Het as- 
sociatiebeleid met de 49 z.g. ACP-landen 
(in Afrika, het Caribische gebied en de Pa- 
cifie) heeft hieraan een belangrijke stimu
lans gegeven.
In de vierde plaats nieuwe voortgang op de 
weg naar een'economische en monetaire 
unie. Ortoli vond in dit verband een studie 
over de invoering van een Europese reken
eenheid, als wegbereider voor de Mone
taire Unie, van groot belang.
In de vijfde en laatste plaats: voorbereiding 
van de Europese (politieke) Unie. Een 
rechtstreeks gekozen Europees Parlement 
kan in die voorbereiding een belangrijke 
rol spelen.

Scholten.

15-[arigen moeten schoolblifven
door drs. G. van Leijenborst, lid van de Tweede Kamer

Niet middels een nota of brief van de minis
ter van onderwijs en wetenschappen, maar 
via de eind vorige week gepubliceerde nota 
inzake de werl^elegenheid (hoewel mede 
ondertekend door minister Van Kemena- 
de), is medegedeeld, dat al op 1 augustus 
1975 de verlenging van de volledige leer
plicht voor 15-jarigen zal worden doorge
voerd. De minister was reeds van plan om 
dit in elk gevd voor 1978 te doen. Deze 
maatregel is nu vervroegd en wel dankzij 
de ongunstige situatie op de arbeidsmarkt. 
Tegelijk zal per 1 augustus van dit jaar 
worden overgegaan tot de invoering van de 
tweede dag partiële leerplicht voor 16- 
jarigen.
De acht het belangrijk én ook prijzenswaard 
dat de regering naar middelen zocht om de 
werl^elegenheidssituatie zoveel als in haar 
vermogen ligt te verbeteren. Maar ik keur 
het af, wanneer zij dit doet op de wijze, 
zoals nu is aangekbndigd.

VAN DER GU\S 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Afgezien van de vraag in hoeverre de bo
vengenoemde maatregelen een gunstig ef
fect zuUen hebben op de arbeidsmarkt, 
moet allereerst de vraag gesteld worden: 
zijn deze maatregelen onderwijskundig wel 
verantwoord? Dat de minister wat betreft 
de invoering van de volledige leerplicht 
voor 15-jarigen aanvankelijk uitging van 
een later tijdstip, had natuurlijk te maken 
met het feit, dat hij wel begreep, dat het 
onderwijs daar maar zo niet op is inge
speeld. Daarvoor zijn onderwijskundige 
voorzieningen nodig: programma’s, leer
krachten, lokaliteiten etc.
Welke problemen zich kunnen voordoen 
met het pardoes invoeren van zulke maat
regelen hebben we gezien met de invoe
ring van de partiële leerplicht. We moeten 
constateren, dat de invoering van de volle
dige leerplicht voor 15-jarigen niet ge
schiedt op onderwijskundige gronden, 
maar op grond van andere overwegingen. 
Het dagonderwijs wordt daarmee overval
len. Het is sterk de vraag, ja welhaast on
mogelijk, om in de luttele maanden voor 
het einde van het schooljaar, daarvoor de 
noodzakelijke voorzieningen te treffen.

BAR

De leerlingen moeten dus nog een jaar 
schoolblijven. Ze moeten nog worden vast
gehouden blijkbaar vanwege de barre om
standigheden buiten de school. Wat er bin
nen die school gebeurt, dat moet nog aUe- 
maal worden uitgezocht.
Op het gebied van het lager beroepsonder
wijs - waar deze leerlingen wellicht (ver
der) zuDen moeten worden opgevangen - is 
er al een tekort aan leraren. Wat voor on
derwijs en van wie zullen deze kinderen 
straks onderwijs gaan genieten?

VRAAGTEKENS

Onderwijsbeleid en arbeidsmarktbeleid

zijn twéé zaken. Deze hebben uiteraard 
een aantal raakpunten. Structureel gezien 
is het daarom gewenst beide beleidssecto
ren goed op elkaar af te stemmen. Echter, 
als het onderwijsbeleid een conjunctureel 
beleid gaat worden, zoals thans gebeurt, 
door het onverhoeds introduceren van 
maatregelen, die zelfs ingrijpende wetswij
zigingen vergen, dan plaats ik daarbij grote 
vraagtekens. Dat is niet in het belang van 
de leerling, niet in het belang van het on
derwijs en daarom niet in het belang van de 
maatschappelijke doelstehingen, die men 
ermee nastreeft.

VOORSTANDERS

Moet uit het bovenstaande nu de conclusie 
getrokken worden, dat we tegen de voUe- 
dige leerplichtverlenging zijn? Nee, in de 
eerste plaats voelen we voor leerplichtver
lenging aan het begin. Wij zijn voorstan
ders van de integratie van kleuter- en lager 
onderwijs. In de tweede plaats zijn wij ook 
niet tegen leerphchtverlenging aan het 
eind. De invoering van de voUedige leer
plicht voor 15-jarigen beoordelen wij posi
tief, mits het onderwijs dan ook tijdig in de 
gelegenheid wordt gesteld om daarvoor de 
noodzakelijke toebereidselen te treffen. 
Verlenging van de leerplicht tot 18 jaar, 
zoals velen dat wensen, achten we niet in 
overeenstemming met de integrale indivi
duele behoeften, die er bij de betrokkenen 
leven. Een ruim faciliteitenbeleid na een 
niet te hoge leerplichtgrens - op basis van 
keuzevrijheid - lijkt ons voorshands ver- 
kieslijker dan een opdringen van voorrech
ten, die niet als zodanig worden opgevat en 
ervaren.

VELE PROBLEMEN

Dat reeds in dit jaar .ook de tweede dag 
wordt ingevoerd voor 16-jarigen geeft 
eveneens te denken. Waarom deze beslis

sing, nu zo overduidelijk is gebleken, dat de 
vorig jaar ingevoerde tweede dag voor 15- 
jarigen nog zovele problemen oplevert. 
Daar komt nog bij, dat in grote delen van 
ons land éénderde deel van de daarvoor in 
aanmerking komende jongeren geen ge
volg heeft gegeven aan de partiële leer
plicht! Ik hoor heel wat mensen verzuchten 
na de teleursteDende ervaringen van de 
tweede dag vorming voor 15-jarigen: 
„Geef mij dan maar gewoon regulier dag
onderwijs”. Ik kan daar inkomen, mits de 
desbetreffende leerlingen dan ook goed 
opgevangen kuimen worden. Maar ik slaak 
die verzuchting niet langer meer als deze 
weg - via de partiële leerplicht - straks ook 
bewandeld wordt met de 16-jarigen en 
weer later met de 17-jarigen, om zo een 
motief - of een excuus? - te vinden om tot 
een 14-jarige leerplicht te komen: van 4 to t 
18 jaar.
Of zou de invoering van de tweede dag 
soms als bouwsteen moeten dienen voor 
een rijpingsproces op weg naar de algehele 
leerpUcht, om via de strategie van het échec 
de buit pas goed binnen te kunnen halen? 
Als een soort onontkoombaar natuurver
schijnsel dat onafwendbaar is, omdat de 
lucht er al zwanger van was.

Van Leijenhorst.

Jaatvergadering 

CHU-Kiesvereniging Borsele

De gemeentehjke kiesvereniging van de 
CHU te Borsele komt op vrijdag 28 fe
bruari bijeen in het dienstgebouw van de 
hervormde gemeente te Heinkenszand, 
aanvang 8 uur. Na afhandeling van de huis
houdelijke agenda houdt de heer H. Evers- 
dijk voorzitter raads- en statenfractie een 
inleiding over de CDA-ontwikkelingen en 
over de actuele gemeentelijke en provin
ciale politiek.
Ook wordt vertoond de kleurenfilm „Er 
zijn nog Zeeuwen” .
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„  Aangeboden rentelype staatslening was niet te royaal "

Naar aanleiding van schrifteiijke vragen 
van het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid nu. W. Schotten over de jongste 
staatslening heeft minister Duisenberg van 
financiën in zijn antwoord uitvoerige in
lichtingen verstrekt.
Vragen van mr. Schotten: Kan de minister 
verklaren, door welke oorzaken op de 
jongste staatslening voor een enorm bedrag 
is ingeschreven, welk bedrag in geen ver
houding staat tot het werkelijk beschikbare 
bedrag op de kapitaalmarkt (het zoge
naamde majoreren)? Moet uit het feit, dat 
het ingeschreven bedrag alle normale ver
houdingen te boven is gegaan, de conclusie 
worden getrokken dat de voorwaarden van 
deze lening niet voldoende scherp waren?
Antwoord minister Duisenberg: Ten tijde 
van de vaststelling van de modaliteiten van 
de jongste 9 procent Staatslening rendeer
den de overeenkomstige Staatsleningen ter 
beurze circa 8,65 procent. Het rendement 
van nieuwe uitgiften wordt normaliter bo
ven het beursrendement van bestaande 
overeenkomstige leningen vastgesteld te
neinde de emissie een goed kans van slagen 
te geven. Bij de vaststelling werd tevens 
rekening gehouden met het feit dat de loop
tijd van 25 jaar - waarmee met succes de 
buitenlandse belangstelling werd afgehou
den - ook voor binnenlandse beleggers een 
minder aantrekkelijke voorwaarde was. 
Daarbij kwam dat kort tevoren emissies 
aan de markt waren van de AMRO-bank en 
Philips tegen een rente van 9̂ 1* procent. De 
ondergetekende meent dat het aangeboden 
9 procent-rentetype tegen deze achter
gronden bepaald niet te ruim was.
Na de vaststelling heeft de onverwacht 
sterke rentedaling ter beurze ertoe geleid 
dat op de inschrijvingsdatum de lening-

voorwaarden door de markt als royaal 
werden beoordeeld. Daarbij speelde tevens 
een rol de sterke aanwijzingen van een op 
handen zijnde Duitse discontoverlaging en 
de speculaties dat deze door N ederland zou 
worden gevolgd. Omdat de markt steeds 
sterker de overtuiging kreeg dat de reële 
vraag door het vast te stellen bedrag van ̂ e 
lening bij lange na niet zou worden bevre
digd, werd de remmende werking teniet 
gedaan, die van een open bedrag op het 
majoreren pleegt uit te gaan.

BENEDEN REËLE VRAAG 
Vraag kamerlid Scholten: Op grond van 
welke overweging is het toegewezen be
drag op f 700 miljoen gesteld?
Antwoord minister Duisenberg: Mede 
door het in november jl. aangekondigde 
pakket van maatregelen ter stimulering van 
de economie is er een omvangrijke 
financieringsbehoefte voor het Rijk ont
staan. Op grond van overwegingen van 
monetair beleid is het ongewenst dat hier
toe in belangrijke mate een beroep op het 
saldo van de Schatkist of op korte financie
ring wordt gedaan. De gewenste 
liquiditeitsvoorziening zal namelijk naar 
verwachting reeds goeddeels worden ge
realiseerd door het geraamde overschot op 
de betalingsbalans en de kredietverlening 
door het bankwezen. In dit beeld past een 
zo groot mogelijk beroep van de Schatkist 
op de kapitaalmarkt, uiteraard onder ver
mijding van ongewenste rente-opdrijving 
en van aantrektóng van buitenlands kapi
taal. Het vastgestelde leningbedrag van 
f 700 miljoen bleef ruim beneden de reële 
vraag, hetgeen tevens moge blijken uit het 
koersverloop ter beurze sinds de emissie. 
Vraag van mr. Scholten: Welke overwe

gingen liggen aan het gevolgde systeem van 
toewijzing ten grondslag?
Antwoord minister Duisenberg; Daar de 
marktpartijen de overtuiging hadden dat 
hun reële vraag slechts in beperkte mate 
zou worden bevredigd, is ondanks het open 
bedrag van de lening sterk gemajoreerd. De 
majoreringspercentages liepen, ook van 
marktpartijen van vergelijkbare omvang, 
zo sterk uiteen, dat het onmogelijk was een 
methode van systematische toewijzing te 
vinden die voor elke betrokkene tot een 
optimaal resultaat zou leiden. Door het ge
bezigde toewijzingssysteem is zoveel mo
gelijk voorkomen dat inschrijvers met een 
uizonderlijk hoog majoreringspercentage 
een onevenredig groot deel van de lening 
zouden hebben toegewezen gekregen ten 
koste van hen die in veel mindere mate 
hebben gemajoreerd. Er kon echter niet 
voorkomen worden dat de toewijzing in 
sommige gevallen niet evenredig was met 
de reële vraag van het desbetreffende in
schrijvende kantoor.

VOOR- EN NADELEN
Vraag van mr. Scholten: Is de minister be
reid aan de hand van de ervaringen met de 
jongste staatslening het systeem van in
schrijving en toewijzing op staatsleningen 
wederom kritisch te bezien?
Antwoord minister Duisenberg; Bij elke 
emissie wordt zorgvuldig bezien welk sys
teem van uitgifte in de marktconstellatie 
van dat ogenblik het meest geëigend is. 
Vervolgens wordt aan de hand van de ge
dane inschrijvingen gestreefd naar een zo 
redelijk mogelijk toewijzingssysteem. Aan 
elk systeem van uitgifte en toewijzing kle
ven evenwel voor- en nadelen.

H.L.

Kamerleden vragen
Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid mr. W. Scholten, die ook lid is 
van het Europese parlement, heeft zowel 
minister Duisenberg van financiën als de 
Europese commissie en de Europese minis
terraad schriftelijke vragen gesteld over de 
boycot van „Joodse” Europese banken 
door Arabische geldschieters. Gevraagd is 
naar de juistheid van berichten, dat ge
tracht wordt bepaalde, door Joden geleide 
en aan Joden toebehorende banken te we
ren uit emissiesyndicaten.
Mr. Scholten vroeg om initiatieven ten
einde te beletten, dat deze, uit moreel en 
politiek verwerpelijke handelwijze zal sla
gen.

WATERONTHARDING

Het Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. TUa- 
nus (CHU) heeft minister mevrouw Vor- 
rink van volksgezondheid schriftelijk ge
vraagd naar het rapport van de Gezond
heidsraad over de waterontharding. Zo 
spoedig mogelijk dient de bewindsvrouw 
na ontvangst van dat rapport haar stand
punt te bepalen en de Tweede Kamer in 
te lichten over dat standpunt, aldus de vra
gensteller.

BEDRIJFSBRANDWEER

De christelijk-historische fractievoorzitter

Afscheid van burgemeester J. Hoekstra
De Vereniging van christelijk-historische 
leden van gemeente- en provinciebesturen 
heeft op de jaarvergadering-1975, vorige 
week z a te r^ g  te Utrecht gehouden, af
scheid genomen van haar voorzitter, burge
meester J. Hoekstra van Nijkerk. In ver
band met zijn komende pensionering legde 
hij het voorzitterschap neer. Zijn rede op 
de jaarvergadering was dan ook mede een 
afscheidswoord.
Niet minder dan 47 jaar diende de heer 
Hoekstra het openbaar bestuur. Hij was 
ruim 25 jaar burgemeester.
„Veel wat er in al die jaren zich op het 
terrein van het gemeentelijk bestuin aan 
veranderingen- voltrok, was het resultaat 
van een gezamenlijke inspanning van be
stuurders en ambtenaren”, aldus de schei
dende voorzitter. Hij wees er op, dat in de 
jarenlange periode wetgeving en uitvoe
ring de polsslag van het gemeentelijk leven 
een impuls hebben gegeven, welke waard 
was op de voet te volgen. „Het was waard 
om daaraan een voor de gemeente pas
sende begeleiding te geven, die alleen in 
een harmonieuze sfeer van bestuur en staf 
heeft kunnen opbloeien tot heU van de bur
ger”.

AANTREKKING

De CHU had altijd een bijzondere aantrek
kingskracht op de heer Hoekstra. „Hoe kon 
het ook anders voor iemand, die van huis 
uit de CHU door een predikant en een 
burgemeester opgediend kreeg” . De schei
dende voorzitter gaf de volgende opsom
ming van zijn relaties met de Unie; in 1931

gewoon lid van een kiesvereniging, daarna 
bestuursüd, voorzitter, ook van de ge
meentelijke kiesvereniging, voorzitter van 
de provinciale CH-jongeren, lid hoofdbe
stuur Federatie van CH-jóngeren, na de oor
log lid provinciale staten, bestuurslid van 
de Vereniging van CH-leden van 
gemeente- en provinciebesturen en sedert 
1960 voorzitter van deze vereniging. 
Voorts verbindingen met het hoofdbestuur 
van de CHU en de Unieraad. „Dit alles 
heeft mijn loopbaan tot een bijzonder rijk 
leven gemaakt, waarin ik zonder de hulp 
van mijn vrouw niet al datgene zou hebben 
kunnen doen, wat nu mogelijk is” .
In zijn afscheidsrede zei de heer Hoekstra, 
dat hij afscheid neemt van een grote kring 
van christelijk-historische vrienden. „Lid 
van een partij zijn betekent voor mij daad
werkelijk het samenbindend element in de 
samenleving uitdragen, je politieke tegen
stander overtuigen, maar ook je zelf laten 
overtuigen als je ongelijk hebt”.

Het is er in Nederland volgens de heer 
Hoekstra niet gemakkehjker op geworden. 
„Het aanvaarden van het CDA heeft voor 
elk van de betrokken partijen consequen
ties. Binnen afzienbare tijd moeten er veel 
beslissingen genomen worden. Groeit Ne
derland daadwerkelijk naar een samen
bundeling van de christehjke partijen - de 
noodzaak daartoe zou wel eens met grote 
drang op ons kunnen afkomen - dan zal ook 
de vereniging van gemeente- en provincie
bestuurders daaraan aanpassing of inpas
sing moeten zoeken en vinden” .

H. L.

in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, 
heeft bij minister Boersma van sociale za
ken aangedrongen op het bevorderen van 
de instelling van bedrijfsbrandweren. De 
laatste jaren, aldus dr. Knusinga in schrifte
lijke vragen aan de bewindsman, zijn de 
brandschadecijfers snel gestegen: van 
ƒ 140 miljoen brandschade in 1970 tot 
ƒ3 2 0  miljoen in 1973. Voorts wees het 
kamerlid er op dat brandweerdeskundigen 
van mening zijn dat sneller repressief op
treden door middel van de aanwezigheid 
van adequaat opererende bedrijfsbrand
weren brandschade zal kunnen terugdrin
gen.

Vandaar het verzoek om bevordering van 
de instelling van bedrijfsbrandweren en om 
wettelijke voorzieningen, zodat de brand
beveiliging gelijke tred kan houden met de 
explosieve ontwikkeling in de industriële 
sector.

ROOKVERBOD

„Een roodverbod in openbare gebouwen” . 
Hierom heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
gevraagd aan minister Vorrink. De regering 
van de Westduitse deelstaat Baden- 
Wurttemberg nam onlangs maatregelen om 
het roken in openbare gebouwen tegen te 
gaan, vooral ook ter bescherming van de 
iiiet-rokers tegen de gevaren van zoge
naamde passief-roken.

Drs. Van der Mei wil van de bewinds
vrouwe horen of zij van oordeel is dat - uU 
een oogpunt van milieugygiene en volks
gezondheid - een soortgelijke maatregel 
ook voor Nederland op zijn minst overwe
ging zou verdienen.

Het Tweede-Kamerhd mr. W. Scholten' 
vroeg staatssecretaris Van Rooijen van fi
nanciën schriftelijk of hij van plan is de 
kansspelbelasting te wijzigen in verband 
met de invoering van casinospelen in Ne
derland. De vragensteller wees er op, dat 
de casinospelen reeds per 1 maart dit jaar 
mogelijk zijn en vroeg waarom het wets
ontwerp tot wijziging van de kansspel
belasting nog niet is ingediend. Als staats
secretaris Van Rooijen geen overgangs
maatregelen treft, wil mr. Scholten weten 
hoe de huidige wet op kansspelbelasting 
wordt toegepast op de casinospelen.

H.L.

De agenda voor 

de Tweede 

Kamer
De Tweede Kamer heeft voor de komende 
weken op haar agenda staan;
- dinsdag 4 maart: antwoord van minister 
Westerterp van verkeer en waterstaat op 
de op donderdag 20 februari door de kamer 
gemaakte opmerkingen over de begroting 
van zijn departement,
- woensdag 5 maart: debat over de civiele 
verdediging, begin van het debat over de 
begroting-1975 van het departement van 
CRM,
- donderdag 6 maart: behandeling van de 
regeringsvoorstellen over de zelf
standigenaftrek en de verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting,
- dinsdag 11 maart: voortzetting
begrotingsdebat CRM,
- woensdag 12 maart: behandeling van het 
regeringsvoorstel over de jaarlijkse huur
verhogingen, begin van debat over de be
groting van het departement van financiën,
- donderdag 13 maart; begin van debat 
over de voorstellen inzake de studenten
stop,
- dinsdag 18 maart: voortzetting debat 
studentenstop,
- woensdag 19 maart: voortzetting debat 
begroting van departement van financiën,
- donderdag 20 maart: behandeling van het 
voorstel inzake invoeringsboek van invoer
ingswet van nieuw boek 2 van het Burger
lijk Wetboek.
Degenen, die het voornemen hebben het 
kamerdebat over een bepaald onderwerp 
bij te wonen, doen er goed aan tevoren 
inlichtingen in te winnen over het juiste 
tijdstip van behandeling. De kameragenda 
wordt wel eens gewijzigd.
Inlichtingen verstrekken de afdeling voor
lichting van de Tweede Kamer en het secre
tariaat van de CHU-fractie, telefoon 070- 
614911.

H.L.

Woord

„Gewesivorming” 

in ijskast

Het woord gewestvorming moet zo lang- 
i zamerhand in de ijskast. Het is een geladen 
en besmet woord. Dit heeft het CHU- 
Tweede-Kamerlid H. Wisselink zaterdag 
gegegd tijdens een forumdiscussie over 

I „Bestuurlijke ruilverkaveling” . Deze dis
cussie vond plaats op de te Utrecht gehou
den jaarvergadering van de Vereniging van 
CHU-leden van gemeente- en provincie
besturen.

In hun inleidingen hadden de Zuid- 
HoUandse gedeputeerde ir. N. Buijsert, 
burgemeester mr. F. J. H. Schneiders van 
Almelo en burgemeester mr. Sj. H. JSchen- 
stra van Asperen de vorming van een vier de 
bestuurslaag van de hand gewezen. Zij be
pleitten het handhaven van drie lagen (rijk, 
provincie, gemeente), waarbij dan voor 
wat de provincies betreff” gedacht moet 
worden aan tussen de vijftien en twintig 
provincies - nieuwe stijl.
Vanuit de jaarvergadering kwam er geen 
bestrijding van deze pleidooien omdat met 
de vorming van een provincie-nieuwe stijl 
de mogelijkheid aanwezig is het lokale be
stuur J:e versterken, zo mogelijk met ge
bruikmaking van de bestaande wettelijke 
regeling inzake regionale samenwerking 
van gemeenten.

Het kamerlid Wisselink wees erop dat het 
afzien van het vormen van gewesten als 
vierde bestuurslaag en het overstappen op 
provincies-nieuwe stijl kan geschieden 
zonder grondwetswijziging. „Bovendien”, 
zo zei hij „is het een goedkopere oplossing 
hetgeen minister Duisenberg van financiën 
welkom zal zijn” .
De jaarvergadering besloot hoorzittingen 
te gaan be led en  over de problematiek van 
de bestuurlijke indehng. Daar zullen dan 
met name gemeentelijke en provinciale be
stuurders de gelegenheid moeten hebben 
hun zienswijze kenbaar te maken.
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Tijdens vragenuurtje in de Tweede Kamer

Mr. W. Scholten stelde opvolging 
Starfighter aan de orde
Tijdens het wekelijks mondeling vragen
uurtje in de Tweede Kamer heeft het 
christelijk-historisch Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten vorige week donderdag de 
opvolging van de Starfighter aan de orde 
gesteld. Een week tevoren had de kamer, 
bij het uitvoerige debat over de begroting- 
1975 van defensie, reeds over die vervan
ging gesproken. Na het kamerdebat publi
ceerde Het Financiële Dagblad berichten, 
dat de Nederlandse minister Vredeling van 
defensie zijn collega’s van België, Noorwe
gen en Denmarken gepolst zou hebben 
over een tussenoplossmg.
De vier landen Nederland, België, Noor
wegen en Denemarken onderzoeken mo
menteel de mogelijkheden inzake de ver
vanging van de Starfighter en zij richten 
zich met name op de Zweedse Saab- 
Viggen, de Franse Mirage, en de Ameri
kaanse toestellen YF-16 en YF-17.

VRAGEN

Kamerlid Scholten stelde minister Vrede
ling de volgende vragen;
1. Is het bericht in Het Financiële Dagblad 
juist, dat minister Vredeling zijn collega’s 
van drie andere landen gepolst heeft over 
een tussenoplossing inzake de vervanging 
van de Starfighter in deze zin, dat tot aan
koop van de RF-SE Tiger van Northrop zal 
worden overgegaan en dat de hierdoor vrij 
vallende financiële middelen ter beschik
king zullen komen voor de ontwikkeling 
van een Europese jager, die vanaf ongeveer 
1985 alle Tigers, RF-5’s en Mirages V zou 
moeten vervangen?
2. Zo ja, waarom heeft de minister bij de 
behandeling van de defensiebegroting de 
week tevoren in de Tweede Kamer deze 
belangrijke mededeling aan de kamer ont
houden?
3. Zo neen, bevat het bericht in Het Finan
ciële Dagblad dan elementen, die wel met 
de werkelijkheid in overeenstenmung zijn?

ANTWOORD

Minister Vredeling beantwoordde deze 
drie vragen ondermeer als volgt;
„Het antwoord op de eerste vraag van im. 
Scholten, waarin hij informeert naar de 
juistheid van het persbericht, is ontken
nend. Daarmee is de inhoud van de tweede 
vraag „sans object” geworden.
In de derde vraag wordt gevraagd welke 
elementen in het betrokken persbericht wel 
met de werkelijkheid in overeensteimning 
zijn. Ik moet in mijn antwoord een bepaald 
voorbehoud maken, omdat ook ik de

waarheid niet in pacht heb. Het is juist dat 
in het artikel wordt geschreven dat ik ernst 
wil maken met het onderzoek naar een Eu
ropese oplossing op langere termijn met 
betrekking tot de vliegtuigvervanging. Dit 
is ook de strekking geweest van hetgeen 
ik bij het defensiedebat in de kamer heb 
betoogd. Ik heb toen de Kamer deelgenoot 
gemaakt van het dilemma waarvoor ik sta. 
In zoverre staat er in dit artikel geen 
nieuws.
Ik wil de toekomstmogelijkheden voor een 
echt Europees project voor een lichtge
wicht gevechtsvliegtuig, op langere termijn 
dan met de vervanging van de Starfighter is 
gemoeid, alle kans geven. In die tijd mag er 
echter geen vacuüm ontstaan in onze ver
dediging en ook geen blokkering van de 
eigen Europese weg.
Wat Het Financiële Dagblad schrijft over de 
Europese ontwikkeling op lange termijn en 
de mogelijkheden die uit het huidige 
Engels-Duits-Italiaanse project, MRCA, 
kunnen voortvloeien, spreelrt mij wel aan. 
Het is moeilijk om hierbij, zoals mr. Schol
ten heeft gevraagd, aan te geven, welke 
elementen van dat krantebericht in over
eenstemming zijn met de werkelijkheid. 
Het gaat om de teneur van dat artikel, 
waarin ik wel wat terugvindt van hetgeen 
ik verleden week in de Kamer heb medege
deeld en hetgeen mij beroert.
Ik vermag op dit moment niet te overzien, 
welke toekomstige mogelijkheden er in de 
diverse Europese landen bestaan. In het ar
tikel wordt aangestipt, waaraan men in dit 
verband allemaal kan denken. Ik vind na
der onderzoek van een aantal zaken, die in 
het artikel worden genoemd, noodzakelijk 
en zal dat ook naar vermogen stimuleren. 
Dat onderzoek moet in een breder verband 
gebeuren dan dat van de groep van vier 
landen die zich op dit ogenblik bezighoudt 
met het vraagstuk van de voor de deur 
staande Starfighter-vervanging. Wij heb
ben ons in die groep van vier landen op 
maandag 17 februari in Brussel uitsluitend 
beziggehouden met die problematiek”. 
Aldus het antwoord van minister Vrede
ling.

DISCUSSIE
Daarna ontspon zich de volgende discus
sie. Scholten: „Is het bericht in „Het Finan
ciële Dagblad” van woensdag 19 februari 
1975, waarin wordt medegedeeld, dat tij
dens een diner minister Vredeling zijn 
ambtgenoten de suggestie, bedoeld in mijn 
eerste vragen, om tot een tussenoplossing 
te komen, heeft gedaan en dat van dit plan 
met interesse kennis werd genomen door

Christen-Democraten in Assen actief
Onlangs vond in Assen een goedbezochte 
gezamenlijke (openbare) ledenvergadering 
van de kiesverenigingen van ARP en CHU 
en de afd. Assen van de KVP plaats. On
derwerp; „Het CDA en het gemeentelijke 
beleid.”

Na een korte inleiding van de fractievoor
zitter van de drie samenwerkende christen
democratische partijen in de Asser 
gemeenteraad, de heer W. Heerspink, be
stond er gelegenheid om met de gehele

CDA-fractie van gedachten te wisselen over 
allerlei zaken betreffende de gemeente 
Assen. Hiervan werd een druk gebruik 
gemaakt.
Voor de naaste toekomst staat de volgende 
gezamenlijke bijeenkomst op het pro
gramma;

op dinsdag 25 maart om 8 uur, in „De 
Kolk”. Spreker; prof. dr. P.J.A.M. 
Steenkamp, voorzitter van het landelijke 
CDA

CDA-kranten
De redactie werden toegezonden; „CDA 
Appèlkrant” (Wageningen) en „Appèl”, 
orgaan van de federatie van chr. politieke 
partijen Sneek. Een lofwaardig initiatief, 
maar nu nog voihouden! De krant uit 
Wageningen is, evenals die uit Sneek, ge
stencild en hieraan is veel werk besteed. 
Wageningen is goed ingedeeld naar ru
brieken en staat lekker vol met zakelijke 
informatie, agenda’s, samenvattingen uit de 
drie laatste raadsvergaderingen, mede
delingen uit de CDA-Statencentrale, aan
kondigingen van CDA-avonden, enkele af
zonderlijke mededelingen van KVP, ARP 
en CHU ter plaatse, citaten uit de rede van 
De Zieeuw en een flink, zakelijk, ingezonden 
stuk. ^
Ook worden medewerkers gevraagd voor de

werkgroepen. Deze CDA-Appelkranj kan 
men ontvangen tegen een miniumbijdrage 
van 3 gulden voor leden en 7 gulden voor 
niet leden. Een vlot krantje, Wageningen!

Een blad uit Sneek heeft een harde omslag 
met advertenties, dat heeft Wageningen 
(nog) niet. Natuurlijk ook veel zakelijke 
goede informatie een stukje Wageningen in 
het Fries natuurlijk, al behoeven van mij de 
witte plekken op de bladzijden niet gevuld 
te worden met grapjes en is het stukje onder 
schuilnaam een het eind van het blad nogal 
flauw. Als contactmiddel lijken mij beide 
bladen uitstekend.
Het elkaar toezenden van deze bladen is erg 
nuttig, want men krijgt allicht nieuwe 
ideeën over opzet, wijze van informatie ge
ven e.d. Graag ontvangt de redactie van „de 
Nederlander” dan ook dergelijke bladen.

V .D .

de drie andere miiüsters, eveneens onjuist? 
Kan de minister zijn oordeel geven over het 
waarheidsgehalte van het bericht van don
derdag 20 februari in „De Telegraaf”, 
waarin staat dat van de zijde van de Franse 
vliegtuigbouwer Dassault ten aanzien van 
de bijeenkomst van maandag 17 februari 
een geheel nieuwe gedachte van het ont
werp op basis van de Amerikaanse Pratt 
and Wittney motoren is gedaan?
Mijn derde aanvullende vraag is, wat het 
standpunt van de minister is ten aanzien 
van de gedachte, zoals die in het door mij 
genoemde persbericht wordt vermeld?
Is de minister bereid, indien in zijn stand
punt tussen de bijeenkomst van j ongstleden 
maandag en de defenitieve beslissing nog 
enigerlei wending zou komen, daarover 
onmiddeUijk contact met de vaste commis
sie voor Defensie op te nemen?”
Minister Vredeling; „Het antwoord op de 
eerste vraag, of het door mr. Scholten ge
noemde persbericht eveneens onjuist is, 
luidt; Ja, eveneens onjuist.
De tweede vraag had betrekking op het 
waarheidsgehalte van een artikel in een 
dagblad. Met het voorbehoud, dat niet ie

dere ochtendkrant mijn lijfblad is, luidt het 
antwoord op deze vraag; Nihil.
De derde vraag betrof mijn standpunt ten 
aanzien van dat artikel. Over een artikel, 
dat ik niet heb gelezen, kan ik geen stand
punt bepalen, maar afgaande op de weer
gave van dit artikel door mr. Scholten heb 
ik bij de beantwoording van de vorige 
vraag het woord „nihil gebruikt.”
Wat het antwoord betreft op de vierde 
vraag inzake een wijziging in standpunt, 
ingenomen in het vierlandenberaad en 
over de definitieve beslissing contact op te 
nemen met de vaste Commissie, indien 
daarin wijziging zou optreden, is voor mij 
de moeilijkheid te bepalen wat mr. Schol
ten met „standpunt” bedoelt. In ieder geval 
herhaal ik mijn toezegging, dat ik voor de 
definitieve beslissing contact zal opnemen 
met de vaste Commisrie voor Defensie. In 
zoverre luidt het antwoord op de laatste 
vraag dus; Ja.”
Waltmans (PPR); „Is mijn indruk juist dat 
de minister aan het diner een meer gastro
nomische betekenis toekent en de heer 
Scholten een meer pohtieke betekenis”.

Minister Vredeling;.„Ik ben van mening dat 
het mogelijk is het nuttige met het aange
name te verenigen.”

Van Eisen (KVP); „Het communiqué van 
de ministers van België, Denemarken, Ne
derland en Noorwegen van 17 februari 
spreekt slechts over the aircraft under con- 
sideration. Moet daaruit worden opge
maakt, dat thans geen andere mogelijke 
vervangende vliegtuigtypes in beschou
wingen worden genomen?”

H.L.

Miiüster Vredeling; „Het antwoord daarop 
luidt bevestigend.”

Beperkte Hervorming in Spanje
Senor Carlos Arias Navarro, Spanje’s eer
ste minister, heeft onlangs een zowel door 
de radio als de televisie uitgezonden rede 
gehouden, waarin hij de plannen van de 
regering voor het Spaanse politieke leven 
ontvouwde. De Spanjaarden werd verteld 
dat voor het eerst sin^ de burgeroorlog de 
mogelijkheid zou bestaan om politieke 
groepen te vormen. Voordat, een groepe
ring als een „politieke associatie” erkend 
kan worden, moet zij minstens 25.000 le
den in 15 van de 50 provincies tellen. Dit, 
zo mag verondersteld worden, om te voor
komen dat autonomie zoekende formaties, 
zoals de Basken die zouden kunnen vor
men, zich op nationaal niveau kunnen ma
nifesteren. Politieke associaties kunnen 
„zonder discriminatie” gevórmd worden, 
de enige in Spanje officieel, erkende poli
tieke partij, de Nationale Beweging, e^ter  
beslist over hun legaliteit. De Beweging 
krijgt ook zeggenschap over hun financiën. 
Haar invloed zal dus niet gering zijn.
Het betekent ook dat de macht van de Pa
lange, die deel uitmaakt van de Nationale 
Beweging, groter zou kunnen worden. De 
Palange was de tweede fascistische bewe
ging die in Spanje voor de oorlog gevormd 
werd. De Fsdange Espanola werd in okto
ber 1933 opgericht door José Antonio 
Primo de Rivera. Zijn vader, generaal 
Miguel Primo de Rivera, heeft het land 
zeven jaar, van 1923 tot 1930 als dictator 
bestuurd.
Het ging José Antonio vooral om het be
houd van de Spaanse cultuur en het ont
wikkelen van een eigen Spaanse ideologie. 
In 1934 ging de Palange een fusie aan met 
de nationaal-syndicalistische JONS. Na een 
bezoek aan Duitsland in hetzelfde jaar, dat 
voor hem een teleurstelling werd, pro
beerde José Antonio de beweging een an
dere koers te geven. In tegenstelling tot de 
jongeré leden was hij een tegenstander van 
het gebruik van geweld. Hoewel hij in zijn 
oprichtingsrede had gesproken over de 
„dialectiek van de vuist en de pistolen”. . . 
Na een proces voor een volksrechtbank is 
hij op 20 november 1936 in de gevangenis 
van Alicante gefusilleerd.

EEN COMPROMIS

In zijn toespraak (het was zijn eerste tv- 
rede sinds iuj in januari 1974 règeringslei- 
der werd) zei premier Arias; „Ik weet heel 
goed dat voor sommigen deze stap uiterst 
klein lijkt en anderen deze als zeer groot 
beschouwen”, maar, zo merkte hij op, „de 
plannen geven hoop en zijn in overeen
stemming met de Spaanse werkelijkheid”. 
De regeringsvoorstellen zijn bij groeperin
gen van links en het centrum zoals de 
Christen-Democraten, niet in goede aarde 
gevallen. Volgens sonunigen wordt 70 pro
cent van de 35 miljoen inwoners uitgeslo

ten. Anderzijds beschrijven regeringskrin
gen de voorstellen als een compromis. Hier 
en daar wordt wel toegegeven dat de in
houd niet geheel overeenkomt met de wen
sen van de premier. Men veronderstelt dat 
Franco, hersteld van zijn ernstige ziekte, 
persoonlijk ingegrepen heeft om de ont
wikkelingen onder strakke controle te 
houden. De gebeurtenissen in het bumland 
Portugal hebben zeker stimulerend in deze 
richting gewerkt (Een hoge NAVO-officier 
heeft na een bezoek aan Lissabon ver
klaard; „De zogenaamde Portugese bond
genoten zijn radicalere communisten als 
die in Hongarije en in Polen”). Het ge
dwongen aftreden van minister Canabillas 
in oktober j.L, omdat hij de pers teveel 
vrijheid gaf, gevolgd door dat van minister 
en vice-premier Bairero, die uit sympathie 
ontslag vroeg, zijn niet zonder betekenis 
geweest.

Londen, december 1974
Gr K. Timmerman

Ruime mogelijkheid kiezen 

Goede Gemeente bestuurders

Als het parlement akkoord gaat met het 
regeringsvoorstel de geldelijke 
vergoedingsregeling voor raadsleden Ije- 
langrijk te verbeteren ontstaat in ruime 
mate de mogelijkheid goede gemeentelijke 
bestuurders te kiezen. Dit heeft burge
meester J. Hoekstra van Nijkerk vorige 
week zaterdag te Utrecht gezegd als voor
zitter van de Vereniging van christelijk-his- 
torische leden van gemeente- en provincie
besturen. Deze . vereniging hield haar 
jaarvergadering-1975.
Tot dusverre was het vaak niet mogelijk, 
gezien de minimum-vergoeding voor vele 
uren arbeid voldoende kandidaten van di
verse pluimage te vinden voor het raads
lidmaatschap. Het werk van de gemeente
raden ondervond daarvan nadelen. „Heb
bende gemeentebestuurderen tij dig oog ge
had voor de veiligheid van de individuele 
burger, voor de reinheid van ’t milieu en 
voor ’t milieubeheer?”, vroeg burgemees
ter Hoekstra. Hij zéi voldaan te zijn over de 
ruimere recruteringsmogelijkheden voor 
raadsleden. Daardoor zal het mogelijk zijn 
veel aandacht te besteden aan onderwer
pen als stadsvernieuwing, verbetering van 
wooncultuur en de werkgelegenheid. 
„Deze onderwerpen zijn immers in deze 
tijd van democratisering, met inspraak en 
sociale begeleiding, aan de orde van de 
dag”.

H. L.
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a n d e r e  i m p r e s s i e s

De bezoekers van de algemene vergade
ring van de CHU plegen elkaar teïkerikere 
te ontmoeten in de direkte nabijheid van 
het koffiebuffet, óm vervolgens, genietend 
van een zojuist gekregen boïknak-sigaar, 
het vergaderhol te betreden, onder voort
zetting van de kout. Tegen hun kennelijke 
verwachting in misten velen van hen daar
door de rede van onze voorzitter Van Ver- 
schuer, want al waren er twee dagen voor 
de besluitvorming uitgetrokken, het be
stuur had het z^ere  voor het onzekere 
genomen, en prompt op tijd de vergader- 
trein in gang gezet. Een Jaarbeursbode in 
pak en pet kwam trouwens al spoedig in
formeren hoe laat men dacht de bijeen
komst te besluiten.

Algemene vergadering van de CHU over 
voornamelijk het onderwerp: CDA. Plaats 
van handeling, een afgeladen zaal, ergens 
zevenhoog- op-een hoek in Utrecht. De 
sto'elen zijn nog warm van de NVSH, die 
ook dit conferentieoord had gekozen voor 
het nemen van ingrijpende besluiten. De 
CHU-vergadering krijgt al snel een pittig 
karakter, en overtreft daarin de Jaar- 
beurskoffie verre in kwaliteit. Dat zit er 
ook wel in als je je leden loslaat op een 
onderwerp waarover ze zeven, acht jaar 
de kop is gekgezeurd.
Gelukkig, één vrouw blijkt 800 man te erg. 
Mevrouw Haars treedt op als voorzitter, en 
maakt de heren (metterdaad^ duidelijk dat 
ze wel goed moeten beseffen wat ze doen 
als ze in een bui van royale goedmoedig
heid vinden dat de vrouw inderdaad moet 
worden geëmancipeerd. De voorzitster 
krijgt het respect dat ze stellig verdient, en

aan het eind van de avond blijkt ze zelfs 
over de autoriteit te beschikken om e&it 
nog gauw even venijnig wordende discus
sie af te kappen en met één hamerslag de 
gemeente naar huis of logeergelegenheid te 
sturen.

De vrijdagavond is achteraf te analyseren 
als een voorspel met rare streken, venij
nige geluiden, gevoelige snaren en close 
harmony. De zaterdag, wat zal die bren
gen?./Het Uniebestuur, moe maar nog niet 
tot slapen in staat, maakt er een goeddeels 
doorwaakte nacht van in het hotel waar 
het bivakkeert. De zenuwen overeten, 
nietwaar? De rust is al weergekeerd als 
klokke vijf paniek onder het hotelperso
neel uitbreekt: Uniebestuurslid vermist!

Het gaat om CHJO-voorzitter Chris van 
Gulyk, wiens bed onbeslapen blijkt. Het 
vermoeden dat hij is ontvoerd noch mis
handeld, doch tevreden slaapt in zijn eigen 
Amsterdamse bed, blijkt achteraf correct. 
Hij wist van zijn gereserveerde hotelbed 
niets af.

Zaterdagochtend, tien uur. Hetzelfde tafe
reel, een Unie-voorzitter die het motto 'tijd 
is tijd, afspraak is afspraak’ huldigt, dus 
diverse CHU’ers die zijn belangwekkende 
woorden missen. Het gebeuren grijpt deze 
maal plaats in de grote Jaarbeurs
congreszaal. Beneden, op het podium, het 
bestuur achter een lange tafel, die is be
hangen met CH-affiches. De goedgeperste 
broekspijpen van de voorzitter gaan schuil

achter een biljet dat eraan herinnert dat P.
G. V. Delden lijsttrekker was voor de CHU 
lijst 6. De gedachte dat dit en andere affi
ches er hangen als bewijs van de antiquari
sche waarde die CHU-, ARP- en KVP- 
rqambiljetten zullen krijgen, lijkt zo vroeg 
op de morgen nog ietwat voorbarig. De 
stemming over de CDA-statuten moet im
mers nog beginnen.
De spanning, de sfeer neemt toe., Het gerit
sel van vlaggetjes (blauw als je voor bent, 
geel als je ertegen stemt) ondersteunt het 
geroezemoes. Ik vind dat het CDA zeker 
het stemprocedé van onze CHU moet 
overnemen, als een soort cultuurgoed. Wat 
ons betreft geen dure stemmachine zoals 
D’66 die hanteerde. En die haar trouwens 
geen stem extra heeft opgeleverd, zoals zij 
zich nu wel realiseert. Gewoon papieren 
vlaggetjes, dat staat zo fleurig.

De voorzitter - Van Verschuer zelf leidt het 
gebeuren vandaag - neemt het woord. Hij 
toont zich meester in het gebruik van de 
microfoon. Door zich dicht naar hetpraat- 
ijzer toe te buigen laat hij zijn stem in 
belangrijke passages van zijn verhaal aan
zwellen. Dr. Kruisinga houdt een 
praktisch-politiek betoog waarin hij hoop 
op een CDA-kamerfractie verwoordt, 
CHU-fractieleider in de Eerste Kamer 
prof. dr. Van Hubt toönt op zijn eigen hu
moristische wijze aan, dat alleen al het 
onderwijsbeleid van het huidige kabinet 
wat hem betreft zo ongeveer voldoende is 
om de ploeg van Joop eens zeer ernstig te 
onderhouden.

De CDA-statuten. Op vrijdagavond is er 
gediscussieerd, op deze zaterdag komt het 
aan op stemmen over 40 artikelen en des
gewenst over enkele van de honderden 
amandementen. Dat wordt een lange zit, 
denkt iedereen. Wie het niet meer houdt 
zonder koffie mag wat mij betreft naar 
achteren, spreekt de voorzitter. Helaas 
voor hen blijken spectaculaire elementen 
als de motie-Scholten en de stemming over 
de formulering van het udgangspunt al on
der de hamer te zijn geweest, eer hun koffie 
koud en genuttigd is. Er dreigde herhaling 
van de discussie van gisteren, iemand viel 
uit zijn rol door zijn eigen interruptie van 
de voorzitter te doorkruisen met de op
merking ’ik heb graag stilte in mijn kerk’, 
maar de voorzitter was niet te vermurwen. 
Stemmen dus. Rode blossen op de wangen 
van de sneltreinvaart waarin moet worden 
gebladerd, gelezen en gevlagd. Krijgt de 
voorzitter soms honger, fluistert iemand. 
Het lijkt erop, in ieder geval hoeft de 
lunchkoffie niet koud te worden. Kruisinga 
plukt van pure opluchting aan de punt van 
zijn neus, een trilling in de stem van voor
zitter Van Verschuer verraadt blijdschap, 
de heren Steenkamp en Andriessen, velen 
uwer welbekend, bereiden vermoedelijk 
op rij vijf een feestje voor.
Klokke half één: een laatste stemming over 
het gehele statuut inclusief moties en mach
tigingen krijgt de steun van allen, op onge
veer 20 gele vlaggetjes na.
Het CDA is er bij de CHU door. Een 
staande ovatie volgt. Voor wie? Voor het 
CDA? De Unievoorzitter? Het Unie
bestuur?

Drie minuten later, op weg naar de lunch
tafel, ontmoet ik een vroegere CHU- 
kennis, die destijds meende te moeten be
danken vanwege de opstelling van de CHU 
tegen het CDA. Hé, jij hier? Jazeker, terug 
in moeders nestje!
Aan de volgende algemene vergadering 
van de CHU moest maar een reünie wor
den gekoppeld___

G. H. van der Boom.

Voldoening bij Statenkring Kampen?
De Statenkring Kampen van de CHU 
heeft met genoegen geconstateerd dat 
door de algemene vergadering van za
terdag 8 februari jl. praktisch met al
gemene stemmen de overgangsbepa
lingen als toevoeging aan de statuten 
van het CDA in wording zijn aange
nomen. Zij heeft met een aantal 
kiesverenigingen in de lande deze be
palingen ingediend met het doel pri
mair onze Tweede-Kamerfractie hier
door die ruimte te verschaffen, die zij 
nodig heeft voor haar beleid vanuit 
haar positie in de oppositie, niet alleen 
voor nu maar juist ook voor de toe
komst.

Onze fraktie onder de voortreffelijke 
leiding van de heer Kruisinga verdient 
deze ruimte. Hierdoor alleen is het 
mogelijk dat zij haar beleid kan conti
nueren op de door haar gevoerde wij
ze, niet polariserend maar zoekend 
naar toch steeds weer positieve ele
menten van samenwerking en waar 
nodig duidelijk haar afkeuring uitspre
kend ten aanzien van het hui^ge Imbi- 
net. Mogelijkheden om haar strijd 
tegen het kabinet-Den Uyl voort te 
kunnen zetten in het belang van een 
zeer groot volksdeel, denkend aan 
middenstand, landbouwers, onderne
mers, maar ook aan werknemers.

waarbij de huidige problematiek van 
de onverantwoorde en niet te tolere
ren grote werkloosheid een grote rol 
speelt.
Mogelijkheden om geen bijwagen van 
de socialisten te worden maar een e i- ' 
gen identiteit den volke te kunnen blij
ven tonen.
Onze fraktie is het meer dan waard, 
ook door haar dapper principieel op
treden naast het politiek-maatschap- 
pelijke. Dit getuigt, bij zowel 
fractievoorzitter als de gehele fractie 
van groot staatsmanschap. De verga
dering van zaterdag 8 februari heeft 
door het aaimemen van het

CDA-

STUDIEDAGEN
Dit voorjaar worden er in samenwerking 
met de wetenschappelijke instituten van 
ARP, CHU en KVP een drietal studiedagen 
georganiseerd.

Studiedag Energie:
dinsdag 18 maart van precies 15.00 - 22.00 
uur in De Doelen te Rotterdam.

studiedag Inkomensbeleid:
zaterdag 5 april van precies 10.00-17.00 uur
in de Jaarbeurs te Utrecht.

Studiedag Vrouwenemancipatiebeleid: 
maandag 12 mei van 10.00-17.00 uur in de 
Jaarbeurs te Utrecht.

Alle leden van het CDA alsmede alle andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. In 
verband met de beperkte deeU
namemogelijkheden moet u zo snel 
mogelijk reageren.

Aanmeldingen schriftelijk bij: KVP-
bureau, t.a.v. Agnes van der Putten, Mau- 
ritskade 25, Den Haag.

Telefonische inlichtingen: Agnes van dei 
Putten, 070-653934.

Dank aan Unievoorzitter en 

fractievoorzitter

Na afloop van de conference van KVP, 
ARP en CHU hebben we er behoefte aan, 
het volgende in „de Nederlander” te doen 
opnemen, in de hoop, dat aUe leden van de 
CHU dit lezen.
Een woord van bijzonder hartelijke dank 
aan bnze voorzitter van de Tweede Kamer
fractie van de CHU en onze Unie
voorzitter n.1. dr. R. J. H. Kruisinga en mr. 
O. W. A. Baron van Verschuer, voor de 
bewonderenswaardige wijze, waarop ze 
tijdens deze conference de CHU-delegatie 
geleid hébben en hun invloed konden doen 
gelden bij het bespreken en vaststellen der 
toekomstige statuten van het CDA.
Door subtiele manier van benaderen, en 
geduld, en met gediscussieer en eindeloos 
gepraat kwam de besluitvorming toch op 
een prettige manier tot stand.'
De CHU delegatie (bestaande uit 20 perso
nen), kwam bij ieder punt tot volledige één
stemmigheid.
Er is steeds rekening gehouden met de vo
gels van diverse pluimage binnen de Unie 
en met de in de algemene vergadering van 7 
en 8 februari 1975 genomen besluiten. 
Nogmaals spreken we onze bijzondere

waardering uit voor de wijze, waarop de 
heren Van Verschuer en Kruisinga hun taak 
opvatten.

De CHU-delegatieleden 
A. C. Ybema-Fortgens en 
mr. H. K. J. Beernink.

BIJEENKOMSTEN 
VAN CHU/CDA
In de komende weken zijn er de volgende 

.bijeenkomsten, waarvoor bijzondere aan
dacht gevraagd wordt:

vrijdag 28 februari:
|in „Salvatorie" te Breukelen (aanvang 20 
uur), spreekbeurt mevrouw mr. E. A. Haars, 
maandag 3 maart:
te Hattem, spreekbeurt Tweede-Kamerlid 
H. Wisseling (CHU), 
donderdag 3 april:
gezamelijke bijeenkomst ARP/CHU en 
KVP te Bergen op Zoom, spreker CHU- 
fractievoorzitter dr. R.J.H. Kruisinga.

amandement-Scholten duidelijk haar 
waardering uitgesproken.
Steenwijk,

J. Kiers, sekretaris
Statenlaing
Kampen.

Waar spreken 

CHU-politici ?
Donderdag 27 februari, Hardenberg: dr. R.
J. H. Kruisinga; Gramsbergen: H. Wisse- 
link.
Vrijdag 28 februari, Makkum (Fr.): drs. G. 
van Leijenhorst.
Vrijdag 28 februari, Breukelen; mevrouw 
mr. E. A. Haars.
Maandag 3 maart, Hattem: H. Wisselink; 
Sprang/Capelle: dr. R. J. H. Kruisinga; Rot
terdam (studentenforum): mr. W. Schoften.

I Vrijdag 7 maart, Eibergen: H. Wisselink; 
I Haarlem: mr. W. Schoften, 
j  Maandag 10 maart, Hüversum: politieke 
scholingscursus vrouwen, drs. G. van 
Leijenhorst.
Woensdag 12 maart, Hilversum: CHU/ 
ARP/KVP, drs. G. van Leijenhorst. 
Donderdag 13 maart, Alphen aan de Rijn: 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Maandag 17 maart, Hillegom: H. Wisse- 
link; Winsum (Gr.): onderwijsbijeenkomst, 
drs. G. van Leijenhorst; Hillegersberg: mr. 
W. Schoften.
Donderdag 20 maart. Alkmaar: onderwijs
bijeenkomst, drs. G. van Leijenhorst; Har
denberg: mr. H. K. J. Beenünk.
Vrijdag 21 maart, Lopik: drs. G. van Leijen
horst.
I Maandag 24 maart, Dedemsvaart; H. Wis- 
I selink; Kampen: drs. G. van Leijenhorst. 
Woensdag 26 maart, Nijverdal: H Wisse- 
link.
Donderdag 27 maart, Gouda: scholieren 
pedagogische academie, drs. G. van Leijen
horst.

 ̂Zaterdag 12 april, Amersfoort: onderwijs
bijeenkomst drs. G. van Leijenhorst. 
Zaterdag 19 april, Amersfoort: landelijke 
onderwijsbijeenkomst, drs. G. van Leijen
horst.
Donderdag 3 april, Bergen op Zoom: ARP/ 
CHU en KVP, sprekers dr. R. J. H. Krui
singa en prof. dr. P. Steenkamp.
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er over
De redactie van „de Nederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

DE BIJZONDERE VERGADERING IN UTRECHT

Een ontzettend belangrijke vergadering, de 
algemene vergadering van de CHU te 
Utrecht. Op vrijdagavond veel gedebatteer 
over artikel 2 der statuten. Over de woorden 
Evangelie, Bijbel, God’s Woord. Zaterdag 
bleek, dat de meesten de voorkeur gaven 
aan het woord Evangelie. Tot teleurstelling 
van de anderen, die aan de Bijbel de voor
keur gaven. Gelukkig werd - practisch una
niem - de motie Beemink aangenomen, die 
nader omschreef, wat onder Evangelie 
moet worden verstaan n.1.: de gehele Bij
bel, met God’s geboden en beloften. Als 
geboren Veluwenaar en sinds een twintig
tal jaren wonend in Zuid-Limburg kon ik 
mij achter die motie scharen. Ik kan nu al 
zeggen, dat de KVP in Limburg, die ik van 
nabij zeer goed ken, met de inhoud van de 
motie-Beemink geen moeite zal hebben. 
Van de KVP in Groningen en Zuid-HoUand 
ben ik niet zo zeker.
In de wandelgangen heb ik later nogal be
angstigende klanken gehoord, in de trant 
van: „Ik zie het niet meer zitten” , „Wat 
gaat er nu gebeuren” . „Kan ik nog langer 
bij de CHU blijven?” enz. enz.

Unievrienden. Ruim 5 jaar werken in Lim
burg de drie Christen-Democratische par

tijen samen. Met één program en één 
CDA-lijst.
Gevolg: In de gemeente Heerlen, Kerkra- 
de, Brunssum, Hoensbroek, Maasbracht, 
Venray, Urmond en Ubach over Worms zit 
een man van de CHU in de Raad. In Bruns
sum hebben we een CHU-wethouder (een 
plaats van ongeveer 25000 inwoners). In de 
Staten van Limburg zit een man van de 
CHU. Allen met eigen lijst hadden we dit 
nooit kuimen bereiken, wel door samen
werking in CDA-verband.
Als leraar Geschiedenis en Staatsinrichting 
ervaar ik dagelijks in de praktijk, dat de 
jeugd het niet meer ziet zitten in gescheiden 
optreden. De jongelui, die nog bereid zijn 
Christelijke politiek te steimen, eisen een 
gezametdijk optreden.
Tot slot. Op de a.s. jaarvergadering in het 
voorjaar hoop ik Beemink c.s. weer te 
ontmoeten. Tot dan.
Heerlen

G. van Malkenhorst,
raadslid Heerlen en
Voorzitter Kamerkring Maastricht
(omvattend de gehele provincie
Limburg)
(Van Redaktiewege bekort)

NIEUWE RICHTLIJN 
TER BESTRIJDING V A N  
VROUWENDISCRIMINATIE
(van een correspondent)
De Europese Commissie heeft dezer 
dagen nieuwe voorstellen gedaan om 
de positie van de vrouw te verbeteren. 
Al eerder ontwierp ze een richtlijn voor 
gelijke beloning van vrouwen en man
nen die gelijk of gelijksoortig werk ver
richten. Die richtlijn werd op 17 de
cember vorig jaar door de Raad goed
gekeurd. Nu heeft de Commissie een 
nieuwe richtUjn ontworpen die de 
achterstelling van vrouwen bij mannen 
wat betreft „toegang” tot de arbeid, 
beroepsopleiding, carrièremogelijkhe
den enberoepsvoorwaarden uit de (Eu
ropese) wereld moet helpen.

De Commissie wil dat een jaar na aan
vaarding van de richtlijn door de Euro
pese Ministerraad in. ^ e  lidstaten van 
de EG (Europese gemeenschap) alle 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
maatregelen worden opgeheven 
waardoor de vrouw wordt gediscrimi
neerd op grond van haar geslacht, haar 
burgerlijke staat of haar gezinsom
standigheden. In onze mannen-maat- 
schappij staat men nog veel te onver
schillig tegenover de vrouw. We willen 
door een voorhchtingscampagne be- 
zei Europees commissaris dr. Patrick 
Hillery op een persconferentie in Brus
sel.

RECHTSMIDDELEN

Vrouwen moeten volgens de nieuwe 
richtlijn niet alleen betere opleidings- 
en carrièremogelijkheden krijgen. Ze 
moeten ook over de rechtsmiddelen 
beschikken om een gelijke behande
ling af te dwingen. Voorts moeten ze 
beschermd worden tegen ontslag, ver
lies van positie of soortgelijke maatre
gelen die eventueel tegen hen worden 
getroffen als ze van die rechtsmiddelen 
gebruik maken.
Die richtlijn moet, aldus Hillery, wor
den aangevuld met een grote reeks an
dere maatregelen die voor een deel 
onder de verantwoordelijkheid van ^e 
lidstaten zelf vallen. De voorstellen

van de Commissie omvatten ook de 
inschakeling van het Europees Sociaal 
Fonds om opleidingsprogramma’s, 
speciaal voor vrouwen, van dè grond 
te krijgen en om voorlichtings
activiteiten te ontwikkelen om de 
vrouwen op hun rechten te wijzen. 
Het fonds biedt al de mogelijkheid van 
bijstand voor bijvoorbeeld herscholing 
van vrouwen boven de 35 jaar en jeug
dige werknemers onder de 25 jaar. 
Sinds 1972, toen het nieuwe fonds 
werd geschapen, heeft nog geen enkele 
lidstaat er een beroep op gedaan om de 
bevordering van de vrouwenarbeid te 
financieren. Hillery deed dan ook een 
dringend beroep op de lidstaten daar
voor meer het fonds aan te spreken. 
Meer en betere arbeidsplaatsen voor 
vrouwen kumien bereikt worden met 
regelingen en modelprojecten die met 
hi5p van het fonds tot stand kunnen 
komen, aldus Hillery.

FANTASIELOOS

De Europese commissaris wees erop 
dat vrouwen nog altijd te vaak in 
ondergeschikte en weinig perspectief 
biedende banen terechtkomen. Hij 
weet dat aan een „fantasieloze 
beroepskeuzevoorlichting en oplei
ding” . Werkgevers bezien sollicite-

EUCD hoopt op volledig 
vrije Portugese verkiezingen.
(van een medewerker)
Het bureau van de Europese Unie van 
Christen-Democraten (EUCD), dat 
midden februari in de Haagse Rolzaal 
vergaderde, heeft in een resolutie de 
hoop m eesproken dat de Portugese 
verkiezingen (12 april) in volledige 
vrijheid gehouden kunnen worden. De 
EUCD heeft tegelijkertijd steun toege
zegd aan alle politieke bewegingen in 
Portugal die zich op christen-democra- 
tische beginselen beroepen.
Het bureau nam geen beslissing over 
de verzoeken van twee Portugese par
tijen, het Centre Democratico Social 
(CDS) en de Partido da Democracia 
Christa (PDC), om als leden tot de 
UECD te worden toegelaten. De voor
zitter van de commissie buitenlandse 
politiek van de UECD, de Nederlandse 
KVP’er drs. W. K. N. Schmelzer, ver
klaarde op een persconferentie dat de 
contacten met de PPD (die nu samen 
met socialisten en communisten in de 
regering zit) nog niet zijn beëindigd. 
De EUCD heeft zich blijkens een pers
bericht van de Nederlandse christen
democraten van 4 februari, kort na de 
machtsovername op 25 april vorig 
jaar, met de PPD in verbinding gesteld. 
Op 22 november evenwel besloot een 
meerderheid van het PPD-congres zich 
te beschouwen als een sociaal-demo- 
cratische partij en derhalve aansluiting 
te zoeken bij de Federatie van Socialis
tische Partijen in de Europese 
Gemeenschap. De federatie heeft de 
aanvrage van de PPD niet in behande
ling genomen omdat slechts één partij 
per land wordt toegelaten en dat is 
voor Portugal de PSP van dr. Mario 
Soares.

VERSTERKING

De voorzitter van de EUCD, de West- 
duitser Kai-Uwe von Hassel, legde er

tijdens een persconferentie de nadruk 
op dat versterking van de banden tus
sen Portugal en de Europese Gemeen
schap van belang is om de democratie 
in Portugal te waarborgen. De EUCD 
zal, anders dan bijvoorbeeld de socia
listische federatie^, de haar verwante 
partijen in Portugal niet direct financi
eel steunen. Wel kan via de kassen van 
stichtingen geholpen worden bij poli
tiek vormingswerk, aldus Von Hassel.

GROTE ZORGEN

De Europese christen-democraten, die 
zich uitvoerig op de situatie in het 
Middellandse Zee-gebied beraden heb
ben, bleken zich grote zorgen te ma
ken over de naar him mening groei
ende invloed van de communisten in 
Portugal. Von Hassel wees in een rede 
op de ingrijpende gevolgen van een 
eventuele communistische machts
overname voor de NATO, de strategi
sche voordelen voor de Sovjet-Unie en 
de risico’s voor de ontspannings- 
politiek tussen Oost en West. Drs. 
Schmelzer bracht het belang van Malta 
voor de verdediging van de Europese 
zuidflank onder de aandacht.

In een andere resolutie heeft de EUCD 
geprotesteerd tegen „de onderdruk
king van de politieke vrijheden in 
Spanje”, een land waar ook christen
democratische partijen verboden zijn. 
In een dèrde besluit betreurt de EUCD 
„het wederopleven van de agressie in 
Vietnam” en'spreekt zij zich uit voor 
hervatting vah de vredesonderhande
lingen op basis van de Parijse akkoor
den.
In april hoopt de EUCD haar Europees 
Manifest te voltooien. Het ontwerp er
van is opgesteld door de ideologische 
commissie die nu, in nauw overleg met 
het bureau, de wijzigingsvoorstellen 
van de aangesloten partijen bekijkt.

rende vrouwen nog maar al te vaak 
als werknemers waarmee ze last krij
gen vanwege veel verzuim. Vrouwen 
krijgen in de regel te weinig opleiding 
en onderwijs. De onderwaardering be
gint al in het gezin en ze wordt op 
school voortgezet. Huwende vrouwen 
en vrouwen met kinderen hebben 
vrijwel geen kans op het opbouwen 
van een carrière, aldus Hillery.
De Europese Commissie raamt het 
aantal werkende vrouwen in de 
Gemeenschap op een 35 miljoen. Him 
gemiddeld aandeel in de Europese 
beroepsbevolking is 35 tot 40 procent. 
Nederland, Italië en Ierland steken 
daarbij, met 25 procent werkende 
vrouwen, mager af.
Een 35- of 40-jarige vrouw, die na een 
lange afwezigheid uit het arbeids
proces weer aan de slag wil, ziet zich 
vaak geplaatst voor moeilijkheden, 
zowel op beroeps- als op psychologisch 
vlak. Er ontstaan spanningen en frus
traties waartegen de vrouwen meer en 
meer gaan protesteren.

VERWUT

Niet aUeen werkgevers hebben een 
aversie tegen vrouwelijke werkne

mers. De Europese Commissie verwijt 
ook vakbonden, opvoeders en open
bare diensten discriminatie van de 
vrouw. Gelijke behandeling van de 
vrouw kan bereikt worden door twee 
soorten maatregelen. Enerzijds is er op 
een breed front actie nodig om de 
vooroordelen tegen keuzevrijheid van 
de vrouw op de arbeidsmarkt op te 
niimen. Anderzijds moet er erkenning 
komen van de bredere sociale dimen
sie van het moederschap, zodat vrou
wen de kans krijgen om hun gezins- 
verantwoordelijkheden te combineren 
met hun beroepsaspiraties.
De nieuwe richtlijn is „gekeurd” door 
vrouwen in het huis van de Europese 
Commissie zelf. Hillery vertelde dat hij 
een enquête heeft laten instellen. Van 
de 50 procent vrouwelijke ambtenaren 
die antwoord gaven, keurde 88 pro
cent de nieuwe EG-richthjn goed. 
Hillery gaf in antwoord op vragen 
overigens eerlijk toe dat er, ook bij de 
diensten van de Europese Commissie, 
slechts weinig vrouwen in hoge func
ties te vinden zijn. „Dat is fout, maar 
we willen die foute situatie verande
ren” , zo zei hij. De Commissie heeft 
een studiegroep aan het werk gezet om 
dit probleem te bestuderen.

VOORTGEZETTE POLITIEKE 
SCHOLINGSCURSUS
Het samenwerkingsverband van Rot
terdamse afdelingen van een negental 
landelijke vrouwenorganisatie, organiseert 
op maandag 3,10 en 24 maart en 7 april een 
vervolgcursus „politieke vorming” samen 
met politieke partijen.
Deze cursus is te beschouwen als een soort 
kader-training met de bedoeling het kiezen 
van een richting te vergemakkelijken.
De cursus wordt gehouden op kamer 15 van 
het Rotterdamse Stadhuis ’s-avonds om 8-

Behandeld zullen worden:
3 maart — beginselen 
10 maart — kiesstelsel 
24 maart — waardering van het werk 
7 april — overheidsbemoeiing 
Het cursusgeld bedraagt ƒ  10,— voor leden 
van politieke partijen en ƒ  12,50 voor 
anderen, te betalen door storting op 
gironummer 2914310 t.n.v. mevrouw J. de 
Raaf-Sluimer, Wildeveenstraat 6a te 
Rotterdan, telefoon 010-128849.
Op deze cursus is iedereen welkom.

Subsidie voor 

vrouwenafdelingen

De vrouwenafdelingen van de drie 
christen-democratische partijen, KVP, 
ARP en CHU hebben gezamenlijk een sub
sidie gekregen van ƒ  10.000. Deze subsidie 
is verstrekt door het nationaal comité „In
ternationaal jaar voor de vrouw 1975” . 
Het subsidiebedrag, dat dus ook ten goede 
komt aan de Centrale van CH-vrouwen, is 
bestemd voor activiteiten op het terrein 
van de emancipatie.
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CHU-fractie eiste aftreden van minister Gruijters
De christelijk-historische fractie in de 
Tweede Kamer heeft vorige week het af
treden geëist van minister Gruijters van 
volkshuisvesting en bouwnijverheid. Dit 
geschiedde, nadat de bewindsman het 
bouwprogramma-1975 gepubliceerd had. 
„Het zou minister Gruijters sieren, gelet op 
het volstrekt falend huisvestingsbeleid, de 
terbeschikkingstelling van zijn portefeuille 
zelf nadrukkelijk aan de orde te stellen. 
Mocht de heer Gruijters dit niet zelf doen, 
dan lijkt het niet ongewenst dat premier 
Den Uyl het aftreden bij het kabinets
beraad aan de orde stelt”, aldus fractie
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga in een 
commentaar namens de CHU-fractie op het 
bouwprogramma.

ACHTERBLIJVEN
„Er wordt verwacht dat het totale aantal in 
1975 in aanbouw te nemen woningen
102.000 of 115.000 zal bedragen. Dit bete
kent dat dit jaar en het komend jaar het 
produktievolume aanzienlijk zal achter
blijven bij de bouwvolumen die in 1972 en 
1973 werden bereikt” , aldus minister 
Gruijters in zijn bouwprogramma.
De bouwproduktie (in prijzen van 1973) 
zal volgens de cijfers die bij het opstellen 
van het bouwprogramma beschikbaar wa
ren in totaal voor de sector burgerlijke en 
utiliteitsbouw in 1974 hebben bedragen 
f 19.315.000.000. Met inachtneming van 
de beide werkgelegenheidsprogramma’s 
uit 1974 en de subsidiemaatregelen die op 1 
oktober 1974 van kracht werden om de 
nieuwbouw van woningen te stimuleren, 
wordt die bouwproduktie voor 1975 op 
f 18,6 miljard en voor 1976 op f 18,8 mil
jard geraamd, zo blijkt uit het bouw
programma.
Fractievoorzitter Kruisinga gaf namens zijn 
fractie het volgende commentaar:

KRITIEK
„Het volkshuisvestingsbeleid verdient zeer 
ernstige kritiek. Bouwminister Gruijters 
heeft in vrijwel elk Opzicht gefaald.
Het lijkt of met de bouw hetzelfde gebeurt 
als met de partij, die door de minister is 
opgericht. Beide storten thans volledig in. 
Op geen enkele wijze worden de in het 
kabinetsprogram (Keerpunt ’72) toege
zegde bouwdoeleinden van 170.000 hui
zen en 30.000 bejaardenwoningen ge
haald. Niet kwantitatief, ook niet kwalita
tief.

Minister Gruijters heeft de werkelijke si
tuatie in de bouw niet voorzien, ondanks 
herhaalde waarschuwingen van de CHU, 
en niet onderkend. Ook recentelijk zijn in 
formele schattingen van de zijde van de 
minister verkeerde schattingen. »
De minister is naar mijn oordeel voort
durend te laat met de signalering van de 
uiterst moeilijke werkelijke situatie in de 
bouw.

EERSTE VERANTWOORDELUKHEID
De minister die eerste verantwoordelijk
heid heeft voor deze gang van zaken, voor 
de belangrijkste achterstand in de bouw
programma’s sinds de oorlog, voor het 
belangrijkste percentage werkeloosheid, 
waar het om grote nood in tienduizenden 
gezinnen gaat, waar het een grote sociale 
problematiek betreft, is pas na nadrukke
lijke aandrang vanuit de Tweede Kamer 
bereid gebleken interviews voor Neder
landse pers, radio en televisie te geven. 
Deze houding is naar letter en geest vol
strekt in strijd met het beleidsplan voor de 
jaren 1971-1975 van D’66. De beleids
maatregelen waren onvoldoende, de uit
spraken van minister Gruijters dikwijls 
contraproductief. Beide hebben een zeer 
negatieve invloed op de bouwmarkt gehad.

NOODZAKELUK
Van de zijde van de CHU worden daarom 
met name de volgende maatregelen in elk 
geval noodzakelijk geacht:
1. voor het eigen huis moeten de onder

houdskosten thans zo spoedig mogelijk 
weer fiscaal aftrekbaar worden gesteld.

2. de werkgelegenheidsgelden in de bouw 
moeten in het bijzonder gericht worden 
op projecten voor de middenstand (on
derhoud, winkelinrichting, nieuw ge
rei),
projecten in de land- en tuinbouw (on
derhoud, vernieuwing boerderij, 
tuindersbedrij ven).
Deze projecten zijn zeer arbeidsinten
sief en komen terecht in sectoren, waar 
de nood door voortdurende inkomens
daling zeer groot is.

3. in de kleine kernen, dorpen en kleine 
steden lopen aanvragen voor bouw van 
huizen waar behoefte aan is, die niet 
worden gehonoreerd.
Hier moet de ambtelijke rompslomp 
worden doorbroken en tot directe uit
gifte van vergunningen worden overge
gaan.

4. de bouw voor speciale groepen moet 
worden versneld.
Wij doelen hier op
a. bejaarden
b. gehandicapten
c. alleenstaanden.

5. Meer nadruk moet worden gelegd op de 
stimulering van de bouw van het een- 
gezinshuis.
Bij iedere enquête blijkt opnieuw de 
grote voorkeur van de Nederlanders 
voor het eengezinshuis.
De bouw hiervan is betrekkelijk 
arbeidsintensief.
Derhalve is er thans meer dan ooit reden 
de bouw van het eengezinshuis te be
vorderen.

6. In de gezondheidszorg liggen tal van 
projekten gereed, waarmee naar arbeid 
verlangende bouwvakkers aan arbeid 
kunnen worden geholpen.
Met name denkt de CHU-fractie hierbij 
aan vernieuwing van inrichtingen voor 
geestelijk gestoorden, geesteszieken en 
de bouw van voorzieningen bij zieken
huizen, waardoor spreekuurbehan- 
deling en poliklinische voorzieningen 
kunnen worden verbeterd.

7. De investeringsaftrek moet worden 
j verhoogd en regionaal sterk verhoogd

worden toegepast, waardoor de groot
ste noodgebieden, zoals vrijwel de ge
hele Oostgrens van ons land en het 
Noorden eindelijk effectiever kunnen 
worden geholpen” .

Aldus het commentaar van de Tweede- 
Kamerfractie van de CHU op het 
bouwprogramma-1975. „Minister Gruij
ters”, aldus heeft het Tweede-Kamerlid T. 
Tolman (CHU) tijdens een spreekbeurt te 
Hardenberg gezegd, „heeft door een falend 
beleid de fundamenten gelegd voor een 
langdurige woningellende in de toekomst.

GEEN WAARDERING

Vorige week vrijdagavond, tijdens zijn we
kelijkse persconferentie, noemde premier 
Den Uyl de kritiek van met name de CHU- 
fractie „beneden elk peil” . Hij vond dat 
dergelijke exclamaties uit een oogpunt van 
parlementaire democratie weinig waarde
ring verdienen.
De premier zei, dat als de oppositie vindt 
dat een minister moet verdwijnen toch de 
minimale eis gesteld mag worden dat die eis 
op tafel komt als het beleid van de betrok
ken bewindsman in de Tweede Kamer aan 
de orde is.
„Tijdens de behandeling van de begroting 
van het departement van volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening, vorig jaar decem
ber, viel van de christelijk-historische ar

gumenten niets te merken”, zei drs. Den 
Uyl tot de op de persconferentie aanwezige 
journalisten. Hij vond de eis van de CHU- 
fractie inzake het aftreden van minister 
Gruijters „een losse flodder, een 
onbeargumenteerde zaak” .

TELEURGESTELD
Tijdens het weekeinde kwam er al een reac
tie van dr. R. J. H. Kruisinga op de woorden 
van premier Den Uyl tijdens de persconfe
rentie. „Premier Den Uyl is niet feitelijk 
ingegaan op de voorstellen van de 
christelijk-historische fractie. Daarom is de 
fractie teleurgesteld” , aldus de reactie. 
„De CHU-Tweede-Kamerfractie is daarom 
teleurgesteld, omdat premier Den Uyl ken
nelijk geen kermis genomen heeft van:
1. de scherpe kritiek van de CHU op het 

volkshuisvestingsbeleid bij de behande
lingen van de begrotingen-1973 en 
1974 van het departement;

2. het commentaar van de CHU op de 
bouwprogramma’s-1973 en 1974; de 
CHU sprak toen over papieren pro
gramma’s en dat is nu duidelijk geble
ken,

3. de vernietigende kritiek op de huur- en 
subsidienota, in welke kritiek de CHU 
de gevolgen voor de werkgelegenheid 
in de bouw reeds voorop stelde,

4. de motie-Tolman, waarin grote aan
dacht voor de woningbouw gevraagd 
werd.

De CHU zal dit alles nog eens aan premier 
Den Uyl doen toekomen. Herziening van 
zijn standpunt is dan voor hem mogelijk. 
Dat zal de CHU zeer op prijs stellen” .

ONJUIST
In de reactie namens de christelijk-histo
rische Tweede-Kamerfractie op de kritiek 
van premier Den Uyl werd herirmerd aan 
het feit, dat minister Gruijters eerst naar 
vragen van fractievoorzitter Kruisinga be
reid was voor radio en tv op te treden en 
vraaggesprekken te houden met schrij
vende journalisten. „De CHU waardeert 
het dat de premier op verzoek van de CHU 
ingreep in het voorlichtingsbeleid van mi
nister Gruijters. De minister-president zal 
evenwel ook in het beleid van de minister 
zelf moeten ingrijpen. Uit de opmerkingen 
van drs. Den Uyl tijdens zijn persconferen
tie blijkt, dat de premier zich met het beleid 
van minister Gruijters vereenzelvigt. De 
CHU vindt het volstrekt onjuist dat de 
premier zich in de gebruikte termen van het 
commentaar van de CHU afmaakt” .
De CHU, aldus de reactie, is van mening 
dat premier Den Uyl, inhoudelijk had moe
ten reageren op de voorgestelde zeven 
punten ter bestrijding van de werkloosheid 
in de bouw. Nu dat niet gebeurd is, zal de 
christelijk-historische fractie ten spoedigste 
in de Tweede Kamer op die zeven voorstel
len terugkomen. ^

Het ondernemingsklimaat
door; prof, dr, J, W. van Hulst, voorzitter CHU-fractie 

I Eerste Kamer
Het ondernemingsklimaat is nogal een vaag 
begrip, omdat het twee ongelijksoortige 
grootheden verbindt. De onderneming is 
een begrip uit de economie; het klimaat is 
een begrip uit de meteorologie. Vandaar 
dat we een uitdrukking als „het 
ondernemingsklimaat” beter kunnen aan
voelen dan definiëren. Welnu, dat klimaat 
gaat steeds killer worden, het mist de no
dige warmte, om van weldadige warmte 
maar te zwijgen. Ik bespreek thans een en
kel aspect met twee facetten.

TWEE FACETTEN

Als het klimaat voor de ondernemer in Ne
derland gunstig is, dan zijn de twee facetten 
de volgende:

a. de Nederlandse ondernemer investeert 
zijn kapitaal liever in eigen land dan in het 
buitenland,
b. de buitenlandse ondernemer zal bij 
voprkeur zijn geld in Nederlandse indus
trieën beleggen en niet elders.
Deze beide geldstromen creëren in ons 
land voor een belangrijk deel arbeidsplaat
sen. Wordt het klimaat voor de onderne
mer in Nederland ongunstiger, dan zien we 
beide geldstromen vanuit ons land weg
vloeien: zowel de Nederlandse ondernemer 
als de buitenlandse zoeken investeringen 
buiten onze grenzen. Dat deze problema
tiek ten aanzien van arbeidsplaatsen en

werkloosheid een rol sp>eelt, is voor ieder 
duidelijk.
Nu ga ik deze theorie toetsen aan de prak
tijk. Toen het kabinet-Biesheuvel aftrad, 
had de Nederlandse industrie in het buiten
land ruim f 2 miljard geïnvesteerd: om pre
cies te zijn f 2.148.000.000. Wat is er ge
beurd, nadat het kabinet Den Uyl optrad? In 
ruim een jaar tijd is het bedrag dat Neder
land naar buitenlandse industrieën heeft ge
bracht van f2.148 miljoen gestegen tot 
f3 3 2 5  miljoen, dat is een vlucht van be- 
drijfckapitaal in ruim een jaar van f 1.177 
miljoen.

OMGEDRAAID

Overtrof bij het optreden van het 
kabinet-Den Uyl het buitenlands geld, dat 
zijn weg naar onze industrie vond, met 
f 166 miljoen het Nederlandse geld dat 
naar het buitenland ging, thans zijn de za
ken precies omgedraaid.
Nu gaat er f 626 miljoen van ons eigen geld 
meer naar buitenlandse industrieën dan dat 
van over onze grenzen hier gemvesteerd 
wordt. Dat is in nog geen vijftien maanden 
tijds een verschil van f 166 miljoen positief 
naar f 626 miljoen negatief; het verschil 
bedraagt dus f 792 miljoen.
Economen moeten maar eens nagaan, hoe
veel arbeidsplaatsen ons deze achteruit
gang heeft gekost.

Van Hulst.
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PARLEMENTARiA
Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer

Kruisinga heeft kritiek 
op Genèvegroep
Bij de behandeling van de begroting van 
buitenlandse zaken in de Tweede Kamer 
heeft CHU-fraktieleider dr. R. J. H. Krui
singa scherpe kritiek geuit op het werk van 
de zogenaamde Genèvegroep van de Ver
enigde Naties. De Genèvegroep bestaat uit 
landen die meer dan een procent contribu
tie aan de V.N. afdragen. Kruisinga stelde 
dat deze groep de begrotingen voor de ge
specialiseerde organen van de V.N. zoda
nig beknotte dat het werk van een aantal 
van deze organen ernstig bemoeilijkt 
wordt.

Hij sprak in eerste termijn over „negatieve 
beïnvloeding van een noodzakelijke ge
zonde groei van de activiteiten van ver
schillende organen” , met name de ICAO, 
de IMCO, de WHO, de WMO en de lARC. 
Spreker vroeg een gespecificeerd oordeel 
van de bewindslieden.

In zijn repliek toonde de CH- 
woordvoerder zich ontevreden over het 
antwoord van staatssecretaris Kooymans. 
Hij noemde de aktiviteiten van de Genève
groep buitengewoon schadelijk voor de ak
tiviteiten van diverse organisaties en be
klemtoonde de betekenis van deze organen 
via de internationale contacten voor de 
vredespolitiek.

Kruisinga meende dat de Genèvegroep 
verantwoordelijk moet worden gesteld 
voor de vertraging van de pokkenuitroeiing 
in het kader van de Wereld Gezondheids
organisatie (WHO). Door beknotting van 
de financiële middelen is zijns inziens ook 
het werk van het Internationaal buro voor 
Kankeronderzoek (lARC) vertraagd; de 
noodzakelijke voorschriften voor milieu
bescherming met betrekking tot de scheep
vaart, in het kader van de IMCO en de 
totstandkoming van maatregelen op het 
terrein van de meteorologie zijn naar zijn 
mening achtergeraakt. Spreker zei voor de 
aktiviteiten van de Genèvegroep op dit ter
rein geen goed woord over te hebben. De 
CHU zal de aktiviteiten hinderlijk blijven 
volgen.

KRUISRIDDER

In zijn antwoord merkte staatssecretaris 
Kooymans op dat Kruisinga zich bijna als 
een kruisridder tegenover de Genèvegroep 
opstelde.
Hij beklemtoonde dat de gespecialiseerde 
organisaties van de V.N. een doelmatig en 
efficiënt financieel beheer moeten voeren. 
Kruisinga draait zijns inziens de zaak om 
door te stellen dat de Genèvegroep de ge
specialiseerde organisaties de nek om

draait. Hij heeft daarvoor aldus Kooymans 
echter geen bewijsvoering op tafel gelegd. 
De CH-woordvoerder reageerde hierop bij 
interruptie door te antwoorden dat hij de 
besprekingen over de begroting van de 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft bij
gewoond evenals het overleg inzake het 
internationaal kankeronderzoek en het ge
sprek over de miheuwetgeving voor de 
scheepvaart in het IMC. In alle gevallen 
zijn de begrotingen door de Genèvegroep 
zodamg gedrukt dat normale en belang
rijke werkzaamheden geen doorgang kon
den vinden, aldus Kruisinga.
Hij bestreed voorts de opmerking van de 
staatssecretaris dat sommige speciale
V.N.-organisaties niet effeciënt zijn geor
ganiseerd. Dat geldt naar zijn mening niet 
voor de door hem genoemde organen. Met 
name de IMCO en de WHO zijn beter 
georganiseerd dan tal van binnenlandse 
departementen, aldus spreker.

Staatssecretaris Kooymans wees er op dat 
de begrotingen van de gespecialiseerde 
V.N.-organisaties hanteerbaar moeten blij
ven en dat wildgroei moet worden voor
komen. Hij toonde zich bereid tot een na
der gesprek met Kruisinga over deze mate
rie.

ONTSPANNING

In zijn bijdrage aan het debat over buiten
landse zaken sprak Kruisinga voorts onder 
meer over de ontspanningspolitiek. Hij in
formeerde welke resultaten worden ver
wacht van de MBFR-besprekingen met 
name ter zake van de Nederlandse voor
stellen over de tactische nucleaire kernwa
pens; en de voorstellen van de zijde van het 
NAVO- en Warschaupact over de troepen
reductie. Bezorgd toonde spreker zich-over 
de ontwikkelingen aan de Zuidflank van de 
NAVO. Vooral de situatie in Portugal 
achtte hij - gelet op uitspraken van minister 
Soares - uiterst moeilijk.

Spreker onderstreepte dat dit kabinet, in
clusief de PPR-ministers zich akkoord heeft 
verklaard met de aanwezigheid van kern
wapens op het Nederlandse grondgebied. 
Hij informeerde waarom het Non- 
Prolifiratieverdrag door Nederland nog 
niet is geratificeerd.
Voorts vroeg Kruisinga nadere informatie 
over het stemgedrag van de Nederlandse 
delegatie in de V.N. terzake van ec 
Midden-Oosten problematiek en het op
treden van de PLO.

EUROPA

De CH-woordvoerder ging vervolgens in 
op de ontwikkelingen in Europees verband. 
Hij vroeg nadere verduidelijking van een 
uitspraak van premier Den Uyl die de soort 
samenwerking die in de gemeenschap tot 
stand wordt gebracht belangrijker achtte 
dan het tempo van de samenwerking.
Hij waarschuwde dat de beslissing om re
gelmatig, als dit nodig is, een topconferen
tie van Europese ministers te houden, niet 
mag leiden tot het uiteengroeien van de 
béslissingscentra.
Voor versterking van de Europese samen
werking achtte spreker oprichting van een 
regionaal fonds; een sociaal fonds en de 
bereidheid tot belangrijke bilaterale steun 
gewenst. Van groot belang noemde hij de 
totstandkoming van een gemeenschappe
lijk Europees energiebeleid, 
lóaiisinga vroeg ook of de premier contact 
gehad heeft met de Engelse premier Wilson 
inzake het stemadvies van de Britse rege
ring over het referendum inzake de EEG. 
De CH-woordvoerder was verheugd over 
de beslissing van de laatste Europese top
conferentie om zo spoedig mogelijk recht
streekse verkiezingen voor het Europees 
Parlement mogelijk te maken. Het jaar 
1978 achtte hij in dit verband echter weinig 
realistisch.

H. van Spanning.

Kamercommissie behandelde 
Europese vraagstukken
(van een medewerker)
Minister Van der Stoel (buitenlandse za
ken) meent dat een afwijzen van regelma
tige ontmoetingen van de regeringsleiders 
in de EG grotere risico’s met zich mee zou 
hebben gebracht dan een Europese Raad. 
Hij zei dat vorige week maandag tijdens 
een openbare vergadering van de Tweede 
Kamercommissie voor buitenlandse zaken. 
Weliswaar stond de behandeling van het 
regeringsverslag over het wel en wee van 
de Europese Gemeenschappen in 1973 op 
de agenda, de grootste aandacht was toch 
wel gewijd aan meer actuele zaken.
De bewindsman ontkende de suggestie van 
het CHU-kamerlid Scholten dat hij er van 
uitging dat Europa alleen verenigd zou 
moeten zijn indien het een socialistisch Eu
ropa zon worden.
,,Ik besef zeer wel dat ik Europese eenheid 
nodig heb om progressieve opvattingen te 
kunnen verwezenlijken.”
De Europese Commissie zou volgens Van 
der Stoel, zo vertelde hij de W D -er Berk- 
houwer op diens vragen, best wat meer 
initiatief kunnen tonen. Hij deelt de opvat
ting van de voorzitter van het Europese 
Parlement dat het onjuist is als commissa
rissen halverwege de rit de Commissie ver
laten en dat dan ook nog doen onder het

motto: „ik -wil terug in de politiek” . De 
Commissie is een politiek college en de le
den zijn dus politici, aldus Van der Stoel.

Mr. Scholten (CHU) gelooft niet dat er al in 
1978 verkiezingen voor het Europese Par
lement gehouden kunnen worden. Hij 
vindt dat de tijd daarvoor te kort is. Eerst 
moet de Europese Ministerraad nog een de
finitieve beslissing nemen, de nationale 
parlementen moeten de overeenkomst rati
ficeren, de politieke partijen moeten zich 
voorbereiden, enzovoort. Staatssecretaris 
Brinkhorst houdt toch wel vast aan 1978.

De regering zal inmiddels advies vragen 
aan de Kiesraad over eventueel noodzake
lijke wijzigingen die de kieswet moet on
dergaan.

REGIONAAL BELEID

Vrijwel aUe leden van de Kamercommissie 
drongen aan op een regionaal beleid. Het 
regionale fonds moet nog één hobbel ne
men (volgens staatssecretaris Brinkhorst 
gaat het vooral om de Britse weigering 
Gemeenschapscontrole op de besteding der 
gelden toe te staan), maar de commissie 
meent dat er meer en ook andere zaken 
nodig zijn.

Buitenlandse zaken

NAVO EN VIETNAM DISCUSSIEPUNTEN 
BIJ LINKERZIJDE

Kruisinga werd op zijn wenken bediend

Gruijters houdt eerste persconferentie
Het wekehjks vragenuurtje in de Tweede 
Kamer bracht j.1. donderdag een succes 
voor CHU-fraktieleider Kruisinga. Resul
taat van zijn vraag is dat minister Gruijters 
vanaf dezelfde dag bereid is ter toelichting 
op zijn beleid de Nederlandse persmedia te 
woord te staan.
Tot op heden heeft de minister van volks
huisvesting een ruimtelijke ordening steeds 
interviews over zijn beleid geweigerd.
Dit najaar werden hierover van W D-zijde 
vragen gesteld bij de behandeling van de 
begroting van Algemene Zaken. De pre
mier deelde toen mee dat minister Gruijters 
van oordeel was dat hij zijn beleid te allen 
tijde in het parlement behoort te verdedi
gen maar persoonlijk weinig animo te heb
ben om dit via de media te doen. De pre
mier zegde toen toe hierover met minister 
Gruijters contact op te nemen.
Het standpunt van de minister van Volks
huisvesting was tot op vorige week onge
wijzigd gebleven. In de Haagse Post schreef 
oud hoofdredakteur Brugsma onlangs een 
commentaar, waarin hij de houding van 
Gruijters - die oud journalist is - op vriend
schappelijke toon veroodeelde. Evenals 
Gruijters is Brugsma D’66-er.

BOUWPROGRAMMA

Aanleiding tot de vragen van Kruisinga 
vormde een mededeling in de uitzending 
van de NOS-rubriek „Den Haag Vandaag” 
van dinsdag j.I., waarin werd meegedeeld 
dat Gruijters er niet voor voelde om het 
juist verschenen bouwprogramma voor

1975 toe te lichten. De redakteur. Planken, 
voegde hieraan toe dat de bewindsman een 
dag tevoren wel voor de Engelse t.v. was 
gekomen.
Kruisinga diende hierop schriftelijke vra
gen aan premier Den Uyl in. In overleg met 
de Kamervoorzitter werd besloten dat deze 
vragen mondeling zouden worden beant
woord.
De CHU-fraktieleider wees in zijn vraag op 
de betekenis van een goede overheidsvoor
lichting. Hij achtte het aldus zijn toelichting 
onjuist dat minister Gruijters weigert voor 
de t.v. een toelichting op het bouwpro
gramma te geven; juist nu de situatie in de 
bouw zorgelijk is en de werkloosheid in 
deze sektor ongekend hoog._
Kruisinga vroeg premier Den Uyl, gezien 
zijn bijzondere verantwoordelijl^eid voor 
de overheidsvoorlichting, minister Gruij
ters te verzoeken op zijn besluit om niet 
voor de media verklaringen af te leggen, 
terug te komen.
In zijn beantwoording deelde Den Uyl mee 
dat minister Gruijters - gelet op de reakties, 
waarbij onder andere van lafheid gespro
ken was - zich thans bereid verklaarde de 
media te woord te staan.
Nog dezelfde dag hield de bewindsman een 
persconferentie en verscheen hij in de 
VARA-t.v. rubriek „Achter het Nieuws” . 
Voor de inhoud en reakties op het woning- 
bouwprogram 1975 zij verwezen naar het 
desbetreffende artikel elders in De Neder
lander.

H. van Spanning

De PvdA is tijdens het debat bij de begro
ting van buitenlandse zaken door enkele 
partijen aan de linkerzijde onder zware 
druk gezet om uitspraken te doen over de 
NAVO en Vietnam. Zoals bekend houdt de 
PvdA binnenkort een speciaal congres, ge
wijd aan de NAVO.
Deze situatie leidde tot uiterst kritische be
togen van de PvdA-woordvoerders Dan- 
kert en Ter Beek. Zij kregen echter weinig 
weerklank bij hun geestverwante ministers 
Van der Stoel (buitenl. zaken) eri Vredeling 
(defesie).

Bij de replieken zochten de PvdA- 
woordvöerders steun bij enkele uitspraken 
van de bewindslieden, waaruit zij de be
reidheid tot een kritische bezinning op de 
NAVO beklemtoonden. De PvdA is bereid 
de NAVO voorlopig het voordeel van.de 
twijfel te geven.

Van christen-deniocratische zijde werd de 
nadruk gelegd op de betekenis van de 
NAVO als instrument voor de vredespoli
tiek. Zij waarschuwden echter voor ver
zwakking van de NAVO. Kruisinga be
klemtoonde dat de CHU met het kabinet 
het nastreven van de vrede als een van de 
centrale doelstellingen voor de NAVO blijft 
zien. Dé CHU wil de NAVO beslist niet 
kritiekloos volgen maar zij acht dit bond
genootschap onmisbaar als instrument 
voor vrede en veiligheid.
De PPR-die ten aanzien van de NAVO een 
veel kritischer standpunt inneemt dan haar 
progressieve partner de PvdA kwam in het 
debat met een motie-Waltmans, waarin 
teleurstelling werd uitgesproken over het 
feit dat Nederland als lid van de NAVO 
medewerkt aan de voortdurende uitbrei
ding van de bewapening tussen het NAVO- 
en Warschaupact.

VIETNAM
Een tweede discussiepunt bij de linkerzijde 
vormde de positie van Vietnam. Vanuit de 
gehele linkerzijde (PvdA, PPR, PSP, D’66 
en CPN) werd aangedrongen op erkenning 
van de Voorlopige Revolutionaire Rege
ring van ZüidWietnam (VRR), en een meer 
kritische benadering van het bewind Thieu 
in Saigon.
Minister Van der Stoel antwoordde bereid 
te zijn tot overleg met de betrokken par
tijen, inclusief de VRR, om tot betere nale
ving van de Parijse akkoorden te komen. 
Erkenning van de VRR acht hij echter vol
kenrechtelijk onjuist. Ook meende hij dat 
de VRR slechts een klein gebied van Zuid- 
Vietnam werkelijk onder controle heeft. 
De overige partijen in de Kamer staan ach
ter het door Van der Stoel gevoerde beleid. 
Kruisinga informeerde naar de mogelijk
heid die de regering ziet om de tot stand- 
koming van vrije verkiezingen in Vietnam 
te bevorderen.

MOTIES
Ook hier werd de PvdA onder druk gezet 
door enkele moties. ,
Het meest Ver ging de communist Bakker. 
Hij vroeg in twee moties verbrefang van de 
betrekkingen met het bewind Thieu en het 
aanknopen van diplomatieke betrekkingen 
met de VRR.
PSP-woordvoerder Van der Spek vroeg, 
gesteund door PPR en CPN om erkenning 
van de Koninklijk^ regering van Nationale 
Eenheid in Cambodja.

Ook in dit onderdeel van de discussie 
kwam de belangrijkste motie van de PPR. 
Fraktieleider De Gaay Fortman vroeg in 
een motie om in de buitenlandse betrek
kingen en het diplomatiek verkeer geen 
onderscheid te maken tussen de regering 
Thieu en de VRR. Minister Van der Stoel 
heeft in zijn repliek gevraagd deze motie in 
te trekken.

H. van Spanning
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KAN HET ZO DOORGAAN ?
Al het rumoer om de vervanging van de 
Starfighter werkt soms als verdovings
middel bij de nog veel belangrijker vraag of 
onze defensie onder de huidige politieke en 
disciplinaire gegevens nog wel een realisti
sche en dus geloofwaardige zaak is. 
Oprechte twijfel hieraan treft men in steeds 
grotere mate aan bij vrijwel alle lagen van 
ons volk, maar ook in het buitenland. Ty
perend in dit verband is dat in een recent 
artikel over de Nederlandse defensie in een 
van de meest gezaghebbende en verant
woorde Amerikaanse dagbladen veel meer 
aandacnt geschonken werd aan de mening 
van de president van de W DM  (Vereni
ging van dienstpbchtige militairen) dan aan 
die van de legerleiding.
Onlogisch is dit ook niet omdat nu eenmaal 
de W DM  in de afgelopen jaren veel meer 
haar stempel op ons leger heeft gedrukt en 
haar zin heeft gekregen dan de chef van de 
generale staf. Met andere woorden, de poli
tieke invloed heeft het pleit gewonnen, 
waardoor automatisch de weerbaarheid se
cundair is geworden. De bezegeling van dit 
proces kan men binnenkort verwachten 
wanneer bezwaren tegen de dienstplicht op 
politieke gronden wettelijk erkend zullen 
worden.
Hierdoor ir, in feite de instelling van een 
staatscommissie, welke de wenselijkheid 
van een vrijwilligersleger dient te onder
zoeken, al een loze zaak geworden. Er be
staat immers al geen alternatief meer. Op 
de huidige basis doorgaan is zonder meer 
een onmogelijkheid geworden en hoe eer
der wij ons dit realiseren, hoe beter.
Dit wil uiteraard geenszins zeggen dat een 
vrijwilligersleger al de heersende proble
men zal kunnen oplossen of omzeilen. In
tegendeel, er zijn grote nadelen aan ver
bonden. Om er maar een paar te noemen:
1. ) Het is duur
2. ) Het is bij een oorlog van enige duur te 
klein aangezien geen of nauwelijks vervan
ging van geleden verhezen kan plaats vin
den.
3. ) Het kan, onder gespannen toestanden, 
een gevaar voor de democratie inhouden.
4. ) De praküjk elders leert dat het zedelijk 
niveau van de beroepsmilitairen van lage 
rang vrij laag ligt.

VERWORVENHEID

Ten slotte is een dienstplichtig leger een 
van de grootste verworvenheden van de 
democratie met als uniek voorbeeld Zwit
serland dat iedere dienstplichtige na eerste 
oefening naar huis stuurt met zijn wapen en 
50 patronen. Zelfs in grote steden als Zü- 
rich leidt dit zelden tot ongelukken of mis
daad.
Welk land kan dit nazeggen?
Afschaffing van de dienstplicht is een ne- 
derlaang voor de disciplinaire democratie. 
Men zal er in Nederland echter toch aan

moeten indien onze democratie het niet 
meer kan opbrengen een disciplinaire, ge
ëngageerde en geloofwaardige krijgsmacht 
te scheppen. Dit staat geheel los van de 
materiële voorzieningen. Bovengenoemde 
staatscommissie zou zich derhalve beter 
kunnen bezighouden hoe een vrijwillige 
krijgsmacht georganiseerd zou dienen te 
worden. Of deze er komen moet is helaas 
geen vraag meer want om onder de huidige 
(politieke) omstandigheden de heersende 
afgang nog te kunnen terugdraaien, lijkt 
uitgesloten. Dit drama (er is geen ander 
woord voor) houdt ten nauwste verband 
met de nucleaire bewapening waaromtrent 
in dit blad reeds regelmatig arükelen gedu
rende de afgelopen 5 jaar zijn gepubliceerd. 
Samengevat komt het neer op de vraag 
„wat is het nut van (taktisch nucleaire) wa
penen welke men, als het er op aan zou 
komen, toch niet zal kunnen of durven han
teren gezien de te verwachten retaliatie en 
escalatie?”
AUe morele bezwaren tegen nucleaire wa
pens worden hierbij buiten beschouwing 
gelaten alhoewel men ze zeker niet moet 
negeren of kleineren.
Zelfs in gezaghebbende militaire kringen in 
Washington zijn nu stemmen te horen dat 
het beter zou zijn van de 7000 in West 
Europa aanwezige nucleaire koppen er om 
te beginnen 5000 terug te halen of althans 
secundair op te steUen.
Dit is dus een heel nieuw geluid, dat voor 
ingewijden echter zeker niet onverwacht 
komt.

NIET HEEL GROOT

De kans dat dit werkelijk gaat gebeuren is 
echter nog niet heel groot, tenzij er een 
doorbraak in Wenen komt (onwaarschijn
lijk vanuit Russisch standpunt) of de NATO 
landen besluiten op korte termijn het 
evenwicht betreffende de conventionele 
bewapeningen met de Warschau Pakt lan
den te herstellen.
Dat de financiële consequenties hiervan
o.a. in Nederland acceptabel zouden zijn 
kan op dit ogenblik helaas betwijfeld wor
den.
Het vooruitzicht zal dus zijn dat West Eu
ropa met de dag onverdedigbaarder wordt 
tenzij wij bereid zijn van Speyk na te vol
gen. Dat het de Amerikanen langzamer
hand bang te moede wordt is begrijpelijk. 
Zij zullen ten slotte prefereren dat West 
Europa dan maar voornamelijk (indien niet 
uitsluitend) onder hun strategische nucle
aire parapluie komt, maar dan op Ameri
kaanse voorwaarden.
Dit betekent dus wel dat West Europa als 
onafhankelijke macht in de wereld geheel 
heeft afgedaan. Wij kurmen dan alleen nog 
zelf bepalen hoe lang wij onder deze parar 
pluie willen bhj ven en het onprettige alter

natief zal ons voorlopig wel van een koers- 
wending doen afzien.
De geschiedenis leert overigens dat dit wel 
eens plotseling zou kunnen verkeren indien 
de druk van de andere zijde te groot wordt 
of indien aan de bescherming van de para
pluie getwijfeld kan worden.
Een periode van grote onzekerheid en on
macht staat dan voor de deur.
Bij dit alles kan men de ontwikkeling van 
een geloofwaardig West Europees kernwa
pen geredelijk vergeten en wij behoeven 
hier niet rouwig om te ziin.
De algehele toestand inzake de defensie 
van West Europa is derhalve nog nooit zo 
somber geweest. Wat staat ons vandaag in 
Nederland met onze veronachtzaamde 
conventionele bewapening en onze onge
disciplineerde krijgsmacht te doen?
1) Zo spoedig mogelijk overgaan naar een 
vrijwilligersleger.
2) De conventionele bewapening in NATO 
verband aanzienlijk versterken en in 
evenwicht brengen met die van de War
schau Pakt landen. Dit zal geld kosten doch 
een groot gedeelte hiervan zal besteed 
kunnen worden in eigen land. Een en ander 
zal alleen politiék haalbaar zijn indien men 
ons volk eindelijk eens duidelijk maakt 
welke misleidende betekenis en waarde 
onze (goedkope) nucleaire bewapening 
heeft. Dit is nog nooit gebeurd. Een sterke 
minister van Defensie is hiertoe vereist.
3) Oefeningen voornamelijk plaats te doen 
vinden in Canada en West Duitsland. Ne
derland is zonder meer te klein voor ma
noeuvres op geëigende schaal.
4) Het opleiden van beperkte eenheden 
territoriale dienstplichtige troepen met een 
zeer korte oefentijd, uitsluitend gericht op 
lokale beveiliging en bestrijding van lucht
landingstroepen. Er zou hier van een zeer 
eenvoudige organisatie sprake moeten zijn, 
zoveel mogelijk lokaal (b.v. per provincie) 
georganiseerd eii met een eenvoudige 
overkoepeling.
5) Een daadwerkelijk streven naar een Eu
ropese Defensie Gemeenschap, desnoods 
eerst via bi-laterale afspraken.
6) Een duidelijke strategie met een afne
mend accent op nucleaire wapens.

GELOOFWAARDIGER

Bovengenoemde maatregelen zouden onze 
defensie veel geloofwaardiger maken en 
hierdoor zouden de onderhandelingen met 
het Warschau Pakt succesvoUer kunnen 
zijn. Momenteel hebben de Warschau Pakt 
landen geen haast. Waarom zouden zij 
deze hebben? Handhaving van de vrede is 
een sine qua non en uiteraard in de eerste 
plaats een politieke zaak. West Europa kan 
zich geen derde wereldoorlog permitteren. 
Anderzijds wil Nederland als onafhankeliik 
vrij land kunnen voortbestaan. In deze
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problematiek speelt onze krijgsmacht een 
belangrijke rol.
Grote controversen met de Sovjet Unie be
staan gelukkig niet meer, althans in veel 
mindere mate dan vroeger. Ook in dat land 
is de laatste jaren veel veranderd en het 
heeft er nieuwe grote zorgen bij gekregen 
in het Oosten.
De geschiedenis leert echter, en wel zonder 
uitzondering, dat een machtsvacuüm van 
enige omvang altijd opgevuld wordt van 
buiten. Ontwikkelingen in het Midden Oos
ten kuimen een dergelijk vacuüm in West 
Europa aan de kaak stellen indien wij op de 
ingeslagen weg doorgaan. Nederland en 
Denemarken zijn hier helaas de koplopers. 
Het kan inderdaad zo niet langer doorgaan. 
Alle verantwoorde partijen in Nederland 
dienen dit te beseffen en te aanvaarden en 
hun vaak misleide jeugd met de harde fei
ten te confronteren. Mogelijk zullen onze 
goed bedoelende vrienden in de PSP en 
PPR dit pas gaan begrijpen wanneer zij of 
hun kinderen in vreemde krijgsdienst ver 
van huis marcheren. Laat het zo ver niet 
mogen komen.

E. H. V . E.

Initiatief van KVP, ARP en CHU:

Verlaging vennootschapsbelasting met één punt
Volgende week komen de Tweede-Kamer- 
fracties van KVP, ARP en CHU met een 
initiatiefwetsontwerp over de verlaging 
van de vennootschapsbelasting met één 
punt, met terugwerkende kracht tot 1 ja
nuari van dit jaar. Ondertekenaars van het 
wetsontwerp zullen zijn de kamerleden 
Van Amelsvoort (KVP), Vermaat (ARP) en 
Scholten (CHU).

Met de verlaging van de vennootschaps
belasting zal naar raming een bedrag van 
f 130 miljoen gemoeid zijn. Het is de be
doeling tegen het einde van dit jaar te be
zien of de verlaging ook volgend jaar van 
kracht moet zijn.

De drie christen-democratische kamerfrac
ties, zo schreef het dagblad „Trouw” ter

CHU via tv .
De CHU verzorgt volgende week woens
dag 12 maart om 20.20 uur via Nederland 2 
de poMtieke tv.-zendtijd.
Fractievoorzitter Kruisinga spreekt dan 
over de werkloosheid en de sterk gedaalde 
woningbouw.
Eerste Kamerlid Piket stelt de bestrijding. 
van het internationale terrorisme aan de 
orde.

toelichting van het komend initiatief
wetsontwerp, zijn teleurgesteld dat de re
gering in de ingediende nota met geen 
woord heeft gprept over deze mogelijkheid 
om de werkloosheid te bestrijden en dat 
terwijl eind vorig jaar de Kamer een motie- 
Van Amelsvoort (KVP) aannam waarin om 
zo’n verlaging wordt gevraagd. Het staat 
nu al vast dat het kabinet er grote moeite 
mee zal hebben aan het initiatiefvoorstel 
zijn medewerking te verlenen.
De vraag: de vennootschapsbelasting om
laag of niet kwam volgens „Trouw” vorig 
jaar september al aan de orde toen minister 
Boersma (Sociale Zaken) zijn eerste nota 
inzake de bestrijding van de werkloosheid 
bij de Tweede Kamer indiende. Deze nota 
kon worden opgevat als een eerste schets 
van het kabinet hoe de harde (structurele) 
kern van de werkloosheid te bestrijden. 
Het kabinet kon toen echter verwijzen naar 
een vervolgnota, waarin concrete maatre
gelen zouden worden opgesomd.

INDRINGENDER

De vraag kwam opnieuw aldus „Trouw” 
maar toen veel indringender te berde toen 
de werkloosheid in november een specta
culaire stijging te zien gaf. Het kabinet 
achtte toen een injectie van drieëneenhalf 
miljard gulden noodzakelijk om de inzak
kende economie wat op te peppen. Een 
verlaging van de vermootschapsbelasting 
was daar echter niet bij. De KVP-er Van 
Amelsvoort diende echter een motie in 
waarin om deze verlaging werd gevraagd.

Minister Duisenberg (Financiën) verzette 
zich fel tegen de motie, maar hij kon niet 
verhinderen dat zij werd aangenomen. Hij 
beloofde aldus „Trouw” aan de uitvoering 
van de motie te zullen denken bij eventuele 
verder te nemen maatregelen tegen de 
werkloosheid. De confessionele fracties 
zijn daarom nu bijzonder teleurgesteld dat 
er over verlaging van de vennootschaps
belasting met geen woord wordt gerept.

„BENEDEN PEIL”

De financieel-economisch specialist van de 
AR-fractie dr. Arend Vermaat noemde 
tegenover de Sociaal-economische redak-. 
tie van ,,Trouw” deze houding van het ka
binet „onfatsoenlijk en beneden peil’,’. De 
regering had volgens hem temninste aan 
kunnen geven waarom zij niet aan verla
ging van de vennootschapsbelasting heeft 
gedacht. Vermaat vindt verlaging van deze 
belasting belangrijk, omdat aldus het be
drijfsleven „een adempauze” wordt ge
gund om zich te wapenen tegen de afne
mende rentabiliteit.
Het AJl-kamerlid is het pertinent oneens 
met onder meer de voorzitter van het N W  
Wim Kok die meent dat met deze verlaging 
„de winsten worden gespekt van bedrijven 
die het toch al goed gaat” . Zo’n bewering is 
volgens Vermaat „kortzichtig en demago
gisch” . Er zijn volgens hem maar enkele 
bedrijven die het goed gaat. Vele honder
den bedrijven hebben moeite het hoofd 
boven water te houden. Voor hen is een 
adempauze hard nodig.

De vraag vennootschapsbelasting omlaag 
of niet wordt nog ingewikkelder wanneer 
rekening wordt gehouden met de resulta
ten van het onderzoek van het Centraal 
Planbureau, zoals het kabinet doet. Daaruit 
blijkt dat er de laatste jaren per saldo meer 
arbeidsplaatsen zijn vernietigd dan gescha
pen. De gestegen loonkosten zijn hiervan 
de belangrijkste oorzaak. Voor een onder
nemer is het daarom vaak voordeliger ar
beidsbesparende investeringen te doen.

Op lange termijn is deze analyse volgens 
Vermaat wel juist. Voor de korte termijn 
geldt echter dat er ook investeringen moe
ten worden gedaan om de mensen aan het 
werk te houden.Daarvoor is volgens Ver
maat een verdere verlichting van de lasten 
van het bedrijfsleven een absolute voor
waarde.

INVESTERINGSAFTREK

De vraag kan hooguit zijn of een verlaging 
van de vennootschapsbelasting hiervoor de 
aangewezen weg is. Het is ook denkbaar 
een ruimere investeringsaftrek toe te staan, 
een mogelijkheid die ook in de AR-fractie is 
overwogen. De confessionele fracties heb
ben echter gezamenlijk overwogen voor 
een verlaging van de vennootschaps
belasting te kiezen. De CHU-fractie houdt 
nog een initiatiefwetsontwerp in petto om 
behalve de vennootschapsbelasting ook 
een ruimere investeringsaftrek op machi
nes e.d. toe te staan, zo berichtte het dag
blad „Trouw” .
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Energie is essentieel voor het voortbestaan 
van de geïndustrialiseerde wereld en is vol
strekt onontbeerlijk voor de opheffing van 
nood en gebrek in de „derde wereld”. 
Hoewel de fundamentele problemen van 
de energievoorziening reeds een aantal ja- 
ren werden onderkend, komen deze thans 
in allé scherpte aan de orde. Deze proble
men ontstaan door het volgende:
1. de eindigheid van de voorraden fossiele 

brandstoffen - vooral die van aardolie 
en aardgas - en de weinig elastische be
hoefte daaraan;

2. de snelheid waarmee deze voorraden 
bij het huidige verbruikspatroon van de 
geïndustrialiseerde wereld worden uit
geput;

3. de te groot gebleken afhankelijkheid in 
de voorziening met aardolie van een 
beperkt aantal olieproducerende lan
den;

4. de prijs van de belangrijkste energie
bron - aardohe -  is enkele malen hoger 
geworden dan de lage prijs in het verle
den;

5. de armste landen kunnen de hoge kos
ten niet opbrengen *.

De noodzaak tot:
1. het reserveren van voorraden fossiele 

brandstoffen voor specifiek gebruik 
door latere generaties;

2. het vermijden van verdere en blijvende 
relatieve schaarste en duurte van ener
gie, en

3. het verminderen van de stategisch- 
politieke afhankelijkheid

dwingt de geïndustrialiseerde landen - 
medé met het oog op de belangen van de 
ontwikkelingslanden - tot een zo snel mo
gelijke ontwikkeling van naar soort en her
komst nieuwe energiebronnen.
Op langere termijn is het vraagstuk van de 
schaarste aan energie oplosbaar. Om vol
doende tijd daarvoor te verkrijgen, is het 
dringend nodig tot beperking van het ener
giegebruik in de geïndustrialiseerde wereld 
te komen. Aldus het rapport over „Ener
giebeleid” van KVP, ARP en CHU.
De uitdaging is van een zodanige omvang 
dat nationale en internationale krachten 
moeten worden gebundeld en aUe beschik
bare industriële en technische mogelijkhe
den moeten worden ingezet **.
Voor doorstroming van bereikte resultaten 
en gevonden oplossingen naar landen die 
zelf niet tot de vereiste krachtsinspanning 
in staat zijn, moet worden gezorgd. 
Nederland heeft voor de oplossing van de 
energieproblemen veel te bieden aan we
tenschappelijk vermogen, technische ken
nis en ervaring, alsmede industriële capaci
teiten.
Een doelgerichte gemeenschappelijke in
spanning is echter nodig. VertrouwvoUe 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsle
ven en wetenschappelijke wereld is daar
voor de beste oplossing.
In het besef van haar eigen verantwoorde
lijkheid voor de energievoorziening dient 
de overheid alles wat in de samenleving 
zelf op aanvaardbare wijze kan bijdragen 
tot de oplossing van de energieproblemen, 
te stimuleren en - zo nodig - te steunen.

DWINGENDE BESLISSINGEN

Op de middellange termijn, d.w.z. 10 a 15 
jaar, moet met schaarste en zeer zeker met 
duurte van energie rekening worden ge
houden.
In Nederland zullen:
- het opbrengen van de hogere prijzen 

voor energie,
- de noodzaak tot beïnvloeding van ons 

levenspatroon ten einde de stijging van 
de vraag naar energie terug te dringen, en

- het beschikbaar stellen van zeer aanzien
lijke bedragen voor de ontwikkeling van 
nieuwe energiebronnen, de bezuiniging 
op het energiegebruik en de hulp aan 
ontwikkelingslanden

dwingen tot een groot aantal complexe be- 
shssingen, die hun weerslag zullen hebben 
op het dagelijks leven.

Deze beslissingen zullen o.a. ingrijpen in:
- verkeer en vervoer;
- wonen;
- milieu en ruimtelijke ordening;
- economische groei en welvaart;
- industriële structuur en werkgelegen
heid.
De te nemen beslissingen zijn derhalve in 
hoge mate politiek. Ondanks de gelukkige 
omstandigheid dat de, Nederlandse ener
giebalans op dit moment ongeveer in 
evenwicht is, zullen de duurte, de schaarste 
en vooral de afhankelijkheid van inge
voerde brandstof - vooral aardolie - voor 
Nederland even wezenlijk zijn als voor an
dere landen. Nederland heeft n.1. aanzien
lijke investeringen verricht en werkgele
genheid (raffinaderijen, chemische indus
trie, nationaal en internationaal vervoer) 
geschapen die afhankelijk zijn van inge
voerde energiedragers.
Omdat ons aardgas, evenzeer als aardolie, 
een eindige, schaarse en zeer hoogwaar
dige energiedrager is, dient het gebruik 
ervan zoveel mogelijk te worden gereser
veerd voor hoogwaardige en specifieke 
toepassingen (huishoudelijk gebruik en 
chemische industrie).
De zekerheid van een redelijke voorzie
ning in overige energiedragers dient te 
worden gewaarborgd. Met name dient de 
electriciteitsvoorziening, essentieel voor 
onze samenleving, te worden verzekerd. 
De gestegen aardgasopbrengsten dienen in 
de eerste plaats te worden gebruikt voor 
het creëren van nieuwe welvaartsbronnen 
inclusief het werkelijk oplossen van het 
energievraagstuk.
Ook het ontwerpen en uitvoeren van een 
goed doordachte, sociaal aanvaardbare en 
economisch uitvoerbare herstructurerings- 
politiek dient hiertoe te worden gerekend. 
Een deugdelijk programma van actie voor 
noodsituaties in de energievoorziening 
dient te worden ontworpen in overleg en 
samenwerking met de internationaal wer
kende energieleveranciers.

CONCLUSIES

Van alle niet-conventionele energiebron

nen lijken tot rond 1985 slechts zonne
warmte en windkracht een uiterst beschei
den bijdrage tot de energievoorziening in 
Nederland te kunnen leveren. Ditzelfde 
geldt ook voor synthetisch aardgas uit 
steenkool. Deze bijdragen kunnen bij de 
eeuwwisseling belangrijk zijn geworden. 
Tegen die tijd kunnen ook zoimecellen tot 
voldoende ontwikkeling worden gebracht.

Na de eeuwwisseling zou kernfusie de 
energiebehoeften gedurende duizenden ja- 
ren kunnen gaan dekken. Het gebruik van 

-aardolie, aardgas, steenkool en uranium als 
brandstof zal dan geleidelijk overbodig 
kunnen worden. De fossiele brandstoffen 
zullen dan voornamelijk kuimen worden 
gereserveerd voor chemie en bepaalde 
vormen van vervoer.

Internationaal gezien is het overigens 
noodzakelijk het onderzoek zodanig te 
richten dat naast de genoemde mogelijkhe
den opties worden verkregen op andere 
vormen van energievoorziening. Dit met 
het oog op veranderende inzichten in mi
lieu, voeding en welvaart van de gehele 
wereld.

Beperking groei energiegebruik

Er zijn duidelijke raakvlakken tussen ener
giebeleid en industriebeleid. Het verdient 
aanbeveling een nieuw nationaal indus- 
trieplan op te stellen waarbij met de nieuwe 
energiesituatie rekening wordt gehouden. 
Slechts dan kan worden bezien of de Ne
derlandse economische kracht kan worden 
behouden of versterkt zonder een extra be
roep op energiedragers.

Door een op vermindering van het energie
gebruik gerichte opzet van de ruimtelijke 
en temporele ordening en door een welo
verwogen vermindering van de behoefte 
aan verkeer en vervoer kunnen besparin
gen worden bereikt.
Omdat het gebruik van fossiele materialen 
voor energetische toepassingen onom
keerbaar en eenmalig is (,,potverteren”), 
dient dit met de grootste terughouding te

geschieden, en alleen dan als geen alterna
tieven aanwezig zijn.
Totale energiecentrales dienen te worden 
bevorderd. De omvang van de organisato
rische problemen is echter zo groot dat al
leen de centrale overheid hiervoor de juiste 
logistieke en financiële kaders kan schep
pen.
Contingentering of distributie is een onge
wenst middel tot beperking van het ener
giegebruik. Er dient echter voor geval van 
nood een goede wetgeving te worden ont
wikkeld.

RECIRCULATIE

Inzameling, sortering en logistiek zijn in 
bijna aMe gevallen van externe recirculatie 
de hoofdproblemen. Goede organisatie, 
eventueel met voorschriften of premies van 
overheidswege, vormt hiervoor de oplos
sing. In vele gevallen is een schaalvergro
ting nodig die niet door de lagere overheid 
(gemeente) kan worden opgebracht.
De economische zinvolheid, van recircula
tie is bij de huidige prijzen nog niet steeds 

duidelijker worden. In sommige situaties 
is de sociale en lange-termijn zinvolheid 
door aangepaste heffingen c.q. premies 
(bijv. premie of keurmerk op recirculeer- 
baarheid) reeds thans economisch uit te 
drukken.
De technologische ontwikkelingen zijn bij 
het ontbreken van duidelijke economische 
motieven uiteraard nog niet geavanceerd. 
Overheidsstimulering (TNO, vontracten 
met industrie) is nodig.

aangetoond, maar zal uiteraard wel steeds 
duidelijke economische motieven uiteraard 
nog niet geavanceerd. Overheidsstimule
ring (TNO, contracten met industrie) is no
dig.

Om de totale l)ijdrage van de recirculatie 
tot de grondstoffenvoorziening bijv. 10 
procent te doen toenemen, is reeds een ge
weldige inspanning nodig.
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De Vries in senaat:

Waar staat minister in SLO<ontroverse
„Ik zou het op prijs stellen wanneer de mi
nister onomwonden zou verklaren aan 
welke kant hij staat bij de naar aanleiding 
van de door hem gecreëerde Stichting voor 
de Leerplanontvidkkehng, in de onderwijs
wereld ontstane controverse”.
Dit zei CHU-senator mr. dr. K. de Vries 
deze week in de Eerste Kamer, bij het 
beleidsdebat over Onderwijs en Weten
schappen.
De Vries, die ook namens de KVP sprak, 
wees op een uitspraak van de Algemene 

. Bond van Onderwijzend Personeel waarin 
was gesteld dat de minister in de klem zat 
doordat hij zich bij de SLO verplicht heeft 
volgens het overlegbeginsel te werk te 
gaan, terwijl de confessionele organisaties 
op grond van de „heilige vrijheid van on
derwijs” een
soort vetorecht hebben opgeëist.
Het PCB O heeft hierop gereageerd door er 
op te wijzen dat zij niet voor „de heilige 
vrijheid van het onderwijs” opkomt maar 
dat zij inhoud wenst te geven aan de 
grondwettelijk gefundeerde onderwijs
vrijheid.
De Vries wees de bewindsman er op dat hij 
met dat grondwettelijk recht rekening moet 
houden. Waimeer de minister in de klem 
komt te zitten zal dat primair aan zijn eigen 
opstelling zijn te wijten.
Over het Middenschoolexperiment merkte

spreker op dat er nog verwarring bestaat 
over de aard van deze experimenten. Met 
name of het juist is dat niet buiten de plan
procedure om kan worden gewerkt. Hij 
waarschuwde dat -volgens afspraak - de 
Innovatie Commissie Middenschool slechts 
adviserend bedoeld is en niet als uitvoe
rend orgaan. Dringend nodig achtte spre
ker een evaluatieplan voor het midden- 
schoolexperiment.
De Vries vroeg aandacht voor de systema
tiek bij de onderwijsplanning. De planning 
komt te veel van bovenaf, van het depar
tement. Juist en beter is het zijns inziens de 
planning vanuit de basis, via de daarvoor 
aanwezige onderwijsorganen, op te zetten. 
Sprekend over het Onderwijscontouren- 
plan, wees De Vries er op dat dit plan nog 
steeds niet gepubliceerd is. Hij vroeg zich af 
hoe de diverse onderwijsinstanties een dui
delijk oordeel kunnen vormen zolang het 
contourenplan, waarin struktuur en funktie 
van het onderwijsbestel op langere termijn 
worden aangegeven, nog ontbreekt. Welke 
garantie bestaat er dat al de deelplannen 
geen rammelend geheel vormen?
Inzake de Centrale Commissie voor On
derwijsoverleg wees De Vries er op dat bij 
de bespreking van de schoolbegeleidings
diensten verschillen van inzicht naar voren 
zijn gekomen. Eerder is hier in de Kamer 
over gediscussieerd. Het bijzonder onder

wijs verzet zich tegen een opzet van de 
schoolbegeleidingsdienst, waarmee deze 
dienst een overheidsinstelling wordt. 
Spreker waarschuwde de  ̂bewindsman op 
dit punt voorzichtig te zijn.
De Vries zei het toe te juichen dat de advie
zen van de Onderwijsraad openbaar zijn 
gemaakt. Hij onderstreepte de betekenis 
van deze Raad; en vroeg voorts de visie van 
de minister op de kritiek van de Onderwijs
raad inzake het beleid dat wordt gevoerd 
met betrekking tot de lerarenopleiding.

Over de MO-opleiding merkte spreker op 
dat de recent getroffen, ongunstige 
reiskostenregeling voor leraren van het 
avondonderwijs buiten de Randstad zijns 
inziens een blamage is. Hij drong er op aan 
deze regeling zo spoedig mogelijk onge
daan té maken.

Tenslotte vroeg spreker het beleid er op te 
richten dat zo spoedig mogelijk een univer
sitaire vestiging in Friesland tot stand komt. 
Het betreft hier niet alleen een belangrijke 
bijdrage tot de ontwikkeling van het 
Noorden maar ook een experiment dat van 
landeUjke betekenis kan worden geacht 
voor de samenwerking tussen het 
wetenschappelijk- en hoger beroepson
derwijs.

H. van Spanning.
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Lohman en de Schoolstrifd
In de rubriek „Ontvangen publikaties” van 
„De Nederlander” van 24 januari j.1. stond 
een korte recensie van het boek „Memorie- 
tafel van het Christelijk Onderwijs” door 
drs. T. M. Gilhuis (uitgeversmaatschappij J. 
H. Kok, Kampen 1974). Het betreft hier 
een deel van de reeks „Cahiers voor het 

, christelijk onderwijs” , uitgegeven onder 
auspiciën van de Unie „School en Evange
lie” , waarvan de heer Gilhuis voorzitter is. 
De ondertitel luidt; „De geschiedenis van 
de Schoolstrijd”.

In de 15e en 16e eeuw werden in de kerk 
vaak memoriediensten gehouden. Soms 
werd daarbij een memorietafel aange
bracht, een ingelijst paneel ter herinnering 
aan een daar begraven persoon. Drs. Gil
huis heeft zijn boek over de geschiedenis 
van de schoolstrijd geschreven „ter gedach
tenis van hen die in de vorige eeuw stónden 
voor een „School met den Bijbel” (blz. 9). 
Eén van de velen, „die de strijd daarvoor 
met ondoofbare geestdrift hebben volge
houden”, was jhr. mr. A. F. de Savomin

' S ü

Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman

„Doe recht”
(Tweede Kamer, 1 dec. 1913).

Vervolg van pag. 4

VERGROTING AANBOD BRAND
STOFFEN

De bewezen voorraad Nederlands aardgas 
kan, als gevolg van contractuele leverings- 
plichten, niet optimaal worden benut. Naar 
verwachting zullen er geen belangrijke 
nieuwe vondsten worden gedaan.
Tot 1985 kan door ontwikkeling van de 
Noordzee-voorkomens de produktie van 
Nederlandse aardolie worden opgevoerd. 
Nieuwe ontwikkelingen worden op grond 
van de huidige inzichten niet verwacht, zo
dat de produktie na 1985 zal teruglopen. 
Het ziet er niet naar uit dat de Nederlandse 
kolenbekkens een bijdrage aan onze ener
gievoorziening zullen kunnen leveren. Ko
len stoken dient te worden bevorderd bij 
grote installaties, met name bij centrales 
waar de afvoer, zuivering, stofopvanging 
enz. centraal kan geschieden. Vergassen 
van kolen is als zodanig niet rendabel ten 
opzichte van het toepassen van stookolie. 
Zowel de technologische ontwikkeling als 
het enorme kapitaalbeslag maken stimule
ring c.q. garantieverlening door de over
heid nodig, liefst in internationaal verband. 
Gas uit kolen heeft aUe voordelen van 
aardgas en kan ook van hetzelfde trans
portnet gebruik maken. De bezwaren van 
kolen verbranding (vastestof-transport, as
vorming, zwavelprobleem) vervallen. Ui
teraard is een vergelijking met de huidige 
Nederlandse produktiekosten van aardgas 
zinloos.
Alleen uit strategische overwegingen (on
afhankelijkheid) kan kolenliquefactie wen- 
sehjk zijn. Daarbij zij nog opgemerkt dat zo 
nodig ook methanol (op basis van gas) het 
motorverkeer op gang kan houden.
De meest reële toepassing van kolen moet 
dus worden gezien in de fabrieksmatige

vergassing en in verbranding in vaste vorm 
in zeer grote installaties zoals elektriciteits
centrales. Indien toepassing van kolengas 
een extra hoeveelheid stookolie zou vrij
maken, dan kan die via kraakinstallaties als 
lichte component ter beschikking komen 
van het verkeer en de chemie. Zowel de 
vergassing als de kraking zijn grote indus
triële operaties die een gecoördineerd be
leid, stimulering en garantieregelingen zul
len vereisen en niet dienen te worden ge
forceerd.

KERNENERGIE

De verhoging van de natuurlijke straling 
ligt ruimschoots binnen de variatie die in 
Nederland reeds aanwezig is, zodat hieruit 
kan worden geconcludeerd dat kernener
giecentrales bij normaal bedrijf geen risico 
voor de bevolking en het milieu opleveren. 
Kernreactoren zijn zodanig beveiligd dat 
ook in het uiterst onwaarschijnlijke geval 
van een ernstige reactorstoring geen ramp 
voor de omgeving ontstaat. Het afvalpro
bleem is nog niet opgelost, maar ’t is geens
zins een bij voorbaat onoplosbaar pro- 

. bleem, zeker niet voor de geringe hoeveel
heden die bij het voorziene reactorpro
gramma tot 2000 zouden ontstaan.
Indien echter in de komende tien jaar geen 
technisch uitvoerbare en ook overigens ac
ceptabele oplossing zou worden gevonden, 
dan zou het afvalprobleem de begrenzing 
vormen voor de voortgezette toepassing 
van kernsplijting op grote schaal.

* De armste dertig landen moesten in 1974 
15 miljard dollar betalen voor brandstof, 
kunstmest en voedsel. Zij ontvingen aan 
hulp in totaal 7 a 8 miljard dollar!
** Hiermee wordt geenszins blokvorming 
en confrontatie bepleit. Integendeel, 
sléchts zinnig overleg kan oplossingen 
brengen. ' '

Lohman, de eerste voorzitter van de CHU. 
Op blz. 17 van zijn boek signaleert de heer 
Gilhuis aan de hand van enige recente 
voorbeelden een cam pa^e tegen de „ver
zuiling” van het onderwijs, die gepaard 
gaat met propaganda voor de „samenwer
kingsschool” . Hij vervolgt: „Dat betekent 
voor de bijzondere christelijke school dat 
ze tegen de stroom moet oproeien. Welnu, 
uit de geschiedenis van de Schoolstrijd kan 
ze in dit tegenweer troost en bemoediging 
putten” . Het aanbrengen van deze memo
rietafel was dus niet aUeen een kwestie van 
piëteit maar ook van actualiteit. In dit arti
kel wordt speciaal aandacht besteed aan 
wat drs. Gilhuis schrijft over het aandeel 
van Lohman in de Schoolstrijd.

HERZIENING

In 1886 diende het conservatieve 
ministerie-Heemskerk een aantal voorstel
len tot grondwetsherziening in. Eén daar
van had betrekking op artikel 194, dat ging 
over het onderwijs. Zes leden van de 
Tweede Kamer kwamen met een amende
ment, dat beoogde een eind te maken aan 
de Schoolstrijd. Tot deze zes behoorde de 
49-jarige jhr. A. F. de Savornin Lohman, lid 
van de ARP. Hij verdedigde het amende
ment in een brochure, getiteld „Wat wil de 
Rechterzijde?” De indieners eisten geen fi
nanciële gelijkstelling van de bijzondere 
school met de openbare, maar enkel „dat 
de Grondwet het beginsel zou huldigen, dat 
het even geoorloofd was aan zoogenaaihd 
kerkelijke, als aan neutrale scholen steun 
van Overheidswege te verzekeren” . In het 
door hen voorgestelde nieuwe artikel stond 
o.m.: „In de kosten van het bijzonder On
derwijs kan, (naar bij de wet te stellen rege
len), uit openbare middelen worden bijge
dragen. . .”
Het amendement werd verworpen. Maar 
twee jaar later behaalde rechts de meer
derheid. Het eerste coalitie-kabinet (onder 
leiding van de anti-revolutionair baron 
Mackay) deed zijn intrede. In 1889 werd de 
wet op het lager onderwijs van 1878 zoda
nig gewijzigd, dat aan de bijzondere lagere 
scholen een bescheiden subsidie werd toe
gekend. In zijn brochure „De Pacificatie” 
sprak Lohman van ,,een zevenmijlen- 
laarzen stap” : het recht van het bijzonder 
onderwijs op subsidie was voor het eerst 
principieel erkend.

OPNIEUW STRIJD
\ -

Vijftien jaar later werd het Lohman duide
lijk, dat hij te vroeg van „parcificatie” had 
gesproken; hij moest constateren, dat „de 
Schoolstrijd heropend” was. Wat was ’t ge
val? In 1904 diende Kuyper, de minister
president van het tweede coahtiekabinet 
een „OnderwijsnoveUe” in, die bepaalde' 
dat het tractement van de onderwijzers aan 
openbare scholen voortaan niet meer door 
de gemeente maar doorbet rijk zou worden 
betaald en dat het rijk behalve tot het trac
tement ook tot het pensioen van de onder
wijzers aan bijzondere scholen zou bijdra
gen. De voorstanders van openbaar on
derwijs organiseerden ’n stormachtige pro
testactie met als leus „Maakt front voor de 
Openbare school!” De „Onderwijsnovel- 
le” werd in 1905 aangenomen, maar bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van dat jaar 
leed rechts de nederlaag.
In 1913 deed het extra-parlementaire 
kabinet-Cort van der Linden zijn intrede. 
Op 1 december hield Lohman in de Tweede 
Kamer een rede, die later is uitgegeven on
der de titel „Doe recht!” Hij was toen 76

jaar en dacht er sterk over, als Kamerlid te 
bedanken. Maar hij wilde nog eenmaal een 
poging doen om het doel, dat hem reeds in 
1889 voor ogen stond - pacificatie - te be
reiken. ,,Als gij. Koninklijk Kabinet (riep 
hij de regering toe), zelf uwen koers kunt 
bepalen, neem dan den Koninklijken koers 
regeer dan naar den eisch des rechts. . .  De 
Schoolstrijd moet ophouden, ook omdat hij 
meer enjneer de natie demoraliseert; niet 
de tegenpartij alleen, maar ook ons zel- 
ven. . . Doe recht! Moge het het kabinet 
beschoren zijn dat recht te vestigen in onze 
Grondwet” .
Het moet voor Lohman een grote voldoe
ning zijn geweest, dat er nog geen maand 
later - om precies te zijn op 31 december 
1913 - een staatscommissie werd ingesteld 
(onder voorzitterschap van de vrijzinnig 
democraat dr. D. Bos) om een wijziging van 
het onderwijsartikel uit de grondwet voor 
te bereiden en dat hij tot ondervoorzitter 
werd benoemd. Dank zij het werk van deze 
„Bevredigingscommissie” kon in 1917 in 
de Grondwet worden vastgelegd; „Het bij
zondere algemeen vormend lager onder
wijs, dat aan de bij de wet te stellen voor
waarden voldoet, wordt naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de 
openbare kas bekostigd” . Deze financiële 
gelijkstelling van de bijzondere lagere 
school met de openbare betekende het 
einde van de Schoolstrijd.

OPLOSSING

Op 23 juni 1920 werd in de Tweede Kamer 
de behandeling van de nieuwe wet op het 
lager onderwijs, die een uitvloeisel was van 
de Grondwetsherziening van 1917, afge
sloten. Het desbetreffend ontwerp was in
gediend en verdedigd door dr. J. Th. de 
■Visser, die indertijd Lohman was opge
volgd als voorzitter van de CHU en in 1918 
minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen was geworden. Aan het einde 
van het debat richtte deze zich met „een 
woord van eerbiedige hulde” tot „de nestor 
van de Kamer” . Hij noemde Lohman „den 
priester, den man van het hooge ideaal, van 
het algemeene recht, waarvoor hij levens- 
lang streed” en zichzelf ,,den leviet, die dit 
eenvoudige werk der wetgeving tot stand 
bracht” . Lohman antwoordde: „Ik spreek 
mijn hartelijken dank uit voor de onge
wone toespraak van den minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ik wil 
alleen opmerken, dat het menigmaal ge
beurd is in de wereld, dat een leviet hooger 
stond dan een priester”.
Tot zover deze samenvatting van wat in de 
„Memorietafel van het Christelijk Onder
wijs” door drs. Gilhuis over Lohman naar 
voren wordt gebracht. De schrijver laat 
Lohman uitgebreid zelf aan het woord. Tal 
van uitspraken van deze Uniepionier zijn 
nog steeds actueel. Eén voorbeeld: „Als 
aan een deel der bevolking de haar voorge
zette spijze niet aanstaat, omdat het de 
spijze anders wenscht toebereid te zien of 
den kok niet vertrouwt, dan zegge de wet
gever: bereid uw tafel zelf; dezelfde spijze; 
in gelijke voedzaamheid; op mijne kosten; 
doch naar uw eigen smaak, en bereid en 
toegediend door uw eigen koks” . Dit citaat 
uit de rede, die Lohman in 1917 hield op de 
jaarvergadering van de Unie „Een school 
met den Bijbel” (de tegenwoordige Unie 
„School en Evangelie”) vormt een waarde- 
voUe bijdrage tot de discussie over de op
vattingen inzake de „leerplanontwikke
ling” van de huidige minister van Onder
wijs en Wetenschappen.

K. de "Vries.

„Heden verschenen voor mij, De Visser 
j ambtenaar van den Burgelijken S tand.. 
i enz___enz____”

„En hiermede verklaar ik het huwelijk tus- 
schen het Bijzonder en het Openbaar 
Onderwijs gesloten.”
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Rob van den Toorn (rechtstreeks CDA-lid):

Goede toekomst weggeiegd 
voor Christen-Democratisch 
Appèl
Rob van den Toorn (rechtstreeks CDA-lid): 
Goede toekomst weggelegd voor Christen- 
Democratisch Appèl.
Rob van der Toorn, als rechtstreeks CDA- 
lid vertegenwoordiger van de rechtstreekse 
leden in het CDA-bestuur, is in dit artikel 
aan het woord.

Vraag: Kun je iets over jezelf vertellen? 
Antwoord: Ik ben 27 jaar oud en ben gebo
ren in Arnhem waar ik 25 jaar gewoond 
heb. Thans woon ik in Zevenbergen in 
Noord-Brabant. Ik studeerde rechten in 
Nijmegen en economie in Rotterdam. Op 
het ogenblik werk ik op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken bij de directie Europa 
en houd me bezig met de totstandkoming 
van de verdragen over het zgn. 
Baalhoekkanaal, over de afsnijding van de 
bocht van Bath en over de Maas. Hierdoor 
ben ik nauw betrokken bij 
milieuvraagstukken zoals de water- en 
milieuverontreiniging.

Sinds 1965 ben ik min of meer actief in het 
politieke leven. In dat jaar werd ik voorzit
ter van de jongerengroep van de Europese 
Beweging in Arnhem. In de jaren daarop
volgend werd ik respectievelijk voorzitter 
van de Jongerenraad van de Europese 
Beweging in Nederland, lid van het Hoofd
bestuur en vice-voorzitter van de interna
tionale jongerenorganisatie. In 1967 werd ik 
lid van D’66, voor welke partij ik in 1970 in 
de gemeenteraad van Arnhem werd 
gekozen. In 1972 heb ik mijn lidmaatschap 
van deze partij opgezegd en tegelijkertijd 
mijn raadslidmaatschap neergelegd.

Slechte zaak

Vraag: Waarom verliet je D’66? 
Antwoord: Naar mijn mening is de steeds 
verdergaande versnippering van de Neder
landse politiek een slechts zaak. Grotere 
verbanden en partijen zullen uiteraard 
duidelijkheid en daarmee een goede keuze 
van de kiezers bevorderen. Gold dit toen ik

lid werd van D’66, vandaag de dag is dit nog 
meer waar, nu er een extra complicerende 
factor bij gekomen is: de steeds verder
gaande polarisatie. Een polarisatie die ertoe 
leidt dat er politieke beslissingen genomen 
worden die niet meer gebaseerd zijn op 
rationale overwegingen maar op het be
rijden van stokpaardjes. Om het duidelijker 
te zeggen! ik ben voorstander van een 
politiek van het midden met een duidelijk 
eigen gezicht, die zich laat leiden door een 
redelijke afweging van de belangen van de 
gehele samenleving. Deze overweging heeft 
mij ertoe gebracht in 1972 D’66 te verlaten 
omdat het met name toen duidelijk werd 
dat deze partij steeds verder verzeild raakte 
in de polarisatie.

Vraag: Waarom werd je in 1967 geen lid 
van een der christen-democratische par
tijen?
Antwoord: Zoals ik al zei, geloof ik dat we in 
de Nederlandse politiek behoefte hebben 
aan grotere partijen. In 1967 was D’66 de 
enige partij die deze doelstelling in haar 
programma noemde. De idee over een 
samenwerking van de drie christelijke 
partijen moest toen nog geboren worden in 
Nederland. Was het CDA toen in dezelfde 
fase geweest als het nu is dan was ik zonder 
meer toen direct lid van het CDA geworden.

Erg veel

Vraag: Wat verwacht je van het CDA? 
Antwoord: Erg veel! Naar mijn mening is er 
voor het CDA een goede toekomst wegge
legd onder die voorwaarde dat de federatie 
spoedig tot stand komt. Het is mijn indruk 
dat het Nederlandse volk zo langzamerhand 
moe is van de polarisatie. Dat dc gedachte 
van het CDA aanslaat, d.w.z. als de drie 
confessionelen als een geheel optreden, 
blijkt wel uit de verkiezingsresultaten van 
de laatste verkieziezingen. Belangrijk is wel 
dat het CDA een eigen identiteit, een eigen 
gezicht zal moeten krijgen en moeten 
behouden. Dat betekent dat men ook

concrete inhoud zal moeten geven' aan het 
begrip christelijke politiek. Dit om het van 
PvdA en VVD nog wel eens gehoorde be
zwaar dat het CDA met alle winden 
meewaait, de kop in te drukken. Naar mijn 
mening moet het CDA een politiek voeren 
op bais van een christelijk overtuiging en 
geleid door een nuchter politiek handelen.

Vraag: Hoe zie je de positie van de recht
streekse leden?
Antwoord: Ik vind het een bijzonder goed 
idee om het CDA ook open te stellen voor 
een ieder die van het CDA lid wil worden 
zonder dat men verplicht is lid te zijn van 
één van de drie partijen. Uiteindelijk zal 
men moeten komen tot een totale integratie 
zodat er nog maar één soort lidmaatschap 
bestaat nl. die van het CDA. Voordat dit 
doel bereikt is zal men toch ook op alle 
niveaus plaatsen dienen in te ruimen voor 
de rechtstreekse leden. Wij zullen daarbij 
moeten vermijden dat er als het ware een 
vierde poot ontstaat.,

Vraag: Waar zou je je binnen het CDA mee 
bezig willen houden?
Antwoord: Met drie onderwerpen in het 
bijzonder zou ik mij graag willen be
zighouden. In de eerste plaats de Europese 
politiek. Ondanks alle problemen is het 
onafwendbaar dat er in Westeuropa een 
integratie tot stand zal komen. Zoals ik al 
eerder heb aangegeven ben ik een groot 
voorstander van een verdergaande 
samenwerking tussen de Westeuropese 
landen.

Wat ik zeer bedenkelijk vind is dat er steeds 
meer beslissingen worden genomen op 
Europees niveau waar de kiezer steeds 
minder vat op heeft. Ik ben dan ook van 
mening dat er zo snel mogelijk verkiezingen 
dienen te worden gehouden voor het 
Europees Parlement. In dit licht zal het 
CDA stappen moeten nemen om te komen 
tot partijvorming op Europees niveau.
In de tweede plaats: als keerzijde van de 
schaalvergroting op Europees niveau zal er 
mijns inziens grote aandacht moeten 
worden geschonken aan de kleine bestuurs- 
eenheden. Hierbij denk ik met name aan de 
gewestelijke en regionale ontwikkelingen. 
In de derde plaats: politieke idealen hebben 
weinig zin als er geen wereld meer is waar je 
je idealen kan realiseren. Daarom geloof ik 
dat er grote nadruk gelegd dient te worden 
op het milieubeheer.
Ook hier geldt weer dat men zich zal moe
ten laten leiden door rationele overwe
gingen.

Ontwikkelingssamenwerking
Van der Mei:

Minister Pronk

formuleert vaak onzorgvuldig
Bij de behandeling van het onderdeel Ont
wikkelingssamenwerking van de begroting 
van Buitenlandse Zaken heeft CHU- 
woordvoerder drs. D. F. van der Mei minis
ter Pronk gevraagd zijn standpunten zorg
vuldiger te formuleren. Spreker herinnerde 
in dit verband aan een uitspraak van Pronk 
in het beraad van de Wereldraad van Ker
ken, die neerkwam op interventie bij ont
wikkelingshulp en aan een uitspraak in een 
forumdiscussie, die inhield dat volgens de 
bewindsman de vakbeweging zich in het 
buitenlands beleid harder moest opstellen. 
Van der Mei vroeg of deze uitspraak ge
deeld wordt door de minister van Buiten
landse Zaken.

CONCENTRATIELANDEN

Een belangrijk discussiepunt vormde de 
keuze van landen waarop speciale ontwik
kelingshulp wordt geconcentreerd, de zo
genaamde concentratielanden. De minister 
heeft daarbij onder meer Cuba en Jamaica 
uitgekozen. Van der Mei plaatste vooral 
vraagtekens bij de keuze van Cuba. Hij 
wees er op dat de bewindsman zelf erkent 
dat er op Cuba nog steeds politieke gevan
genen zijn en een belangrijke mate van 
rechtsonzekerheid bestaat. Cuba heeft een 
relatief hoog bruto nationaal produkt, ver
geleken met andere ontwikkelingslanden 
en ontvangt veel hulp uit de Sovjetunie. 
Welke rode draad loopt er, aldus spreker,

door het beleid ten aanzien van de concen
tratielanden. De CH-woordvoerder 
noemde de keuze van concentratielanden 
een essentieel onderdeel van het totale be
leid. Hij meende dat de Kamer hier zoveel 
mogelijk bij betrokken moest worden. Tij
dig overleg met de Kamer achtte spreker 
gewenst. Hij deelde mee bij een onbevredi
gend antwoord, op dit punt een motie te 
zullen indienen.

Van VVD-zijde werd een motie ingediend 
om Cuba als concentratieland te laten val
len. Minister Pronk beklemtoonde dat de 
voor Cuba gekozen projecten juist aan de 
armen onder de bevolldng ten goede ko
men, onder meer in de sector van de ge
zondheidszorg.

FMO

Van der Mei informeerde voorts naar de 
visie van de bewindsman op de Neder
landse Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (FMO). In de memo
rie van toelichting bij de begroting lanceert 
de bewindsman de gedachte om de over
heid sommige aandelen van de FMO te la
ten overnemen. Spreker wees op de kritiek 
die naar aanleiding van deze gedachte door 
werkgevers- en werknemersbonden is ge- 
uit. Los daarvan meende hij dat de voorge
nomen omvorming niet behoort plaats te 
vinden.

Bijzondere aandacht vroeg de CH- 
woordvoerder voor de sociale positie van 
zendelingen en missionarissen. Hij vroeg 
ten aanzien van de VVAO-premie voor deze 
groep een zelfde maatregel te treffen als is 
gedaan met de AOW/AWW-premie. Te
vens bepleitte hij voor personen die in ont
wikkelingsprojecten werken toepassing 
van de hier te lande bij het maatschappelijk 
werk bekende „inveriemegeling”. Dit be
tekent dat de betrokkenen een deel van 
hun studiebeurzen niet behoeven terug te 
betalen.

Over het aandeel van Nederland in het 
ontwikkelingshulp-beleid merkte spreker 
op dat Nederland nog steeds een vooruitge
schoven positie inneemt.

De Nederlandse mogelijkheden zijn uiter
aard beperkt. Daarom dient ook rekening 
gehouden te worden met het beleid dat in 
andere landen wordt gevoerd. Van der Mei 
wees er op dat de bilaterale hulpverlening 
procentueel terugloopt. Bovendien ge
schiedt de besteding van de Nederlandse 
hulp steeds minder in ons land. Spreker 
achtte dit - mede gelet op de teruglopende 
conjunctuur - geen verstandig beleid. Hij 
informeerde hoe momenteel in andere lan
den de ontwikkeling van binding of ontbin
ding van de hulp verloopt.

H. van Spanning.

TOEKOMST VAN HET CHRISTENDOM

Dr. G. Puchinger is een deskundig en eru
diet interviewer. Dat wordt opnieuw be
wezen in zijn verslaglegging van de ge
sprekken, die hij met een negental voor
aanstaande Nederlanders heeft gevoerd 
over de toekomst van het christendom. De 
gesprekspartners waren achtereenvolgens 
ds. A. A. Spijkerboer, minister drs. J. P. A. 
Gruyters, minister mr. A. A. M. van Agt, dr. 
W. Barnard, prof. dr. Mag. Schülebeeckx
O. P., prof. dr. C. J. de Vogel, prof. dr. J. T. 
Bakker, prof. dr. D. C. Mulder en prof. dr.
P. J. Bouman.
Een interview wordt pas echt interessant 
als blijkt, dat de interviewer geheel thuis is 
op het gebied van degene, die ondervraagd 
wordt. Puchinger kent de mensen met wie 
hij spreekt en als geestelijk omnivoor is hij 
op de hoogte van het vakterrein van zowel 
de theoloog als van de cultuurfilosoof. De
genen, die zich interesseren voor de poli
tiek zullen Gruyters en Van Agt stellig niet 
overslaan. Eerstgenoemde ,,Pietje poli
tiek” zijn bijnaam op school - doet uit
voerig uit de doeken wat hij met zijn in 
1972 gedane geruchtmakende uitspraken 
over de confessionele partijen bedoelde 
(over het natellen van zijn vingers van het 
handen schudden met confessionelen; en 
over de 2 milennia van onbetrouwbaarheid 
van die confessionele heren). In dit boek 
krijgt u tekst en uitleg, zodat ik u daarnaar 
verwijs. Een rooms-katholieke kerkdienst 
heeft hem'altijd verveeld, op één ding na, 
dat was: een goeie preek: een goed num
mertje retoriek.
Van Agt zat met Gruyters op hetzelfde 
gymnasium, van de Augustijnen in Eindho
ven. „In de wijze waarop zij, althans de 
besten onder hen, het geloof verkondigden, 
van hun geloof getuigden, stond centraal 
het woord mysterie: mysterie in stede van 
probleem” . Zo vertelt Van Agt. Hij werd 
erdoor gebiologeerd „zoals eenbloepa zich 
toebuigt naar de zon!” Bijzonder interes
sant is het gesprek met hem over gezag en 
vrijheid. Kenmerkend acht ik zijn uitspraak 
en ik citeer deze met instemming - „Wie bij 
machte is onheil te verhoeden, die is daar
toe tevens verplicht” . Het probleem sa
menvattend zegt hij: „inbreuken door 
de overheid op de persoonlijke vrij
heid zijn gerechtvaardigd, ook dan 
wanneer mensen moeten worden be
schermd tegen eigen onoordeelkundigheid 
of onverstand, en zelfs in gevallen, waarin 
mensen menen door de stem van hun gewe
ten te worden bevolen gegeven regels niet 
na te leven” .
Belangwekkend genoeg in' een periode, 
waarin deze minister van justitie zo dik
wijls met de spanning tussen ge?ag en 
vrijheid geconfronteerd wordt. Gruyters 
besluit met de opmerking: „Want als er dan 
nog ergens een waarheid is, laat men die 
dan niet te gemakkelijk opgeven!”
Van Agt vindt, „dat onder de oppervlakte 
van onze maatschappij nog veel christelijk 
leven kiemt. En dat dit, zodra de Heer de 
tijd daartoe gekomen acht, weer zal op
bloeien als de crocussen in het plant
soen. . .”
Het is ondoenlijk om in dit bestek alle ge
sprekken de revue te laten passeren. Het 
laatste, dat met prof. Bouman, de man van 
„De revolutie der eenzamen” en „van re
naissance tot wereldoorlog” is niet minder 
boeiend dan het eerste gesprek met de Am
sterdamse predikant ds. Spijkerboer. Bou
man geeft ook krachtig voe^ voor politici. 
Lees wat hij zegt over het conflict als werk
tuig in de politiek (blz. 299). Met betrek
king tot de toekomst van het christendom 
wijst hij er op, dat men weer de taal moet 
vinden om zoekenden weer nieuwe hoop te 
géven. In dit verband wijst hij op de bete
kenis van Luther als taalschepper. „Voor 
de toekomst van het christendom zou het 
een groot ding zijn, wanneer wij binnen 
afzienbare tijd een taalscheppend genie in 
ons midden zien verschijnen” .
Dit boek inspireert tot verder lezen. Men 
zou ook door willen gaan met de boeken, 
die door geïnterviewden met liefde worden 
geciteerd. Vooral ook mensen, die zich op
houden in de politiek, moeten zulke boe
ken lezen. Als is het alleen maar om ver
vlakking te voorkomen. Deze bundel 
plaatst onze hele bedrijvigheid in een ka
der, waarbinnen bezinning en verantwoor
ding hoogst noodzakeiijke activiteiten zijn. 
Van harte aanbevolen!

drs. G. van Leijenhorst.

Dr. Puchinger: Toekomst van het christendom 1974. 
Uitgave Meinema-Delft, 312 blz. {+ 10 blz. personen
register).
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KAMERLEDEN VRAGEN, 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Minister mevrouw Vorrink van volksge
zondheid heeft vorige week alleen met het 
woord „ja” geantwoord op een vraag van 
het CHU-Tweede-Kamerlid drs. A. D. W.

zake de vrijwillige ouderdomsverzekering 
ingevolge de Ouderdomswet 1919 (VOV) 
gereedgekomen is. Naar het zich laat aan
zien zal deze nota op korte termijn defini- 

■ tieve vorm verkrijgen. Daarna zal de nota 
ter behandeling aan de ministerraad wor
den gezonden. Hoewel volgens de staatsse
cretaris het tijdstip van indiening bij de 
Tweede Kamer moeilijk exact kan worden 
aangegeven, mag worden verwacht dat in
diening thans vrij spoedig zal kunnen ge
schieden.

RESULTAAT

Tweede-Kamerleden van KVP, ARP en 
CHU (drs. G. van Leijenhorst) hebben de

zondheid schriftelijk gevraagd om een 
overzicht van de stand van zaken met be
trekking tot bouwplarmen voor ziekenhui
zen, psychiatrische inrichtingen en ver
pleeghuizen. Meegedeeld zal moeten wor
den welke van de plannen de eerste drie 
jaar kunnen worden uitgevoerd. Dat zal 
onzekerheid wegnemen bij besturen, archi
tecten en aannemers, aldus de kamerleden. 
Zij wezen er op, dat er een bouwpro
gramma is van ƒ 500 miljoen voor de ko
mende jaren.

H. L.

Tilanus. Die vraag luidde: „Is de minister 
bereid, zo spoedig mogelijk nadat zij het 
rapport van de Gezondheidsraad inzake 
van de waterontharding heeft ontvangen 
haar standpunt ter kennis van de kamer te 
brengen?”

VOV

In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van I ^ P  en CHU (dr. 
R. J. H. Kruisinga) heeft staatssecretaris

Mertens van sociale zaken geantwoord, dat 
op zijn departement een concept-nota in-

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

ministers Vorrink van milieuhygiëne en 
Van der Stee van landbouw schriftelijk ge
vraagd naar de resultaten van het toege
zegde overleg over tegemoetkomingen aan 
tuinders, die hun tuinbouwbedrijf met 
stookolie verwarmen. Door een besluit in
zake het zwavelgehalte van brandstoffen 
staan deze tuinders voor een gemiddelde 
kostenstijging van ƒ 3.000 per jaar, omdat 
er een heffing is voor zwavelhoudende 
brandstoffen. „De situatie is voor de be
trokkenen nijpend” , aldus de kamerleden.

OPHELDERING

'Met schriftélijkè vragen aan nfinisfer Van 
Agt heeft het Tweede-Kamerlid dr. R. J. H. 
Kruisinga (CHU) om opheldering gevraagd 
over activiteiten van de stichting collec
tieve verzekeringen bij het ministerip van 
justitie. Deze stichting zou per dienst enve- 
loppe-aanbiedingen gedaan hebben inzake 
verzékeringen. Het kamerlid meent, dat de 
werkwijze van deze stichting nadelig is 
voor de positie van de normale assurantie- 
bemiddelaars.

OVERZICHT

Met collega’s van KVP en ARP heeft het 
CHU-Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. Tila
nus staatssecretaris Hendriks van volksge-

Q )A  studiedagen

Dit voorjaar worden er in samenwerking 
met de wetenschappelijke instituten van 
ARP, CHU en KVP een drietal studiedagen 
georganiseerd.
Studiedag Energie:
dinsdag 25 maart van 14.30-22.00 uur in 
het gebouw „Op Gouden Wieken” te Sche- 
veningen.

Studiedag Inkomensbeleid:
zaterdag 5 april van precies 10.00-17.00
uur in de Jaarbeurs te Utrecht.
Studiedag Vrouwenemancipatiebeleid: 
maandag 12 mei van 10.00-17.00 uur in de 
Jaarbeurs te Utrecht.
AUe leden van het CDA alsmede alle an
dere belangstellenden zijn van harte wel
kom. In verband met de beperkte deelna- 
memogelijkheden moet u zó snel mogelijk 
reageren.
Aanmeldingen schriftelijk bij: KVP-bureau 
t.a.v. Agnes van der Putten, Mauritskade 
25, Den Haag.
Telefonische inlichtingen: Agnes van der 
Putten, 070-653934.

KAMERKRING ASSEN BIJEEN

De kamerkring Assen van de CHU houdt 
op zaterdag 8 maart de jaarvergadering in 
Restaurant Bellevue, Dr. Nassaulaan 30 te 
Assen. Aanvang 9.30 uur.
Het Tweede Kamerlid Tinüs Tolman 
spreekt over de actuele politieke situatie.

Unievooizitter over Overheid 

en ruimtelijke ordening

Mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter van 
de CHU en lid van het college van gedepu
teerde staten van Gelderland, zal op zater
dagmorgen 15 maart te Assen spreken over 
het onderwerp „Overheid en gemeentelijk 
bestuur” . Dat geschiedt op een gezaïnen- 
lijke bijeenkomst van de afdeling Drenthe 
van de Vereniging van ariti-revolutionaire 
gemeente- en provinciebestuurders van de 
afdeling Drenthe van de Vereniging van 
christelijk-historische leden van gemeente
en provinciebesturen en van de KVP-kring 
Drenthe.
De bijeenkomst wordt gehouden in de sta
tenzaal van het provinciehuis te Assen en 
vangt om half tien aan. Na inleiding van mr. 
Verschuer is er ruime gelegenheid voor dis
cussie.

Kruisinga wijst op bezorgdheid van Soares over Portugal
Tijdens de behandeling van de begroting 
van buitenlandse zaken heeft dr. R. J. Krui
singa aandacht gevraagd voor de zorgelijke 
ontwikkeling in Portugal.
Hij wees hierbij op een verslag van een 
onderzoekcommissie van de Europese 
Unie van Christen-democraten aan Portu
gal. Het onderhoud, waaruit Kruisinga ci
teerde werd bijgewoond door drie 
christen-democratische leden van het Eu
ropees Parlement: Lücker, Bersani en Bert- 
rand. V^n Portugese zijde waren aanwe
zig Vasco Gonsalves (president van de re
publiek): Mario Soares (minister van bui
tenlandse zaken) en van het CDS, de heren 
Amaral en da Costa. Kruisinga wees op de 
volgende passage uit het officieel verslag 
van deze bijeenkomst.

„Op de vraag, of er een concreet
gevaar bestaat voor het huidige de

mocratische regiem in Portugal, 
heeft de heer Soares woordelijk ver
klaard: Er zijn complotten tot aanval 
op de overheid en andere uitstellin
gen. Die complotten bestaan in de 
vakverenigingen, overheerst door 
de communisten, in de massa
communicatiemiddelen (pers, radio, 
t.v.), overheerst door extreem linkse 
krachten en er is ook een communis
tische infiltratie in het leger.

Tenslotte hoopte de heer Soares, dat 
de CDS zich in de toekomst als een 
belangrijke partij zou kunnen doen 
gelden; hij onderstreepte herhaalde 
malen verklaard te hebben, dat er in 
Portugal een christen-democratische 
partij nodig was en in tegenwoor
digheid van de heren Amaral en Da 
Costa deed hij een beroep op de de

legatie, in de hoop, dat de Europese 
christen-democratie haar voile steun 
aan de CDS zou geven.

Die verklaring heeft de indruk ge
wekt, dat de heer Soares in de PPD 
een belangrijke democratische 
bondgenoot tegenover de commu
nisten had verloren, omdat zij, de 
leiders van de PPD, er de voorkeur 
aan hadden gegeven zijn concurren
ten te worden. Op die manier 
trachtte de heer Soares in de CDS 
een nieuwe bondgenoot te vinden. 
Dat verklaart waarom hij had ge
probeerd, na het ontslag van de heer 
Palma Carlos, de CDS te laten deel
nemen aan de regering, aldus het 
verslag.

H. van Spanning.

ONTVANGEN
PUBLIKATIES
STROOMVERSNELLING - 
EN TOCH WELVAREN
Bij Uitgeverij De Haan te Bussum is in 
boekvorm verschenen een reeks van negen 
beschouwingen naar aanleiding van de 
NCRV-jubileum radioserie „Stroomver
snelling - en toch wèlvaren” over de veran
deringen die de Nederlandse samenleving 
anno 1975 bepalen. Deze reeks staat onder 
redaktie van dr. F. Boerwinkel, prof. dr. P.
J. Bouman, drs. D. J. Buddingh en drs. G. A. 
Hengeveld en werd door de NCRV-radio 
uitgezonden in de maanden januari en fe
bruari van dit jaar.

De illustraties in het boek werden verzorgd 
door Lex van Voorst. De prijs is ƒ 14,90 en 
voor NCRV-leden ƒ 12.40.
Het boek bevat de volgende onderdelen:
Drs. M. Geerink Bakker - Voorwoord. 
Prof. dr. P. J. Bouman, Stroomversnelling. 
Prof. dr. C. A. van Peursen - Al is de com

municatie nog zo snel, de geest achter
haalt haar wel.

Mevr. Margreet Blankesteijn-Blees - In 
Holland staat een huis - en het gezin 
dat is op reis.

Drs. Gerard de Haas - De andere jeugd. 
M. Baaijens - De verandering van de waar

dering voor het kenniselement in het 
onderwijs.

Dr. O. Jager - Veranderingen in de geloofs
beleving.

Dr. F. Boerwinkel - Ontluistering.
Dr. A. H. van den Heuvel - De verhou

ding tussen arme en rijke landen. 
Prof. dr. B. Goudzwaard - Overontwikke- 

ling van de westerse wereld.
Dr. A. van der Meiden - Macht en onmacht.

Waar spreken 

CHU-politici
Vrijdag 7 maart, Eibergen: H. Wisselink; 
Haarlem: mr. W. Schollen.
Maandag 10 maart, Hüversum: politieke 
scholingscursus vrouwen, drs. G. van 
Leijenhorst.

i Woensdag 12 maart, Hilversum: CHU/
! ARP/KVP, drs. G. van Leijenhorst. 
j Donderdag 13 maart, Alphen aan de Rijn:
I dr. R. J. H. Kruisinga; te Joure (CDA): dr.
I K. de Vries over ,,Kristen-Demokratyskyn 

1975”.
Maandag 17 maart, HUlegom: H. Wisse
link; Winsum (Gr.): onderwijsbijeenkomst, 
drs. G. van Leijenhorst; Hillegersberg: mr. 
W. Schollen.
Donderdag 20 maart. Alkmaar: onderwijs
bijeenkomst, drs. G. van Leijenhorst; Har- 
denberg: mr. H. K. J. Beemink.
Vrijdag 21 maart, Lopik: drs. G. van Leijen
horst.
Maandag 24 maart, Dedemsvaart: H. Wis
selink; Kampen: drs. G. van Leijenhorst. 
Woensdag 26 maart, Nijverdal: H. Wisse
link.
Donderdag 27 maart, Gouda: scholieren 
pedagogische academie, drs. G. van Leijen
horst.
Zaterdag 12 april, Amersfoort: onderwijs
bijeenkomst drs. G. van Leijenhorst. 
Zaterdag 19 april, Amersfoort: landelijke 
onderwijsbijeenkomst, drs. G. van Leijen
horst.
Donderdag 3 april, Bergen op Zoom: ARP/ 
CHU en KVP, sprekers dr. R. J. H. Krui
singa en prof. dr. P. Steenkamp; te Kollum 
(ARP en CHU): dr. K. de Vries over „Kris- 
ten-Demokratyskyn 1975” .
Zaterdag 8 maart te Assen: T. Tolman. 
Donderdag 13 maart te Doorwerth-Ren- 
kum (KVP, ARP, CHU): drs. G. van Leijen
horst.
Zaterdag 15 maart te Soesterberg: CHJO- 
conferentie, T. Tolman.
Vrijdag 21 maart te Hardenberg: mr. H. K.
J. Beernink.
Vrijdag 21 maart te Goes (statenkring 
CHU): T. Tolman.
Vrijdag 4 april te Zwolle :kamerkring 
CHU): T. Tolman.
Zaterdag 19 april te Alfen aan den Rijn 
(kamerkring Leiden): dr. R. J. H. Kruisinga; 
te Rotterdam (Nederlandse vereniging 
voor sportgeneeskunde): jubüeumtoe-
spraak dr. R. J. H. Kruisinga; Amsterdam 
(forum Coomhertliga): dr. R. J. H. Krui- 

i singa.
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publikaties CDA-instituten

Energiebeleid
R a p p o rt van  een  c o m m is s ie  v an  d e  

w e te n s c h a p p e lijk e  in s titu ten  van  K V P , A R P  en  C H U  
e e n  a n a lys e  van  v ra a g  en  a a n b o d , m o n d ia a l en  in 

N e d e r la n d , en van d e  d re ig e n d e  k n e lp u n te n  
bij d e  e n e rg ie v o o rz ie n in g  /  u itg a n g s p u n te n  v o o r e en  

e n e rg ie b e le id  /  o p ties  v o o r b e le id s b e s lis s in g e n  
6 8  p a g . ; ƒ 5 ,2 5

andere recente pnblMties: 
Gerede twijfel

b ijd ra g e  to t d e  d isc u s s ie  o v e r  d e  p e rs p e c tie v e n  
van  o n ze  e c o n o m is c h e  o n tw ik k e lin g  

3e  d ru k ; 30  p a g .; ƒ 3 ,75

Groen licht 1975
nota  van  d e  L a n d b o u w c o m m is s ie  van  de  

C D A -fra c tie s  in d e  T w e e d e  K a m e r o v e r  d e  p ro b le m e n  
in la n d - en  tu in b o u w  

2e  d ru k ; 7 p a g .; ƒ 1,25

a lle  p r ijze n  in c lu s ie f v e rz e n d k o s te n

Bestellingen:
giro 604500-t.n.v. Lohmanstichting 
te Den Haag; met vermelding van 

titel(s) en aantal.
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telefoon 070-246791.
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„Premier Den Uyl moet 
beschuldigingen aan 
adres CHU waarmaken"
De christelijk-historische fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, 
heeft aan het begin van deze week premier 
drs. J. M. den Uyl schriftelijk gevraagd zijn 
in een tv-uitzending geuite beschuldigingen 
aan het adres van de CHU, met name aan dat 
van de christelijk-historische kamerfractie, 
waar te maken of anders terug te nemen. 
Op vrijdagavond 28 februari jongstleden 
besprak premier Den Uyl in zijn wekelijks 
tv-praatje de verschillende reacties op het 
enkele dagen tevoren gepubliceerde bouw
programma. Hij verweet daarbij dr. Krui
singa en zijn fractie, dat zij hun eis: het 
aftreden van minister Gruijters van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening, niet 
van argumenten hadden voorzien.
In zijn schriftelijke vragen toont dr. Krui
singa aan, dat zijn fractie herhaaldelijk het 
bouwbeleid aan de orde heeft gesteld en dat 
steeds gezegd is, waarom kritiek uitgeoe
fend werd. Van „losse flodders” is dan ook 
geen sprake, aldus dr. Kruisinga.
De letterlijke vragen van de christelijk-his
torische fractievoorzitter waren;
1. Had de premier ten tijde van het t.v.- 
interview „Praten met de Minister
president” op 28 februari te 23.05 uur, al 
kennis genomen van de verschillende reac
ties van de CHU-Tweede Kamerfractie 
naar aanleiding van het volkshuisvestings
beleid van dit kabinet o.m. naar aanleiding 
van het verschijnen van het Bouwpro
gramma 1975?
2. Indien vraag 1 bevestigend wordt be
antwoord, wil de premier dan nader verkla
ren, waarom hij in genoemde tv-uitzending 
over de reacties van de CHU - inclusief de 
aangegeven zeven voorstellen om tot ver
betering van de situatie in de bouwsektor te 
komen - gezegd heeft: „Je moet wel argu
menten hebben; die ben ik (bij Kruisinga) 
niet tegengekomen?”
3. Wil de premier, gelet op zij n reactie op de 
persconferentie, zijn visie geven op de ze
ven voorstellen in de verklaring van de 
CHU-fraktie?
4. Heeft de premier kennis genomen van 
dat deel uit de verklaring van de CHU- 
fractie d.d. 27 februari j.1., waarin is ges*

Dr. R. J. K  Kruisinga 

naar Noorwegen
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
christelijk-historische Tweede-
kamerfractie is deze week naar Noorwegen 
vertrokken voor een verblijf van twaalf da
gen. Hij zal daar contracten leggen met de 
Noorse christelijke volkspartij en overleg 
voeren over mogelijke toetreding van deze 
partij tot de Europese Unie van Christen
democraten, de EUCD.
De christelijke volkspartij in Noorwegen 
heeft zich tot dusverre afzijdig gehouden 
van de EUCD. Dr. Kruisinga wil onderzoe
ken, wat daarvan de reden is. Het zou kun
nen zijn dat er misverstanden in het spel 
zijn of onvoldoende kennis bestaat over het 
karakter van de EUCD.
Het contact met de Noorse partij wordt 
opgenomen na overleg met Kai-Uwe von 
Hassel, de vice-president van de Duitse 
Bondsdag en voorzitter van de.EUCD. Dr. 
Kruisinga is gemachtigd de Noren uit te 
nodigen voor een gesprek met een verte
genwoordiging van de EUCD.

H. U.

dat het dringend gewenst is, dat minister 
Gruijters - of, zo hij dit niet mocht doen de 
minister-president - de terbeschikking stel
ling van de protefeuiUe van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening aan de orde 
stelt, waardoor het kabinet deze kwestie 
kan bespreken en de overwegingen, die 
haar tot een beslissing in één of andere zin 
zou hebben geleid, kunnen worden meege- , 
deeld? |

VERDUIDELUKEN
5. Kan de premier nader verduidelijken 
hoe het in de verklaring gestelde als ten dele 
omschreven in vraag 4 hem tot de conclusie 
heeft gebracht, in voomoemd tv-interview 
te kunnen zeggen: „Dat mijnheer Kruisinga 
niets beters wist dan zonder argumenten te 
roepen: „Mijnheer Gruijters moet weg”, 
maakt uiteraard geen indruk”?
6. Heeft de premier kennis genomen van de 
bijdrage van mijn fraktiegenoot T. Tolman 
bij de discussie over de begroting van volks
huisvesting en ruitelijke ordening in 1973 en 
1974, alsmede van de door de Kamer in 
1973 aangehouden en in 1974 aanvaarde 
motie-Tolman inzake aanvullende bouw
programma’s?
7. Moet uit de opmerking van de premier, 
in voornoemd tv-interview, dat hij „de heer 
Kruisinga bij de behandeling van de begro
ting van de heren Gruijters, Van Dam en 
Schaefer niet heett gehoord" worden 
geconcludeerd, dat de premier geen kennis 
heeft genomen van de bijdrage van de 
CHU-woordvoerder bij de begrotingsbe
handeling van volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening; dan wel meent de premier 
dat de heer Tolman deze bijdragen niet 
mede namens de CHU-fraktievoorzitter 
heeft gehouden?
8. Heeft de premier kennis genomen van 
hetgeen van CHU-zijde gezegd is:
- over de nota Woningbouw in de jaren 

1974-1977
- over de nota Huur- en Subsidiebeleid
- tijdens de openbare commissieverga

dering over de nota Huur- en Subsidie
beleid

- over de bouw bij de behandeling van de 
begroting van sociale zaken

- als reaktie op de mededelingen van de 
premier inzake de bouw van ziekenhui
zen e.d.?

9. Beschouwt de premier de in vraag 8 
vermelde reakties van CHU-zijde als stuk
ken, waarin zonder argumentatie kritiek op 
het bouwbeleid werd geleverd?
10. Is de premier niet van oordeel, dat de 
verantwoordelijkheid van de minister van 
volkshuisvesting terzake van het bouwbe
leid mede tot uiting komt in het aantal uitge
geven machtigingen, premiebeschikkingen 
en vergunningen voor woningbouw?
11. Wil de premier bevestigen dat de feite
lijke cijfers

CUFERS

11. Wil de premier bevestigen dat de feite
lijke cijfers omtrent de afgegeven vergun
ningen in de door hem in het voomoemde 
persinterview gewraakte periode als volgt 
zijn geweest:
1971:135.368 (waarvan in januari tot juli; 
de periode-Schut 72.145)
1972:162.105
1973:144.234 (waarvan in januari - mei; de 
periode Udink, 58.766)
1974: 117.873 (de eerste voUe periode- 
Hruijters).
12. Kan de premier zijn uitspraak in voor
noemd tv-interview, dat de vergunningen

voor het bouwen van woningen uitgegeven 
in 1972 en het eerste hal^aar van 1973 een 
dramatische teruggang vertoonden, gelet 
op het onder vraag 11 gestelde, nader met 
cijfers verduidelijken?
13. Kan de premier nader verduidelijken 
waarom het kabinet er nog niet geslaagd is 
de situatie in de bouw te verbeteren, hoewel 
de premier reeds bij het debat over de re
geringsverklaring d.d. 28-30 mei 1973 - 
wees op de problemen in de bouw, en aan 
deze uitspraak in voomoemd tv-interview 
herinnerde?
14. Acht de premier het mogelijk dat de 
situatie in de bouw verslechterd is door 
vroegere uitspraken van minister Gruijters 
over het niet meer aftrekbaar stellen van 
hypotheekrente en het invoeren van een 
huurbelasting?
15. Moet uit de uitspraken van de premier 
bij de regeringsverldaring en zijn opmer

kingen over verzadiging van de bouw
markt, geconcludeerd worden, dat het 
bouwprogramma van „Keerpunt ’72” 
onuitvoerbaar is en op onjuiste 
vooronderstellingen over de bouwmarkt 
berust?

TERUG KOMEN

16. Is de minister-president bereid in het 
volgend of een volgend persinterview op 
zijn uitspraken als „zonder argumenten 
roepen”, „argumenten heb ik niet ge
hoord” , „een losse flodder” e.d. terug te 
komen en deze Ook publiekelijk terug te 
nemen dan wel nader toe te lichten?
Aldus de schriftelijke vragen, welke CHU- 
fractievoorzitter dr. Kmisinga aan het begin 
van deze week gesteld heeft aan premier 
Den Uyl.

H.L.

Kamerlid H. Wisselink gaf 
onvoldoende voor landbouwbeleid
Het christelijk-historische Tweede-Kamer- 
lid H. Wisselink heeft vorige week, tijdens 
een rede te Eibergen voor de Gelderse 
landbouworganisaties, een onvoldoende 
uitgedeeld voor het landbouwbeleid van de 
regering. Zijn kritiek gold de Brusselse prijs- 
akpraken, het bouwbeleid op het platte
land, de gang van zaken bij de roilverkave- 
lingen en de uitvoering van cultuur-tech- 
nische werken.
De heer Wisselink wees er op, dat de hui
dige internationale problemen moeilijkhe
den veroorzaken bij de prijsvorming en af
zet van de agrarische produkten. „In de 
afgelopen twee jaar is het agrarisch inko
men sterk achtergebleven. Nu de prijsver
hoging in de Europese gemeenschap tekort 
geschoten is, zal nagegaan moeten worden 
welke consequenties daamit voortvloeien 
voor het nationale beleid” .
Het kamerlid zei de indruk te hebben, dat 
minister Van der Stee van landbouw niet 
opgewassen is tegen het pokerspel in Brus
sel. „Waimeer Frankrijk zijn zin krijgt met 
de aangekondigde toeslagen, dan zal de 
Nederlandse regering niet achter kunnen 
blijven. De boeren pikken het gewoon niet, 
omdat ze vrees hebben voor hun toe
komst” , aldus de heer Wisselink.

LAAG PITJE
Wat het bouwbeleid op het platteland be
treft wees het CHU-kamerlid er op, dat 
minister Gruijters van volkshuisvesting 
toegaf dat de bouwactiviteiten op het plat
teland op een laag pilje zijn komen te staan. 
„Dat veroorzaakt in de regio nog grotere 
werkloosheid onder de bouwvakkers.

Deze tendens wordt nog versterkt door al
lerlei planologische ingrepen. De kleine 
kernen bloeien dood. Er mag immers niet 
gebouwd worden.”
Volgens het kamerlid hebben de trage gang 
van zaken bij de ruilverkavelingen en de 
onlangs gepubliceerde regeringsnota over 
de relatie tussen de agrarische sector en de 
landschapsparken grote onrust doen ont
staan, met name in de zandgebieden. „Het 
gevaar is groot dat de boeren tegenacties 
gaan ondernemen, omdat door extreme 
steUingname de belangen te veel uit elkaar 
lopen” , aldus de heer Wisselink. 
„Alhoewel er nog steeds een eigen 
departement van landbouw bestaat is de 
boer electoraal gezien niet zo interessant 
meer. Verschillende politieke partijen vin
den het niet erg dat er in de uitvoering van 
cultuurtechnische werken achterstanden 
ontstaan en de beschikbare gelden niet ge
bruikt worden.”

DERDE PLAATS
Volgens de heer Wisselink maken de 
departementen van CRM en van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening steeds 
meer de dienst uit. Minister Van der Stee 
van landbouw komt op de derde plaats.
„De natuurwetenschappelijke commissie 
van CRM is bij machte de ontwikkeling op 
het platteland aanzienlijk te vertragen. 
Tegen deze gang van zaken tekent de CHU 
protest aan. AUe groepen in de samen
leving krijgen meer inspraak behalve de 
agrariërs.”

H. L.

Werkbezoeken von 
Tweede-Kamerfractie aan 
CHU-kamerkringen
De Tweede-kamerfractie van de CHU 
heeft besloten in de komende maanden 
werkbezoeken te brengen aan de verschil
lende christelijk-historische kamerkringen 
in het land. De besturen van deze kringen 
zijn dezer dagen door fractiesecretaris H. 
WisseUnk op de hoogte gesteld van het be
sluit.
„In het verleden zijn door de kamerfractie 
van de CHU geregeld werkbezoeken afge
legd in de diverse kamerkringen. Vorig jaar 
zijn onder andere door de statenverkiezin
gen andersoortige bezoeken afgelegd, na
melijk meer staande in het teken van de 
verldezingen” , aldus fractiesecretaris Wis
seling in zijn brief. Hij deelde mee, dat er 
weer werkbezoeken gebracht zullen wor
den, ditmaal steeds door delegaties van de 
fractie.

Aan de besturen is gevraagd tijdig een pro
gramma voor te bereiden. Dit programma 
zou kunnen omvatten: des morgens een 
bezoek aan enkele gemeenten of het pro
vinciaal bestuur, des middags bezichtigin
gen van bepaalde objecten en des avonds 
een of meer openbare bijeenkomsten. De 
werkbezoeken zullen steeds op vrijdag 
plaats vinden.
De fractie heeft het volgende schema op
gesteld; vrijdag 11 april naar kamerkring 
Groningen, vrijdag 18 april naar Arnhem, 
vrijdag 25 april naar Rotterdam, vrijdag 2 
mei naar Tilburg, vrijdag 9 mei naar Haar
lem, vrijdag 16 mei naar Utrecht, vrijdag 30 
mei naar Middelburg, vrijdag 6 juni naar 
Assen en vrijdag 13 juni naar Zwolle.

H. L.
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PARLEMENTARIA
Prof. Van Hulst in smnaat:

Bij onderwijs staat sein op 
onveilig
„In veel gevallen staat bij het onderwijs 
het sein o{> onveilig.
Dit is niet uitsluitend aan de huidige 
bewindslieden te wijten. Onderwijssituaties 
zijn geworteld in het verleden. Maar er zijn 
thans ongunstige en verkeerde tendensen, 
die hun lijnen naar de toekomst dreigen te 
verleggen. Daartegen wil ik waarschuwen.” 
Met deze woorden begon CHU-senator 
prof. dr. J. W. van Hulst zijn bijdrage aan het 
beleidsdebat over de begroting van onder
wijs en wetenschappen in de Eerste Kamer.

In veel vormen van onderwijs wordt de 
kennis onvoldoende gewaardeerd, aldus 
spreker. De toepassing van de multiple 
choice heeft de leerling ontslagen van het 
formuleren van een antwoord. De 
taalbeheersing wordt niet meer als noodza
kelijk gezien.

Aan de hand van citaten wees Van Hulst 
voorts op de gesignaleerde niveaudaling bij 
de sociale academies en de eindexamens 
van het voortgezet onderwijs.
Bezorgd toonde spreker zich over het toe
nemend ziekteverzuim en het aantal afkeu
ringen bij het voortgezet onderwijs met 
name bij de schoolleiders.
De Mammoetwet heeft de taken van de 
docenten belangrijk verzwaard.
Spreker deed een dringend beroep op de 
bewindslieden niet te bezwijken voor de 
tijdelijke mode-stroming om het onderwijs

in het Frans in een buitenspelpositie te plaat
sen.

UNIVERSITAIR ONDERWUS
Sprekend over het universitair onderwijs 
wees Van Hulst er op dat de uitvoering van 
de WUB grote moeilijkheden met zich 
meebrengt. Enkele rector magnifici' zijn 
reeds weggegaan. Anderen blijven aan om
dat zij het gevoel hebben dat niemand hun 
taak over wil nemen.
Spreker wees er op dat er veel kritiek be
staat op het niveau van het wetenschappe
lijk onderwijs en de verdeling van formatie
plaatsen.
Hij waarschuwde voor de politisering en de 
eenzijdige indoctrinatie, die vooral bij de 
sociale wetenschappen dreigt.
Wie de studiepapers van sommige univer
sitaire clubs leest kan niet anders conclu
deren dan dat het inteelt-produkten zijn, 
voortgekomen uit wetenschappelijke 
bloedschande.
Wetenschappelijke tekorten worden door 
sommigen opgevuld met ideologische pro
paganda.
Van Hulst waarschuwde voor 
wetenschapsbeoefening die ideologisch 
gemuilkorfd dreigt te worden. Veel weten
schappen zijn reeds bezweken aan 
vergaderdilerium en perfekte ontregelings- 
technieken. Hij deed ben dringend beroep 
op de bewindslieden om aan dit probleem de

hoogste prioriteit toe te kennen. In dit kader 
herinnerde hij aan zijn bezwaar tegen het 
opstellen van advertenties voor universi- 
teiten, waar in feite alleen doorgewinterde 
Marxisten op kunnen solliciteren.
Spreker informeerde haar de situatie rond 
de faculteit voor politicologie aan de Uni- 
versiteit van Amsterdam en de subfakulteit 
voor psychologie in Utrecht
Hij vroeg of het j uist was dat de uitgever van 
het sexbiad Chick, Joop Wilhelmus, zich 
noemende „sexbaron” een leeropdracht 
heeft aan de Utrechtse universiteit. Hij 
vroeg - indien dit juist is - wat de weten
schappelijke achtergrond van deze „Joop” 
is; zijn wetenschappelijke opleiding en di
ploma’s.
De recente nota over de toekomstige 
plaatsingsmogelijkheden voor academici 
heeft velen geschokt. Zij die de ont
wikkeling volgen zuËen aldus Van Hulst 
echter niet verbaasd zijn. Helaas wordt al
dus spreker bewaarheid wat ik vele jaren in 
deze Kamer al voorspeld heb; Zodra het 
arbeiderskind participeert in de externe 
democratisering van het hoger en weten
schappelijk onderwijs, zullen zijn kansen 
definitief voorbij zijn.

MIDDENSCHOOL
Van Hulst vroeg zich af of het ijveren van de 
minister voor de Middenschool niet bete

kent dat het hart uit de Mammoetwet wordt 
weggesneden.
De middenschoolgedachte acht hij 
onverenigbaar met het scholenpatroon van 
de Mammoetwet. Gelet op het gemak 
waarmee na twee jaar het scholenpatroon 
van de Mammoetwet het stempel van de 
mislukking wordt opgedrukt, verwachtte 
Van Hulst niet dat de middenschool
gedachte het to t 1985 zal uithouden.
Het over elkaar heenjagen van steeds weer 
nieuwe schoolsystemen bevordert boven
dien bij het onderwijsveld een geest van 
moedeloosheid.
In dit verband wees hij er op dat men kort na 
invoering van de WUB al weer spreekt over 
verkorting van de studieduur. Een vierja
rige studieduur, zoals bepleit achtte spreker 
volstrekt onverkoopbaar. Aan een nieuwe 
haard van onrust binnen de universiteiten 
en hogescholen hebben wij geen behoefte 
aldus Van Hulst.
Tenslotte stelde Van Hulst na de kritische 
punten ook te willen wijzen op een aantal 
positieve punten. In dit verband wees hij op 
verbetering van het onderwijs aan debiele 
kinderen; het begin van taakverlichting 
voor de hoofden van scholen; verhoging 
van de premie aan werkgevers die leerplich
tigen in dienst nemen en de verlaging van de 
leerhngenschaal voor het kleuteronderwijs.

H. van Spanning.

CRM-

Van Leifenhorst beducht 
voor Centralistisch beleid

„Essentieel is de vraag waar het zwaarte
punt in het welzijnswerk komt te liggen. Bij 
het departement of bij hen voor wie die 
voorzieningen bestemd zijn? Wij vrezen 
een te centralistisch beleid. Laat de minister 
de democratische bewustwording van de 
bevolking aanstonds funktioneren, bij de 
oordeelsvorming of eerst wanneer het edu
catieve netwerk een zo groot mogelijke 
dichtheid heeft gekregen.”
Aldus drs. G. van Leijenhorst bij de behan
deling vandebegroting van CRM, die vorige 
week in de Tweede Kamer op de agenda 
stond.
In dit kader stelde hij tevens dp vraag hoe de 
bewindsman reageert op cijfers over het 
gebruik van diverse voorzieningen. Zo is 
volgens CBS-gegevens sinds 1965 het be
zoek aan het gesubsidieerd toneel drastisch 
teruggelopen terwijl de subsidie en de voor
stellingen zijn toegenomen. Anderzijds 
neemt het museumbezoek duidelijk toe.

Tevens informeerde spreker welke strategie 
de minister kiest om in zijn beleid achter
gebleven groepen te bereiken. Wil hij zich

richten op specifieke behoeften dan wel via 
basisvoorzieningen.
Ten aanzien van de educatieve centra stelde 
de CH-woordvoerder de vraag hoe hier de 
coördinatie tussen de departementen van 
CRM en Onderwijs verloopt.

MONUMENTEN
Van Leijenhorst informeerde welk effect 
het Monumentenjaar zal hebben op de ko
mende begrotingen van CRM. De huidige 
verhoging van de begrotingspost voor mo
numenten is zijns inziens zodanig dat niets 
van de bestaande achterstand kan worden 
ingelopen. Waarom wordt, aldus spreker bij 
toekenning van subsidies ook niet het on
derhoud betrokken? Voorts vroeg hij aan
dacht voor opheffing van het personeels
tekort bij de Monumentenwacht.
Hij drong er op aan naast de Stichting Oude 
Groningse Kerken ook de Friese Kerken
stichting te subsidiëren.
Spreker vroeg voor de komende jaren een 
drastische verhoging voor de kosten, ver
bonden aan het beheren van de archieven 
van gemeenten en waterschappen; en in

formeerde naar de stand van zaken rond het 
Rijksarchief.

NATUURBESCHERMING
Van Leijenhorst informeerde of het juist is 
dat de natuurwetenschappelijke commissie 
uit de Natuiirbeschermingsraad nauwelijks 
funktioneert. Hij vroeg zich af of deze com
missie technisch voldoende is toegerust.
Spreker wees er op dat de beperking van de 
raaptij d van kievitseieren met name in Fries
land en in de vogelbeschermingswereld, 
veel verbolgenheid heeft gewekt. Hij vroeg 
in afwachting van het aangekondigde on
derzoek de oude einddatum van 20 april 
voor dit jaar nog te handhaven.

OMROEP
De CH-woordvoerder toonde zich ver
baasd dat de Kamer nog niet beschikt over 
de Medianota terwijl heel Nederland dit 
stuk schijnt te kennen.
Inzake het aangekondigde doelmatigheids- 
onderzoekbij de NOS herinnerde hij er aan 
dat de CHU reeds enkele jaren geleden op

dit onderzoek heeft aangedrongen. Hij 
vroeg zich af of achteraf gezien de verho
ging van de omroepbijdrage van ƒ 75,- naar 
ƒ  108,- weËicht toch te hoog is geweest. 
Hij deed voorts de suggestie de t.v.-uitzen
dingen ’savondseenhalf uur eerder te laten 
beginnen. Hierdoor kunnen de uitzendin
gen een half uur eerder eindigen, hetgeen 
aldus Van Leijenhorst gunstig is voor de 
energiebesparing. In dit kader drong hij er 
op aan dat het uitlopen van de t.v. -programs 
beter in de hand wordt gehouden. In het 
buitenland wordt dit zijns inziens veel beter 
gedaan. Hij bepleitte een vaste tijd voor het 
late t.v.-journaal.
Van Leijenhorst deelde mee dat hij - hij een 
toekomstige ontkoppeling van de AM- en 
FiVI-zender - voorstander is van een catego
rale klassieke zender, ook voor de avond
uren.
Hij vroeg voorts een nadere informatie over 
de toekenning van zendtijd aan de stichting 
Symbiose, tegen het advies van de Omroep- 
raad ül

Herinnerend aan de toespraak van de 
bewindsman bij de uitreiking van een lite
raire prijs aan Abel Herzberg, waarin de 
minister het karakter van koning Herodes 
schetste, vroeg Van Leijenhorst zich af of 
minister Van Doorn zich wellicht enigszins 
in Herodes herkent, wanneer hij, metmacht 
bekleed soms dingen moet doen, die niet zo 
fraai zijn. Ik zou er niet aan gedacht hebben 
wanneer de bewindsman zeU die gedachte 
niet bij mij had wakker geroepen, aldus Van 
Leijenhorst.

H. van Spanning.

Tilanus waarschuwt minister Van Doorn;

PAS OP VOOR VERVREEMDING
Bij de behandeling van de begroting van 
CRM heeft drs. A. D. W. Tilanus, sprekend 
mede namens ARP en CHU de bewindsman 
gewaarschuwd dat zijn heleid op veel pun
ten tot vervreemding dreigt te leiden.
Hij illustreerde zijn b etoog met de volgende 
voorbeelden.
In het kader van de territoriale schaalver
groting worden diverse uitvoerende instel
lingen gefuseerd. Dit berooft met name de 
kleinere gemeenschappen van een eigen 
herkenbare insteRing. De belangstelling en 
de offervaardigheid verdwijnen. Men ver
vreemdt van het werk.
Een tweede punt noemde Tilanus de fusies 
van levensbeschouwelijke organisaties tot 
neutrale, algemene insteUingen. Dit doetde 
deelname aan kerkelijke gemeenschappen

verschralen. De minister lijkt dit niet erg te 
vinden maar hij vervreemdt het levens
beschouwelijk werk van zich.
Ook wees spreker op centrale beslissingen 
die tegen de besluiten van lagere overheden 
ingaan. Dit vervreemdt locale en provin
ciale besturen van de bewindsman. Als 
voorbeeld noemde hij de beslissing rond 
Proloog.
Een ander voorbeeld noemde Tilanus het 
nemen van besluiten tegen het inzicht van 
de belanghebbenden in. Met name wees hij 
op de Kindercentra en de discussie over 
subsidieverlening aan het vluchtelingen
werk.
Hierbij is bijvoorbeeld een voor het 
vluchtelingenwerk belangrijke j>rganisatie 
als de Raad van Kerken betrokken.

Op een ander vlak liggen er problemen door 
• het lang uitblijven van een beslissing. 

Tilanus gaf hier enkele voorbeelden van. De 
gezinsverzorging blijft zitten met een lage 
bijdrage van 8% in de pensioenkosten.
De Nederlandse Sportbond voor Geestelijk 
Gehandicapten heeft sinds juni 1974 niets 
meer gehoord over een subsidieverzoek. 
Voorts kunnen 200 jeugdsociëteiten niets 
ondernemen wegens het uitbhjven van een 
beslissing. Spreker wees er op dat dit ook 
van belang is voor de werkgelegenheid om
dat diverse vacatures niet kunnen worden 
vervuld.
Hij wees in dit verband tenslotte op het 
uitblijven van een subsidie voor het Friese 
Toneel. De minister vervreemdt hier di
verse organisaties van zich.

POLITIEKE MOTIVATIE

Tilanus was verder van mening dat de minis
ter in zijn memorie van toelichting uitslui
tend politieke motivatie weergeeft. Er is in 
de stukken nauwelijks iets over de eigen 
motivatie van het particulier initiatief te 
vinden. Het particulier initiatief voelt zich 
tekort gedaan; ook hier treedt vervreem
ding op.

Spreker waarschuwde de bewindsman dat 
veel Kamerleden contacten onderhouden 
met allerlei organisaties in de sfeer van 
CRM. Waimeer de minister deze organisa
ties van zich vervreemdt, zal hij ook diverse 
Kamerleden van zich vervreemden.

Daarmee maakt üe minister zich het leven 
zuurder en - hoewel ik dit niet hoop - zijn 
politieke leven wellicht korter dan nodig is, 
aldus Tilanus.

H. van Spanning



VKIJUAG 14 MAART 1975

NOGMAALS AFSPRAKEN 

VOORAF
door dr. R. J. H. Kruisinga Voorzitter- CHU-fractie in de Tweede Kamer

Inleiding
In de Leeuwarder Courant van 20 februari 
j.l. werd gereageerd op mijn reaktie „Af
spraken Vooraf; een hardnekkig misver
stand”, waarvande tekst in de Nederlander 
van.28 februari werd opgenomen.
De schrijver in de Leeuwarder Courant re
pliceert dat zijn voorkeur voor afspraken 
vooraf niet berust op ontkenning van de 
eigen plaats van de christen-democratie; 
maar datjidst die eigen plaats en rol vereist 
dat de christen-democraten tijdig positie 
kiezen en kleur bekennen.
Hierop werd door mij gereageerd met een 
ingezonden stuk, dat in de Leeuwarder 
Courant van 28 februari verscheen. ,
Ik stelde voorop dat het „hardnekkig mis
verstand” bij de auteur van de Leeuwarder 
Courant ligt. Het vervolg van mijn reaktie 

. volgt hierna.
In de Nederlandse verhoudingen plegen 
VVD en PvdA elkaar namelijknadrukkelijk 
uit te sluiten. Beide partijen wensennietmet 
elkaar aan een kabinet deel te nemen.
De christen-democratie verzet zich princi
pieel tegen het uitsluiten van andere par
tijen.
Zij is in beginsel bereid zowel met PvdA als 
VVD, afzonderlijk of beide, regerings- 
verantwoordehjkheid te dragen.

BLOKVORMING

Het pleiten voor afspraken vooraf krijgt in 
de Nederlandse verhoudingen een bijzon
der karakter, omdat zowel W D  als PvdA - 
met onderling verschillende nuanceringen - 
elkaar als natuurlijke politieke tegenstan
ders beschouwen, en als spil van een „blok” 
willen optreden.

De christen-democratie past op grond van 
haar uitgangspunten niet in dit systeem van 
een tegenstelling liberaal-socialistisch.
In feite zijn pleidooien voor „afspraken 
vooraf’ dan wel „het zittend kabinet” tot 
inzet maken van de verkiezingen niets an
ders dan pogingen om de christen-demo
craten geforceerd te dwingen een plaats te 
kiezen in de gepropageerde tegenstelling 
„überalisme-sodalisme”.
De christen-democratie wenst echter de 
kiezers haar eigen beginselen, program en 
doelstellingen voor te leggen.
In mijn rede voor de Algemene Vergadering 
van de CHU heb ik erop gewezen, dat de 
christen-democratie haar eigen uitgangs
punten heeft en dat wij principieel libera
lisme en socialisme verwerpen.
Hierbij is vooral van belang, dat de 
christen-democratie volstrekt afwijzend 
staat tegenover het polarisatiestreven, 
waarbij liberalisme en socialisme scherp 
tegenover elkaar worden gesteld als poli
tieke vijanden, die via een tweedeling door 
de kiezers gescheiden moeten worden. 
Afepraken vooraf betekent, dat de 
christen-democratie gedwongen wordt een 
keuze te maken in die tweedeling, waarna 
zij door de polariserende krachten bij één 
van de twee blokken kan worden ingedeeld.

EIGEN PLAATS

De christen-democratie wenst echter op 
geen enkele wijze aan deze door haar als 
irreëel beschouwde politieke tweedeling 
mee te werken.
Sterker nog, zij mag hier krachtens haar 
uitgangspunt niet aan meewerken.
Enerzijds doordat het christen-

WAT IS EEN 
CONFERENCE ?
Zoals bekend is, zijn enige weken geleden 20 leden van de K. V.P., 20 leden van de 
A.R.P. en 20 leden van de C.H.U., allen aangewezen door de bevoegde partijor- 
ganen, in een zgn. conference bij elkaar geweest om een poging te doen het eens te 
worden over de amendementen en moties, die naar aanleiding van de ontwerp
statuten van het C.D.A. door de A.R.P. en de C.H.U. - de K.V.P. had geen 
wijzigingen voorgesteld - waren aangenomen. Deze poging is geslaagd. 
Ve"schiUende mensen hebben mij gevraagd wat nu eigenlijk een conference is. 
Groentehandelaren en huisvrouwen denken daarbij aan een vrucht. Een confe
rence is een speciaal soort peer.
Hoewel men bij'een Christen-Democratisch APPEL eerder aan een appel zou 
denken, is een conferenceheus een peer. Ikzag ze dezer dagen voorf 1,78 per kilo 
in een winkel liggen.
Ook in de handel komt het begrip conference voor, nl. als een prijso vereenkomst 
tussen scheep- of luchtvaartmaatschappijen, die dezelfde routes bedienen, met 
het doel destructieve concurrentie te voorkomen.
Bijeenkomen in een conference stamt uit de Ver. Staten van Noord-Amerika. 
Men kent daar het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Anders dan in ons land 
het geval is met Tweede en Eerste Kamer, hebben Huis en Senaat op wetgevend 
gebied dezelfde bevoegdheid.
Dit kan tot moeilijkheden leiden. Vandaar dat men gebruik maakt van een zgn. 
conference.
In zijn „Schets van het Amerikaanse Uniestaatsrecht” schrijft Prof. Mr. M. V. 
Polak daarover het volgende;
„Daar beide huizen gelijkelijk bevoegd zijn tot het maken van wetten, kan het ene 
huis in een wetsontwerp geen verandering brengen, zonder dat het andere ermee 
accoord gaat.
Om nu eindeloos heen en weersturen te voorkomen, heeft zich in de praktijk de 
„conference committee”ontwikkeld, waarvan als leden door de voorzitters van 
huis en senaat worden aangewezen de voornaamste leden der vaste commissies 
uit beide kamers, bij wie het wetsontwerp in behandeling is geweest. Deze 
commissie heeft tot taak op de een of andere wijze een oplossing te vinden voor 
het conflict, dat tussen de huizen gerezen is en krijgt dus de gelegenheid zeer 
belangrijke beslissingen te nemen, ja beslist zelfs hoe uiteindelijk een wet zal 
luiden. Het is immers praktisch onmogelijk voor de huizen geworden het ontwerp 
dezer commissie weer te verwerpen, omdat men dan vanzelf weer niet vooruit
gekomen zijn zou. Bovendien worden de grote wetten pas op het einde van de 
zitting naar de conferentie-commissie verwezen, zodat er toch geen tijd meer zijn 
zou om de wet weer in de kamers in behandeling te nemen. Dit leidde de bekende 
senator Norris van Nebraska ertoe deze commissie het derde huis van het congres 
te noemen en in zeer belangrijke wetgevende materies het voornaamste van de 
drie!”
Duidelijk is, dat een conference heel iets anders is dan een conferentie. Op een 
conferentie behoeven geen besluiten te worden genomen, op een conference 
gebeurt dat wel.
Mits behoorlijk voorbereid kan ook in Nederland zo’n conference een nuttig 
effect hebben!

> BEERNINK

democratische uitgangspunt diametraal 
tegenover het polarisatiestreven staat maar 
juist nadruk wil leggen op synthese. 
Anderzijds omdat de christen-democratie 
streeft naar behoud en versterking van de 
door haar als belangrijk erkende bijbelse 
normen en waarden in de samenleving. 
Ook dit belangrijke onderdeel van de 
christen-democratische politiek zou ernstig 
afbreuk worden gedaanbij het toegeven aan 
vorming van twee blokken naar liberaal- 
socialistische of „conservatief-progres- 
sieve” onderscheiding.
De eigen plaats van de christen-democratie 
wordt ook door de Leeuwarder Courant 
afgemeten naar de opvatting, die hierom
trent bij partijen als W D  en PvdA leeft. 
Voor mij staat de eigen plaats van de 
christen-democratie los van dé doelstellin
gen en opvattingen van deze partijen.
In die zin, dat wij de aanwezigheid van 
PvdA en W D  als belangrijke politieke 
stroming erkermen en bereid zijn met hen 
samen te werken.
Niet echter in die zin, dat presentatie van 
ons christen-democratische program en be
ginsel aan de kiezers bepaald wordt door de 
mate, waarin PvdA of W D  dit beginsel 
mede willen erkennen door afspraken 
vooraf en vervolgens inpassen in de 
schijntegenstelling „conservatief-progres- 
sief’.
Dat laatste houdt in feite een „muilkorven” 
van de christen-democratie bij de verkie
zingen in.
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In diepere zin is dit niet alleen politiek af te 
wijzen, maar zelfs in strijd met dëbeginselen 
van de parlementaire democratische spel
regels.

CDA-frakties wensen geen uitbreiding 
STER-reclame
Bij monde van H. de Boer (A.R.) hebben de 
CDA-frakties in de Tweede Kamer tijdens 
het debat over de begroting van CRM in 
een motie minister Van Doorn gevraagd af 
te zien van uitbreiding van de Ster-reclame. 
Tevens wordt gevraagd geen reclame op 
radio en tv .- uit te zenden op zondagen. 
Deze motie is mede ondertekend door 
PvdA, PPR en SGP.
Bij de behandeling van deze begroting tra
den de woordvoerders van KVP, ARP en 
CHU, namens elkaar op.
De Boer vroeg voorts om een struktuur- 
nota waarin de toekomstige positie van de 
muziekscholen aan de orde wordt gesteld. 
In afwachting van deze nota vroeg spreker 
bij de begroting van 1976 te komen met een 
meerjarenplan, waarin fasegewijs de finan
ciële gevolgen van het verlenen van grotere 
rijkssteun aan de muziekscholen zijn opge
nomen. Wanneer de minister een onbevre
digend antwoord hierop geeft zal een motie 
worden ingediend.

VLUCHTELINGENWERK
Mevrouw Comelissen (KVP) ging in haar 
rede onder meer in op de problemen die 
zijn gerezen rond de toegezegde subsidie 
aan de Nederlandse Stichting voor Vluchte
lingenwerk (NSV). Nadat deze subsidie 
was toegezegd hebben enkele groeperin
gen in deze stichting zich uit het werk te- 
ruggètrokken. De minister heeft hierop ge
dreigd de subsidie in te trekken en het werk 
door zijn departement te laten verrichten. 
Mevrouw Comelissen wees op het belang
rijk werk dat door de NSV is gedaan. Zij 
achtte het dreigen met intrekken van het 
subsidie geen vorm van behoorlijk bestuur. 
Nog meer moeite had zij met het voorne
men het vluchtelingenwerk door het depar
tement te laten verrichten. Spreekster 
vroeg een nadrukkelijke toezegging dat de 
toegezegde subsidie gehandhaafd blijft. 
Anders zal zij op dit punt een motie indie-

PROLOOG
De Boer vroeg een nadere toelichting van 
de bewindsman op zijn subsidiebeleid in
zake de toneelgroep Proloog. Hier dienen 
spelregels erkend te worden zowel ter wille

van de rechtszekerheid als ter bestrijding 
van de rechtsongelijkheid. Ouders en 
schoolbesturen dienen te kunnen mtmaken 
of zij de leerlingen van bijvoorbeeld basis
scholen bloot willen stellen aan kritiek 
tegen hun onderwijzers; werknemers en 
werkgevers.

Spreker wees er op dat de gemeente Eind
hoven en de provincie Proloog niet hebben 
willen subsidiëren terwijl de minister dit 
wel doet. Hij meende dat rond Proloog een 
zekere heiligverklaring heeft plaatsgehad. 
Wie kritiek op Proloog heeft steunt het ka
pitaal; onderdrukt de werkende klasse en is 
uit op pohtieke censuur.
De Boer vroeg een uiteenzetting op welke 
wijze bij het beleid rond Proloog de gel
dende rechtsregels zijn gehanteerd.

OMROEP
Sprekend over het Omroepbeleid stelde 
Van der Sanden (KVP) dat het parlement 
veel te weinig informatie krijgt over de fi
nanciering van de omroep. Bij de behande
ling van de omroepbijdragenverhoging 
werd gesteld dat de verhoging geen dag kon 
uitblijven; een jaar later is er een reserve 
van 152 miljoen.
Spreker zei voorts dat de christen
democratische frakties geen bezwaar heb
ben tegen uitbreiding van de zendtijd voor 
het NOS-joumaal achtergrond commenta
ren te laten verzorgen. Dit behoort tot het 
specifiek terrein van de omroeporganisa
ties. Als de NOS dit zou doen, wordt ons 
omroepbestel kapot gemaakt, aldus Van 
der Sanden.
Mevrouw Van Leeuwen (A.R.) stelde in 
haar betoog onder meer dat het beleid van 
de bewindsman ten aanzien van de kinder
centra goed mis zit. De minister wil de kin
derdagverblijven subsidiëren. Hiermee 
wordt echter, aldus spreekster geen recht 
gedaan aan de peuterspeelplaatsen. Na
mens de christendemocratische frakties 
bepleitte zij een exploitatiesubsidie voor 
elk der vormen van kindercentra, uitge
drukt in een percentage van de personeels
kosten en/of de kosten van huisvesting.

H. van Spanning.
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Een toekomst voor ons 
verleden
M-75 Monumentenjaar
Reeds in 1973 vonden enige directe voorbe
reidingen plaats voor het Europees monu
mentenjaar 1975. Tijdens een internatio
nale conferentie in juli van dat jaar 1973 
uitte de Britse oud-minister Duncan Sandys 
de noodkreet: de architectonische rijkdom 
en het unieke stedenschoon van Europa . 
worden bedreigd. Door verwaarlozing, 
sloop en ondoordachte restauratie. We 
moeten de alarmklok luiden en iedereen 
oproepen tot actie. Voor het te laat is. . . 
'Naast de overweging dat het er om gaat 
datgene wat onze voorouders bouwden 
duidelijker af te stemmen op de behoefte 
daaraan, gold bij deze conferentie dat niet in 
de eerste plaats moet worden gedacht aan

De Nieuwe Kerk in Amsterdam in de steigers.

op zichzelf staande monumenten, maar dat 
het belangrijk is om karakteristieke stads
en dorpsdelen met de daarbij behorende 
landschappen in hun geheel in stand te hou
den en leefbaar te maken. En wel zodanig, 
dat de autochtone bewoners niet worden 
afgeschrikt of niet door financiële omstan
digheden zullen wegvluchten.

IN EUROPA

Sedert kort is in heel Europa het Europees 
monumentenjaar, of zoals het elders wel 
wordt genoemd: het Europees jaar van het 
cultureel en architectonisch erfgoed, van 
start gegaan. De nationale comité’s van de

diverse landen doen het ieder op hun ma
nier. Zo heeft Griekenland zich als taak 
gesteld om een centraal archief aan te leggen 
van de nationale architectuur, waarin wor
den samengebracht de archieven van de 
nationale archeologische dienst, de univer- 
siteiten van Athene en Thessaloniki en de 
diverse particuhere archieven. Daarnaast 
zal worden onderzocht op welke wijze kan 
worden bijgedragen aan het behoud van 
neoklassieke bouwwerken, die tot nu toe 
niet de aandacht kregen die zij verdienden. 
Zweden heeft een educatief programma op
gesteld, dat via scholen de bevolking bewust 
moet maken van de waarde van het cultu
rele erfgoed. Een maandelijks informatie
bulletin wordt verspreid onder de belang
stellenden. Oostenrijk heeft, onder het 
motto „Vrije tijd is verrijking” een schilde- 
rijtentoonsteUing georganiseerd in geres
taureerde kastelen. Via de "WV’s wordt het 
publiek hierop geattendeerd.
Denemarken houdt een vakbeurs voor 
bouw en restauratie met als titel „Building 
for BiUions” , waar onder meer bouwmate
rialen worden getoond, die gebruikt kunnen 
worden bij restauraties.
Niet alleen in de landen leden van de Raad 
van Europa vinden tentoonstellingen 
plaats, ook in Hongarije en Polen. In de 
Scandinavische landen zullen medailles 
worden toegekend aan gemeentebesturen, 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de restauraties.
Itahê organiseert een wedstrijd voor journa
listen, waarbij het artikel bekroond wordt 
dat de doelstellingen van het Europees jaar 
M-75 het beste voor het publiek verklaart.

IN NEDERLAND PROBLEMEN

Op de rijksbegroting staat dit jaar voor Mo
numentenzorg een extra bedrag van ca. 
ƒ 2 2  miljoen. De Rijksdienst voor Monu
mentenzorg bestemt dit bedrag voor een 
deel aan de rehabilitatie, dus stadsvernieu
wing in het kader van de bescherming van 
stads- en dorpsgezichten. Hierbij wordt sa
mengewerkt met het ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening. Met 
de rest van het geld wil men de gestegen 
kosten van de normaal reeds lopende res
tauraties opvangen. In wezen betekent dit 
dat men met het extra restauratiegeld niets 
extra’s kan doen en ook niets nieuws kan 
aanpakken. Hoogstens is er het voltooien 
van objecten waarvoor de reeds van toepas

sing zijnde subsidie niet meer voldoende is 
door de kostenstijgingen.
In ons land zijn veel meer aanvragen dan 
waaraan men kan voldoen. De restauratie
plannen voor monumentenjaar 1975 lagen 
al voor een groot deel vast in het verleden. 
IVeUicht zullen enkele omvangrijke restau
raties dit jaar worden voltooid. Vooral en
kele belangrijke kerken. Maar extra dingen, 
nee, dat niet, aldus directeur J. Jesserun van 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

M-75 TOCH NIET OVERBODIG

Volgens de Monumentenwet is elk bouw
werk ouder dan 50 jaar in principe een 
monument. In ons land zijn dus heel wat 
potentiële monumenten! Niet alleen dus 
kerken, kastelen en raadshuizen. Na de 
Tweede Wereldoorlog is men vooral aan
dacht gaan besteden aan gewone woonhui
zen en stadskernen. Mr. dr. N. Bolkestein, 
burgemeester van Deventer en voorzitter 
van het dagelijks bestuur van het Comité 
Monumentenzorg is van mening dat men 
niet een totale afsluiting van het stadsver
keer in een gerestaureerd stadsdeel moet 
hebben. Dat acht hij niet reëel, de auto is een 
vervoermiddel van onze tij d. Een onderdeel 
van het programma van het comité is dat 
provincies en gemeenten worden gestimu
leerd een bepaald object in1975 te beginnen 
en ook te voltooien. Het eind van 1975 zal 
evenwel leren of dit is aangeslagen. Voorts 
verschijnt er regelmatig een z.g. evenemen
tenkalender van gebeurtenissen in ons land 
in het kader van M-75. Uit deze lijst enige 
voorbeelden: Middelburg: in het stadhuis 
vindt op 24 maart de première plaats van 
een film voor restauratie en vernieuwings
activiteiten in de Middelburgse binnenstad. 
De PTT geeft in april een postzegelserie uit 
over Monumentenjaar 1975. Apeldoorn: 
kastelendag van de Nederlandse kastelen
stichting. In Zwolle wordt in september het 
boek „Monumenten in Ovérijssel” ten doop 
gehouden en in Utrecht is van3 oktober t/m 
30 november een expositie in het Aartsbis
schoppelijk museum over het Catharijne- 
complex in velerlei aspecten . Op 27 oktober 
- hoe is het toch mogelijk zo’n datum éxact 
vast te stellen - bouwwerken zijn meestal te 
laat klaar! - zal het voormalige Burgerwees
huis, Kalverstraat 62, als Amsterdams histo
risch museum in gebruik worden genomen.

V . D.

Een somber beeld:

Werkgelegenheid in het oosten 
des lands
Tekenend voor de betekenis van Twente als oudste industriële concentratie in ons land 
is, dat Hengelo in 1899 zorgde voor een Nederlandse primeur: de oprichting van een 
’Veereniging van Nederlandsche Werkgevers’. Uit deze ’Vereeniging’ zou later het 
huidige Verbond van Nederlandse Ondernemingen voortkomen, maar de eerste voor
zitter was een Stork (D.W.). En het bestuur bestond uit vijf Twentse industriëlen, met 
als enige niet-Twentenaren twee vertegenwoordigers van de spoorwegmaatschappijen. 
Het is buiten kijf, dat Twente een sterk industrieel verleden heeft.
Maar heeft het daarih ook een grote toekomst? In de afgelopen decennia zijn zware 
klappen — vooral sluitingen in textiel en confectie — opgevangen. Toch vragen velen, 
die de cijfers van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt bestuderen zich af: verdwijnt 
langzamerhand de rek uit het industriële elastiek? En hoe staan de kansen op compen
satie vanuit de dienstverleningshoek?

Voor alle bestuurders van de Twentse en 
Oost-Gelderse gemeenten is het werkge
legenheidsvraagstuk al jarenlang een zaak 
van grote zorg, temeer omdat het Oosten 
niet het algemene landelijke patroon heeft 
gevolgd van een sterke uitbreiding van de 
dienstensector, maar intussen wel met een 
afkavelende industriële sector werd gecon
fronteerd. Al in 1971 werd met cijfers 
aangetoond, dat er een grote achterstand 
in arbeidsplaatsen bestond — in vergelij
king met overig Nederland — in de over
heidssector, dé groothandel, het horeca
bedrijf, verzekeringswezen, vervoer en 
overige diensten. Berekend werd, dat als 
de verhoudingen gelijkgetrokken zouden 
worden, er alleen in Twente al een werk- 

. -gelegenheid van 11.000 personen zou ont-, 
staan. . *
De weerklank van de hier bedoelde studie,

’De werkgelegenheid in de tertiaire sector 
in Twente’, bij de centrale overheid is voor 
het Oosten nauwelijks waarneembaar ge-  ̂
weest. Ook de herhaaldelijk gedane sug
gestie ten aanzien van de vestiging van 
specifieke technische overheidsdiensten, 
die toch al op de nominatie stonden om te 
worden overgeplaatst en waarvoor het 
Oosten unieke faciliteiten kon bieden

(o.m. dankzij de Technische Hogeschool 
Twente) werden geheel \ oorbijgezien.
De bestuurders hebben niet alleen studie
opdrachten gegeven, maar zij hebben ook 
— zij het zonder steun van de Rijksover
heid — getracht een actief vestigingsbe
leid te voeren. Dat heeft wel degelijk wat 
uitgericht; er hebben zich nieuwe en voor 
de verscheidenheid van het industriële pa
troon interessante bedrijven gevestigd, 
maar bij iedere tegenwind blijkt dat de 
in met name voor de dienstensector stimu
leringsmaatregelen werden gevraagd. De 
heer Wierenga was verder van mening, dat 
er ’sedert 1971 bijvoorbeeld in Twente en 
Nijmegen nogal wat in negatieve zin ver
anderd is, hetgeen ook voor de industrie- 
stimulering (waarbij van de situatie in 
1971 wordt uitgegaan) consequenties zou 
moeten hebben. Ook de heer Schouten 
(A.R.P.) uitte zijn bezorgdheid over de 
ontwikkelingen in het Oosten des lands. 
Bij de beantwoording maakte Minister 
Lubbers duidelijk, dat de Regering ’de 
OOM bepaald niet wil laten zwemmen’, 
maar tussen de regels door valt er in de 
Handelingen wel te lezen, dat de OOM 
van het Oosten naar alle waarschijnlijk
heid geen suikeroom zal worden. Wat de 
brief van Twenteraad en Stedenband be

treft, stelde de Minister dat als in januari 
’de invulling van het (regionale) beleid af
gerond zal zijn’ naar buiten zal moeten 
komen ’in welke mate de opvattingen van 
de steden van Twente in de bijstelling van 
het beleid — het gaat met name om de 
dienstensector — terug te vinden zullen 
zijn’.
Ook dat wordt dus afwachten.

DE OOSTELUKE ARBEIDSMARKT

Wie de situatie van gemeente tot gemeente 
bekijkt, komt tot een geschakeerd beeld, al 
zijn er twee vaste gegevens: er is een lijn die ' 
overal oploopt, n.1. het cijfer van de geregi
streerde arbeidsreserve en een overal da
lende lijn, n.1. het cijfer van de openstaande 
vraag naar arbeidskrachten. Bovendien is 
over de gehele linie de landbouw op de 
terugtocht.
Zorgwekkend is daarnaast het algemene ge
geven, dat in Overijssel ongeveer 20 pro
cent van de schoolverlaters van de LTS zon
der werk is. Eén op de vijf - tegen 1 op de 25 a 
30 in de beide Hollanden - is werkloos.
Er is een grote mate van overeenkomst tus
sen de verschillende gemeenten in de Ach
terhoek en Twente, in die zin dat de hoge 
werkloosheidscijfers in belangrijke mate 
door de teruggang in de bouwnijverheid 
worden bepaald. De voórgestelde remedies 
stemmen ook veelal overeen: aanvullende 
werken, restauratie, renovatie en uitbrei- 
an g  dienstensector. Wat dit laatste betreft is 
de hoop op eventuele vestiging van Rijks
diensten in het oosten in een aantal gemeen
teen sterk verminderd.
Bij de acties, die met name Twente heeft 
gevoerd om industrieën aan te trekken, is 
steeds ook het argument gebruikt dat er een 
ruim aanbod is van arbeidskrachten, die in 
dit traditioneel industriële gebied gewend 
zijn in fabrieken te werken. In het verleden 
bleek dit pluspunt al niet voldoende trek
kracht op plaatszoekende bedrijven uit te 
oefenen.
Nu er minder investeringsinitiatieven van
uit het bedrijfsleven worden ondernomen, 
wordt het de vraag of niet - tijdelijke - stimu
leringsmaatregelen ook voor de industrie 
getroffen zouden moeten worden om te 
voorkomen dat het argument van de „indüs- 
try mindedness” - door te langdurige werk
loosheid van de betrokkenen geheel zijn 
kracht verliest.
Opmerkelijk is, dat uit een der Oostelijke

gemeenten de waarschuwing komt: „laten 
we de industrie niet te snel afschrikken” . 
Het is n.1. een feit, dat in het verleden uit 
overwegingen van milieuzorg wel eens een 
te grote voorzichtigheid aan de dag is ge
legd.

Waar en wanneer 

spreken CHU-politici ?

Donderdag 13 maart, Joure: mr. dr. K. de 
Vries; Woerden: mr. H. K. J. Beernink en 
burgemeester J. H. Reinders; Doorwerth/ 
Renkum: drs. G. van Leijenhorst. 
Zaterdag 15 maart, Soesterberg: CHJO- 
conferentie: T. Tolman.
Maandag 17 maart, HiUegersberg: mr. W. 
Scholten; HiUegom; H. Wisselink; Winsum 
(Gr.): onderwijsorganisaties: drs. G. van 
Leijenhorst.
Donderdag 20 maart. Alkmaar: onderwijs- 
bijeenkomst: drs. G. van Leijenhorst. 
Vrijdag 21 maart, Hardenberg-Heemse: 
mr. H. K. J. Beernink; Lopik: drs. G. van 
Leijenhorst; Goes: statenkring: T. Tolman. 
Maandag 24 maart, Dedemsvaart: H. Wis
selink; Kampen: drs. G. van Leijenhorst. 
Woensdag 26 maart, Smilde: T. Tolman; 
Nijverdal: H. Wisselink.
Donderdag 27 maart, Gouda, scholieren 
P.A.: drs. G. van Leijenhorst.
Woensdag 2 april, Alphen aan de Rijn: mr. 
W. Scholten.
Donderdag 3 april, Bergen op Zoom: ARP- 
CHU-KVP: sprekers dr. R. J. H. Kruisinga 
en prof. dr. P. Steenkamp.
Vrijdag 4 april, Zwolle: Kamerkring: T. 
Tolman.
Zaterdag 12 april, Amersfoort: onderwijs- 
bijeenkomst: drs. G. van Leijenhorst. 
Zaterdag 19 april, Amersfoort: landelijke 
onderwijsbijeenkomst, spreker: drs. G. van 
Leijenhorst; Alphen aan de Rijn: Kamer
kring Leiden; dr. R. J. H. Kruisinga; Rot
terdam Doelen: jubileumtoespraak Ned. 
Vereniging van sportgeneeskunde: dr. R. J. 
H. Kruisinga; Amsterdam: forum Coom- 
hertüga; dr, R. J. H. Kruisinga.
Donderdag 25 april. Roden: T. Tolman. 
Donderdag 3 april, KoUum: mr. dr. K. de 
Vries.
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Arbeidsmarkt voor Academici

Om de zeven [aar verdubbeling studentenbevolking
De ontwikkeling van het wetenschappelijk 
onderwijs in de twintigste eeuw heeft ertoe 
geleid dat het aantal academici op de 
arbeidsmarkt is toegenomen van 10.000 in 
1900 tot ongeveer 108.000 in 1974.
Het aantal studenten aan Nederlandse uni- 
versiteiten en hogescholen groeide de laat
ste jaren door de bank genomen met 10% 
per jaar. Dit b etekent een verdubbeling van 
de studentenbevolking om de zeven jaar. In 
1965 waren er evenveel academici in oplei
ding als reeds op de arbeidsmarkt werk
zaam.
Voor de komende jaren zal dit aantal op de 
arbeidsmarkt toenemen to t160.000in 1980 
en totruimSOO.OOO in 1990. Deze gegevens 
staan vermeld in de „Nota ontwiÜcelmgs- 
Ujnen in aanbod en behoefte van academici 
tot 1990” , die de Ministerraad voor publika- 
tie heeft vrijgegeven. De Regering heeft nog 
geen standpunt bepaald over de uitkomsten 
van deze studie.
Om eenzijdigebeeldvormingte voorkomen 
beperkt het rapport zich niet tot een schets 
van de mogelijke ontwikkelingen van de

arbeidsmarkt voor academici alleen. De 
samenstellers van het rapport besteden ook 
aandacht aan het verloop van vraag en aan
bod op andere opleidingsniveaus. Daarbij is 
gebruik gemaakt van rekenmodellen, die 
door het Centraal Planbureau speciaal voor 
dit onderzoek zijn opgesteld.
Tot in het begin van de jaren zeventig is de 
groeiende stroom academici vrijwel zonder 
problemen opgenomen in het arbeids
proces. Sinds kort bestaat er een toene
mende werkloosheid onder academici.
Het tempo van de te verwachten groei van 
de aantallen academici in de komende vijf
tien jaar doet de vraag rijzen of voor al deze 
afgestudeerden wel een plaats zal zijn in het 
arbeidsproces.
Het staat vast dat een voorgezette groei van 
de behoefte aan academici is te verwachten. 
De studie komt voor de jaren tachtig op 
aantallen uit, die zeer duidelijk onder de 
geraamde aanbodsniveaus liggen onver
schillig welke methode men als benadering 
gebruikt: een globale (via getalsverhou
dingen gekoppeld aan de economische ont
wikkeling) of een meer gedetailleerde me-

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
In schriftehjke vragen aan staatssecretaris 
Schaefer van volkshuisvesting heeft de 
christelijk-historische fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, 
aangedrongen op een krachtige aanpak van 
de stadsvernieuwing. „Een krachtige aan
pak kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan vermindering van de werkloosheid in 
de bouwsector” , aldus dr. Kruisinga.

Om de stadsvernieuwing krachtig te kun
nen aanpakken, dient de bewindsman het 
volgende te doen:
- spoedig de indiening bevorderen van het 
wetsontwerp betreffende het juridisch in
strumentarium voor stadsvernieuwing,
- het plegen van tijdig overleg met de be
trokken instanties, zodat, onmiddehijk na
dat de wettelijke maatregelen inzake stads
reconstructie en sanering van kracht zijn 
geworden, de werkzaamheden op basis van 
deze wet met voortvarendheid kunnen 
worden uitgevoerd.

OORDEEL GEVRAAGD
De christehjk-historische Tweede-Kamer- 
leden Van Leijenhorst en Tilanus heb
ben de ministers mevrouw Vorrink van 
volksgezondheid en Van Agt van justitie 
schriftelijk gevraagd of het waar is dat de 
narcoticacommissie van de Verenigde Na
ties in haar laatste jaarverslag ernstige kri
tiek levert op de Nederlandse regering we
gens haar tolerante houding tegenover het 
drugprobleem in Nederland.
Aan de beide bewindslieden is verzocht 
hun oordeel over die kritiek kenbaar te 
maken.

BEZORGDHEID

De Tweede-Kamerleden H. Wisselink 
(CHU), L. A. M. de Bekker (KVP) en H. A. 
de Boer (ARP) maakten staatssecretaris 
Meijer van CRM in schriftelijke vragen at
tent op de bezorgdheid, welke heerst bij het 
bedrijfsleven in land- en tuinbouw. „De 
adviezen van de natuurwetenschappelijke 
commissie ten aanzien van ruilverkavelin
gen worden in een te laat stadium uitge
bracht. Zij krijgen bovendien steeds meer 
het karakter van dwingende richtlijnen” , 
zo omschreven de kamerleden de oorzaak 
van de bezorgdheid.
De bewindsman antwoordde,.4at hij kennis 
nam van de bezorgdheid. Vervolgens 
merkte hij op: „De adviezen van de na
tuurwetenschappelijke commissie gaan 
weliswaar steeds dieper op de materie in, 
maar dit betekent niet dat zij het karakter 
krijgen van dwingende richtlijnen voor de 
beleidsvorming ter zake. Zij mogen ook 
niet als zodanig worden opgevat” . 
Meegedeeld werd dat getracht zal worden 
voortaan in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de voorbereiding van de ruilverkave
ling de advisering door de natuurweten
schappelijke commissie te doen plaats vin
den. „Maar” , aldus de staatssecretaris, 
„niet vergeten mag worden dat het gaat om 
gebieden die waarden vertegenwoordigen 
welke uit een oogpunt van natuur- en land

schapsbehoud van grote betekenis moeten 
worden geacht” .

NOG ONDERZOEK
Het college van bestuur van de Rijksuni
versiteit te Utrecht heeft de benoeming van 
een wetenschappelijk medewerker bij de 
projectgroep conflictagologie, die vanuit 
een marxistische visie werkt, uitgesteld. 
Eerst zal een onderzoek worden ingesteld 
naar de uitgangspunten en doelstelingen 
van de projectgroep. Dit heeft het college 
van bestuur in een brief 'meegedeeld aan 
staatssecretaris Klein van onderwijs naar 
aanleiding van vragen van CHU-senator 
prof. dr. J. W. van Hulst over een peiso- 
neelsadvertentie, waarin de projectgroep 
een wetenschappelijk medewerker vroeg, 
die wil en kan werken vanuit het historisch 
en dialectisch materialisme.
Volgens het college van bestuur laat de ge
wraakte zin in de advertentie wel degelijk 
ruimte tussen de te vervullen taak van de 
nieuwe medewerker en zijn wetenschappe
lijk standpunt. Er staat dan ook niet dat 
deze man „uitsluitend” vanuit een marxis
tische visie dient te werken, zoals de sena
tor in zijn vragen stelde, aldus het college 
van bestuur.
Voor het college bestaat wel de vTaag, of er 
in de praktijk ruimte wordt gelaten tussen 
de manier van werken en het eigen stand
punt. Daarom zal het college met het be
stuur van de subfaculteit pedagogie, waar
onder de projectgroep valt, een onderzoek 
instellen naar de doelstellingen en uit
gangspunten van de groep.
Uit de oprichtingsnota van de projectgroep 
blijkt onder meer, dat de groep na een korte 
oriënteringsperiode niet alleen wil over
gaan tot onderzoek, maar ook, samen met 
de voorhoeden van werkende jongeren en 
de studentenoppositie, tot agogische actie. 
Dit hangt samen met de doelstelling van de 
projectgroep: het ten dienste staan aan 
groepen die in conflikt zijn gekomen met de 
maatschappehjke structuur.
Het college van bestuur is nu van oordeel, 
dat een nieuw aan te trekken wetenschap- 
peüjk medewerker zich hiermee niet zal 
kuimen verenigen, wanneer voor hem het 
marxisme weliswaar een belangwekkende, 
maar op belangrijke punten een of onjuiste, 
of nader te toetsen theorie is. Daarom zal 
gedurende het onderzoek bij de project
groep de vacature uiteraard niet vervuld 
kuimen worden, aldus het college van be
stuur.
Staatssecretaris Klein heeft in zijn ant
woorden aan prof. Van Hulst uit de brief 
van het Utrechtse college van bestuur de 
conclusie getrokken, dat er geen aanleiding 
is, een gewijzigde oproep te plaatsen, zoals 
de senator had gevraagd. Het gevaar van 
indoctrinatie van de marxistische ideologie 
in de sociale wetenschappen ügt vooral in 
de doeleinden van de projectgroep en niet 
zozeer in de kwaliteiten die van de weten- 
schappehjk medewerker worden gevraagd, 
aldus de staatssecretaris.

H. L.

thode (die specifieke inzichten in de ont
wikkeling van vakgebieden verwerkt).

ONEVENWICHTIGHEDEN
Houdt men vast aan de huidige opvattingen 
over de positie van de academicus in de 
samenleving (afgemeten aan werkniveau en 
honorering) dan is het duidelijk dat in de 
komende jaren grote onevenwichtigheden 
kunnen worden verwacht. Op grond van de 
getallen die in de studie genoemd worden 
concluderen de rapporteurs dat bij ongewij
zigd beleid rond 1980 van het aanbod op de 
arbeidsmarkt bijna 15 procent niet door de 
maatschappelijke behoefte zal worden ge
dekt. In 1990 loopt dit percentage op tot 
ongeveer 40.
De samenstellers van het rapport wijzen er 
met nadruk op dat het aantal onzekerheden 
dat zich reeds voordoet bij de raming van ’t 
aanbod, nog veel groter is bij de raming van 
de behoefte aan academici tot 1990.
De uitkomsten voor de afzonderlijke 
studierichtingen laten in 1990 een vrij grote 
variatie zien. Daarbij moet echter worden 
gedacht aan het feit dat met de geprojec
teerde aanbodsontwikkeling een poging is 
gedaan, een gemiddeld patroon voor de stu
diekeuze over een periode van ruim 10 jaar 
te schatten. Het is onvermijdelijk dat daarbij 
schattingsfouten gaan optreden.

SUCCES
Volgens de samenstellers van het rapport 
zijn de na-oorlogse inspanningen op het ge
bied van het onderwijs met succes be

kroond. Daarbij stond bevordering van de 
welvaart centraal. Steeds grotere delen van 
’t aanwezige potentieel aan begaafdheid 
zijn in deze periode tot ontplooiing ge
bracht. Dit zorgde voor ’n toestroom van 
hooggeschoolde arbeid die op haar beurt ’n 
snelle sociaal-economische expansie moge
lijk heeft gemaakt.
Met het oog op de arbeidsmarkt en vanuit de 
sociaal-economische gezichtshoek vragen 
de deskundigen zich af of het wel gewenst is 
het aantal deelnemers aan het voortgezet en 
wetenschappelijk onderwijs onverminderd 
te laten groeien.

Naar de mening van de rapporteurs zou het 
een goede zaak zijn aan studenten duidelijk 
te maken dat het van oudsher bestaande 
verband tussen opleiding en inkomen zal 
worden doorbroken. Hierdoor zal wellicht 
een potentiële bron van frustraties worden 
weggenomen. In economische termen ver
taald houdt dit in dat zowel het persoonlijk 
als het nationaal-economisch rendement 
van inspanningen op het gebied van het 
onderwijs sterk gaan dalen.
In het slothoofdstuk pleiten de opstellers 
van dit rapport vooreen openbare discussie 
over andere dan economische doel
stellingen voor het onderwijsbeleid.
Zij denken daarbij aan de betekenis van 
onderwijs en vorming voor de persoonlijke 
ontplooiing van de mens, de welzijnseisen 
van de samenleving en de voortzetting van 
de cultuur, d.w.z. andere doelsteUingen dan 
louter cognitief intellectuele of samen
hangend met het beroepsleven.

Model-reglement Gemeentelijke CDA-Verbanden

Onlangs is gereed gekomen een model
reglement voor de gemeentelijke CDA- 
verbanden. Dit modelreglement is dezer 
dagen toegezonden aan de besturen van de 
kiesverenigingen resp. afdelingen van de 
ARP, CHU en KVP, alsook aan de reeds 
voorlopig opgerichte gemeentelijke 
CDA-verbanden. Het is verkrijgbaar bij het 
CDA-secretariaat (postbus 7676, Den 
Haag-2040, tel. 070-46.52.22) evenals de 
bijgevoegde concept-oprichtingsacte en de 
contributieregeling 1975 voor de recht
streekse leden.
De toezending van deze stukken ging ver
gezeld van een brief van de voorzitters van 
ARP, CHU, KVP en CDA. Deze brief ge
ven wij hieronder in zijn geheel weer.
Zeer geachte dames en heren,
In onze brief van 31 augustus 1973 hebben 
wij een beroep op u gedaan om op het plaat
selijk niveau de christen-democratische sa
menwerking zoveel mogelijk gestalte te 
geven.
Wanneer wij thans een - tussentijdse - ba
lans opmaken, mag met grote voldoening 
;worden geconstateerd,- dat de christen
democratische samenwerking in de Neder
landse gemeenten een gi;ote vlucht heeft ge
nomen. In een ̂ o o t  aantal gemeenten is er 
één christen-democratische raadsfractie. In 
vele andere is er sprake van een zeer nauwe 
samenwerking tussen de fracties van onze 
partijen.
Eveneens is er in vele gemeenten tussen de 
besturen van de kiesverenigingen resp. af- 
dehngen een grote mate van samenwerking 
tot stand gekomen of in voorbereiding. Met 
name sedert de raadsverkiezingen van het 

-vorig jaar is de bestuurlijke samenwerking 
versneld van de grond gekomen.
In dé brief van 10 april 1974 is u door de 
partijsecretariaten een aantal algemene 
richtlijnen verstrekt, te hanteren bij de 
vormgeving van de bestuurlijke samen
werking. Deze richtiijnen dienden om te 
voorkomen, dat de organisatorische vorm
geving in de verschillende gemeenten al te 
zeer zou gaan uiteenlopen.
Thans kunnen wij u hierbij een Model- 
Reglement aanbieden, dat betrekking heeft 
op de gemeentelijke CDA-verbanden. De 
groei van het CDA dient ook tot uiting te 
komen in haar organisatorische vormge
ving en wij verwachten dat dit model
reglement daarbij een stimulans zal zijn. In 
dit verband maken wij nog de volgende 
opmerkingen.
Omdat de Christen-democratische samen
werking nog niet in iedere gemeente even 
ver is gevorderd, zal dit model-reglement 
niet overal op dezelfde manier kunnen

KTUEEL
worden gebruikt. Niettemin verzoeken wij 
u met klem zoveel mogelijk dit reglement 
te volgen, terwiUe van de noodzakelijke 
organisatorische eenvormigheid binnen het 
CDA. En ook wanneer u reeds een regle
ment mocht hebben opgesteld, verzoeken 
wij u waar mogelijk tot aanpassing over te 
gaan.
Bij het Model-Reglement is een concept- 
oprichtingsacte voor een gemeentelijk 
CDA-verband gevoegd.

Voor de oprichting van 
zo’n CDA-verband dient toestemming te 
worden verleend door het Dagelijks Be
stuur van het CDA. De vereiste toestem
ming houdt verband met het feit dat wij ons 
moeten hoeden voor misbruik van de aan
duiding „CDA”. Die toestemming was ver
eist bij het ter gelegenheid van de raads
verkiezingen uitkomen met één lijst onder' 
de naam „CDA”. Die toestemming is nu 
weer nodig bij het oprichten van een ge
meentelijk „CDA”-verband. Wellicht ten 
overvloede wijzen wij er hier op dat een 
gemeentelijk CDA-verband alleen tot 
stand kan komen als de bestaande gemeen- 
tehjke organisaties van ARP, CHU en/of 
KVP daaraan meewerken.
Wanneer u tot die oprichting wilt overgaan, 
maar ook wanneer u reeds voorlopig daar
toe bent overgegaan, verzoeken wij u de 
conceptoprichtingsacté voor zover thans 
reeds mogehjk in te vullen en in tweevoud 
op te sturen naar het secretariaat van het 
CDA, postbus 7676, Den Haag 2040. U 
krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over 
de beshssing van het Dagelijks Bestuur. Wij 
vragen u dringend uw medewerking voor 
deze vanuit organisatorisch oogpunt nood
zakelijke procedure.
Onze in CDA-verband samenwerkende 
partijen verkeren in een overgangsfase. 
Juist nu moeten wij zorgen dat de financiële 
en administratieve zaken op orde blijven.

Vervolg pag. 6
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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.

Enkele opmerkingen over de 
grondslag van het Christen- 
Democratisch Appel.

Naar aanleiding van het artikel van ds. A. 
de Haan in „de Nederlander” van vrijdag 
10 januari jongstleden wil ik graag enkele 
opmerkingen maken. Dat artikel ging over 
het gebruik van de woorden „Evangelie”, 
„Bijbel” of „Woord van God” in de grond
slag van het Christen-Democratisch Appèl.
Allereerst dit: In het gewone spraakgebruik 
wordt met „Evangelie” de vervulling van 
het oude Verbond met het Joodse volk be
doeld, met welke vervulling is bedoeld: Je
zus Christus en het nieuwe Verbond met 
Israël en de volkeren.
Derhalve gaat het bij het begrip „Evan- 
gehe” om het nieuwe Testament, zij het dat 
dit alles slechts te verstaan is tegen de ach
tergrond van het oude Testament (en voor 
een deel ook de betekenis van de hellenisti
sche filosofie in die dagen).
Bij het begrip „Woord Gods” gaat het in 
het algemeen om de hele Bijbel, waarvan in 
het bijzonder ook het oude Testament.
Ik dacht nu dat wij er voor op moesten 
passen de toepasbaarheid en de interpre-

Vervolg van pag. 5
Zo ontvangt elk üd van ARP, CHU en KVP 
van zijn eigen partij de contributiekaarten. 
Wij verzoeken u als besturen er bij de par
tijleden krachtig op aan te dringen hun con
tributies langs die weg te blijven betalen. 
Men bhjft n.1. op die manier administratief 
geregistreerd staan in een partijbestand en 
ook dat is vanuit organisatorisch oogpunt 
van groot belang, zowel voor de afzonder
lijke partijen als voor het CDA.
In artikel 18 van het Model-Reglement 
wordt gesproken over het „v an  het CDA- 
Bestuur te ontvangen deel van de contribu
tie van de onder het CDA-verband ressor
terende rechtstreekse leden” . Bijgaand 
treft u aan de contributieregeling 197.5 die 
het Bestuur van het CDA heeft vastgesteld 
voor rechtstreekse leden van het CDA. Be
sloten is voor dit jaar de contributie van de 
rechtstreekse leden geheel ten goede te la
ten komen aan het landelijk CDA- 
apparaat. Dit in verband met de nogal hoge 
aanloopkosten, die de opbouw van de 
CDA met zich meebrengt en die in deze 
overgangsfase als een zware extra last 
drukken op de toch al zorgelijke financiële 
positie van de partijen. Aüeen in bijzon
dere gevallen, bijvoorbeeld bij een relatief 
groot aantal rechtstreekse leden, zal een 
gemeentelijk CDA-verband met succes een 
verzoek tot dispensatie kuimen indienen. 
Voor 1976 en volgende j aren zal deze rege
ling opnieuw worden bezien.
Tenslotte maken wij van de gelegenheid 
gebruik opnieuw een beroep te doen op uw 
werkkracht, doorzettingsvermogen en op 
uw geduld bij de opbouw van de Neder
landse christen-democratie. Het is de 
moeite waard!
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp (voorzitter 
CDA)
drs, J. de Koning (voorzitter ARP) 
mr. O. W. A. Baron van Verschuer (voor
zitter CHU)
dr. ir. D. de Zeeuw (voorzitter KVP).

VAN DER GLAS
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstmmentenfabriek
Telefoon 05130-22652

teerbaarheid van het oude Testament te 
vanzelfsprekend in onze christen-gelo- 
vigheid te blijven opnemen. Wij weten er 
- dit is ook in de geschiedenis van het 
christendom gebleken - te weinig goede 
raad mee. En het zou wel eens kuimen zijn 
dat voor dit laatste juist Israël als volk in de 
geschiedenis bewaard is gebleven - ook om 
de éénzijdigheid en onduidelijkheden in de 
interpretatie van het oude Testament door 
de christenen te leren kennen en te kunnen 
afwijzen.
Wij zouden bij de opname van het Oude 
Testament in ons politieke werken aan he
den en toekomst Israël voor de voeten 
kunnen lopen of nog steeds menen Israël 
wel te kunnen vervangen op het terrein van 
de wereldpolitiek en het messiaans denken. 
Zolang Israël nog voor zijn naakte bestaan 
moet vechten, zolang zal deze rol en fimc- 
tie van Israël nog uitstaan! Doch in onze tijd 
dienen wij er extra voor te waken de vele 
misverstanden t.a.v. begrip en interpretatie 
van het Oude Testament (dus t.a.v. de hele 
Bijbel) die er onder kerken en christenen 
heersen over te brengen naar onze poli
tieke toepassingen en verantwoorde
lijkheden. Omdat ik de gevaren hiervan 
ta.v. de duidelijkheid voor ons zelf niet 
onderschatten wil, ben ik tegen het gebruik 
van het begrip „Woord Gods” of ook „de 
Bijbel” in de grondslag van het C.D.A.

EERDER
Als ik het Christen Democratisch Appèl 
goed wil onderbouwen, zonder kans op 
iieilloze strijd en verwarring, denk ik dus 
serder aan het begrip „Evangehe” of 
„evangelisch” dan aan „Woord Gods” of 
„Bijbel” .
Maar ook met het begrip „Evangelie” ben 
ik niet zo gelukkig voor de politieke 
toepasbaarheid of „usus politicus” . De
zelfde kerkehjk-dogmatische opvattingen 
die het oude Testament in het christelijk 
keurslijf gedrongen hebben, hebben tege
lijk ook hetzelfde gedaan met het nieuwe 
Testament

Daarbij moet geconstateerd worden dat wij 
met de kerkeüjke dogmatiek vanaf het 
Apostolicum op enkele uitzonderingen van 
geloofsuitspraken na in tijden van alge
mene beroering en vervolging, niets heb
ben kunnen aanvangen op het terrein van 
de concrete beslissingen en pogingen tot 
vormgeving van een ,,christelijke” samen
leving! En die uitspraken en geloofsgetui
genissen (zoals van Franciscus van Assisi in 
zijn dagen, van een Luther tegen de macht 
van kerk en paus, van een Beyers Naudé en 
een Dom Helder Camara) konden en moes
ten zowel khnken als op zich zelf blijven 
staan, juist wegens het gebrek aan Grond
wet voor een christelijke samenleving en de 
daarbij horende wil tot verantwoorde
lijkheid daarvoor bij christelijke leiders. 
Sterker: zonder de mogelijkheid tot uitvoe
ring daarvan, wegens de vrijheid tot 
zèlfbepaling en eigen pohtieke keuze en 
samenlevingsvorm. Elke ideoloog die de 
omstandigheden gebruikt om macht te krij
gen, doemt - zelfs bij de aanwezige wil tot 
uitvoering - die leiders tot machteloosheid 
en tolerantie van andere invloeden tot de 
meest kwade toe. Ook dit is niet toevallig! 
Er kan immers wel een appèl op allen ge
daan worden, m aar. . . .  wij zijn geen chris
telijk volk, er is geen uitverkiezing van 
welk volk dan ook om de last van het Ver
bond en de roeping (appèl) te dragen dan 
-Israël alleen. De velen, de anderen, kunnen 
zich er altijd met een beroep op democra
tische of welke andere vrijheden ook, van 
af maken: alleen Israël op de duur niet 
- hetzij als rest of als „geheel Israël”, de 
kerk inbegrepen - niet omgekeerd! 
Daarom heb ik ook bezwaar tegen het be
grip „evangehsche volks-partij”, zoals in 
de kringen van de ARP wordt gebruikt.

VERWAARLOOSD
Wat wij te veel verwaarloosd hebben in 
kerk, belijden en het concreet in déze we
reld leven als gelovigen - is niet zozeer de 
schone theorieën over de christologie, maar 
wel de leer, de woorden en de wijsheid van 
Jezus, zijn adviezen voor het leven in déze 
wereld als „kinderen van de hemelse Va
der”, de aanvaarding van een stuk ön- 
succes, van tegenspraak en de juiste beant

woording van geweld en overweldiging; 
zijn adviezen voor de omgang met de ande
ren tot en met „zondaren” en „vijanden” 
toe. Deze dingen, daar houdt men in het 
christendom niet zo’n rekening mee. En 
toch is dit de waarachtige christelijke leer 
waarin het teken van „verzoening” en 
„verlossing” in de werkelijkheid van de 
machten waaronder we nog leven, meer 
betekent dan schone en uitgewogen formu
leringen van de dogmatiek en de christelij ke 
prediking.
Als men de kerkgeschiedenis nader be
schouwt, of de „geschiedenis van het chris
tendom”, en dit ernstig neemt als historisch 
verschijnsel, zal men tevergeefs in de feiten 
dezer geschiedenis een verband zoeken 
met het onderwijs van Jezus. Het is niet 
toevallig dat de gelijkenissen van Jezus
- praktisch de enige vorm waarin Hij tot de 
menigte sprak - geen rol hebben gespeeld 
in de totstandkoming van het christelijk 
dogma. Noch het Nicaenum, noch het 
Apostolicum zeggen hier iets over. Hadden 
de joden destijds gelijk toen zij met afgrij
zen het gebruik van hun Bijbel (het oude 
Testament) door de met elkaar vechtende 
christehjke secten, verwierpen? Het meest 
verwonderd zijn de joden echter over onze 
dogmatiek zonder Jezus, de kunst om juist 
dat wat we in de wereld zouden moeten zij n, 
nl. christenen, grotehjks klaar te spelen, 
in het verfeden en nog, met (veel) woorden, 
dogmatiek, ceremonieel en het aanhangen 
van beUjdenissen, zonder gehoorzaamheid 
aan Jezus’ woord en leven zelf.
Juist dat „kruis” ontwaren zij hij ons niet. 
Juist dit zou hen tot „jaloersheid” geprik
keld hebben.
Het oude Testament werd praktisch al ’n 
anti-semitisch gebruikt „erfgoed” door het 
tegen de joodse interpretatie in uit te leggen 
met het oog op de „vervulling” er van.
Het nieuwe Testament werd door de onder
linge strijd tussen de diverse secten pas heel 
laat (400 jaar later) gecanoniseerd (geldig 
verklaard en afgesloten). Véél later pas
- lang na de middeleeuwen en eigenlijk pas 
na 1800 - is het Westen zijn grote weten- 
schappehjke vlucht gaan maken! Als men 
nu bedenkt dat alle dogmatiek uit de tijd 
van vóór 1800 stamt, kan men begrijpen 
dat wij, die niet meer denken als de kerk
vaders (ook inhoudelijk niet), met de dog
matiek heden geen enkele raad weten.
Dit betekent niet dat wij over geloof en 
huidige wereld maar niet meer denken 
moeten omdat aUe formuleren uit den boze 
is - maar wèl, dat evenals het prille chris
tendom de toenmalige wetenschap, de 
hellenistische filosofie, gebruikte om de 
geloofswaarheden duidelijker te maken 
aan de omringende wereld, wij - of liever: 
het huidige christendom, onze heden
daagse concepties over tijd, ruimte, mate
rie, energie e.d. moeten gebruiken om de 
brokstukken van onze geloofsinzichten te 
doordenken. Wij hebhen ons niet geoefend 
hierin. Wij struikelen al als wij de huidige 
vraagstukken gezamenlijk vanuit „de Bij
bel” bij de kop willen pakken.
Omdat wij de denkvormen en -middelen 
van onze tijd niet gebruiken of menen niet 
te mógen gebruiken bij de doordenking van 
wat ons uit het verleden overgeleverd is!

KWUT
Wij - en dit is het tweede - zullen derhalve 
heel zakelijk en praktisch ervan moeten 
uitgaan dat wij het verband tussen het den
ken over huidige vraagstukken van onze 
samenleving en de „achtergrond van de 
Bijbel” zijn kwijt geraakt. Des te minder 
mogen wij van „de Bijbel” of „het Woord 
Gods” of „het Evangehe” leuzen maken of 
vlaggen die een zo onduidelijke lading als 
die van „het christendom” moeten dekken. 
Daarvoor is die achtergrond ook zelf te 
veelzijdig en gecompliceerd om te begrij
pen, laat staan op het vlak van de politieke 
bewustmaking en het ontwerpen van 
nieuwe samenlevingspatronen te gebrui
ken.
Neen, wij zullen het moeten aandurven te 
erkennen dat wij niet een „volk” zijn dat in 
het Thora-denken geoefend en lenig van 
geest gebleven is om de ingewil^elde 
vraagstukken van de eigen tijd te begrijpen 
en te beantwoorden vanuit de kennis van 
de achtergrond van de roeping en verkie
zing. Wij zullen hen die daarvan meer we
ten nog hard nodig hebben iri de toekomst! 
Wij kennen alleen vertaald Grieks, geen 
Hebreeuws, geen taal die God en mensen 
verbindt als partners in de geschiedenis, 
wel een „tale Kanaans” , die ons buiten 
onze eigen wereld plaatst. Ook daarom 
moeten we oppassen met het oncritisch op
nemen van het „Woord Gods” in zijn toch 
altijd nog traditionele christelijke betekenis 
in de Grondslag van ons Christen Demo
cratisch Appèl. Wij hebben meer dan ooit 
de actuele wijsheid en moed nodig vanuit 
ons geloof in Gods bedoelingen met mens 
en aarde en zullen daarom de vanzelfspre
kendheden van een onvruchtbare traditie 
van ons christendom, zoals gesuggereerd

wordt door begrippen als „de Bijbel”, 
„Woord Gods” , „Evangehe” , moeten 
vermijden wanneer wij werkelijk zonder te 
wihen pretenderen wat wij niet zijn en niet 
kunnen zijn nl. ,,Volk Gods” , toch als 
christen-democraten van onze tijd wihen 
doen wat we als christen moeten doen en 
zeggen wat wij als christen moeten zeggen. 
Wij moeten dit trachten te zijn uit de inspi
ratie van ons geloof in de betekenis van 
Jezus’ leer en leven voor enkeling en 

'samenleving, zoals deze ons is overgele
verd in het nieuwe Testament. Al wat dit 
verstaan kan verdiepen en de kennis ervan 
bruikbaar kan maken voor de beant
woording der leven-en-dood-vragen van 
onze wereld, is meer en meer een zaak van 
gemeenschappehjk overleg tussen christe
nen van diverse historisch gegroeide groe
peringen onderhng, van ahen die zich 
hierin mee-betrokken voelen en vooral ook 
van christenen en joden voor onze tijd!

SLOTSOM
Tot een slotsom komende zou ik wihen 
voorriehen om de oude en aherminst dui
delijke vanzelfsprekendheden niet te her
halen, maar uitgaande van wat wij weten 
kunnen van de Vader en de Zoon in de 
geschriften van de Bijbel, het voor onze tijd 
nu vooral te wagen met de Geest die ons wil 
leiden, zoals is beloofd. Daarvan vind ik 
niets in de Grondslag en dit juist kan niet 
gemist worden. De Geest Gods die niet in 
boekvorm kan worden vastgelegd, waar de 
schriften door tot stand zijn gekomen, deze 
Geest is het die ahen wil leiden en helpen 
die bereid en wihig zijn tot concrete 
gehoorzaamheid aan het Gebod Gods te 
komen voor onze dagen, in onze speciale 
situatie. Niet in de laatste plaats t.a.v. onze 
pohtieke verantwoordelijkheid als christe
nen en gelovigen vanuit de achtergrond 
van de verwachting van èn de bereidheid 
tot het Rijk Gods.
Daarom pleit ik voor de opname van het 
derde: de inspiratie van de Geest Gods in 
onze Grondslag. Dit hebben wij allen ge
meen in ons geloof èn onze zwakheid t.a.v. 
zulke grote taken: christenen van ahe 
groeperingen, gelovigen zonder naam, en 
joden!
Ik zou de misverstanden en onvruchtbare 
tradities wihen vermijden en verwerken 
door centraal te stehen dat wij tezamen 
geleid wihen worden door Gods Geest die 
ons wil helpen te concretiseren wat wij in 
ons geloof reeds kennen, nl. een stuk ver
zoening, bevrijding onder machten uit en 
opdracht tot bevrijding ook van de wereld 
waarin we leven. Daar hangt ook de poli
tieke verantwoordelijkheid mee samen. 
We zijn in een tijd waarin juist christenen, 
op wie het Appèl gedaan wordt, naar voren 
kijken en aan de toekomst werken moeten. 
Niet meer ap a rt. . .  maar tezamen. Aheen 
Gods Geest kan hiertoe de opgeworpen 
schotjes doorbreken en ons „gezicht” ge
ven op de wereld om ons heen. Wij zuhen 
ons hierbij ook van tegenstand en tegen
spraak bewust moeten zijn en dit durven 
nemen. Wij leven temidden van mensen als 
wij zelf, vrij om nee te zeggen tegen het 
Appèl dat op ons gedaan wordt.
De Geest van de Vader en de Zoon, die ons 
van ons zelf afwijst naar de omgeving 
waarin de geschiedenis begon, niet naar ons
zelf als „vervangend volk Gods” , maar 
naar het volk dat soms en vaak meer kruis 
gedragen heeft dan de christenen, in hun 
wil om toe te bhjven behoren aan de Roe
pende God en de last te blijven dragen. Wij 
kunnen ook en j uist op pohtiek gebied vaak 
niet meer dan een getuigenis van ons geloof 
afleggen, maar moeten dit dan ook doen! 
Daarom geen grote vlaggen, begrippen die 
te veel veronderstehen zonder duidelijk
heid voor onze huidige verantwoorde- 
hjkheid! Wij komen er wel, maar geleide- 
hjk en geholpen door de Geest.
Pas van daaruit zuhen we samen de schrif
ten opnieuw openen moeten en getuigen 
kunnen in woord en metterdaad.
Dat zou ik gaarne voorrang geven in de 
Grondslag van het CDA.
Utrecht, Drs. H. J. ter Haar Romeny.

WEGENBOUW

„Ernstige stagnatie” van het autoverkeer 
wordt gevreesd door vermindering van de 
wegenbouw, alsof auto’s zich niet voort
bewegen over wegen, maar over uit
breiding. Alsof b.v. ook een wiel aheen 
maar draaibaar zou blijven door het als
maar en in dezelfde mate dikker te maken.
Het is ook wat tegenstrijdig aan het streven 
naar afname van het autoverkeer. Een 
vervoerssysteem overigens, dat nimmer 
veilig kan zijn, zolang dat in hoofdzaak 
wordt beheerst door menselijk handelen en 
falen.
Utrecht, ing. Hendrik Venema.
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UITDAGING OM EUROPA OPNIEUW 
MEESTER TE DOEN ZIJN VAN ZIJN EIGEN LOT
Het actieprogramma van de Europese 
commissie, het dagelijkshestuur van de Eu
ropese gemeenschappen, is als volgt:

I. BALANS VAN EUROPA 
EN ROL VAN DE COMMISSIE

In alle objectiviteit kan vastgesteld worden 
dat tijdens de afgelopen zes maanden 
vooruitgang is geboekt en dat hieruit op
nieuw een zekere hoop kan worden geput. 
„Duidelijk wil ik hier echter met dezelfde 
objectiviteit stellen, dat Europa behoefte 
heeft aan successen van een andere orde 
om zijn doelstellingen van eénheid en on- 
afhaiücelijkheid te bereiken. Op de belang
rijkste punten moeten wij immers te
ruggang en mislukking constateren. Onze 
onafhankelijkheid vermindert, onze ambi
ties worden kleiner, in institutioneel op
zicht staan wij voor een halve mislukking” . 
Het op de topconferentie te Parijs genomen 
besluit regelmatig op het niveau van de 
regeringsleiders voor overleg bijeen te ko
men houdt kansen in, maar ook gevaren: 
„Men moet de kans dus aangrijpen en het 
gevaar afwenden. Daartoe dient de com
missie haar hervonden roeping van poli
tieke instelling volledig te vervullen.
Zij moet de bestaande gevaren terugdrin
gen door op de lidstaten haar overtui
ging over te brengen dat er geen wer
kelijke oplossing voor de voornaamste 
problemen, waarmee zij worden gecon
fronteerd, mogelijk is buiten de commu
nautaire of collectieve oplossingen welke 
inherent zijn aan de Europese opbouw. Zij 
moet op punten, die voor Europa voor 
doorslaggevende betekenis zijn, krachtig 
en slagvaardig haar initiatief en bevoegd
heid aanwenden, zonder af te doen aan 
haar eigen opvattingen.
Dit besef van onze functie, deze fundamen
teel politieke houding en dit streven een 
ander ritme en een andere dimensie aan de 
verwezenlijking van Europa te geven, lig
gen ten grondslag aan het programma dat ik

u 'zal voorleggen. Het gaat hier om een 
integraal programma dat naar onze mening 
de weg kan openen voor een nieuwe ont
wikkeling van de Europese opbouw” .

IL AKTIEPROGRAMMA 1975

1. Eerste doelstelling: vermindering van de 
afhankelijkheid van Europa.
„Wij zijn geen meester meer over onze 
toekomst omdat de economische, finan
ciële en politieke beshssingscentra steeds 
meer buiten onze lid-staten en onze Ge
meenschap komen te li^en .
Deze grotere afhankelijkheid is van twee- 
erlei hard. Enerzijds hebben wij geen en
kele of slechts een onvoldoende zeggen
schap over de voornaamste factoren van 
ons economisch leven. Dit geldt voor onze 
energievoorziening maar, voor verschil
lende lid-staten en over het geheel geno
men ook voor de Gemeenschap, óók voor 
de financiële problemen, waarbij vitale be
hoeften betrokken zijn. Wij moeten alles in 
het werk stellen om geleidelijk maar snel 
deze eerste vorm van afhankelijkheid te 
verminderen. Naast de monetaire proble
men, die een veelheid van maatregelen ver
eisen, staat thans uiteraard centraal in deze 
afhankelijkheid het energieprobleem. De 
commissie zal zich dan ook in het bijzonder 
op dit punt toeleggen. 1975 moet het jaar 
van het gemeenschappelijk energiebeleid 
w orden.. . ”
„De tijd die verstrijkt, is echter geen ge
wonnen tijd. Onze afhankelijkheid van de 
buitenwereld dreigt bestendigd te worden 
door een verzaking die zich voordoet als 
realisme” .
„Europa dient zich te vermannen. Harer
zijds zal de commissie het volgende pro
gramma verdedigen:
- Vaststelling van gemeenschappelijke 
doelstehingen voor energie in het alge
meen, voor de diverse energiedragers af
zonderlijk en totstandbrenging van het in
strumentarium om deze doelstellingen te 
bereiken.

doorj Francois-Xavier Ortoli, Voorzitter van de 

Europese Commissie

CDA studie conferenties
o p  korte termijn staan een tweetal CDA- 
studiekonferenties voor de deur, één over 
het energiebeleid op dinsdag 25 maart a.s. 
en één over de inkomenspolitiek, op zater
dag 5 april a.s.
Beide konferenties worden georganiseerd 
door de partij-organisaties en de weten
schappelijke instituten van ARP, CHU en 
KVP en kunnen beschouwd worden als een 
bijdrage tot de diskussie over de perspektie- 
ven van onze ekonomische ontwil^eling. 
Deze diskussie startte reeds in augustus 
1974 met eenkonferentie n.a.v. het rapport 
„Gerede twijfel” , dat de problematiek rond 
de ekonomische groei, de schaarste aan 
grondstoffen, de verdeling van de welvaart, 
de inflatie, etc. aahgeeft. Als eerste deelkon- 
ferentie wordt nu een studiedag rond de 
energievraagstukkengehouden. Doelis een 
kritische bespreking van het rapport 
„Energiebeleid”, dezer dagen gepubliceerd 
door onze wetenschappelijke instituten. 
Het rapport stelt het kernprobleem van 
lOnze economische ontwikkeling, nl. de 
energievoorziening aan de orde en gaat 
hierbij nader in op het te voeren energie
beleid op middellange termijn (tot 1985) 
met een uitzicht voor de periode daarna. Op 
deze konferentie worden een tweetal inlei
dingengehouden, respectievelijk door ir. A. 
C. Sjoerdsma (directeur Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek) en dr. ir. D. 
de Zeeuw (dir. Inst. voor toepassing van 
atoomenergie in dë landbouw en KVP-lid 
Eerste Kamer). Na een groepsbespreking 
vindt een forumdiscussie plaats, waaraan 
onder andere naast de inleiders deelnemen: 
mr. G. A. Wagner (pres. dir. Kon. SheU- 
Groep), J. van Houwelingen (Tweede- 
Kamerhd ARP) en drs.'R. F. M. Lubbers 
(minister van Economische Zaken).
De energiekonferentie vindt plaats in res
taurant „Op Gouden Wieken” te Den Haag 
en duurt van 14.30 uur tot 21.15 uur. De 
inkomenskonferentie wordt gehouden in 
het Jaarbeurs Congres- en Vergader
centrum te Utrecht en duurt van 10.00 tot 
16.30 uur. De deelnemerskosten bedragen 
resp. ƒ  15,- en ƒ 20,-, daarin zijn begrepen: 
kosten voordokumentatie, maaltijden twee 
consumpties. Voor deelnemers/sters aan de 
inkomenskonferentie op zaterdag 5 april

bestaat de mogelijkheid een maximale ver
goeding in de reiskosten te verstrekken ad 
ƒ5,-.
Voor beide konferenties kunt u zich schrif
telijk aanmelden bij mej. Agnes van der 
Putten, p/a Mauritskade 25, Den Haag. In
lichtingen: A. van der Putten; tel. 070- 
653934ofG. vanderBerg; tel. 070-183960.

OUD-MINISTER SCHMELZER 
CDA-BUEENKOMST VOORBURG

OP

De oud-minister van buitenlandse zaken, 
drs. W. K. N. Schmelzer, spreekt dinsdaga
vond 25 maart op een CDA-bijeenkomst te 
Voorburg. Het is zijn bedoeling dan zin en 
profiel van het CDA te schetsen.
De bijeenkomst wordt gehouden in een der 
zalen van de Koningkerk op de hoek van de 
Bruyning Ingenhoeszlaan en de Koningin 
Julianalaan en vangt om 8 uur aan.
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor 
leden van KVP, ARP en CHU, en sympathi
santen met het CDA. Ook belangstellenden 
zijn welkom.

MR. H. K. J. BEERNINK SPREEKT 
TE HARDENBERG/HEEMSE

De christelijk-historische kiesvereniging te 
Hardenberg-Heemse houdt op vrijdag
avond 21 maart de j aarvergadering in hotel 
Nijhoving aan de Markt te Hardenberg. 
Oud-minister mr. H. K. J. Beernink heeft 
zich bereid verklaard een rede te houden. 
De agenda vermeldt voorts afhandeling van 
de huishoudelijke zaken (jaarverslagen en 
verkiezing van bestuursleden). Na de rede 
van mr. Beernink is er gelegenheid voor 
debat.
De vergadering vangt om 8 uur aan.

CDA HAARLEMMERMEER

Op dinsdag 18 maart organiseert het CDA 
Haarlemmermeer een openbare vergade
ring met als spreker prof. P. A. J. M. Steen
kamp.
Deze vergadering wordt gehouden in het 
gebouw „De Schutse” , aan de Hoofdweg te 
Hoofddorp, aanvang 8 uur n.m.

- Binnen dit kader ontwikkeling van onze 
eigen hulpbronnen met alle redelijke mid
delen” .
„Een tweede hoogst belangrijk doel - en 
hierbij denk ik niet alleen aan het energie
beleid - moet dus zijn volledige uitoefening 
van ons deel van die collectieve souverei- 
niteit in het oecumenisch en monetair stra
mien van een wereld in beweging” .
„Geen enkele van onze staten mag ver
wachten in een krachtenveld van veran
derde systemen en machtsverschuivingen 
werkelijke invloed uit te oefenen. Daartoe 
is een Europa nodig, niet souvereiniteits- 
verzwakkend maar juist souvereiniteits- 
versterkend. Europa verschaft ons het in
strument ons daar te laten gelden waar men 
ons wil horen en waar zich thans de beslis
singen voltrekken: op energiegebied, op 
monetair gebied en op het gebied van de. 
internationale handel, in de internationale 
organisaties en in onze betrekkingen met 
onze voornaamste partners, vooral de Ver
enigde Staten.
Omtrent dit laatste punt is klaarheid ge
wenst. De wederzijdse vriendschap, de 
bondgenootschappelijke betrekkingen en 
de erkenning dat grote gemeenschappelijke 
belangen bestaan, mag niet-de relatie uit 
het oog doen verliezen dat de Verenigde 
Staten een macht vertegenwoordigt waar
door dit land in zijn betrekking met ons de 
neiging bezit onze zwakheden en weifelin
gen tegemoet te treden met een onver
bloemde wil tot leiderschap.
Onze betrekkingen met de Verenigde Sta
ten zullen op meer gelijke en meer gezonde 
grondslagen komen te rusten en, naar mijn 
oordeel, ook versterkt worden, indien wij 
in bewuste waardering van de alliantie- 
aspecten en in vastberaden bereidheid tot 
samenwerking met onze Amerikaanse 
vrienden waar dit in hun en ons belang is 
een tweeledige gedragslijn volgen:
- In de eerste plaats verdedigen van onze 
eigen belangen of van gezamenlijke stand
punten die onze voorkeur hebben met de
zelfde vasthoudendheid, dezelfde doortas
tendheid, dezelfde klaarheid en dezelfde 
heilzame openheid die de Verenigde Staten 
van hun kant aan de dag legt.
- In de tweede plaats initiatief in belang
rijke wereldaangelegenheden, want daar
aan bestaat behoefte en daarin hebben wij 
de bijdragen te leveren. Dat komt neer op 
breken met een houding die te vaak op 
uitsluitend reageren ingesteld is en die in 
mijn ogen blijk geeft van politieke klein
moedigheid. . .”

2. TWEEDE DOEL;

Herstel van Europa’s economisch en sociaal 
evenwicht door een groei op nieuwe 
grondslagen.

„Hiertoe hebben wij vier hoofdbeleidslij
nen uitgezet:
- Ontwikkeling van een complementair 
economisch beleid en versterking van de 
solidariteit: alleen via deze beide wegen 
kan de vrije handel in de Gemeenschap en 
op internationaal niveau iJewaard blijven. 
Een hernieuwd protectionisme zou crisis- 
verwekkend werken.
- Hernieuwde groei op investeringsbasis: 
een herstel van de conjunctuur moet ko
men van investeringen en niet van een mas
sale groei van de vraag. Op middellange en 
lange termijn vergen de structuurhervor
mingen een duurzaam gerichte politiek op 
partiële middelenvefschuiving van ver
bruik naar investeringen. Die wijzigingen 
zijn onvermijdelijk, hetzij als gevolg van de 
nieuwe economische gegevenheden, hetzij 
omdat zij zonder deze onze problemen, 
met name onze exportproblemen, niet 
zouden kunnen oplossen.
- Creëren van nieuwe instrumenten voor 
denken en handelen ter concrete verster
king van de economische en monetaire 
unie: teneinde de economische vooruit
zichten beter te kunnen peilen, zal de 
commissie voorstellen indienen voor de 
oprichting van een Communautair Middel- 
langetermijn Instituut. Europa heeft finan
ciële instrumenten nodig, aangepast aan de 
nieuwe aard, omvang en duur van de eco
nomische risico’s. De commissie onder
zoekt derhalve het beginsel en de structuur 
van een Europese exportbank. Wij bestu

deren ook hoe wij onze leningmogelijkhe
den verder kunnen ontwikkelen, om de 
mogelijkheden waarover de Gemeenschap 
beschikt in dienst te  stellen van versnelde 
en evenwichtiger investeringen.
- Een beleid voor en met de mannen en 
vrouwen van Europa: de commissie hecht 
dus groot belang aan een reactivering van 
de discussie over de medezeggenschap op 
gemeenschapsniveau. Zij zal in het voor
jaar bij de raad een herzien voorstel indie
nen over het statuut van de Europese 
Naamloze Vennootschappen, waarin de 
amendementen van het Parlement groten
deels zijn overgenomen. Zij heeft voorts 
het initiatief genomen tot de uitgave van 
een „groen boek”, waarin de huidige ten
densen van de ontwikkeling der industriële 
betrekkingen in de lid-staten aan de orde 
zullen komen teneinde de grondslagen te 
leggen voor een zodanige overeenstem
ming dat optimaal richting kan worden ge
geven aan de toekomstige werkzaamheden 
in Europees verband of in onze lid-staten.

3. DERDE DOEL:

Het vestigen van nieuwe betrekkingen met 
de derde wereld.

„Een door Europa stoutmoedig ingeslagen 
beleidsweg is de vestiging van nieuwe be
trekkingen met de derde wereld op grond
slag van een langdurige, op gelijkheid en 
rechtvaardigheid geïnspireerde samen
werking. .

„Het gaat erom, met voortzetting, waar 
nodig, van de financiële hulp aan sommi
gen, overal waar dit mogelijk is te komen 
tot een samenwerking gebaseerd op een 
streven naar economische interdependen
tie op lange termijn, waardoor beter dan 
door welk verdrag ook vooruitgang van de 
keuzen van onze partners, vergemeen- 
schappelijking van onze capaciteiten in 
technologisch en praktisch opzicht, van 
onze markten, in sommige opzichten van 
ons kapitaal en onze produktie gediend is, 
met name op agrarisch gebied, met de mid
delen waarover onze partners beschikken, 
uitgaande van hun wil om de nieuwe situatie 
aan te wenden ten bate van hun ontwikke
ling. De armste landen kunnen in dit sa- 
menwerkingsschema worden opgenomen 
door de gemeenschappelijke inspanning 
van de geïndustrialiseerde landen, met 
name Europa, en van hun partners die pro
ducenten zijn van grondstoffen en energie, 
in het raam van een driehoeksaktie waar
van wij gezamenlijk de werkwijze en spel
regels zullen moeten vaststellen.
Het associatiebeleid van de Gemeenschap, 
voorheen met 19 Afrikaanse staten in het 
kader van de overeenkomst van Jaoendé en 
thans uitgebreid tot geheel Afrika en zelfs 
daarbuiten in het kader van de overeen
komst van Lomé en de akkoorden die eer
lang zullen worden aangegaan met de lan
den van het Middellandse Zee-bekken, 
vormt het meest volledige en meest ge
slaagde voorbeeld van dit beleid: financiële 
steun uiteraard, doch ook en bovenal toe
gang tot grote afnemersmarkten, stabilisa
tie van hun ontvangsten, waardoor zij be
schermd worden tegen scherpe dalingen in 
de wereldmarktprijzen, systematische sa
menwerking ter versnelling van de indus
trialisatie, en niet te vergeten de politieke 
instellingen, die het raam vormen voor een 
samenwerking tussen Europa en de be
trokken ontwikkelingslanden op parlemen
tair en gouvernementeel gelijke voet” .

4. VIERDE DOEL:

Nieuwe voortgang op de weg naar een 
Economische en Monetaire Unie.

„Tegenover de inflatie, de energiecrisis en 
de monetaire crisis staan wij zonder pro
gramma en zonder doctrine. Wij zijn der
halve voornemens in 1975:
- Nieuwe, overtuigende inhoud aan onze 
activiteiten te geven door ons te concen
treren op een aantal beperkte, doch essen
tiële doeleinden.
- Het beleid ter realisatie van het einddoel 
te herdefiniëren en daartoe een balans op te
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stellen van de bereikte resultaten, met een 
omschrijving en evaluatie van de nieuwe 
vooruitzichten voor de Unie, terwijl daar
bij tevens de vereiste acties en het nodige 
instrumentarium zullen worden aangege
ven. .
Het gemeenschappelijk energiebeleid en 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
vormen een substantieel onderdeel van de 
Unie. Ons landbouwbeleid is ondanks de 
monetaire moeilijkheden springlevend en 
heeft zijn eenheid bewaard. Aan de hand 
van de thans bijna door ons voltooide in
ventarisatie kan een oordeel worden ver
kregen omtrent de bereikte resultaten en 
de in het kader van de verdragsmechanis- 
men bereikbare doeleinden, dit laatste con
form de eis van het continue scheppings

proces zonder hetwelk geen beleid bestaan 
kan. Ook het regionaal beleid, een beleid 
van evenwicht en solidariteit, is een be
langrijk element in het gelijklopende wor
dingsproces van economische unie en mo
netaire unie. Tenslotte zullen nieuwe, reeds 
door ons ontworpen actieinstumenten in 
het leven geroepen moeten worden: een 
versterkt fonds voor monetaire samenwer
king, een'middellangetermijn instituut, een 
Europese exportbank, stimulerings-, 
ondersteunings- of ontwikkelingsmecha- 
nismen op energiegebied.

5. VUFDE DOEL:

Voorbereiding van de Europese Unie. 

„Het Europa van thans kent geen perspec

tieven die zijn inwoners in beweging kun
nen brengen. Daartoe zijn andere visies 
nodig, een nieuw elan, een ander toe
komstbeeld, zodat onze volkeren Europa 
de stimulansen kuimen geven van ambitie, 
vasthoudendheid, creatieve hartstocht- 
kwaliteiten die ons eens zo omhoog gesto
ten hebben. In ons ontwerp voor de Euro
pese Unie kunnen wij dit elan doen her- 
ontwaken. Vergeten wij niet dat het eerste 
rechtstreeks gekozen Europese Parlement 
bijeen zal komen in 1978, dat wU zeggen 
over drie jaar. Binnenkort staan ons twee 
belangrijke mijlpalen te wachten in het aan 
de gang zijnde proces: de indiening van de 
verslagen van het Parlement en van de 
commissie, en de opdracht die de staats
hoofden en regeringsleiders hebben ver
strekt aan de Belgische premier, de heer 
Tindemans.

De Europese Gemeenschap vertegenwoor- 
• digt het tiians bijna 25 jaar geleden gegeven 
originele antwoord op de uitdaging aan 
onze volkeren om hun onderlinge rivaliteit 
te overwiimen en in een door de koude 
oorlog verscheurde wereld hun economie 
tot nieuwe bloei te brengen. 25 jaar is de 
tijd van een generatie. Een nieuwe genera
tie de onze, ziet zich thans geconfronteerd 
met een nieuwe uitdaging: herontdekking 
van de zin van leven om hoop in een maat
schappij die wordt verstikt door zijn eigen 
vooruitgang. De uitdaging om tussen Eu
ropa en de landen van de derde wereld 
nieuwe betrekkingen te scheppen, die zijn 
gebaseerd op sainenwerking en solidaritéit.

De uitdaging tenslotte om Europa opnieuw 
meester te doen zijn van zijn eigen lot.

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-22C4 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

KAMERBREED ' 
TAPIJT ;
4000 m 2 in  voorraad ,
KARPETTEN i

' INTERlEURVERZORGINf .? V. BEDDEN 1
GORDIJNSTOFFEN |

1 A s s e ls e s tr a a t  21-23 b a n k s t e l l e n  ,
1 A p e ld o o r n , te l. 12908 SLAAPKAMER- (
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AANNEMINGSBEDRIJF

OOGVLIET & ZN. B.V.
Burgerlijke- en Utilite itsbouw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

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.

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 schrifteiijke 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.

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

ZW IJN D RECH T
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

TUSNAANLEG

BINDER a V . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en s traa t
w erken 
drainages 
rio le ringen  
beplantingen 
w indkeringen en 
a fraste ringen  
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkru idbestrijd ingen
kle igrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken
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T è l e f o o n  0 1 8 9 7  - 2 3 6 7  - 2 3 8 5

Voor nieuw of 
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AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbaohstraat 1 

NIJKCRk 
Tel. 03494-1661

Plmk (d/ms 
m  A é / d w É d

14̂

V o o r 'u w
★  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.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER BV.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker 
& Z n .
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

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 - Nijkerk

„DE AKER”, KERKPLEIN 4, PUTTEN.
TEL. 03418-1887.
Wij verzorgen tegen billijke prijzen uw diners, recepties, partijen, broodmaaltijden e.d. 
Hierbij geen zaalhuur.

Voor kleine en grote vergaderingen vele 
mogelijkheden (van 10 tot en met 550 
personen). Grote parkeergelegenheid.

Alle verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de beheerder.
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Resultaten van de conference 
over CDA-statuten

door: Mr. O.W.A. van Verschu&r, voorzitter CHU

Het lijkt mij nuttig verslag te doen van de 
op vrijdag 21 februari en zaterdag 22 fe
bruari gehouden conference van KVP, ARP 
en CHU over de CDA-statuten. Eerst geef 
ik aan wat de resultaten waren tegen de 
achtergrond van de wensen van de CHU, 
zoals neergelegd in amendementen, moties 
en machtigingen.

GRONDSLAG
Onze opdracht neergelegd in de motie- 
Beernink luidde vrij vertaald: er mag geen 
enkel misverstand bestaan over de 
grondslag van het CDA. Die grondslag is 
voor ons dezelfde als die van de huidige 
Unie - geen uitverkoop van christelijk- 
historische waarden. Het gaat daarbij niet 
in de eerste plaats en alleen om welke 
woorden we gebruiken om dit kenbaar te 
maken, maar juist in dit stadium is het van 
belang nu vertegenwoordigers van de drie 
christen democratische partijen bijeen zijn 
over dit punt absolute overeenstemming te 
hebben. Ik meen dat in redelijkheid gezegd 
kan worden dat deze overeenstemming er 
is, al wil ik daar uitdrukkelijk bij zeggen dat 
in het CDA zoals ook nu in de CHU wij 
geen weegschaal hebben om het gewicht 
van onze principes te wegen. Textueel is 
door een voetnoot in de statuten duidelijk 
aangegeven: „Hieronder wordt verstaan 
de gehele bijbel, aangeduid met een in 
brede kring gangbaar woord” .

ONDERTEKENING PROGRAMMA
De KVP tekent het politiek programma, de 
ARP wil politiek programma en beginsel
programma laten ondertekenen. De CHU 
staat uit traditie geen enkele ondertekening 
voor. Ik heb mij bij dit CH-standpunt al
tijd zeer wel bevonden. Niet omdat ik een 
programma onbelangrijk vind. Gelderland 
werkt sinds 1 juni 1974 met een college van 
gedeputeerde staten met programma en ik 
acht dat een goede zaak. Het geeft duide
lijkheid aan bestuur adviseurs en bevol
king. Maar de tendensen van deze tijd (zie 
ontwikkelingen binnen PvdA en PSP) om 
programma boven personen te stellen gaat 
ons veel te ver. Wij werden het eens over 
een koppeling van de overwegingen ont
leend aan de nota van de contactraad 
vooraf te laten gaan aan het politiek werk
programma. De overwegingen zijn:
- het samenbindend element en het her
kenningspunt zijn onze politieke strategie, 
ons aktieprogram en ons beleid, zoals wij 
die als antwoord aan de Evangelische op
roep blijvend vorm willen geven;
- het CDA aanvaardt het Evangelie als 
richtsnoer voor het politieke handelen;
- het CDA wil streven naar een maat
schappij waarin de bijbelse gerechtigheid 
meer gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid 
en verantwoordelijkheid beter kan beleven 
en waarin het welzijn van allen wordt ge
diend;
- het CDA richt zich tot het gehele Neder
landse volk zonder onderscheid naar ge
loofsovertuiging of maatschappelijke groe
pering.

SAMENSTELLING CONGRES
De CHÜ kwam aan haar trekken. Na onze 
algemene vergadering van 8 februari kon 
men moeihjk anders! Wat het totaal aantal 
van 1300 betreft kwam voor de CHU een 
deelname van 240 uit de bus en daarmee 
ben ik niet helemaal tevreden, maar het 
was het compromis dat gesloten werd.

Ik hoop dat wij een zo eerlijk mogelijke 
verdeling toepassen, zowel regionaal zo
wel als in stromingen, zodat wij de brede 
bedding van CHU-leden het congres kun
nen laten biimenstromen.

CDA SECRETARIAAT
De kwestie van het secretariaat werd gere
geld door een secretaris te laten benoemen 
maar twee vice-voorzitters te laten kiezen 
waarvan één met name de verantwoorde
lijkheid voor het benoemde secretariaat 
krijgt.

AMENDEMENT-SCHOLTEN
Tijdens de conference bleek dat de proble
matiek die achter het amendement- 
Scholten zit het moeilijk maakte tot over
eenstemming te komen. Voor ARP- en 
CHU-delegatie was het duidelijk dat, of

men het in amendement, in voetnoten of 
toelichting nu legt of niet, een CDA-lijst pas 
dan tot stand komt als de politieke wil en 
een politieke eenstemmigheid aanwezig 
zijn. Die bereikt men niet door statutaire 
vastlegging, die bereikt men door bereid
heid elkaar te zoeken, bereidheid naar el
kaar te luisteren en bereidheid er keihard 
aan te werken.

Het amendement-Scholten is in dat licht 
gezien het vastleggen van de duidelijke 
onweerlegbare feiten. Voor de KVP- 
delegatie was het echter een veel moeilijker 
zaak. Een datum liefst zo gauw mogelijk, de 
suggestie die daarvan uitgaat, de wervings
kracht en het elan is voor deze partij, die 
bereid is zich veel offers voor het CDA te 
getroosten van groot belang gebleken.

Gelukkig vonden wij elkaar op een formule 
die aanvaardbaar is voor ons allen. Een 
uiterste beshssingsdatum van september 
1976, voor het geval dat het kabinet-Den 
Uyl de rit volbrengt en er in het voorjaar 
1977 verkiezingen komen, is reëel.
Een voorjaarsvergadering 1977 waarin wij 
evalueren of aan de voorwaarden voor één 
lijst voldaan wordt is een verstandige zaak.

WELGEMEEND

Wij zullen ons daaraan houden. Na afloop 
van de conference heb ik „mijn” delegatie
leden schriftelijk dank gezegd. Dat was 
geen formaliteit maar zeer welgemeend. 
Wij hebben ieder met onze eigen gedachten 
en idealen, met onze eigen bagage, samen 
de veelkleurige CHU met één geluid ver
tolkt. Zo zijn wij de traditie van de CHU 
getrouw met elkaar bezig geweest om de 
CH-inbreng in het CDA te realiseren. Wij 
zijn daar bij elkaar èn de KVP èn ARP 
nader gekomen. Wij hebben ook de recht
streekse leden, althans de vertegenwoordi
gers van hen, ontmoet en ook dat viel bij 
ons in goede aarde.
Nu zullen wij keihard moeten werken aan 
de verdere uitbouw van het CDA. De 
voorwaarden zijn aanwezig, de basis ge
legd voor de organisatorische vormgeving. 
Alle aandacht dienen wij van nu af aan te 
richten op het CDA-profiel, het politiek ge
zicht.
Als wij daar èn op papier èn in de praktijk 
ook voor slagen dan zijn de inspanningen 
aan de conference besteed niet tevergeefs 
geweest.

mr. O. W. A. baron van Verschuer.

Unie of Partij ?
door: Dr. K. de Vries

De CHU werkt met de ARP en de KVP 
samen in het CDA. Dat is een federatie, een 
bondgenootschap. Het betreft hier geen 
eind- maar een tussenstation; het doel van 
de reis is fusie. Met andere woorden: de 
samenwerking zal te zijner tijd plaats ma
ken voor samensmelting.
De CHU is de kleinste van de drie bondge
noten, maar zij heeft, wat de zoéven ge
noemde ontwikkeling aangaat, de meeste 
ervaring. De Unie is namelijk het product 
van een fusie van drie politieke groeperin
gen, die zich in twee fasen heeft voltrok
ken. In 1903 smolten de Christelijk- 
Historische Kiezersbond (opgericht in 
1897) en de Vrij-Antirevolutionaire Partij 
(gesticht in 1898) samen tot de 
ChristeUjk-Historische Partij en vijfjaar la
ter verenigde deze zich met de Bond van 
Kiesverenigingen op Christelijk- 
Historische grondslag in de provincie Fries
land (ontstaan in 1898). Het uiteindelijk 
resultaat was de Christelijk-Historische 
Unie.
Het waren vogels van diverse pluimage, die 
elkaar in 1908 in de CHU vonden. De lei
ders van de drie groeperingen, die achter
eenvolgens als voorzitter van de Unie op
traden, hadden een verschillende kerke
lijke signatuur: jhr. mr. A. F. de Savornin

i^ohman was Gereformeerd, dr. J. Th. de 
Visser behoorde tot de ethische en mr. dr. J. 
Schokking tot de confessionele richting van 
de Hervormde Kerk. Om aan de eenheid- 
in-verscheidenheid uitdrukking te geven, 
koos men in 1908 de term Unie.

MEER
Maar de U van CHU houdt nog meer in. 
Partij is afgeleid van part (deel). De 
Christelijk-Historische Unie heeft van meet 
af aan niet het belang van een deel van het 
Nederlandse volk op het oog gehad, ook 
niet dat van het zogenaamde „Christelijke 
volksdeel” , maar het belang van „heel het 
volk”. Van de door dr. A. Kuyper, de toen
malige leider van de ARP, gepropageerde 
,,antithese” - de tegenstelling tussen het 
„Christelijke volksdeel” en de rest - moest 
zij niets hebben. Ook dat ligt besloten in de 
term Unie.
Tijdens de oprichtingsvergadering van de 
CHU op 9 juli 1908 zei Lohmano.m.: „Wij

moeten de vrijheid van discussie behouden, 
mits wij één bhjven op de hoofdzaak: het 
fundament” . Dat de Unie nu, 67 jaar later, 
nog steeds vasthoudt aan dat „mits” , is tij
dens de algemene vergadering van 7 en 8 
februari j.1. wel gebleken uit de discussie 
over de statuten van het CDA en de ge
trokken conclusies. Maar dat de CHU zich 
heeft weten te handhaven, is ook te danken 
aan de vrijheid. Zij is steeds wars geweest 
van partijdiscipline en fractiedwang. Zij 
heeft er nooit behoefte aan gehad, naar 
buiten de schijn van eenstemmigheid op te 
houden. Het uitvechten van meningsver
schillen achter gesloten deuren, alsof de po
litiek een soort zedendelict zou zijn, lag de 
CHU niet. De „vrijheid van discussie” , 
waarvan Lohman sprak, betekende dus te
vens openheid: voor de Unie geen leus van 
de dag maar een traditie, ook in de zin van 
bereidheid tot samenwerking met andere 
politieke groeperingen, inclusief niet- 
confessionele.

ACTUEEL
Waarom ik dit alles in 1975, 67 jaar na 
1908, ophaal? Omdat het naar mijn me
ning, gezien in CDA-perspectief, nog 
steeds actueel is. Het CDA moet zich ont
wikkelen tot een CDU, zo niet naar de let
ter dan toch naar de geest. Als het van 
samenwerking tot samensmelting komt, 
dient de eenheid gepaard te gaan met 
vrijheid. „Wij moeten de vrijheid van dis
cussie behouden, mits wij één blijven op de 
hoofdzaak: het fundament” .

K. de Vries.
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PARLEMENTARIA
Reijnders in Senaat:

R u i m t e l i j k  b e l e i d  h e e f t  

b e l e i d s b e s l i s s i n g e n  n o d i g

„Voor het ruimtelijk beleid zijn op korte 
termijn een aantal beleidsbeslissingen no
dig. De beleidsbeslissingen zijn naar later 
verschoven, hoewel zij gisteren hadden 
moeten worden genomen”.

Dit zei de CHU-senator D. Rijnders bij het 
deze week in de Eerste Kamer gehouden 
beleidsdebat over Volkshuisvesting en 
RuimteUjke Ordening. Rijnders sprak mede 
namens ARP en KVP.

De ruimtebjke doelstellingen worden zijns 
inziens niet tijdig of onvolledig geëffec
tueerd. Het instrumentarium ontbreekt; 
daarnaast zijn de beslissingen vaak on
nauwkeurig of te beperkt.
Van de overheid wordt een aktief stimule
rend beleid verwacht. Tot nu toe wordt, 
aldus spreker, te veel stil gestaan bij het 
ontwerpen en bestuderen van alternatieve 
ontwikkelii^smodellen.

Noodzakehjk achtte hij ook een financiële 
meerjarenplanning, waardoor tijdig geld 
beschikbaar is voor uitvoering vdn plan
nen. Het spreidingsbeleid - dat 25 jaar gele
den werd ingezet - is uiterst matig geslaagd. 
De aangewezen groeikernen zijn gestag
neerd terwijl de niet gewenste subm- 
banisatie onvoldoende kon worden tegen
gehouden.

EEN STAP VÓÓR
Een realiseerbaar ruimtelijk beleid houdt, 
aldus Rijnders, in dat men dé ontwikkeling 
een stap voorbHjft, Hiervoor is horizontale 
en verticale coördinatie binnen de verschil
lende overheidslagen noodzakelijk. 
Verticale coördinatie dient een effectief 
gedecentraliseerd beleid.
Horizontale coördinatie - biimen een be
stuurslaag - is gewenst om de lagere orga
nen niet in de uitvoering van de plannen te 
stagneren.
Spreker was van oordeel dat de funktie en 
samenhang van bepaalde oude en nieuwe 
bestuurstechnieken te weinig wordt onder
kend. Hij prees de openheid en vernieu
wingsdrang van de minister maar bepleitte 
een nauwkeuriger op elkaar afstemmen 
van de verschillende ruimtelijke procedu
res en maatregelen, waardoor sneller de 
nodige beslissingen kunnen worden geno
men.

NOTA’S
Rijnders had waardering voor het systeem 
van nota’s welke tot beleidsbeslissingen 
moeten leiden. Het gaat er echter vooral 
om waneer en hoe snel alle noodzakehjke 
beslissingen tot stand komen. Tegen die | 
achtergrond kwam hij tot een aantal vra
gen.

De Verstedelijkingsnota is verlaat terwijl I 
het complement hierop de Landinrich- 
tingsnota eveneens nog niet is verschenen. 
Hij vroeg zich af of het nodig is de nota’s in 
serie te laten verschijnen en bepleitte een 
parallelschakeling.

Hij achtte aanpassing en herziening van de 
huidige bestuurlijke organisatie nodig; daar 
waar het bereiken van de ruimtelijke doel
stellingen wordt belemmerd. In dit verband 
bepleitte spreker in de Rijks Planologische 
Commissie ook plaats te geven aan de la
gere bestuursorganen. Hij informeerde 
welke ervaringen zijn opgedaan met de 
verkorting van de bestemmingsplan
procedure en wees op de enorme vertra
ging van gemiddeld 40 maanden, die de 
Kroonprocedure te zien geeft.
Rijnders vroeg voorts welke struktuur- 
schema’s nog zullen verschijnen en in hoe
verre deze bindende kracht zullen hebben. 
Voorts informeerde spreker welk grondbe
leid de regering voor ogen staat. Hij ver
wees daarbij naar het voorstel van de Raad 
van Advies, die heeft gepleit voor een ge
westelijke grondprijsegahsatie via fonds
vorming.
Spreker stelde de vraag waar ten aanzien 
van planologische kernbeslissingen een 
grens ligt. Wordt bij voorbeeld de bestem- 
mingskeuze van de Waddenzee een kern

beslissing. Spreker drong aan op grote in
vloed van gemeenten en provincies bij de 
voorbereiding van een kernbeslissing.
De Oriënteiingsnota is aldus Rijnders in 
moeilijke, soms haast onbegrijpelijke taal 
geschreven. Hij vroeg bij volgende nota’s 
een begrijpelijker taalgebruik.

GROEIKERNEN
Sprekend over de groeikernen drong Rijn
ders aan op hernieuwd overleg over aan
wijzing van Maarssen als groeikern. Een 
duidelijke beslissing achtte hij noodzakelijk 
over aanwijzing van Aknere als bouwge-, 
bied voor het gewest Gooi en Vechtstreek. 
Spreker drong aan op spoedig totstand
koming van de aangekondigde Herinrich- 
tingswet voor Oost-Groningen en Drente. 
Onder verwijzing naar de visie van de Pro
vinciale Planologische Dienst Friesland 
waarbij voor deze provincie gepleit wordt 
voor struktuurverbeterende maatregelen 
maar het streven naar grotere bevolldngs- 
dichtheid wordt afgewezen, informeerde 
Rijnders of voor het Noorden een integraal 
structuurplan - al dan niet als kernbeslissing 
is te verwachten.
Spreker vatte zijn betoog als volgt samen: 
„En door de ingewikkeldheid van ons 
staatsbestel èn door de politieke gediffe
rentieerdheid van onze bestuursorganen èn 
door een onvoldoend gestructureerde in
spraak is er toenemende vermindering van 
politieke moed om beslissingen te nemen. 
Dit geldt voor ieder overheidsniveau.
Nu, bij de behandeling van deze begroting 
vragen wij de bewindsman, nu de oriënte- 
ringsfase moet worden verlaten, snel een 
aantal beleidsbeslissingen te nemen, die de 
voortgang van de begeleiding van de ont
wikkeling waarborgen en het operationeel 
maken bevorderen. Ook hij zal de politieke 
moed moeten hebben versneld tot de door 
mij gevraagde beleidsbeslissingen te ko
men.
Wij wachten met belangstelling het ant
woord van de Minister af. Het niet tijdig 
nemen van deze beslissingen leidt tot wild
groei en chaos in het beleid door onzeker
heden op de lagere niveaus.”

H. van Spanning

TUSSEN 

STRAATSBURG 

EN DEN HAAG
door Mr. W. Schoften

I Europees Parlement

Het Europees Parlement 
heeft een nieuwe voorzitter. 
Liberalen geven steun aan 
socialistische kandidaat.

De verwachting die ik in één van mijn vo
rige beschouwingen heb uitgesproken, n.1. 
dat er een reële kans aanwezig was dat het

Europees Parlement in de komende pe
riode van twee jaren geleid zou worden 
door een Nederlands sprekende Christen
democraat, is helaas niet uitgekomen. De 
candidaat van de Christen-democratische 
fractie, de Belg Alfred Bertrand werd in de 
vierde en laatste stemronde verslagen door 
de Franse socialist en burgemeester Spéna- 
le. De uitslag van de stemming was dat 72 
leden hun stem uitbrachten op Bertrand,

Werkbezoeken van 
Tweede-Kamerfractie aan 
CHU-kamerkringen
De Tweede-kamerfractie van de CHU 
heeft besloten in de komende maanden 
werkbezoeken te brengen aan de verschil
lende christelijk-historische kamerkringen 
in het land. De besturen van deze kringen 
zijn dezer dagen door fractiesecretaris H. 
Wisselink op de hoogte gesteld van het be
sluit.
„In hef verleden zijn door de kamerfractie 
van de CHU geregeld werkbezoeken afge
legd in de diverse kamerkringen. Vorig jaar 
zijn onder andere door de statenverkiezin
gen andersoortige bezoeken afgelegd, na
melijk meer staande in het teken van de 
verldezingen”, aldus fractiesecretaris Wis
seling in zijn brief. Hij deelde mee, dat er 
weer werkbezoeken gebracht zullen wor
den, ditmaal steeds door delegaties van de 
fractie.

Aan de besturen is gevraagd tijdig een pro
gramma voor te bereiden. Dit programma 
zou kunnen omvatten: des morgens een 
bezoek aan enkele gemeenten of het pro
vinciaal bestuur, des middags bezichtigin
gen van bepaalde objecten en des avonds 
een of meer openbare bijeenkomsten. De 
werkbezoeken zullen steeds op vrijdag 
plaats vinden.
De fractie heeft het volgende schema op
gesteld: vrijdag 11 april naar kamerkring 
Groningen, vrijdag 18 april naar Arnhem, 
vrijdag 25 april naar Rotterdam, vrijdag 2 
mei naar Tilburg, vrijdag 9 mei naar Haar
lem, vrijdag 16 mei naar Utrecht, vrijdag 30 
mei naar Middelburg, vrijdag 6 juni naar 
Assen en vrijdag 13 juni naar Zwolle.

H. L.

maar 86 op Spénale, zodat de laatste was 
gekozen.
Aan deze definitieve stemronde waren niet 
alleen drie vrije stemmingen, maar ook tal
loze onderhandeUngen tussen de fracties 
voorafgegaan. Bij deze onderhandehngen 
heeft zich een hoogst merkwaardige - en 
voor de Christen-democraten zeer ongun
stige - ontwikkehng voorgedaan, dat de li
beralen op het allerlaatste moment beslo
ten hun unanieme steun te geven aan de 
sociahstische candidaat. De delegatie uit de 
liberale fractie die het g e sp r^  met de 
Christen-democraten had gevoerd, had tot 
ongeveer een uur vóór de stemming zeer 
duidelijk te kennen gegeven, dat zij voor
stander was van samenwerking met de 
christen-democraten. Maar de liberale frac
tie besliste anders. Op grond van een argu
ment dat, voorzover mij bekend, in het ge
sprek met de Christen-democraten nim
mer ter tafel was gebracht.
Wat in Nederlandse politieke verhoudin
gen volledig uitgesloten is, blijkt in het Eu
ropees Parlement wel binnen het bereik 
van de politieke mogelijkheden te Eggen: 
een poEtiek akkoord tussen sociaMsten en 
liberalen. Dat de Nederlandse liberalen 
Geurtsen, Berkhouwer en Baas hieraan 
ook hun medewerking hebben gegeven, 
opent mogeüjk nieuwe perspectieven 
voor de poEtieke ontwikkeling in Neder
land.
De uitslag was voor de Christen
democratische fractie uiteraard een grote 
teleursteEing. Na een sociahstische voorzit
ter (Behreridt) en een liberale (de W D -er 
ComeEs Berkhouwer) had men dit maal in 
aEe redeEjkheid aanspraak op de voorzit- 
terszetel gemaakt.
Er zou nog veel over deze stemmingsdag 
kunnen worden geschreven. Een dag 
waarop we van 9 uur ’s morgens bijna onaf
gebroken tot 9 uur ’s avonds met deze zaak 
zijn bezig geweest. Ik vraag mij wel af of 
deze zaak zoveel tijd en aandacht van het 
plenaire parlement mag opeisen.
HopeEjk wordt men het voortaan in een 
eerder stadium eens.
Wat de overige functies betreft, vermeld ik 
nog dat de Nederlandse Christen
democraten Schuyt en Notenboom voor
zitter en vice-voorzitter werden van resp. 
de nieuwe commissie inzake problemen 
rondom de MiddeEandse Zee (o.a. de ver
houding tot Griekenland en Turkije) en de 
economisch-monetaire commissie.

DUBLIN
Woensdag kwam de Ierse minister van Bui
tenlandse Zaken verslag uitbrengen van de 
„nieuwe top” die maandag en dinsdag inl 
DubEn was gehouden.

Hij kon positieve geluiden laten horen. De 
heronderhandeEngen met Engeland kun
nen als geslaagd worden beschouwd. Zal 
dit voldoende zijn voor een positief ant
woord van het Engelse volkop het in juni te 
houden referendum? Niemand kan deze 
vraag met steUigheid met ja beantwoorden. 
In ieder geval is wel duidelijk, dat de kan
sen voor behoud van Engeland tot de Euro
pese Gemeenschap na Dublin bepaald niet 
kleiner zijn geworden.
Integendeel.

REGIONAAL FONDS
Een belangrijk punt in de Europese politiek 
is deze week besEst: de definitieve in wer
king treding van het Europese Regionaal 
Fonds. Na een lijdensweg van enkele jaren 
is eindeEjk poEtieke overeenstemming 
over dit fonds bereikt. In de eerste drie 
jaren zal het Fonds over 1.300 mhjoen 
Rekeneenheden beschikken. Deze midde
len zullen als volgt over de Edstaten wor
den verdeeld:
België .................................    1,5%
Denemarken ....................................  1,3%
Frankrijk.......................................... 15,0%
Ierland.................................................. 6,0%
ItaEë .................................................. 40,0%
Luxemburg........................................ 0,1%
Nederland.........................   1,7%
BondsrepubEek D uitsland................ 6,4%
Verenigd Koninkrijk.........................28,0%
Ik zou hier nog twee kanttekeningen bij 
wiEen maken.
In de eerste plaats, dat ik het jammer vind, 
dat in de eerste jaren het Regionaal Fonds 
niet wordt geconcentreerd op die gebieden 
in Europa, waar de achterstand het grootste 
is. Daarbij moet men met name deriken aan 
Ierland, Zuid-ItaEë en bepaalde streken 
van Engeland. Men laat nu ̂ e  Ed-staten in 
beginsel in dit Fonds delen, zij het voor lage 
tot zeer lage percentages. Psychologisch 
geeft dit het voordeel, dat aEe negen Ed
staten zich betrokken kunnen voelen bij 
het Fonds. Maar een duidelijk nadeel is de 
versnippering, die gaat optreden. In de 
tweede plaats, dat regionale politiek na- 
tuurEjk veel meer inhoudt dan enkel - hoe 
belangrijk op zich ook - het oprichten van 
een Regionaal Fonds. Ik denk b.v. aan het 
zeer belangrijke werk van de bevordering 
van samenwerking (over de nationale 
grenzen heen) tussen grensregio’s.
Eén van de meest bekende en ook ontwik
kelde projecten op dit punt is de samen
werking tussen grote delen van Twente en 
de Achterhoek met de aansluitende Duitse 
regio’s.
Dit projekt - bekend onder de naam van 
Euregio - verdient aEe steun. Ook op die 
wijze wordt Europa gebouwd.
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Zestien vragen aan de premier.

CHU wil een redelijke discussie over de bouw
door: Dr. R. J, H. Kruisinga, voorzitter CHU-frqctie Tweede Kamer

Van het totaal aantal werklozen (ruim 
200.000) is een groot deel afkomstig uit de 
bouwsector. Dit onderstreept de essentiële 
betekenis van een krachtige aanpak van de 

ïwerldoosheid, juist in de bouw. De CHU 
heeft reeds eind 1973 - bij het verschijnen 
van de Nota Woningbouw 1974/1978 - 
ernstig gewaarschuwd voor de sombere 
ontwikkeling in deze sector. Bij de indie
ning van de motie-Tohnan, waarin om aan
vullende bouwprogramma’s werd ge
vraagd, toonde minister Gruijters zich bij 
de behandeling van zijn begroting, zowel 
toen deze motie werd aangehouden in
1973 als toen deze werd aangenomen in
1974 optimistisch.

Nu bij de verschijning van het bouwpro
gramma 1975 de ineenstorting van de 
bouwmarkt duidelijk zichtbaar is gewor
den, heeft premier Den Uyl de waarschu- 
■wingen, die de CHU heeft laten horen, 
zonder meer weggewuifd, door te verkla
ren, dat zonder argumenten werd geroepen: 
Gruijters moet weg.
Ik acht dit een uiterst onhoflijke behande
ling, waaruit een volstrekt gebrek aan se
rieuze aandacht voor de suggesties, die de 
CHU gedaan heeft, blijkt.

De CHU heeft heel duidelijk de volgende 
voorstellen aan het kabinet gedaan;
1. Invoering aftrekbaarheid onderhouds

kosten eigen huis.
2. Sterker richten van werkgelegenheids

gelden op arbeidsintensieve projecten 
in de middenstand en in de land- en 
tuinbouw, tot steun niet alleen voor de 
b ouw maar ook voor middenstand en de 
land- en tuinbouw.

3. Opruiming van ambtelijke rompslomp

ter bevordering van de bouw bij de 
kleinere dorpen en steden.

4. Meer gerichte bouwprojecten voor: be
jaarden, gehandicapten en alleen
staanden.

5. Sterke bevordering van de bouw en het 
eengezinshuis.

6. Versnelling van uitvoering van bouw
projecten in de gezondheidszorg.

7. Verhoging investeringsaftrek in het bij- 
~ zonder in die streken met de bootste

werkloosheid in de bouw.

VERDRAAIING
Premier Den Uyl maakt bovendien twee in 
mijn ogen ernstige misslagen. In de eerste 
plaats wijst hij erop, dat hij bij de debatten 
over de regeringsverklaring - in mei 1973 - 
reeds gewezen heeft op de dreigende 
ineenstorting van de bouw. Er is een struk- 
turele verandering opgetreden. Het 
woningtekort is belangrijk teruggelopen. 
We zouden, aldus de premier, moeten 
bouwen voor de leegstand.
Nu zou men verwachten, dat de premier 
dan begint met te verklaren, dat het wo- 
ningbouwprogram van Keerpunt ’72 vol
strekt onuitvoerbaar is. Daarover echter 
toen geen énkel woord.
De progressieven wensten echter een nog 
belangrijk grotere woningproduktie dan 
het rekord, dat onder minister Udink tot 
stand kwam.
Wat daarbij dan te denken van het feit, dat 
als het juist zou zijn, dat het kabinet reeds 
bij de regeringsverklaring de zorgelijke si
tuatie in zijn voUe omvang onderkende - tot 
op heden nog geen voorstellen voor een 
strukturele aanpak van de bouw heeft

geformuleerd. En in welke verhouding 
staan dan hiermee de sindsdien voortdu
rend optimistische geluiden van minister 
Gruijters? Ook aan die innerlijke tegen
spraak is door de premier gemakshalve 
voorbijgegaan.

BU HERHALING
Van CHU-zijde is bij herhaling op de ernst 
van de uiterst zorgwekkende situatie ge
wezen. Daarenboven hebben wij regelma
tig voorstellen tot verbetering van de situa
tie en de voortgaande slechte ontwikkeling 
gedaan. De premier draait de feiten bij 
voortduring om. Hij bedekt de misplaatste 
optimistische verwachting van het kabinet 
door te zeggen: „Wat hadden wij anders 
kunnen doen” en stelt, dat hij van de CHU 
geen argumenten heeft gehoord.
Ernstiger acht ik echter dat de premier niet 
alleen heeft geweigerd in te gaan op de 
suggesties van de CHU, maar dat hij de 
woningbouw evenals in de periode dat de 
,,linkse drie” in de oppositie waren, op
nieuw in een partijpolitieke sfeer trekt.
Ik stelde schriftelijke vragen aan de pre
mier. Mijn vragen moeten nu leiden tot een 
concreet antwoord op de suggesties van de 
CHU. Dan zal ook een zinvoUe discussie 
mogelijk zijn. Daar heeft de CHU niet al
leen recht op. Het is bovenal voor de werk
loze bouwvakkers van essentieel belang. 
Tenslotte: de PvdA c.s. hebben voortdu
rend z A'are kritiek geuit met name op de 
ministers Schut en Udink. De CHU heeft ’t 
beleid van deze bewindslieden steeds op 
eigen merites beoordeeld en kunnen steu
nen. Er werden toen uitstekende resultaten 
geboekt.
Elke Minister is verantwoordelijk voor zijn

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDAKTIE:

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; 
drs. G. van Leyenhorst.

EINDREDAKTIE;
R. W. van Dijk en H. Lokkerbol.

VASTE MEDEWERKERS:
.mevrouw J. Algra-Feddema; 
idr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist;; 
prof. dr. J. W. van Hulst;
ds. A. de Haan.

REDAKTIE-ADRE&
Postbus 8822, 's-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIE-ADRES:
(Abonnementen, adres
veranderingen voor het 
CH-weekblad „de Nederlander” en 
advertenties); Van Deventerlaan 
49, Voorburg. Tel. (uitsluitend 
overdag): (070) 861529. 
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „de Nederlander" te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
Wassenaarseweg 7, 's-Gravenhage.

Abonnementsprijs f20,- per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

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

beleid. Dat gold voor Schut en Udink. Dat 
geldt ook voor minister Gruijters.

AFKEUREN
Een beleid dat bijna twee jaar na het optre
den van het kabinet nog geen daadwerke
lijke aanpak laat zien, moeten wij afkeiuren. 
De CHU heeft voor verbetering argiunen- 
ten gehanteerd en suggesties gedaan. De 
CHU mag daarop een behoorlijk antwoord, 
een daadwerkelijke discussie verlangen.

Kruisinga.

Protesteren in aktiegroepen
In onze hedendaagse maatschappij ziet 
men overal aktiegroepen verschijnen. Dit 
verschijnsei is wetenschappeiijk bestudeerd 
door mevrouw ML. van Vonderen-van Sta
veren. Zij bracht de resuitaten van haar on
derzoek samen in een proe&chrift getiteld 
„protesteren in aktiegroepen”, waarop. zij 
aan de Eindhovense Technische Hoge
school tot doctor promoveerde.

Op verzoek van de redaktie van „Volks
huisvesting” schreef zij een artikel voor dat 
blad over de funkties van aktiegroepen, 
waaraan wij het volgende ontlenen:

„Aktiegroepen zijn de afgelopen jaren in 
Nederland bekend geworden als groepen 
die verschillende maatschappelijke proble
men vaak op ongewone wijzen in het nieuws 
brengen. Het doel van aktiegroepen blijkt te 
zijn een bepaald maatschappelijk probleem 
onder de aandacht van het publiek en van 
de gezagsdragers te brengen en aan te drin
gen op een oplossing voor het probleem. 
Soms betreffen de problemen de realisatie 
van hooggestemde idealen, soms alleen de 
verdeling van het huishoudgeld. Zowel de 
oprichting van derdewereldwinkels als aktie 
tegen huurverhogingen behoren tot het 
werkterrein van aktiegroepen.

Er zouden in Nederland, naar een schatting 
vermeld in NRC-Handelsblad van 12 mei 
1973, ongeveer achtduizend aktiegroepen 
en groepjes aan het werk zijn. Al die 
groepen proberen iets in onze samenleving 
te veranderen, dat zij de moeite van hun in
zet waard achten.

Aktiegroepen hebben zonder meer een 
funktie in de samenleving. Die funktie is 
niet per definitie positief of negatief te noe
men. Om inzicht te verkrijgen in het ver
schijnsel aktiegroepen in het algemeen en 
om een positieve of negatieve waardering te 
kunnen geven aan het optreden van aktie
groepen, is het noodzakelijk de karak
teristieken te onderzoeken van aktiegroe
pen en van de omgeving waartegen zij zich 
afzetten.

Kenmerken

De kenmerken van aktiegroepen kunnen 
als volgt worden samengevat; een aktie- 
groep bestaat uit een kleine kern van pro- 
bleembewuste personen en heeft een 
achterban van personen, die ofwel direct 
betrokken zijn bij het probleem ofwel 
sympathiseren met het optreden van de 
groep. Een aktiegroep sTelt zich ten doel 
wantoestanden te signaleren en het over
heidsbeleid te beïnvloeden: zij tracht dit 
doel te bereiken door middel van publika- 
ties, demonstraties en onderhandelingen en 
soms door het introduceren of uitvoeren van 
alternatieve ontwerpen; dit alles zonder ge
bruik te maken van het middel van verte
genwoordiging in de bestaande beslissings
structuur.

Kenmerkend voor aktiegroepen is dus:

a. een relatie tussen een kern en een 
achterban,

b. een relatie tot een tegenpartij,
c. géén vertegenwoordiging in de bestaande 

beslissingsstructuur,
d. het doel, kort aan te geven als het streved" 

naar de oplossing van een speciaal pro
bleem en

e. de middelen, kort aan te geven als pro
test, dat zich echter in vele vormen kan 
uitdrukken.

Knelpunten

Deze kenmerken geven meteen de knel
punten aan in het oordeel over aktiegroe
pen:

a. de kern bestaat uit de harde werkers van 
de groep, degenen die het meest gemoti
veerd zijn iets ten behoeve van de oplos
sing van een bepaald probleem te onder
nemen. Per aktie zal steeds moeten wor
den onderzocht welke de motieven zijn 
tot de aktie en of er een achterban is die 
de aktie steunt, hetzij direct of indirect.

b. de relatie tot de tegenpartij is vooral in 
het begin gekleurd door een negatieve 
houding van de aktiegroep tegenover de 
tegenpartij: als de aktiegroep langer be
staat is de mogelijkheid niet uitgesloten, 
dat er een vorm van samenwerking ont
staat, maar altijd zullen beide partijen 
kritisch tegenover elkaar blijven staan,

c. de kritische houding blijkt ook, uit het 
feit dat aktiegroepen weigeren te worden 
opgenomen in de bestaande beslissings
structuur. Aktiegroepen zijn per defini
tie buitenparlementaire groepen. Zodra 
aktiegroepen of comité’s ook formeel 
verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor de genomen beslissingen, zijn het 
geen aktiegroepen meer, ofschoon zij 
dan altijd nog een soort „pressiegroe
pen” kunnen zijn,

d. Aktiegroepen hebben als doel te streven 
naar de oplossing van sociale problemen. 
Dat is overigens ook het doel van de offi
ciële bestuurderen. De kern van het 
conflict tussen de partijen is hier dan 
ook gegeven. Door hun optreden maken 
aktiegroepen de bestuurderen erop at
tent, dat zij bepaalde problemen over het 
hoofd zien, of een te lage prioriteit geven, 
of ook dat zij onjuiste oplossingen voor 
bepaalde problemen voorstellen,

e. De middelen die aktiegroepen aan
wenden om hun doeleinden te bereiken 
zijn in veel gevallen geen parlementaire 
middelen. Het resultaat van hun optre
den is in hoge mate afhankelijk van de 
wijze waarop de tegenpartij het optreden 
beoordeelt, namelijk of de tegenpartij 
het protest als een communicatie met 
een bepaalde inhoud kan ontvangen of 
alleen als een inhoudloze, directe, reaktie 
op een onaangename situatie.

De kenmerken van de omgeving waarin ak
tiegroepen optreden, worden bepaald door:

1. het probleem dat de aanleiding tot aktie 
is.

2. de partij waartegen de aktiegroep zich 
richt,

3. de mogelijkheden die aktiegroepen ter 
beschikking staan om hun protest tot 
uitdrukking te brengen,

4. en de factoren die de uitwerking van het 
protest medebepalen. „Tot zover me
vrouw dr. Vaii Vonderen in „Volkshuis
vesting”.

‘De schrijfster gaat in het artikel dieper in 
op de drijfveren van het protest, de funkties 
van het protest en de resultaten.

Zinvol

Tot slot concludeert zij, dat aktiegroepen 
een zinvolle funktie in onze samenleving 
hebben, vooral als de bestuurders willen en 
kunnen reageren op de informatie over so
ciale problemen, die in de protesten beslo
ten is. Zinvolle akties bestaan echter ook en 
er wordt veel van de bestuurderen geeist om 
deze in goede banen te leiden.

Aktiegroepen en bestuurders moeten steeds 
attent zijn, elkaar akties blijven volgen, op
dat de beslissingen over onze levensom
standigheden voor iedereen, ook op lange 
termijn zo gunstig mogelijk zijn.

Vele lezers van dit ledencontactblad zullen 
zelf ervaring hebben met aktiegroepen. Het 
kan zijn, dat zij zelf het initiatief hebben 
genomen tot een grote aktie. Het kan ook 
zijn, dat zij als bestuurders aktiegroepen op 
hun weg vinden.

Het is goed ons bij elke aktie, waarmede wij 
te maken krijgen, te bezinnen op de waarde 
van de betreffende aktie.
Het is de verdienste van deze jonge vrouwe
lijke doctor, dat zij in haar proefschrift onze 
aandacht richtte op de aktiegroepen op een 
andere wijze, dan waarmede wij via pers en 
televisie van aktiegroepen horen.

L.G. Baud.
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LEERSTOEL EMANCIPATIE
Vrouwenemancipatie is bepaald geen nieuw; 
begrip, al krijgt het in 1975 wel weer de 
nodige aandacht.
Niet alleen aandacht van Dolle Mina’s of 
andere aktiegroepen, maar Vooral van 
vrouwenorganisaties die al lang geleden 
speciaal hiervoor zijn opgericht.
Zo heeft de nu tachtigjarige Vereniging 
voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en 
gelijk Staatsburgerschap, onlangs het 
initiatief genomen om te pleiten voor een 
leerstoel „Emancipatie”.
In een brief aan de Academische Raad 
vragen mevrouw CJS. Evenhuis-van Essen 
(presidente) en mevrouw B J '. Bos-Beernink 
(secretaresse), namens Vrouwenbelangen, te 
bevorderen dat aan één (of meer) Neder
landse Uitiversiteiten systematisch 
wetenschappelijk onderzoek ter hand wordt 
genomen over de emancipatie, zowel over de 
achtergronden en doelstellingen als over de 
wijze waarop de emancipatie tot stand 
komt. Inzonderheid is de emancipatie van 
de vrouw een belangrijk studieterrein, 
waarover tot dusver wel veel geschreven, 
maar nog weinig gestudeerd is.

Toelichting

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat 
„Vrouwenbelangen” een wetenschappelijke

bestudering van emancipatievraagstukken 
op het oog heeft. De diverse verenigingen en 
aktiegroepen zijn hiertoe niet in staat. Ook 
de door de regering ingestelde Nationale 
Adviescommissie Emancipatie zal het 
wetenschappelijk werk niet of nauwelijks 
ter hand kunnen nemen, gezien de zeer 
concrete actief maatschappelijke taak die 
deze commissie kreeg.
De suggestie wordt gedaan om gebruik te 
maken van het rijk voorziene Internationaal 
Archief voor de Vrouwenbeweging te 
Amsterdam en het Informatie- en 
Documentatie Centrum te Den Haag.

Positief

Het initiatief van „Vrouwenbelangen” heeft 
een positieve reaktie in de pers gekregen. Er 
is blijkbaar wel behoefte aan een gedegen 
en evenwichtige benadering van dit vraag
stuk.

De Centrale van C.H. Vrouwen prijst zich 
gelukkig dat twee van haar aktieve Am
sterdamse leden zich zo voor deze zaak 
hebben ingezet, namens een vereniging 
waarvan menig bekend politica lid is. Wij 
hopen dan op een succesvol resultaat.

H.T.B.

V j t e u u f m g ^ i u i d e n

KWARTAALBLAD VAN DE CENTRALE VAN 
CHRISTELIJK-HISTORISCHE VROUWEN
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A d m in is tra tie : P . E. W ijers, S traa tw eg  192, B reu k e len , te le fo o n  0 34 6 2 -  18 63 
P enn ingm .esse : M evr. A. A. te n  K ate-V een , G orecM kade 23, G ron ingen ,
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Met een dik nummer werd de 29ste jaar
gang van „Vrouwengeluiden”, het blad van 
de Centrale van CH-vrouwen afgesloten.

EMANCIPADE
Het nummer is voor een deel gewijd aan de 
Emancipade, de grote tentoonstelling, die 
in het kader van het internationale jaar van 
de vrouw in Nederland wordt gehouden. 
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 
20 mei tot 8 juni 1975 in de Jaarbems te 
Utrecht. Van de leden van de Centrale 
wordt gevraagd of zü zich één dag beschik
baar willen stellen in de CHU-stand te 
staan. Zij die willen meehelpen, kunnen 
zich Ojieven bij mevrouw J. M. M. van der 
Mei-Zilverentant, Meentweg 96, De 
Meern, telefoon 03406-2130.
De presidente mevrouw H. Tegelaar- 
Boonacker geeft in eefl artikel vérder 
nieuws over deze manifestatie.

JAARVERGADERING
De jaarvergadering vindt plaats op dinsdag

27 mei in één van de zalen van het Jaar
beurs Congrescentrum, ’s Morgens ver
meldt de agenda de gebruikehjke verslagen 
en verkiezingen, alsmede een statutenwij
ziging. Het is de bedoeling, dat de leden na 
afloop van de vergadering gezamenlijk een 
bezoek brengen aan de Emancipade. Het 
bestuiu: verwacht, dat vele leden deze dag 
zullen vrijhouden.

VERDER NIEUWS
Twee boekbesprekingen, respectievehjk 
over „De Vrouw als Vrouw” van A. Stassi- 
nopoulos en „Terug in de tijd” van D. 
Walda wekken de lezers op om zelf deze 
boeiende boeken te lezen. Nieuws over be
noemingen van leden en een verslag van 
een conferentie besluiten dit nummer van 
Vrouwengeluiden.
Bent u nog geen lid van de Centrale? Geeft 
u dan op bij mevrouw J. M. M. van der 
Mei-Zilverentant, Meentweg 96 te De 
Meem, telefoon 03406-2130, en u ont
vangt ieder kwartaal het nieuwste nummer 
van Vrouwengeluiden.

e h j o CHJO-voorzitter van Gulyk op Algemene Vergadering

Niet in samenwerkingsplan van 
W D  trappen

chpistelijk-hlstopische 

iongeren organisatie

CHJO-voorzitter Chris van Gulyk heeft za
terdag 15 maart in een rede tot de Alge
mene vergadering van de Christelijk-Histo- 
rische jongerenorganisatie benadrukt dat 
het van uitermate groot belang is dat CHU, 
ARP en KVP tot één politiek program ko
men. ’De drie partijen,’ aldus Van Gulyk, 
’zuUen nu moeten laten zien dat ze een

CHJO WIL
JONGERENFEDERATIE

De CHJO heeft op haar algemene vergade
ring, op zaterdag 15 maart in Soesterberg, 
het voorstel goedgekeurd om te komen tot 
een federatie m e t ' ARJOS en KVP- 
jongeren. Uit de voorstellen, opgesteld 
door het zg. Voorzittersoverleg van de drie 
organisaties, bhjkt dat de federatie zich 
verder zal ontwikkelen volgens een (ook 
van het CDA bekende) groeimodel.

e  h  i O

X X
n  n

CHJO zoekt leden
Ter uitbreiding van de activiteiten 
zoekt de CHJO contact met mensen 
tot ongeveer 30 jaar, die politiek ac
tief willen zijn in o.a. plaatselijke af- 
dehngen en commissies. Zonder 
overige streken uit te sluiten, wor
den reacties met name verwacht van 
CHJO-gezinden in Groningen, Den 
Haag, Zwijndrecht, Utrecht en in de 
provincie Ovèrijssel.
Reacties aan het CHJO-secretariaat 
(Govert van der Boom, Juweelstraat 
77, Alphen a/d Rijn, tel. 01720- 
74708.

eensgezinde visie hebben op de problemen 
van onze tijd én of ze daarop een eensge
zind antwoord kunnen geven. Het politieke 
profiel zal bepalend zijn voor de politieke 
identiteit van het CDA. Niets minder dan 
het politieke bestaansrecht is ermee in het 
geding.’
De CHJO-voorzitter waarschuwde voor de 
door de VVD aangekondigde wijziging in 
taktiek. Terwijl de nieuwe \h^D-voorzitter, 
Korthals Altes, ongeveer gelijkertijd in 
Breda stelde dat ’alleen uit de samenwer
king van CDA en W D  alternatieve 
regeringsmogehjkheden kunnen ontstaan’, 
zei Van Gviyk in Soesterberg: ’Als we 
daarin trappen, dan is de christen
democratie ten dode opgeschreven. Voor 
samenwerking is meer nodig tussen par
tijen dan overeenkomst in wat ze afwijzen.’

PARTIJSANERING

VanGulyk constateerde dat Nederland een 
periode van sanering op partijgebied be
leeft. ’Steeds meer wordt duidelijk, dat het. 
partijbestel is gebaseerd op de drie pijlers 
sociahsme, liberahsme en christen-demo 
cratie. D’66 is het spelletje met het pistoo 
op de borst noodlottig geworden en gaat m; 
zacht sissend haar einde tegemoet. DS’70 
heeft nog maar nauwelijks één procent van 
de kiezers achter zich’.
Tweeslachtigheid verweet Van Gulyk de 
PPR. ’De PPR verkondigt op luide toon dat 
zij ernstige bezwaren heeft tegen het bui
tenlands en het defensiebeleid, maar on
dertussen zitten er twee PPR-ministers die 
voor het beleid medeverantwoordelijk 
zijn. Het is één van de twee: óf de PPR 
steunt dit kabinet en aanvaardt de verant
woordelijkheid voor het beleid, ook als ze 
niet volledig haar zin krijgt, óf de PPR heeft 
wérkelijk fundamentele bezwaren tegen 
het kabinetsbeleid en trekt daaruit de con
sequenties.’

BUITENLAND EN VEILIGHEID
De CHJO-voorzitter onderschreef in zijn 
rede het standpunt van minister Van der 
Stoel van buitenlandse zaken, dat uittreden 
van Nederland uit de NAVO geen enkele 
bijdrage levert tot een blijvende vrede. 
’Een uiteenvallen van de NAVO zal het 
risico van een Europese kernmacht alleen 
maar vergroten. Nederland zal zich juist 
uitermate moeten inspannen om de 
ontspanningsfunctie van de NAVO werke
lijk inhoud te geven,’ aldiw Van Gulyk.
Hij noemde het een duidelijke zaak, dat de 
ministers Van der Stoel en Vredehng en 
daarmee het gehele kabinet het bijzonder'

moeihjk krijgen als het PvdA-congres de 
resolutie aanvaardt waarin het PvdA- 
hoofdbestuur stelt, dat Nederland uit de 
NAVO dient te treden indien deze niet zou 
besluiten tot vermindering van het aantal 
kernwapens in West-Europa in het kader 
van het Oost-West-overleg in Wenen 
(MBFR).

WAARDERING
Waarderende woorden bevatte de rede van 
de CHJO-voorzitter o.a. voor het feit dat 
fractieleider Kruisinga zich heeft uitge
sproken voor erkerming van aUe gewetens
bezwaren tegen militaire dienst, voor het 
besluit van staatssecretaris Meyer van 
CRM om - mede onder druk van de 
christen-democratische fracties - over te 
gaan tot subsidiëring van het politiek 
jongerenwerk met ingang van medio dit 
jaar, en voor minister Boersma voor diens 
recente maatregelen tot steun aan de zwak
ste groepen in onze samenleving.

CHJO-VOORZITTER:
„KRUISINGA TERECHT KRITISCH 
OVER BOUWBELEID”

Minister Gruijters is volgens Van Gulyk té- 
'  recht om zijn beleid fel gekritiseerd. „Hij 

had beter kunnen weten en eerder kunnen 
weten. yan_alle kanten, bhmen dn buiten ’t

parlement, is hem voortdurend gewezen op 
de ernstige gang van zaken. Maar dan moet 
de fraktieleider van de ARP niet gaan zeg
gen dat dit de gevolgen zijn van het beleid 
van minister Udink. Dat is onbillijk. We 
verkeren thans in een volstrekt andere en 
destijds niet te voorziene ekonomische si
tuatie. Men kan de heer Udink onmogelijk 
aanwiijven dat hij in 1972 niet de ontwik- 
kehngen heeft voorzien, waarvoor minister 
Gruijters tot begin 1975 nog stekeblind 
was. De huidige minister heeft de gevolgen 
van de algemene ekonomische teruggang 
te optimistisch en dus verkeerd beoor
deeld, terwijl hem vele malen op de ernst 
van de situatie is gewezen.”

CDA studie conferenties
Op korte termijn staan een tweetal CDA- 
studiekonferenties voor de deur, één over 
het energiebeleid op dinsdag 25 maart a.s. 
en één over de inkomenspolitiek, op zater
dag 5 april a.s.
Beide konferenties worden georganiseerd 
door de partij-organisaties en de weten
schappelijke instituten van ARP, CHU en 
KVP en kunnen beschouwd worden als een 
bijdrage tot de diskussie over de perspektie- 
ven van onze ekonomische ontwikkeling. 
Deze diskussie startte reeds in augiwtus 
1974 met eenkonferentie n.a.v. hetrapport 
„Gerede twijfel” , dat de problematiek rond 
de ekonomische groei, de schaarste aan 
grondstoffen, de verdeling van de welvaart, 
de inflatie, etc. aangeeft. Als eerste deelkon- 
ferentie wordt nu een studiedag rond de 
energievraagstukken gehouden. Doel is een 
kritische bespreking van het rapport 
„Energiebeleid” , dezer dagen gepubliceerd 
door onze wetenschappehjke instituten. 
Het rapport stelt het kernprobleem van 
onze economische ontwikkeling, nl. de 
energievoorziening aan de orde en gaat 
hierbij nader in op het te voeren energie
beleid op middellange termijn (tot 1985) 
met een uitzicht voor de periode daarna. Op 
deze konferentie worden een tweetal inlei
dingengehouden, respectievelijkdoorir. A.

C. Sjoerdsma (directeur Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek) en dr. ir. D. 
de Zeeuw (dir. Inst. voor toepassing van 
atoomenergie in de landbouw en KW -lid 
Eerste Kamer). Na een groepsbespreking 
vindt een forumdiscussie plaats, waaraan 
onder andere naast de inleiders deelnemen: 
mr. G. A. Wagner (pres. dir. Kon. Shell- 
Groep), J. van Houwelingen (Tweede- 
Kamerüd ARP) en drs. R. F. M. Lubbers 
(minister van Economische Zaken).
De energiekonferentie vindt plaats in res
taurant „Op Gouden Wieken” te Den Haag 
en duurt van 14.30 uur tot 21.15 uur. De 
inkomenskonferentie wordt gehouden in 
het Jaarbeurs Congres- en Vergader
centrum te Utrecht en duurt van 10.00 tot 
16.30 uur. De deelnemerskosten bedragen 

resp. ƒ 15,- en ƒ 20,-, daarin zijn begrepen: 
kosten voor dokmnentatie, maaltijd en twee 
consumpties. Voor deelnemers/sters aan de 
inkomenskonferentie op zaterdag 5 ap ril' 
D e s t a a t  de ‘m o g e U j k l i e i d  een m a x im a l e  ver
goeding in de reiskosten te verstrekken ad 
ƒ5,-.
Voor beide konferenties kunt u zich schrif
telijk aanmelden bij mej. Agnes van der 
Putten, p/a Mauritskade 25, Den Haag. In- 
hchtingen: A. van der Putten; tel. 070- 
653934 of G. van ̂ erBerg; tel. 070-183960.
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van de CDA-jongeren is een nieuw bestuur 
gekozen. Voorzitter/secretaris van de jon
gerengroep is Jos van Oijen (18 jaar), pen
ningmeester is Ton van Balkom (18 jaar). 
Jongeren, die geïnteresseerd zijn, kunnen 
zich opgeven op 4de Hambaken 63. Infor
matie: 073-810323.

KTUEEL
Redaktieteam:
C. B remmer,
P. H. Gommers,
J. G. H. Krajenbrink, 
Wm. C. de Kruyf en 
H. Lokkerbol

CDA-initiatief
voor
belastingverlaging

De CDA-fracties in de Tweede Kamer heb
ben een ongebruikeUjke stap gezet Drie 
van hun leden (Marius van Amelsvoort van 
de KVP, Arend Vermaat van de ARP en 
Wim Scholten van de CHU) hebben samen 
een wetsontwerp ingediend. De bedoeling 
van dit ontwerp is, de belasting op de winst 
van ondernemingen te verlagen: de ven
nootschapsbelasting voor naamloze en be
sloten vennootschappen en de inkomsten
belasting voor eenmanszaken. Het gaat om 
een tegemoetkoming van rond twee pro
cent van de gemaakte winst.
Het voorstel is bedoeld als aanvulling op de 
maatregelen die de regering genomen heeft 
ter bestrijding van de werkloosheid. Wij 
vinden dat in dat geheel een maatregel ont
breekt die zoveel mogelijk alle bedrijven 
ten goede komt, hoezeer wij het overigens 
ook met de genomen maatregelen eens 
zijn. Wij menen mét de regering dat de 
overheid in de eerste plaats de zwakke be
drijven te hulp moet komen. Maar daar
naast moet zij ook aandacht geven aan de 
nog gezonde bedrijven. Daarin ligt de kern 
van ons voorstel.
Al vóór indiening zijn er bezwaren tegen 
ons voorstel ingébracht. Men zegt dat het 
alleen aan winstgevende bedrijven ten 
goede komt en aan de grootste het meest. 
Het merkwaardige is dat dit ook geldt voor 
maatregelen van de regering.

EVENVEEL
De begunstiging van investeringen, zoals 
door de regering ingevoerd, komt óók al
leen ten goede aan winstgevende bedrijven 
en het meest aan de grootste investeerders. 
Maar toen zwegen degenen die zich nu 
tegen ons keren. Ons voorstel geeft ieder 
bedrijf evenveel: aan elk bedrijf een tege
moetkoming van twee procent van de 
winst.
Verder wordt er gezegd dat de olie- en 
aardgasmaatschappijen er zo geweldig op 
vooruit gaan met ons voorstel. Men vergeet 
dan gemakshalve dat het grootste deel 
daarvan via speciale regelingen weer bij het 
Rijk terugkomt.
Wij zijn van mening dat ons voorstel psy
chologische betekenis heeft voor het on
dernemingsklimaat in ons land en langs die 
weg gunstig zal werken op de werkgele
genheid. Onze zorg over de werkloosheid 
heeft ons gebracht tot de indiening van ons 
voorstel.

Marius van Amelsvoort
Arend Vermaat
Wim Scholten

Boeiend experiment 
in Moerkapelle

In Moerkapelle - een vriendelijk dorp van 
ruim 2600 inwoners, 7 km ten oosten van 
Zoetermeer gelegen - bestaaat een bloei
ende ' CD A-afdeling alwaar de CDA- 
gedachte inspirerend werkt. Deze inspira
tie wil men behouden en niet terugglijden 
naar de pohtiek van ongeimteresseerdheid, 
zoals in het verleden is voorgekomen.
Dat dit gevaar levensgroot om de hoek 
loert, beseft men drommels goed. Er is niet 
veel voor nodig of hef élan van het jonge 
CDA verwordt tot het grijze conformisme 
van een levenloze politiek. Het CDA- 
MoerkapeUe staat een levende politiek 
voor, dat velen aanspreekt.
„Welnu” , zo zei men, „dan is het zaak, dat 
onze pohtiek menselijk gaat worden, een 
pohtiek, waarin het wel en wee van de en- 
kehng grote aandacht krijgt. Aan welzijns
werk moeten we gaan doen. Dit dient een 
nieuwe dimensie te worden in ons politieke 
werk. Welzijnswerk dus” . „En” zo dacht 
men, „is het niet zinvol de vrouw hierin te 
betrekken? Met haar eigen praktische aan
pak kan zij daadwerkehjk een stuk mense- 
hjkheid in onze samenleving brengen. Dit 
pohtieke welzijnswerk moet vooral door 
de vrouw worden gedragen” .
Aan zeven dames werden deze gedachten 
voorgelegd. En zie, men was enthousiast. 
„Gewone” pohtieke interesseerde hen niet 
veel, maar i t ,  ja, hiervoor wilde men zich 
graag gaan inzetten.
Zo gebeurde het, dat in januari j.1. op initia
tief van het CDA-Moerkapehe in deze ge
meente een „Stichting Welzijn” werd op
gericht, vooral drijvend op de dames, met 
het CDA in het bestuur vertegenwoordigd, 
in de gemeenteraad krachtig door de 
CDA-fractie gesteund. Het mes snijdt aan 
vele kanten: we geven de pohtiek een wen
ding ten goede; we vergroten de belangstel- 
hng voor de pohtiek en de vrouw krijgt een 
daadwerkehjke invloed op de samenle
vingsopbouw. De eerste tekenen wijzen op 
succes.
Durft in uw afdeling dit experirnent ook 
eens aan. We geven u graag aUe inlichtin
gen om u bij de opzet te helpen.

CDA-Moerkapehe
C. Wolff, Beatrixlaan 32,
Moerkapehe.
tel. 01793-1641.

CDA-jongeren 
in Den Bosch

In het kader van de CDA-gedachte is on
langs in Den Bosch een aantal jongeren ge
komen tot de oprichting van een CDA- 
jongerengroep. Evenals in het verleden bij 
de aparte jongerengroepen stelt deze groep 
zich ten doel door informatie, studie en 
discussie te komen tot een afgeronde poli
tieke mening. Daarbij aanvaarden deze 
jongeren primair de christelijke waarde van 
het Evangehe als grondbeginsel voor hun 
pohtieke handehngen. Vanuit deze visie 
wihen zij bijdragen aan een CDA, waarvan 
zij geloven, dat er een belangrijke plaats 
voor is in deze maatschappij.
De jongerengroep komt elke maand bij el
kaar. Zij bespreekt dan de raadsstukken en 
algemene problemen. Verder haakt zij in 
op actuahteiten. Op de eerste bijeenkomst

CDA energierapport: 
basis voor 
uitstippelen 
energiepolitiek

De energieproblematiek is na de dreiging 
van de oheboycot weer goeddeels uit de 
belangsteUing verdwenen. Gezien de ont- 
wikkehng op de internationale oliemarkt is 
dit ook wel begrijpelijk. De voorraadtanks 
zijn voUer dan ooit tevoren en de prijzen 
tonen een neiging tot dalen.
Niettemin is het onverantwoordelijk om 
niet te zeggen gevaarhjk, dat een uitermate 
belangrijk probleem in de practische poli
tiek niet de aandacht krijgt welke noodza- 
kehjk is. Energiepolitiek is altijd iets van 
lange termijn en van lange adem. Besluiten 
moeten vele jaren van tevoren worden ge
nomen en vergen ook vele jaren van tevo
ren belangrijke financiële offers.
Anders gezegd: de politici moeten moei- 
hjke besluiten nemen, welke pas vele jaren 
na de volgende verkiezingen effect zuUen 
sorteren.
Een weinig urgente zaak, maar niettemin 
van levensbelang voor de economie van 

' ieder ontivildceld of onderontwikkeld land.
Het studierapport van het CDA dat thans is 
verschenen komt niet met pasklare ant
woorden. Wel bevat het de basisgegevens, 
op grond waarvan een energiepolitiek kan 
worden uitgestippeld. Het geeft ook de 
keuzemogelijkheden aan voor het te voe
ren beleid. De keus zelf moet door de poli
tici worden gemaakt.

SCHAARSTE EN DUURTE
Hoofdpunten van het rapport zijn de vol
gende:
1. Tot 1985 moet rekening worden gehou

den met schaarste respectievelijk 
duurte van energie. Duurte voor diege
nen - en dat zijn de industrialiserende 
landen - die per saldo de hoge prijs kun
nen betalen; schaarste voor diegenen - 
en dat zijn de oliearme onderontwik
kelde landen - die dit niet kunnen.

2. Aan het omlaag brengen van de be
hoefte aan energie is niet te ontkomen. 
Dit zal diep ingrijpen in vrijwel aUe fa
cetten van het moderne leven.

3. Met kracht moet het tot ontwikkeling 
brengen van nieuwe energiebronnen 
respectievelijk het ontwikkelen van al
ternatieve energie ter hand worden ge
nomen. De immense inspanning welke 
hieraan is verbonden, zal slechts moge- 
lijk zijn, wanneer zeer hoge prioriteit 
aan dit probleem wordt gegeven en er 
vertrouwvohe samenwerking zal zijn 
tussen overheid, bedrijfsleven en we
tenschap. Hierbij moet worden bedacht, 
dat energie volstrekt essentieel is voor 
het handhaven van de industriële we
reld, doch nog essentiëler is voor de 
ontwikkeling van die landen, welke nog 
slechts aan het begin van hun ontwikke- 
Ung staan. Extra hulp aan deze landen, 
zorgen voor doorstroming van verkre
gen kennis naar die landen enz. enz. 
worden in het rapport met klem bepleit.

4. De noodzaak tot een geweldige extra 
inspanning vloeit voort uit de situatie 
van dit moment, doch zeker ook uit de 
eindigheid van de olie- en gasvoorko
mens op de wereld, al zijn deze op dit 
ogenblik nog verschrikkelijk groot.

5. Het veilig stellen van de electriciteits- 
voorziening is van het allerhoogste be
lang.

ZEKERE ONAFHANKELUKHEID

6. Het is niet aanvaardbaar te achten, dat 
de westelijke wereld in zo sterke mate 
afhankehjk is van het Midden-Oosten 
als thans het geval is. Het hervinden van 
een zekere mate van onafhankelijkheid 
op energiegebied wordt in het rapport 
als een nieuwe nationale doelstelling 
bepleit, welke overigens slechts in in
ternationale samenwerking kan worden 
bereikt. Het rapport waarschuwt tegen 
een confrontatiepolitiek. Slechts in 
overleg zijn goede oplossingen bereik
baar te achten.

7. De huidige regeringspolitiek zal er he
laas toe leiden, dat Nederland in stij
gende mate van geïmporteerde olie af
hankelijk zal worden, oplopend tot een 
percentage van ruim boven de 60% in 
de tachtiger jaren. Natuurlijk moet deze 
lijn hoe dan ook worden teruggebogen.

8. Inzake de kernenergie geeft het rapport 
vóór alles een feitehjk overzicht van de 
problematiek, hetgeen - waar over kern
energie blijkbaar slechts zeer emotio
neel kan worden gesproken - nuttig is te 
achten. Het vinden van een aanvaard
bare oplossing voor het radioactieve af
val is het centrale probleem. Het niet 
vinden van een oplossing hiervoor zou 
bepalend zijn voor de aanwendbaarheid 
van deze energiebron.

9. Op lange termij n is het energieprobleem 
zeker oplosbaar.

TIJDIG
Het is te hopen dat wij in Nederland niet 
.zullen verzuimen tijdig de nodige maatre
gelen te nemen om een ongestoorde voort
gang van ons dagelijks leven mogelijk te 
maken.
Terzelfdertijd zullen wij dan in staat zijn 
onze internationale verplichtingen, met 
name ten opzichte van de ontwikkelings
landen, na te komen.

K. Fibbe.

CDA-manifestaties

In de komende weken vinden ondermeer 
de volgende CDA-manifestaties plaats: 
dinsdag 25 maart: Ontmoetingscentrum 
„De Kolk” te Assen, aanvang 20.00 uur. 
spreker: prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp. 
woensdag 26 maart: Christelijke MTS, Het 
Perk 71, Sneek, aanvang 20.00 uur. spre
ker: mr. J. G. H. Krajenbrink. 
donderdag 3 april: De Korenbeurs (achter 
de Markt), Bergen op Zoom, aanvang 20.00 
uur. Spreker: dr. R. J. H. Kruisinga en prof. 
dr. P. A. J. M. Steenkamp. 
donderdag 10 april: Gebouw „De Lan- 
taern” , Utrechtsestraatweg 4, Nieuwegein, 
aanvang 20.00 uur, spreker: prof. dr. P. A.
J. M. Steenkamp.
dinsdag 15 april: Kerkelijk Centrum „Vre- 
dehorst”, Tarthorst 1, Wageningen, aan
vang 20.00 uur, spreker: prof. dr. P. A. J.
M. Steenkamp.
dinsdag 22 april: Rozenburg (nadere gege
vens volgen) spreker: prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp.

Diversiteit CDA
garandeert
levensvatbaarheid

„Het CDA zal met zijn beginsel en het

daarop gebaseerde program een partij 
moeten worden, los van dogma’s die de 
partij een verstarde kijk op het (wereld)ge- 
beuren geven” . Aldus Roel Rotshuizen, 
vertegenwoordiger van de rechtstreekse 
leden in het Algemeen Bestuur van het 
CDA in een gesprek met CDAktueel.

UIT WELK NEST 
KOM JE EIGENLUK?
Ik kom uit een gereformeerd gezin waar in 
principe AR gestemd werd. Dit was echter 
geen gewoonte, het werd telkens weer ter
dege overwogen. De bijna dagelijks terug
kerende, gesprekken over de politiek heb
ben tot gevolg gehad dat ik al jong erg veel 
belang in de politiek ben gaan stellen. Ik 
ben nu 23 jaar. Vanaf mijn 15e jaar ben ik 
aktief binnen de Europese Beweging. Op 
dit moment vervul ik de functie van voor
zitter van de Jongerenraad (JEB). Ook heb 
ik zowel zitting in het hoofdbestuur van de 
nationale sectie van de Europese Beweging 
als in het hoofdbestuur van de internatio
nale federalistische Beweging.

WAT BOEIT JE 
IN HET CDA?
Naar mijn mening is het essentieel dat wij 
ons in deze tijd niet meer laten belemmeren 
door traditionele grenzen, als het functio
neel bhjkt te zijn deze grenzen te laten 
vervallen. De functionaliteit mag echter 
nooit verworden tot een wals die alles een
vormig, plat, maakt.
Bij het lid worden van de Europese Bewe
ging speelde dit argument, maar bij mijn 
toetreding tot het CDA was het van groot 
belang. Ik vind binnen het CDA, met een 
gemeenschappelijke noemer en met een 
functionele opzet, toch een grote diversi
teit, die de levensvatbaarheid van de partij 
gerandeert.

WAT VOND JE VAN DE 
CONFERENCE IN
„Woudschoten”?
Allereerst moet ik zeggen dat ik bewonde
ring heb voor de moedige en beheerste 
wijze waarop met name de voorzitter en de 
delegatieleiders hun moeilijke taak hebben 
volbracht. AUes in „Woudschoten” gaf uit
drukking aan een intens verlangen om te 
komen tot eenheid. De moeilijke hobbels 
die er waren moesten overwonnen worden, 
zonder uitstel. De Nederlanders die in de 
laatste verkiezingen zo duidelijk hebben 
laten blijken dat zij het CDA wensen, kan 
men niet nog langer laten wachten. Voor de 
achterban van de ene partij zijn de hobbels 
groter dan voor de achterban van de andere 
partij, maar uit het compromis dat toch be
reikt is, spreekt mijns inziens niet alleen 
respect voor elkaar, maar het getuigt ook 
van een grote mate van flexibiliteit.

WAT DIENT NAAR
JOUW MENING KARAKTERISTIEK
TE ZIJN VOOR HET CDA?
Het CDA zal met zijn beginsel en het 
daarop gebaseerde program een partij 
rnoeten worden, los van dogma’s die de 
partij een verstarde kijk op het (wereld) 
gebeuren geven.
Het zoeken naar de naaste die je het meest 
nodig heeft, het zoeken naar rechtvaardig
heid zonder vooroordelen en dit koppelen 
aan een stuk beleid met visie, zal het CDA 
moeten typeren.

Eerste CDA-congres

Het eerste congres van het CDA zal dit 
najaar worden gehouden. Zoals bekend 
zal het congres het hoogste orgaan van 
het CDA worden. Op de bijeenkomst 
van 21 en 22 februari j.1. in „Woudscho
ten” , waar het bestuur van het CDA in 
verdubbelde samenstelling de laatste 
plooien inzake de statuten van het CDA 
heeft gladgestreken, is bepaald dat het 
congres zal bestaan uit 1300 leden. 
Daarvan worden 600 aangewezen door 
de KVP, 390 door de ARP, 240 door de 
CHU, terwijl (voorshands) 70 leden uit 
de rechtstreekse leden voortkomen.

Tot de taken en bevoegdheden behoren 
belangrijke aangelegenheden zoals de 
vaststelling van het politiek werkpro
gram van het CDA, de bespreking van 
het pohtieke beleid, o.a. aan de hand 
van het jaarlijks beleidsadvies van de 
Permanente Program Advies Commis
sie, de verkiezing van de voorzitter van 
het CDA en twee ondervoorzitters.
De drie christen-democratische fractie
voorzitters zuUen op het congres on
dermeer het woord voeren. In komende 
edities van CDAktueel zult u nader 
worden geïnformeerd.
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HOOFDSTUK I: 
DE FEDERATIE

De A nti R evo lu tionaire  
Partij (ARP), C hristelijk- 
H isto rische  U nie (CHU) en 
K atho lieke  V olkspartij
(K V Pj gaan m et e lkaar on 
d er de n aam  ,,C hristen- 
D em ocra tisch  A p p è l” , afge
k o rt ,,CDA” een  federa tie  
aan  die ook rech ts treek se  
leden  k e^ t, en  d ie  geregeerd  
w o rd t door de vo lgende s ta 
tu ten . W ijzigingen van  deze 
s ta tu ten  d ien en  te  w orden  
g o edgekeurd  do o r dezelfde 
o rg an en  van  A R P, CHU en 
K V P d ie deze s ta tu te n  h eb 
b en  vastgeste ld . De fed e ra 
tieve ■ o rg an en  k rijg en  n ie t 
an d ere  o f m eer bev o eg d h e
den  dan  in  deze s ta tu te n  
n ad fu k k e lijk  verm eld .
H et CDA stree ft e r n aar bij 
de ee rs tk o m en d e  verk iez in 
gen  voor de led en  van  de 
T w eede K am er de c h ris te n 
d em o cra tisch e  v e rb o n d e n 
heid  m a x im a a r  to t  u itd ru k 
k ing  te b rengen . H et CDA 
w il derha lve  een  CDA-lijst
c.q. C D A -lijsten  to t s tand  
brengen .
De d esb e tre ffen d e  b eslissing  
zal zo spoed ig  rnogelijk  door 
de b e tro k k en  partij-o rganen  
m oeten  w o rd en  genom en. 
P o litiek  m o et sep tem b er 
1976 daarb ij als u ite rs te  d a 
tu m  w o rd en  gezien. De basis 
daarv o o r zal u ite rlijk  in h e t 
p a rlem en ta ire  ja a r  1975/1976 
aanw ezig  m o e ten  b lijken.
D it b ren g t m et zich m ee d a t 
de  bevoegde partij-o rg an en  
in  h u n  v o o rjaa rsv e rg ad erin 
gen 1976 zu llen  vasts te llen , 
o f aan  de  y o o rw aa rd èn  voor 
een  gem een sch ap p elijk e  lijst 
w o rd t vo ldaan , e n  zich  d a a r
over u itsp rek en .
Zow el deze u itsp ra k e n  als 
de  p a rlem en ta ire  o n tw ik k e 
lin g  zullen  d u id e lijk e  aan ze t
ten  to t de  d efin itieve  beslis
s in g  mc e ten  geven. D eze 
s ta tu te n  geven ze lf de  w eg 
en  de wijze aan w aarlangs en 
w aarop  de  federa tie ' zich ge
le idelijk  om  k an  ze tten  in 
een  partij. De federa tie  zal 
rech tsp e rso o n lijk h e id  v er
krijgen.

CSiTi))0(ife)j@g'5 ücrsDcEö 
(Ml 3l!ti(lT(l1(lD(l®'

A rtikel 1
Het Christen-Democratisch Appèl - 
hierna te noemen ,,het CDA” - is 
een politieke organisatie en is ge
vestigd te ’s-Gravenhage.

A rtike l 2
Het Christen-Democratisch Appèl 
aanvaardt het Evangelie (x) als 
richtsnoer voor het politiek hande
len.

A rtik e l 3
Het Christen-Democratisch Appèl 
streeft naar een maatschappij, 
waarin de bijbelse gerechtigheid 
gestalte krijgt, de mens zijn vrij
heid en verantwoordelijkheid kan 
beleven en waarin het welzijn van 
allen wordt gediend; het legt de 
concrete doeleinden vast in een po
litiek werkprogram (xx) waarmee 
het zich uitdrukkelijk richt tot de 
gehele Nederlandse samenleving 
zonder onderscheid naar geloofso

vertuiging of maatschappelijke 
groepering.

A rtikel 4
Het CDA wil op deze grondslag dit 
doel bereiken door:
■ de christen-democratische ge
dachte te verdiepen en te stimule
ren door studie en voorlichting;
■ de eenwording van de 3 partijse- 
cretariaten en de 3 wetenschappe
lijke bureaus te bevorderen;
■ te streven naar één CDA-fractie 
in Eerste en Tweede Kmaer der 
Staten-Generaal (xxx), de Provin
ciale Staten, de Gemeenteraden en 
andere vertegenwoordigende li
chamen;
■ de internationale samenwerking 
van christen-democraten te bevor
deren, onder meer door middel van 
het streven naar Europese 
christen-democratische partijvor
ming.

A rtikel 5
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 zoda
nig zijn toegetreden tot het CDA.

A rtikel 6
Het rechtstreekse lidmaatschap 
wordt verkregen door aanmelding 
bij het CDA-secretariaat. De recht
streekse leden worden bestuurd 
door. het Algemeen Bestuur. Het 
Algemeen Bestuur benoemt na 
raadpleging van. de . reclitslreekse 
leden uit de rechtstreekse leden 
respectievelijk één Dageiyks- 
Bestuurslid en drie Algemeen Be
stuursleden alsmede 70 Congresle
den totdat er 10 000 rechtstreekse 
leden zijn. Vanaf dat ogenblik be
noemen zijzelf voor elk vol 
10 000-tal één lid in het Dagelijks 
Bestuur, drie leden in het Alge
meen Bestuur, dan wel op voorstel 
Congres. Ongeacht hun ledental 
blijft het Algemeen Bestuur func
tioneren als hun Bestuur. Dg bepa-

I

lingen van dit artikel worden nader 
uitgewerkt in het Huishoudelijk 
Reglement.

A rtikel 7
Bij de aanvang van de federatie be
staat het Congres uit 1300 of meer 
leden, waarvan 600 aangewezen 
door de KVP, 390 aangewezen door 
de ARP, 240 aangewezen door de 
CHU, en 70 of een veelvoud daar
van benoemd op de voet van artikel 
6 uit de rechtstreekse leden. Bij 
Huishoudelijk Reglement wordt ge
regeld hoe een eventuele wijziging 
van de in dit artikel genoemde ge
tallen procedureel verloopt.
Het Congres wordt bijeengeroepen 
door en op voorstel van het Alge
méén Bestuur, dan wel op voor
stel van tenminste 1/7 van het aan
tal Congresleden.
De stemhebbende leden van het 
CDA-bestuur zijn stemhebbend lid 

Congrê s.

V o e tn o te n
X H iero n d e r w o rd t  vers.taan d c  gehele  B ybel. 
aan g ed u id  m et een in b rede  k rin g  g an g b aar 
w oord, (ad a rtik e l 2)

XX Zio bijlage, (ad a rt ik e l  3)

XXX V oor zover on voor zo lang  e r  geen  wijzi
g ing  is gekom en  ir .  d e  hu id ig e  p a rlem en ta ir- 
polilieJcé s itu a tie ,, zijn  de T w eede K am erfrac 
ties  van A R P, CHU en  K V P, n iet g e b o n d e n  bet 
.streven naar één CD A -Tw eedè K am erfrac tie  te 
rea lise ren , (ad a rtik e l 4) . '

De adviserende , leden van het 
CDA-bestuur zijn adviserend lid 
van het Congres.

De zittingsduur van de leden van 
het Congres wordt geregeld door de 
hen benoemende organen.

Artikel 8
Aan het Congres is opgedragen:

■ De vaststelling van het politiek 
werkprogram van het CDA na be
handeling in de respectieve partij
raden c.q. Unieraad;
■ de vaststelling en wijziging van 
de statuten en reglementen van het 
CDA;
■ de bespreking van het politieke 
beleid;
■ de verkiezing van de voorzitter, 
en de beide ondervoorzitters van 
het CDA;
■ de behandeling en goedkeuring 
van de CDA-jaarverslagen.

Artikel 9
Het Algemeen Bestuur is samen
gesteld als volgt:
Stemgerechtigde leden:
D de voorzitter van het CDA en de 
beide ondervoorzi'tters;
■ de penningmeester van het CDA, 
gekozen door en uit het bestuur;

■ 10 leden benoemd door de ARP, 
10 leden benoemd .door de CHU en 
10 leden b’enoemd door de KVP;

■ tenminste drie en maximaal tien 
vertegenwoordigers van de recht
streekse leden.
Adviserende leden:
■ de voorzitter van de drie Eerste
en Tweede Kamèrffacties van ARP, 
CHU en KVP, of wanneer er één 
CDA-fractie ontstaat, het fractie- 
presidium;
■eén vertegenwoordiger namens de 
gezamenlijke wetenschappelijke 
bureaus;

«  de secretaris van het CDA.
Artikel 10
Het Algemeen Bestuur heeft tot 
taak:

!-

M

■ leiding te geven aan de politieke 
activiteiten van het CDA en de 
daarin deelnemende partijen en 
deze te coördineren;

■ de voorbereiding van de besluit
vorming van het Congres;

■ de bevordering van de politieke 
en organisatorische eenwording;

■ het maken van een voorstel voor 
de bevoegde partij-organen voor de 
zetelverdeling van de kandidaten
lijst voor de Tweede Kamerverkie
zingen, en van een voorstel betref
fende één of meer lijsttrekkers c.q. 
betreffende 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 recht
streekse leden, de benoeming van 
vertegenwoordigers daarvan in het 
Dagelijks Bestuur, het Algemeen 
Bestuur en het Congres, behoudens 
het gestelde in artikel 6 en de vast
stelling van hun contributie;

■ de instelling en opheffing van 
vaste pn bijzondere commissies;

■ de benoeming en het ontslag van 
de secretaris van het CDA, op 
voordracht van het dagelijks be
stuur.

A rtikel 11
Voor het nemen van beslissingen . 
over een aantal bij Huishoudelijk 
Reglement te bepalen aangelegen
heden dient het Algemeen Bestuur 
in voor wat de door dé AJRP, CHU, 
KVP en rechtstreekse leden be
noemde leden en de yertegenwoor- 

. digers van de rechtstreekse leden 
betreft, verdubbelde samenstelling 
bijeen te komen.

A rtikel 12
Het dagelijks Bestuur is samenge
steld als volgt: ■
Stemgerechtigde leden:

■ de voorzitter van het CDA en de 
beide ondervoorzitters;

■ de penningmeester van het CDA;

■ telkens drie leden benoemd door 
ARP, CHU en KVP;

■ tenminste één en maximaal drie 
vertegenwoordigers van de recht
streekse leden.
Indien tot de aldus aangegeven le
den geen vrouw behoort, verkiest 
het Algemeen Bestuur uit zijn mid
den 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 fractie- 
presidium;

■ één vertegenwoordiger namens 
de gezamenlijke wetenschappelijke 
bureaus;

■ de secretaris van het CDA.

A rtike l 13
Aan het Dagelijks Bestuur is op
gedragen:

■ de dagelijkse leiding van CDA;

■ de voorbereiding van de besluit
vorming van het Algemeen Be
stuur;

■ de uitvoering van de besluiten 
van het Algemeen Bestuur;

■ het maken van een concept
voorstel voor de zetelverdeling van
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de kandidaten-iijst voor de Tweede' 
Kamerverkiezingen; en een 
concept-voorstel betreffende één of 
meer lijsttrekkers c.q. de verdeling 
van hen over de kamcrkringen;

C de voorbereiding van de CDA- 
begroting en -jaarverslagen;

■ de verantwoordelijkheid voor 
het CDA-secretariaat;

■ de verantwoordelijkheid voor de 
CDA-voorlichting en -publiciteit;

B de benoeming en het ontslag van 
het CDA-personeel, met uitzonde
ring van de secretaris van het CDA.

A rtikel 14
Besluiten in CDA-organen worden 
genomen bij eenvoudige meerder
heid van stemmen, met dien ver
stande dat geen geldig besluit kan 
worden genomen wanneer niet de 
helft der stemgerechtigde leden 
van het betreffende orgaan aanwe
zig is. Indien het vereiste quorum 
ontbreekt, wordt, binnen termijnen 
te bepalen bij Huishoudelijk Re
glement, een nieuwe vergadering be
legd, waarin dezelfde voorstellen 
opnieuw aan de orde zijn. Over 
deze voorstellen kan dan bij een
voudige meerderheid van stemmen 
worden beslist ongeacht het quo
rum.
Besluiten ten aanzien van wijziging 
van deze statuten vereisen een 
meerderheid van V-j der stemge
rechtigde leden, onverlet de in de 
inleiding gevraagde goedkeuring 
door de bevoegde organen van 
ARP, CHU en KVP.
De stemprocedure wordt geregeld 
bij Huishoudelijk Reglement.

A rtike l 15
De voorzitter heeft de leiding van 
de vergaderingen van het Congres, 
het Algemeen Bestuur en het Dage
lijks Bestuur.
De voorzitter van het CDA kan niet 
tevens voorzitter zijn van een 
Eerste of Tweede Kamerfractie, 
noch voorzitter van ARP, CHU of 
KVP.

A rtike l 16
Hét bestuur én het dagelijks be
stuur worden in hun werkzaamhe
den bijgestaan door het CDA- 
secretariaat.

■ de secretaris is belast, onder 
verantwoordelijkheid van hét 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. Hij 
wordt voor zijn werkzaamheden 
gehonoreerd;
B Het bestuur stelt de instructie 
vast, waarin de verplichtingen èn 
de bevoegdheden van de secretaris 
nader zijn omschreven.

A rtik e l 17
De penningmeester is, onder ver
antwoordelijkheid van het Dage
lijks Bestuur, belast met het beheer 
van de gelden.

A rtik e l 18
Een Permanente Program Advies 
Commissie (PPAC) zal 
B het CDA stimuleren op de be

zinning üp de relatie tussen levens
overtuiging en politiek handelen;

B het Algemeen Bestuur adviseren 
over de hooofdlijnen van het be
leid;

B het Algemeen Bestuur adviseren 
over de uitvoering en bijstelling 
van het program.

Artikel 19
De samenstelling van de PPAC is 
als volgt:

B een voorzitter, een yice- 
voorzitter en 7 leden benoemd door 
het Alg. Bestuur van het CDA op 
voordracht van het Dagelijks Be
stuur;

B drie leden benoemd door het* Al
gemeen Bestuur van het CDA, op 
voordracht van de drie weten
schappelijke instituten van ARP, 
CHU en KVP;

B drie leden benoemd _door de 
partij-besturen van ARP, CHU en 
KVP, door elk partijbestuur één 
lid;
B drie adviserende leden, benoemd, 
door de Eerste en Tweede Kamer
fracties van ARP, CHU en KVP, 
door elke fractie één lid of wanneer 
er één CDA-fractie ontstaat door 
die fractie;
B het secretariaat van de PPAC 
wordt gevoerd door de drie weten
schappelijke bureaus gezamenlijk.

A rtik e l 20
De PPAC brengt eens per jaar vóór 
1 augustus een gemotiveerd beleids
advies uit aan het Algemeen Be
stuur.
'Het Algemeen Bestuur bespreekt 
dit advies en bepaalt daarover zijn 
oordeel.
Het jaarlijks advies van de PPAC 
en het oordeel van het Algemeen 
Bestuur daarover wordt tegelijk 
openbaar gemaakt en in het Con
gres ter discussie gesteld.

A rtik e l 21
Bij Huishoudelijk Reglement wor
den, werkwijze en verdere uitwer
king van de statutaire bepalingen 
betreffende dè CDA-organen nader 
geregeld.
Het Huishoudelijk. Reglement mag 
geen bepaling bevatten strijdig met 
deze statuten.

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.

. O

A rtik e l 22
De geldmiddelen van het CDA be
staan uit:

B de jaarlijkse bijdragen van ARP, 
CHU en KVP;

B de jaarlijkse contributie van de 
rechtstreekse leden

B bijdragen van donateurs;

Bschenkingen, erfstellingen en le
gaten;

B andere inkomsten.

In herdruk verschenen:

COMMENTAAR 
OP DE DEFENSIENOTA
Dit commentaar van de wetenschappelijke instituten van A.R.P., 
C .H .U , en K.V.P. besteedt aandacht aan de positieve en negatieve 
kanten van de recente defensienota. Vervolgens wordt nader ingegaan 
op de grondslagen van ons defensiebeleid, de planning en financiering 
de krijgsmacht en het materieel beleid, het personeelsbeleid, organisa
tie, automatisering, onderzoek en ontwikkeling. In een uitvoerige bijlage 
wordt een beoordeling gegeven van de financiële aspecten.

Prijs per ex. f 5,75 (72 pagina’s).

Bestelling door storting van het bedrag op giro 604500 ten name 
van de Lohmanstichting te Den Haag, met vermelding; „Commen
taar op de defensienota”.

A rtikel 23
Teneinde voor Tweede Kamerver
kiezingen tot CDA-lijsten te komen 
wordt de volgende procedure in het 
leven geroepen:

■ de bezetting van de zetels ge
schiedt door elk der partijen vol
gens de bij haar geldende procedu
re;

■ 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, voor zover 
hun aantal daartoe aanleiding geeft, 
de rechtstreekse leden, betreffende 
de vraag hoeveel lijsten er moeten 
komen en hoe de verdeling van de 
plaatsen op de lijsten moet zijn, be
treffende de vraag of er één of meer 
lijsttrekkers 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 
Algemeen Bestuur;

■ Het Algemeen Bestuur stelt aan 
de hand van hét concept een voor
stel vast voor de bevoegde partij- 
organen, die geen wijzigingen mo
gen aanbrengeh, en het voorstel 
moeten aanvaarden of verwerpen;

■ indien het voorstel wordt ver
worpen wordt het advieo, ingeroe
pen van een commissie, bestaande 
uit drie personen die geen lid van 
het Algemeen Bestuur mogen zijn. 
Iedere partij wijst één persoon aan. 
By een eensluidend advies van 
dëze commissie is definitief beslo
ten op welke wijze de CDA-iyst(en) 
worden samengesteld.
Indien het advies van de commissie 
niet eensluidend^ is, gaat het .voor- 
stéTterüg haaf de pi'rti3-öFganen;

■ indien naar de mening van het 
Dagelijks Bestuur de aldus tot 
stand gebrachte kandidatenlyst 
naar regionale vertegenwoordiging, 
deskundigheid of andersoortige 
eenzydigheid dusdanig oneven
wichtig is dat aan een behoorlijke 
en evenwichtige vertegenwoordi
ging van het CDA in de Tweede 
Kamer ernstige twijfel bestaat, kan 
het Dagelijks Bestuur het Alge
meen Bestuur voorstellen correc
ties aan te brengen. Indien het Al
gemeen Bestuur met deze voorstel
len akkoord gaat kan het deze aan 
de bevoegde partij-organen voor
leggen. Gaan deze niet unaniem 
akkoord, dan wordt .het voorstel 
van het Algemeen Bestuur geacht 
te zijn verworpen.

A rtikel 24
De kandidaat, lid overeenkomstig ar
tikel 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 1)

■ dat hij in fractieverband zal sa
menwerken;
■ dat hij slechts een aan zyn partij 
toegewezen zetel zal bezetten.
1) Het recht van gravamen d.w.z. 
„bezwaar” is een tot nu toe in de 
ARP bestaande regeling. Het betreft 
het recht van kandidaat-Kamerleden 
om m.b.t. een bepaald onderdeel van 
het program, dat men overigens on
derschrijft, tevoren aan het Alge
meen Bestuur een afwijkend gevoe
len kenbaar te maken. Het Alge
meen Bestuur beslist of een kandi
daat, ondanks een dergelijk „be
zwaar”, op de kandidatenlijst wordt 
geplaatst.
A rtikel 25
Van de leden die geroepen worden 
zitting te nemen in vertegenwoordi
gende lichamen, wordt verwacht dat 
zij met inachtneming van iedere 
persoonlijke verantwoordeiykheid 
bij hun arbeid rekening houden met
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manstichting is; Wassenaarse- 
weg 7, Den Haag.

uitspraken en verklaringen van be
voegde CDA-organen.

A rtikel 26
Een CDA-fractie ih de Eerste Kamer 
kan slechts tot stand komen indien 
zowel de ARP-fractie, als de CHU- 
fractie, als de KVP-fractie als zoda
nig niet meer bestaan, hetzy doordat 
alle leden daarvan tot dé CDA-fractie 
zijn toegetreden, hetzij doordat alle 
leden als Zodanig door de Provinciale 
Staten verkozen worden.

meenten waar kiesverenigingen resp. 
afdelingen van ARP, CHU en KVP 
niet voorkomen en aldaar wonende 
CDA-leden, tenminste 10 in aantal, 
aan het CDA verzoeken te worden 
opgericht als CDA-verband.

HOOFDSTUK II: 
DE GROEI

A rtikel 27
V Gecombineerde fracties van ARP, 
CHU en KVP mogen slechts de 
naam CDA voeren in gemeenteraden. 
Provinciale Staten en andere verte
genwoordigende lichamen indièn er 
niet daarnaast afzonderlijke ARP-, 
CHU- of KVP-fracties functioneren, 
hetzij apart, hetzij in combinaties.

■ Lokale en regionale bestuurders, 
die deel uitmaken van CDA-fracties 
dienen tevens lid te zijn van een 
CDA-verband voor lokale en regio
nale bestuurders. Een en ander 
wordt nader uitgewerkt in het Huis
houdelijk Reglement.

A rtikel 31
De overdracht van taken en be
voegdheden door de afzonderlijke 
partij-organen aan de CDA-organen 
kan slechts geschieden bij besluit 
van de bevoegde partij-organen.
A rtikel 32
De overdracht van taken en be
voegdheden kan taak na taak en be
voegdheid na bevoegdheid geschie
den.

A rtikel 28
CDA-verbanden komen formeel tot 
stand krachtens erkenning of oprich
ting door het Dagelijks Bestuur. 
Voor zover in de artikelen 29 en 30 
hierin niet is voorzien, wordt de ver
dere gang van zaken betreffende de 
erkenning en de oprichting van 
CDA-verbanden bij Huishoudelijk 
reglement geregeld.
A rtikel 29
Erkenning kan plaatsvinden indien 
binnen een gemeente of een regio 
een ARP-kiesvereniging en/of een 
CHU-kiesvereniging en/of KVP- 
afdeling, hetzij een van die, op 
rechtsgeldige wyze besluit(en) zich te 
verbinden tot een CDA-verband, en 
daarvoor de vereiste erkenning 
vraagttvragen) aan het CDA. 
A rtikel 30 .
Oprichting kan plaatsvinden in ge

A rtikel 33
Los 'van de overdracht van taken en 
bevoegdheden door partij-organen 
aan CDA-organen kunnen de partijen 
besluiten tot feitelijke integratie van 
partijsecretariaten, wetenschappe
lijke bureaus en politieke organen. 
A rtikel 34
De partijen kunnen voorts besluiten 
hun financiële bevoegdheden geheel 
of gedeeltelijk, te delegeren aan een 
Financiële Commissie.

Bijlage naar aanleiding van artikel 
3 statuten
Aan het politiek werkprogram be
doeld in artikel 3 van de statuten 
dienen de volgende overwegingen 
vooraf te gaan:
a) het samenbindend element en het 
herkenningspunt zijn onze politieke 
strategie, ons aktieprogram en ons 
beleid, zoals w ij die als antwoord 
aan de Evangelische oproep blijvend 
vorm willen geven;
b) het CDA aanvaardt het Evangelie 
als richtsnoer voor het politieke han
delen;
c) het CDA w il streven naar een 
maatschappij waarin de Bijbelse ge
rechtigheid meer gestalte krijg t, de 
mens zijn vrijheid en verantwoorde
lijkheid beter kan beleven en waarin  
het welzijn van allen wordt gediend;
d) het CDA richt zich tot het gehele 
Nederlandse volk zonder onderscheid 
naar geloofsovertuiging of maat
schappelijke groepering.
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De Unie van nu - De Unie van toen

Ook thans is er weer het een en ander te 
vermelden over De Unie van Nu. Over al
lerlei op zich zelf kleine gebeurtenissen, die 
echter te samen één groot geheel vormen 
en waarvan de achtergrond is dat de Unie 
leeft en werkt. Ook nu, aan de vooravond 
van het CDA.

Op onze uitnodiging voor een bezoek aan 
het uniebureau en de tweede kamer werd 
prompt door enkele kiesverenigingen ge
reageerd. Wij hopen nog voordat dit Le
dencontactblad bij u arriveert een datum 
vastgesteld te hebben voor de eerste be
zoeken. Uiteraard hopen wij ook, dat nog 
meerdere kiesverenigingen zullen beslui
ten met een groepje uit leden en bestuur 
hieraan deel te nemen. U weet dat u van 
harte welkom bent, dus even een berichtje 
naar Wassenaarseweg 7, Den Haag en wij 
zullen het verder regelen.

NIEUWE LEDEN
Regelmatig komen er nog nieuwe leden bij. 
Het gaat nu niet om opzienbarende aantal
len maar het loopt nog steeds. Soms komt 
de opgave met een simpel kaartje, vaak ook 
met een motivatie van het waarom, met 
een enkel woord of een klein gebaar waar
uit medeleven met het doen en latenwan de 
CHU blijkt.
In dit verband willen wij u een bijzonder
heid niet onthouden. Vorig jaar is er van de 
kant van de vrouwen veel moeite gedaan 
om het aandeel van de vrouw in ons leden-

C H I ^ H T E L V K
H l f l D I M i a j E I I M I E
STEHT VOEMWAG 26APHL
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De voorzijde van de CHU-folder tijdens de 
verkiezingscampagne voor de kamerver
kiezingen van 1933.

bestand te vergroten. Over het resultaat 
daarvan is weinig bekend geworden, doch 
bij zo’n ruim 50 nieuwe leden gedurende 
ca. drie weken bleek thans het aandeel van 
de vrouw daarin zo’n 28 procent te zijn. 
Indien deze tendens doorzet wordt 1975 
„het jaar van de vrouw” ook het jaar van 
meer vrouwen in onze ledenadministratie!

WERVING
Hier en daar gaat er binnenkort nog het een 
en ander gebeuren om de werving lopende 
te houden. Wij ontvangen regelmatig ver
zoeken voor materiaal daarvoor, de laatste 
dagen bijv. uit Kampen en Lelystad. Ne- 
derhorst Den Berg wil het grootscheeps 
aanpakken. Daar wordt veel materiaal ver
spreid en de grote avond is 20 maart ge
weest waarbij ook de vice-voorzitter van 
de Unie, mevrouw mr. E. A. Haars, aanwe
zig was.
De berichten over De Unie van Nu willen 
wij gaarne afsluiten door nogmaals uw 
aandacht te vragen voor het schrijven van 
13 december 1974 aan de secretarissen van 
de kiesverenigingen. Hierin werd onder 
meer gevraagd naar de namen van de 
CHU-leden in de gemeenteraden en de sa
menstelling van de besturen van de kies
verenigingen. Er zijn veel reacties op bin
nengekomen, zodat hier een woord van 
dank past voor de genomen moeite. 
Helaas ontbreken er nog eén aantal ant
woorden. Wij nemen zonder meer aan dat 
ook deze secretarissen het voornemen ge
had hebben aan ons verzoek te voldoen, 
doch daar om een of andere reden nog niet 
toe gekomen zijn. Mogen wij deze er hierbij 
nog eens aan herinneren?

TOEN
Tenslotte nog een enkel woord over De 
Unie van Toen. U weet waarover het gaat, 
onze herhaalde verzoeken gedurende de 
laatste maanden om aanvuüing van onze 
bibliotheek met brochures, folders en an
dere stukken die hier ontbreken en bij u 
misschien nog aanwezig zijn en mogelijk 
alléén maar in de weg liggen.
In het ledencontactblad van 21 februari j.I. 
noemden wij speciaal als ontbrekend de 
folders van de kamerverkiezingen vanaf 
1946 en vóór 1963. De reacties waren 
groots.
Er kwam onder meer een groot pakket uit 
Zeeland met folders, speciale nummers van 
het dagblad „De Nederlander” en allerlei 
andere interessante stukken. Voorts di
verse knipsels en (juist op het moment dat 
wij de vorige alinea aan het schrijven wa
ren) werd uit Westzaan nog een zending 
gebracht waardoor thans de bovenge
noemde ontbrekende folders aUe aanwe
zig zijn! Ook hiervoor heel hartelijk dank. 
Zodoende kunnen wij doorgaan met de 
voorbereiding van de inrichting van een 
kleine stand op de komende Algemene 
Vergadering met stukken uit het verleden, 
herinneringen aan: De Unie van Toen.

Algemene vergadering CHU 
mei 1975
Aan de christelijk-historische kiesverenigingen, statenkringverenigingen 
en kamerkringverenigingen wordt meegedeeld, dat de algemene vergade
ring 1975 van de Unie zal worden gehouden op zaterdag 24 mei 1975 te 
Utrecht.

Namen van Kandidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad kunnen 
uiterlijk acht weken van te voren worden ingezonden aan het secretariaat 
van de Unie. De volgens rooster aftredende leden van-de Unieraad zijn: 
mr. Y. Scholten, ’s-Gravenhage (herkozen in 1971); dr. B.G. Klein 
Wassink, Breukelen (herkozen in 1971); drs. J. van Dis, Hilversum (her
kozen in 1971); drs. A. Oliemans, Dordrecht (herkozen in 1971); A.B. 
Kramer, Breda (gekozen in 1971); mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta, 
Sneek (herkozen in 1971).

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering moeten, vooi.v'jen 
van een korte toelichting, voor 1 april 1975 zijn ingediend bij de secretaris 
van de Unie, p/a Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

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

..a ii I:. ■7

n  VAN UJ£T
Een van de ontvangen affiches herinnert land-deze is gemaakt ter gelegenheid van 
aan de verwoesting en de ophouw vanZee- de statenverkiezingen in 1946.

Jongerenconferentie te Vichy

De aangesloten organisaties van de Euro
pese Unie van Jonge Christen-democraten 
(EUJCD) hebben begin deze maand in We
nen afgesproken, elkaar uit te nodigen voor 
studieconferenties.

De eerstkomende is in Vichy, Frankrijk en 
gaat over het (milieu)thema; Mens in zijn 
omgeving. De internationale Europese 
jongerenorganisatie JEI verwelkomt graag 
iedere jongere die aan het congres wil deel
nemen. Datum: 3-6 april a.s. Kosten: reis
kosten plus minus 80 Franse francs. Inlich
tingen en opgaven bij het secretariaat van 
het Christen-Democratisch Jongeren Con
tact (John Toxopeus), Dr. Kuijperstraat 3, 
Den Haag, telefoon (070) 183960.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

—

Waar en wanneer 

spreken CHU-politici ?
Donderdag 20 maart. Alkmaar: onderwijs- 
bijeenkomst: drs. G. van Leijenhorst. 
Vrijdag 21 maart, Hardenberg-Heemse: 
mr. H. K. J. Beernink; Lopik: drs. G. van 
Leijenhorst; Goes: statenkring: T. Tolman, 
Delft, statenkring, drs. D. F. van der Mei. 
Maandag 24 maart, Dedemsvaart: H. Wis- 
selink: Kampen: drs. G. van Leijenhorst. 
Woesdag 26 maart, Smilde: T. Tolman; 
Nijverdal: H. Wisselink.
Donderdag 27 maart, Gouda, scholieren 
P.A.: drs. G. van Leijenhorst.
Woensdag 2 april, Alphen aan de Rijn: mr. 
W. Scholten.
Donderdag 3 april, Bergen op Zoom: 
ARP-CHU-KVP: sprekers dr. R. J. H. Krui- 
singa en prof. dr. P. Steenkamp.
Vrijdag 4 april, ZwoUe: Kamerkring: T. 
Tolman.
Zaterdag 12 april, Amersfoort: onderwijs- 
biieenkomst: drs. G. van Leijenhorst. 
Donderdag 17 april, Bruinisse, dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Vrijdag 18 april, Amsterdam, Cornhertliga, 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Zaterdag 19 april, Amersfoort: landelijke 
onderwijsbiieenkomst, spreker: drs. G. van 
Leijenhorst; Alphen aan de Rijn: Kamer
kring Leiden: dr. R. J. H. Kruisinga; Rotter
dam Doelen: jubileumtoespraak Ned. Ver
eniging van sportgeneeskunde: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Donderdag 24 april, Geldermalsen, dr. R. J. 
H. Kruisinga.
Vrijdag 25 april, Roden: T. Tolman. 
Donderdag 3 april, Koüum: mr. dr. K. de 
Vries.
Dinsdag 6 mei, Den Bosch, Kamerkring, 
drs. D. F. van der lylei.
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Europese Christen Democratische Jongeren: 

VW/ to t po litieke Europese unie lee ft

Vertegenwoordigers van de Christelijk- 
Historische Jongerenorganisatie, de AJR- 
JOS, en van christen-democratische jonge
renorganisaties uit België, Luxemburg, 
Frankrijk, de Bondsrepubliek, Italië, 
Spanje en Zweden en van de jongeren
organisaties van de conservatieve partijen 
in Noorwegen en Groot-Brittannië zijn on
langs bijeengeweest in het Europahuis in 
Wenen. Aanleiding vormde het sem in a r  
over Eurpnese integratie dat de jongeren 
van de Österreichische Volkspartei orga
niseerden in het kader van de Europese 
Unie van Jonge Christen-Democraten 
(EUJCD), waarvan ook de jongerenor
ganisaties van CHU, ARP en KVP deel uit
maken. ,
Een keur van Oostenrijkse autoriteiten op 
Europees gebied verzorgde inleidingen die 
de stof voor discussies moesten opleveren. 
Prof. dr. Schneider, belichtte de geschie
denis van de Europese integratie via EGKS 
en EEG, tot de aktuele situatie. Volgens 
hem wordt het steeds moeilijker gezamen
lijke standpunten in te nemen in de Euro
pese politiek, naarmate de individuele posi
tie van de staten in het gedrang komt. Toch 
zal samenwerking nodig blijven, daar de 
economische problemen niet meer op te 
lossen zijn door staten individueel. Verder
gaande integratie is nodig om overtuigend 
te zijn in het samengaan van de Europese 
staten.
Wat betreft de positie van de communisti
sche staten zei dr. Schneider convergentie 
in de letterlijke zin van het woord (het naar 
één punt groeien) niet zonder meer moge

lijk te achten. Men weet immers niet waar 
men dan uitkomt. W at men moet doen 
to .v . de communistische staten is een poli
tieke vraag, die het beste beantwoord kan 
worden met een gezamenlijk optreden van 
de Europese landen.

GEEN ILLUSIES

Hierop sloot aan de rede van Dr. Kohl van 
de Weense universiteit over de toekomst 
van de raad van Europa. Kohl had geen 
illusies meer over een verenigd Europa op 
alle fronten. Volgens hem moet men zich 
gaan richten op het oplossen van bepaalde 
problemen. De Raad van Europa kan dan 
een coördinerende funktie hebben. Ook 
heeft de Raad een ideologische funktie (b. v. 
in verband met de mensen-rechten zoals 
deze zijn vastgelegd in het Europese Ver
drag over de rechten van de mens) en een 
kulturele funktie. Dr. Kohl als Oosferirij- 
ker vond het belangrijk dat de raad van 
Europa een rol zou kunnen spelen bij een 
integratie die verder gaat dan West- 
Europa, nl. een brug-funktie tussen de 
negen van de EG en de test van West- 
Europa.

in de diskussie over de funktie van de Raad 
van Europa kwam naar voren dat deze 
Raad nogal beperkt zou werken, daar zij 
slechts ïp lom atieke aanbevelingen zou 
kunnen doen, maar verder niets kan af
dwingen. Vooral van Benelux-zijde zag 
men de noodzakelijkheid van het streven 
naar een Europese Politieke Unie van de

negen. Deze Unie zou dan zo spoedig mo- 
gehjk uitgebreid moeten worden.

REALITEIT

Dr. Simon Hausberger hield op het seminar 
een verhandeling over de Oostenrijkse 
problemen met de Europese inte^atie. Hij 
is raadsadviseur van de Oostenrijkse rege
ring in Brussel. Zoals bekend heeft Oosten
rijk een vrijhandelsovereenkomst met de 
EG. Met name de neutraliteit van Oosten
rijk in de Oost-Westsituatie leverde hier 
problemen op. Het is een bewuste keus dat 
de relatie van Oostenrijk tot de EG niet 
verder gaat dan vrijhandelsovereen
komsten. Echter, de economische inte
gratie is een realiteit of je wüt of niet. Men 
denke aan inflatie, betalingsbalansen, de 
voorziening van voedsel en grondstoffen. 
De economieën van de landen zijn met el
kaar verweven, zodat Oostenrijk de inte
gratie zovéél als zij kan in verband met 
haar neutraliteit zal moeten steunen.

MULTINATIONALS

Wat zeker samenwerking van de afzonder
lijke landen zal vereisen zijn de multinatio
nals. Dr. Bohle, buitenlands correspondent 
voor de Oostenrijkse pers in Brussel, stelde 
in zijn referaat dit probleem aan de orde. 
Men moet er van uitgaan dat de technische 
vooruitgang zonder de multinationals niet 
mogeMjk geweest was en is. Daarom kan 
men ze niet zonder meer verlammen. Door 
het falen van onder meer de supra-natio- 
nale organisaties in Europa hebben de 

. multinationals zich kunnen ontwikkelen 
met de volgende nadelen: 

profiteren van de verschillen in belasting
wetgeving;
- misbruik van de kartelwetgeving in de 
EG, zolang deze niet stringenter gehand
haafd wordt;

- op groter Schaal gezien vormen de vak
bewegingen geen eenheid. Hierdoor wordt 
het voor multinationals gemakkelijker ge
bruik te maken van loonverschillen, sta
kingen e.d.;
- men kan denken aan geldcrises vanwege 
het oplopen van doUarreserves bij multina
tionals.
Dit zijn enkele problemen waarop de rege
ringen zouden moeten reageren. Daar de 
mititinationals vaak over vele landen ver
spreid zijn, zou ingrijpen via de Verenigde 
Naties geboden zijn. Daar de VN zeker niet 
op korte termijn zulks zouden kunnen 
doen, blijkt regionaal ingrijpen geboden. 
En hier zou de EG het goede voorbeeld 
kunnen geven. Als er op Europees nivo een 
gezam e^jk  beleid wat betreft de multi
nationals zou komen, niet om hen te ver
lammen, maar om kwalijke uitwassen te 
voorkomen en controle te houden, zou een 
dergelijk beleid kunnen worden over
genomen, allereerst door de landen die met 
de EG geassocieerd zijn en vervolgens door 
een aantal ontwikkelingslanden waar de 
EG relaties mee heeft. In de verdere toe
komst denkt Bohle dan aan uitbreiding tot 
de VS, Japan, het Midden-Oosten, Afrika 
en Azië. Het seminar van de Europese 
christen-democratische jongerenorgani
saties heeft duidelijk gemaakt, dat terwijl er 
op het moment wel de indruk bestaat dat de 
Europese integratie doodloopt, men er 
geen enthousiasme meer voor op kan bren
gen en de nationale belangen voorop staan, 
er nog zo veel reële problemen aangepakt 
moeten worden die een land alleen niet kan 
oplossen, toch de wil van de jongerenorga
nisaties om te komen tot een politieke unie 
alleen maar positief kan werken.

mr. J. Stegeman-den Engelse
lid commissie
internationale betrekkingen
CHJO

1925 1975
Zondag 6 april zijn onze ouders ehgrobtouders

R.H.MEYER
en

H. MEYER-BROSSE
50 jaargetrouwd.

Zij zullen het op prijs stellen om vrienden en bekenden te 
ontvangen op zaterdag 5 april a.s. in hotel „Bloemink”, 
Loolaan 56 van 16.30-18.00 uur.

Curacao-N.A.: p. A. de Vries
T. H.deVries-Meijer 
Henriëtte

Apeldoorn: J.B. Meijer

Apeldoorn,
Koningin Hortenselaan 10

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.
REUNDERSBUURT 11-13, LEEUWARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFOON 05100-20841.

^ a a r  Z i j n  to il door PAULA.

De oudste zoon van ookter van Dalen maakte 
kennis met een rooms-katholiek meisje, maar dat 
voor het klooster bestemd bleek te zijn. 
Inderdaad is dit meisje naar het klooster gegaan, 
waarvan zij zoveel verwachtingen had, dofh dat 
haar zo bitter teleurstelde. Door het lezen van een 
klein Bijbeltje, dat ongemerkt het klooster was 
binnengekomen, leerde zij kennen de verborgen 
omgang met God de Heere. Zij vindt daar echter 
de dood.
Met Paul, die haar zo bijzonder liefhad, loopt het 
minder goed af, zeer tot verdriet van zijn ouders. 
Het is een verhaal dat een helder licht werpt, hoe 
of het toegaat in het kloosterleven, alsmede ook 
de verhouding protestant-roomskatholiek, waar 
men in onze dagen zo gemakkelijk over spreekt. 
Maar zou er in wezen iets veranderd zijn?
Het is van groot belang dat men juist in onze tijd 
oergelijke boeken gaat lezen, vooral ook onze 
jonge mensen, die soms helemaal geen be
zwaren meer zien in een gemengd huwelijk, met 
al de gevolgen van dien. Het is een bijzonder 
ontroerend en leerzaam verhaal, wat men met 
spanning leest.
ZO RG D A T U H E T IN HUIS KRIJGT! PrIJ# 
ƒ 1 1 . 20 franko thuis.

Bestel heden nog bij: Uiig. Om Slons Wil, Prov.weg 
West 2, Haastrecht. Telefoon: 01821-1323. Tot ’s 
avonds 10 uur bereikbaar, alsook zaterdags!

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 - BERGAM BACHT

T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 500Ó,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k. gëvr. in Nederland.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultante.

V. Maerlandlaan 7 -Amersfoort.
.033-16853-32068.

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

EXPEDITIE- EN' TRANSPORTBEDRIJ
- Fa. M. Bouw & Zonen

VEIKAMP 94 — NIJKERK 
Tel. (03494) 1355

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en
rundvlees iri uw toonbaak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V.

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

i/Voriinginrichtrng N.V 
{.aarstraat-12-20 

Zutphen

ALS U ERVAN OVERTUIGD BENT, DAT UWGEZIN 
DAGELIJKS BLOOTGESTELD WORDT AAN INVLOEDEN
VAN BUITEN, WAARONDER VEEL KWADE...ALS U
ERVAART DAT U NIET ALLEEN TEGEN DESTROOMVAN 
ONGELOOF EN REVOLUTIÊGEEST KUNT OPROEI EN. ...

Roep dan het

REFORMATORISCH
GEZINSBLAD

te hulp

DIT IS EEN GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR JONG 
EN OUD, DAT SAMEN MET U HET HOOFD WIL BIEDEN 
AAN DE KWADE INVLOEDEN VAN ONZE TIJD.

Weet u wat onze lezers ervan schrijven?
„Als het bladikomt, lees ik het meteen uit"
„Ik ben blij dat er eindelijk eens een tijdschrift is 
verschenen voor ons hele gezin"
„Onze kinderen grijpen er naar"
„Ik moet het mijn man uit de handen trekken"
„Keurig en rijk geïllustreerd en boeiend van inhoud"

U HOEFT DIT NATUURLIJK NIET VOETSTOOTS AAN TE 
NEMEN. VRAAG EEN PROEFNUMMER EN OVERTUIG 
UZELF. MAAK GEBRUIK VAN DE BON. SCHRIJF HET 
ADRES OP DE OPEN ENVELOPPE. EEN POSTZEGEL 
PLAKKEN IS NIET NODIG. MOCHT U ZICH METEEN 
WILLEN ABONNEREN? HET KOST f 19.- PER 
KWARTAAL.

ADRESSEER ALDUS:

REFORMATORISCH GEZINSBLAD 
ANTW OORDNUM M ER 115 

____________  GOES________ _______

BON
Ik ontvang gaarne eerst een proefnummer van uw R.G.

Ik abonneer mij meteen en wacht uw acceptgirokaart af 
of f 19.- p. kwartaal; of f 36.50 p. halfjaar; of 
f 71.50 per jaar.
Naam:...................................................................................

Straat:............................................................................... .

Plaats:.................................................................................

Handtekening:....................
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Dit metalen kastje bevat een 
AM IGO uitw erpbare brandladder

m

* EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE W O O N - O F W ERKSITUATIE TEG EN  
MINIMALE KOSTEN

*G EEN  HAK-, BREEK- EN M ETSELW ERK AAN UW  GEVEL
* ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS
* GEEN O N D ER H O U D
* LEVERBAAR IN LEN G TEN  VAN 3.70 t/m 15 mtr 
■■ ZEER EENVOUDIGE M ONTAGE
* H ET M ETALEN KASTJE IS GERING VAN AFM ETINGEN EN HARM ONIEERT M E : 

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 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen voor 10.-

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale sarnenwerking

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 2 5 . "

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 (071) 93403.

Kistenfabriek
‘Nijkerk

N. DE BOER

HOTEL ■ CAFé - REST. „DE MOOKERHEIDE”
Gelegen dicht bij bos en heide -F

* Groot watersportcentrum - Prima keuken
* Logies met ontbijt f 15,- p.p.p.d.
* Volledig pension f 25,- p.p.p.d.
* Beleefd aanbevelend, Adr. de Veth
* Rijksweg 88, Mook (L.). - Telef. 08896-1307.

/ f t a a s A a n t
'KFPSCHOÛ  - 

: 7EI : /SSÓS - APEL Ö O O m -  .- V

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

„De Aker", Kerkplein 4, 
Putten, tel.: 03418-1887.
Wij verzorgen tegen billijke prijzen uw 
diners, recepties, partijen, 
broodmaaltijden e.d.
Hierbij geen zaalhuur.
Voor kleine en grote vergaderingen vele 
mogelijkheden (van 10 t/m 550 personen). 
Grote parkeergelegenheid.
Alle verdere inlichtingen worden gaarne 
verstrekt door de beheerder.
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Gemeentelijk Internaat 
Ter Apel
Internaat voor schoolgaande jongens 
van Atheneum, HAVO en M AVO 
aan de Rijksscholengemeenschap te 
Ter Apel

Exclusieve, intensieve studiebegeleiding, 
mogelijk gemaakt doorgemiddeld een begeleider 
per 8 leerlingen; iedere leerling een eigen kamer.
Uitgebreide mogelijkheden voor 
sportbeoefening.
Gezonde omgeving, mooie ligging.
I nlichtingen en prospectus op aanvraag bij de 
direkteur J. W. A. Vossen, Sellingerstraat 75,
Ter Apel. Telefoon: 05995-1642.
Wij zijn gaarne bereid u thuis te bezoeken voor 
een mondelinge toelichting.

bouw en

kortew eg
aanneming maatschappij b.v. breda

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

O RG ELBO UW

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

Voor^ uw  .
★  D ie s e lo lie . B enzine, Petro leum , 
ie Koilen, HuisbraiTdol'ie,
★  Tarik-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Cam pingfles 'sen vu lle n
★  C o n ta in er-v u ila fv o er

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDA1VI-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

KOCH
Telef.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-,'schooi
en huismuziek.

Studieboeken ' (school en kerk). 

Ontspanningslektuur
van bekende en onbekende schrijvers. 
Wij sturen u gaarne folders

„BRONNENKONING”
Postbus 8, UIrum.Tel. 05957-422 
of antwoordnummer * in Houwerzijl. 
(zonder postzegel).

BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M. DE RAAD & ZN.
P ickés traa t 64  - Tel. 01719  - 2100 - 1831 
O ude Z e ew eg  33 - Te l. 01719-4500  
NOORDWIJK

k>ooo<>oooooooooooooooQOG

VAN DE BUNT-
RUNSBURGER
N V .

VAKANTIE
BUNGALOWPARK

•P e /i B éetScA eA  S a J t
W E S T E L B E É R S  (N .B .)

Telefoon: oA2A4-639

I p a F i i i i

- „

★  mengvoeders ★  granen ★  bloem en meel

★  kunstmeststoffen ★  ruwvoeders

Nijverheidsstraat 2 4 - Telefoon 2342 ■
V .

OAS.E V A N  TlUST in en  om  on s com fortab el en  ex c lu s ie f  
b u ngalow park  op een  der m o o iste  p u n ten  in  de onvol
prezen  braban tse  k em p en . O nder arch itectu u r  geb ou w d e  
5-persoons bu n galow s op zon, p rachtig  u itz ich t. M o
dern com fort, k o e lk a st, 4-p its gasforn u is, ru im e b e te 
gelde bad cel. w^arm en  koud strom end  w ater, 2 s laapka
m ers. o v erd ek t terras, verw 'arm ing etc . In  on m iddellijke  
om gev’Ing u n iek  n atuurschoon , lan d goed eren , w an d elen , 
zw em m en . paardrij(3en. s lra n d g en o eg en s (B eek se  B er
gen). S afari (L eeu w en park), f ie tse n  (te huur). W agens  
op p arkeerterrein . G een h u isd ieren . G een  cam ping. 

D ocu m en ta tie  op aanvraag.

HANAB B.V
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941|^

VEENDAM - Telefoon 05987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Het ledencontactblad verschijnt 
slechts éénmaal 
per maand!
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DIE VERTELT U WEEK-IN 
WEEK-UIT WAT ER 
GEBEURT.

B e d e n k  o o k i

Hoe m eer en veelvuldiger de ideeën 
van de C.H.U.worden verspreid, 
des te  groter kan de invloed zijn.
U kunt er zelf aan m eewerken.
Door onderstaande voor uzelf of 
voor wie u m aar wenst, in te  zenden.

ELKE WEEKW iltü U l - I \ l -  ! ! » - » . • »  Miven? 
Meer nieuws uit en over de C.H.U.? 
Nieuws dat uw krant, radio of T.V» u 

niet zal geven?

Lees dan

DE NEDERLANDER
Die geeft het u wel

ELKE WEEK OPNIEUW.
Zorg dat u niets ontgaat, want de komende 
maagden worden voor politiek Nederland 

belangrijk.

Zorg dat u weet wat er gebeurt.

Ook in de C.H.U. Ook in het G.D.A.
Hoe die reilen en zeilen, leest u alleen in

DE NEDERLANDER
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Plaats:

STUUR  MIJ VANAF DEZE W EEK ELKE W EEK 
ALLE NIEUW S VAN EN OVER ONZE UNIE

Overkomt het u ook wel eens dat u iets leest, en denkt:
„Hé, dat zou mijn zoon of dochter of buurman...
(of vult u zelf maar in) moeten lezen.
Dan waren ze nu eens echt op de hoogte” .
Wel, daar kunt u zelf nu voor zorgen.
Geef ze een abonnement op de Nederlander.

STUUR VANDAAG
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SUGGESTIE VAN PvdA en PPR
NERGENS OP GEBASEERD

„De PvdA en de PPR schreeuwen moord 
en brand over het CDA-voorstel de ven
nootschapsbelasting met één punt te v e r 
lagen. Hun suggestie dat het CDA enkele 
met name genoemde oliem aatschappijen in 
het bijzonder een financieel voorstel in 
de schoot werpt is nergens op gebaseerd” . 
Dit heeft het ch riste lijk - h istorische 
Tweede-Kam erlid m r. W. Schollen vo
rige week gezegd tijdens een praatje  in 
de politieke zendtijd van de CHU. Hij 
sprak over het veertien dagen geleden 
bij de Tweede Kamer ingediende initia- 
tief-wetsontwerp inzake de verlaging van 
de vennootschapsbelasting, voor welk in i
tia tief de kam erleden M. van Amelsvoort 
(ARP), A. Verm aal (ARP) en W. Schot
ten tekenen.

,,Het fiscale inkomen, de fiscale winst 
van een bepaalde belastingplichtige is 
in Nederland nog altijd - en terech t - 
een geheim van de belastingdienst” , zei 
mr. Schollen. ,,M aar één ding is 
duidelijk: als het waar zou zijn, geldt 
dit p rec ies  zo voor de fiscale voorstel
len van het kabinet-Den Uyl. M aar toen 
hebben we geen reactie  van de linkerzijde 
gehoord” .

WAAROM?

Waarom kwamen de ch risten-dem ocra- 
tische kam erfrac ties met het voorstel over 
de verlaging van de vennootschapsbelas
ting (en een verhoging van de zelfstan
digenaftrek voor de zelfstandige onder
nem er)? ,, Waarom achten wij de co rrec tie  
op het kabinetsbeleid noodzakelfjk?” , aldus 
m r. Schollen.

,,Het kabinet heeft in het kader van de 
werkgelegenheidspolitiek een groot aan
ta l m aatregelen voorgesteld, ook in het 
fiscale vlak. M aar voor het bedrijfsle
ven hebben die m aatregelen in het a l
gemeen een gericht karakter. Gericht 
namelijk op bedrijven die al in m oeilijk
heden zitten of gericht op bedrijven die 
bepaalde activiteiten ontplooien” .

In het radiopraatje herinnerde m r’. 
Schollen e r  aan, dat de d rie  CDA-partijen 
reeds vorig najaar bepleitten om naast de 
m aatregelen van het kabinet ook een a l 
gemene m aatregel te treffen. Daardoor 
zou de rendem entspositie van het be
drijfsleven kunnen verbeteren. ,,Dat ren 
dement - de beloning voor het in de on
derneming geïnvesteerde vermogen - is 
nam elijk in de afgelopen jaren  ste rk  ge
daald. En dat is voor de werkgelegen
heid in Nederland een slechte zaak” .

REDELIJK.

Mr. Schollen wees erop, dat een on
dernem er om te kunnen investeren en 
daardoor nieuwe arbeidsplaatsen te schep
pen de redelijke verwachting moet hebben 
dat niet alleen de factor arbeid kan w or
den betaald, m aar dat ook de factor v e r
mogen op redelijke wijze kan worden be
loond. ,,Die verwachting is  ste rk  gedaald.

En dat willen de kam erfracties van K’VP, 
ARP en CHU met hun voorstel trachten 
te  v erbe teren” , zei het ch ris te lijk -h is- 
to rische kam erlid.

Hij zei e r  zich van bewust te zijn, dat 
het voorstel van bescheiden omvang is. 
,,Het behoort - en dat is een andere ge
dachtenlijn onder het voorstel - niet 
alleen tot de taak van de overheid om ge
zonde bedrijven w eer gezond te helpen 
maken. Het behoort ook tot de taak van 
de overheid om zoveel mogelijk te voor
komen dat nog gezonde bedrijven onge
zond worden” .

MERKWAARDIG.

Vaak is al aan de indieners van het 
initiatief-w etsontw erp de vraag gesteld: 
Hoeveel werkzoekenden worden door het 
voorstel geholpen? ,,Met alle respectvoor 
de v ragenstellers: voor een fiscaal voor
s te l is het een wat merkwaardige v raag” , 
aldus het antwoord van m r. Scholten.

, ,Die vraag kan niemand beantwoorden. Dat 
geldt ook voor de fiscale m aatregelen, 
welke het kabinet-Den Uyl zelf heeft voor
gesteld bijvoorbeeld ten aanzien van v e r
vroegde afschrijving en investeringsaf
trek. Ook van die m aatregelen kan nie
mand zeggen hoeveel arbeidsplaatsen zij 
in concrete opleveren. Van belang is  of 
de m aatregel positief of negatief is voor 
de werkgelegenheid” .

POSITIEF.

Mr. Scholten meent, dat zonder tw ij
fel de m aatregel door hem en zijn col
lega’s van KVP en ARP voorgesteld po
sitief zal uitwerken wat de werkgelegen
heid betreft. Hij hoopt dan ook dat een 
ruim e m eerderheid in de staten-gene- 
raa l het voorstel zal steunen. ,,Een zo
danige uitspraak kan het kabinet-Den Uyl 
niet naast zich neerleggen” .

H.L.

Weinig inspirerend WD-congres
De VVD toonde zich op haar jongste alge
mene vergadering - gelet op de redevoerin
gen van de politieke leiders - meer een anti 
socialistische - dan een positief liberale par
tij.
De voornaamste liberale doelstelling lijkt 
het uit de regering brengen en houden van 
de PvdA te zijn. Ondanks de onder Wiegel 
behaalde verkiezingssuccessen, toont de 
W D  een gebrek aan politieke creativiteit, 
gericht op de langere termiin.
Al enkele jaren wordt door de W D-leiding

VAKATURE
EERSTE- KAMERFRACTIE 
CHU VERVULD
De vakature in de Eerste-Kamerfractie van 
de CHU is vervuld. Dinsdag jongstleden is 
tot lid van de Eerste Kamer ge'installeerd 
mevrouw A. A. ten Kate-van Veen uit Gro
ningen, penningmeesteresse van de Cen
trale van CH-vrouwen.

Volgende week geen 

„De Nederlander”
Volgende week, vrijdag 4 april, ver
schijnt het christelijk-historische 
weekblad „De Nederlander” n i e t ,  
in verband met de Paasdagen.
Het eerstkomend nummer van het 
weekblad komt uit op vrijdag 11 april 
aanstaande.

Keeds enige tijd was er in de christelijk- 
historische Eerste-Kamerfractie een vaka
ture, ontstaan door het bedanken van bur
gemeester S. R. Knottnerus van Stadska
naal. Het vervullen van de opengevallen 
plaats duurde nogal lang, omdat achter
eenvolgens voor het kamerlidmaatschap 
bedankten de heren H. Fokke uit Vriezen- 
veen, dr. E. Bleumink uit Eelde en mr. J. W. 
van der Krol uit Nijkerk.

Mevrouw Ten Kate zal in de Eerste Kamer 
vooral haar aandacht geven aan milieuza
ken. In de provincie Groningen heeft zij aan 
dit onderwerp veel tijd besteed. Zij hield 
menigmaal lezingen voor afdelingen van de 
Nederlandse Christenvrouwenbond over 
het milieubehoud en ook zette zij zich in bij 
acties tegen de smeerpijp, de afvalwaterlo- 
zing van de veenkoloniën.

H. L.

gepleit voor vorming van een brede 
middenpartij, waarin politiek daklozen, af
komstig uit christen-democratische kring; 
de PvdA, Ds’70 en D’66 zich thuis kunnen 
voelen.
Ideologisch is deze gedachte nauwelijks on- 
derbouwd. Het blijft bij enkele schuchtere 
pogingen in het tijdschrift „Liberaal Réveil” 
en rapporten van de Teldersstichting.

IMPASSE
De W D  dreigt steeds meer verstrikt te 
raken in een impasse. Men wil ideologisch 
een brede groep kiezers aan zich binden 
maar de politieke opstelling en de propa
ganda richten zich voornamelijk op een kie- 
zersgroep, die zich politiek voedt met anti 
linkse rethoriek.

Verbazingwekkend is in dit opzicht de ver
gelijking die de leider van de W D - 
senaats-fraktie. Van Riel, maakte tussen het 
gedrag van minister Pronk en de akties van 
de West-Duitse, terroristische Baader- 
Meinhoff-groep.
Hier werd intellectualistisch gegoocheld op 
een wijze die voor velen - ook waimeer zij 
menen dat minister Pronk niet kan aanbhj- 
ven - bepaald veel te ver ging.
Zelfe in de doorgaans vrij gezapig reage
rende W D-vergadering, werd dit door 
sommigen afgekeurd.

VVD EN DE
CHRISTEN-DEMOCRATIE
Een ander belangrijk aspect is de houding 
van de VVD tegenover de christen
democratie.
De nieuw gekozen voorzitter van de W D , 
Korthals Altes, stelde dat een snelle vor
ming van het CDA kan leiden tot terugkeer 
van de liberalen in het kabinet.
Deze opmerking wijkt belangrijk af van een 
commentaar in het W D-weekblad 
„Vrijheid en Democratie” van 21 februari 
j.L
In dit commentaar werd betoogd dat de 
vorming van het CDA - met name door de 
houding van de Algemene Vergadering van 
de CHU - voorlopig mislukt i 
Denkbaar - en misschien wel zo goed -, aldus 
dit commentaar, is dat er twee christen

democratische groeperingen ontstaan, 
waarvan er een aanleunt tegen de socialis
tische-, de andere tegen de liberale maat
schappijvisie. Want zoals prof. Oud al twin
tig jaar geleden heeft gezegd: de werkelijke 
scheidslijn in de politiek is die tussen socia
lisme en liberalisme, aldus „Vrijheid en De
mocratie” .
De W D-leiding mag op de jongste alge
mene vergadering dan stellen dat de 
christen-democraten bij haar op redelijk 
overleg kunnen rekenen en dat zij niet wil 
polariseren zoals de PvdA; in feite ziet de 
W D , via de „strijd om het midden” de 
vorming van een christen-democratische 
partij liever mislukken.
In dit opzicht verschilt de politieke doelstel
ling van de liberalen niet van de socialisten. 
Het betoog van Korthals Altes komt er dan 
ook op neer dat de christen-democraten 
beleefd worden verzocht de W D , zolang 
dit door de aanwezigheid van een christen
democratische stroming noodzakelijk is, 
aan de regering te helpen.

NIET HELDER
Al met al munt de W D-visie niet uit door 
helderheid.
De partij wil zich openstellen voor alle poli
tiek daldoze, nuchtere, redelijk denkende 
Nederlanders. Maar daarbij wordt - met Van 
Riel voorop - een anti linkse, kwasi- 
ideologie gehanteerd die veel nuchtere Ne
derlanders - ook als zij niet sympathiseren 
met Den Uyl c.s. - de koude rillingen over de 
rug doet lopen.
Enerzij ds wordt in het liberale weekblad het 
CDA-overleg als mislukt gekenschetst; an
derzijds wordt gepleit voor snelle totstand
koming van het CDA om de W D  in de 
regering te brengen.
De christen-democraten zullen er goed aan 
doen, zich van alle opmerkingen zowel van 
liberale als van socialistische zijde, niet te 
veel aan te trekken, en voort te gaan met de 
versterking en uitbouw van de christen
democratie in ons land.
De christen-democratie heeft een eigen 
plaats en een eigen funktie in ons land en 
deze worden niet bepaald door de opvattin
gen van PvdA of VVD hierover.

H. van Spanning
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Senator J. Heij:

G e l i j k  l o o n  v o o r  v r o u w e n  e n  m a n n e n  e e n  

v a n z e l f s p r e k e n d e  z a a k

Na de Tweede Kamer heeft thans ook 
de Eerste Kamer het regeringsvoorstel 
aanvaard om te komen tot een gelijk 
loon voor vrouwen en mannen. „Het is 
een vanzelfsprekende zaak, dat er een 
gelijke beloning voor vrouwen en mannen 
is onder vergelijkbare omstandigheden 
en met ten naaste bij gelijkwaardige ar
beid” , zo zei bij de behandeling van 
het voorstel in de Senaat de christelijk- 
historische senator J. Heij. Hij trad op 
als CDA-woordvoerder.

De fracties van KVP, ARP en CHU 
delen het principiële uitgangspunt, na
melijk dat vrouwen en mannen, ook ten 
aanzien van de functievervulling en het 
daarop gebaseerde systeem van beloning, 
volstrekt gelijkwaardig behandeld dienen 
te worden. ,,Daarbij blijft naar ons ge
voelen vanzelfsprekend en gelukkig on
veranderd bestaan de positieve nuancering 
tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid.

De verscheidenheid, die gegeven is door 
het bestaan van vrouwen en mannen, be
leven wij als essentieel voor echt volop 
leven en is ook voorwaarde voor leven.

Daarom is er naast de wederzijdse posi
tieve aanvaarding van het gelijkwaardig 
zijn ook de vreugde om de verscheiden
heid” , aldus de heer. Heij.

MENTALITEIT

De CDA-fracties in de Eerste Kamer 
menen dat het gelijkwaardig zijn van 
vrouw en man nog onvoldoende in de 
geldende wetten en regelingen en in 
de praktijk tot uitdrukking komt. Zij von
den de regeling van gelijk loon voor 
vrouwen en mannen nodig, om ten aan
zien van een belangrijk deelaspect van de 
gelijkwaardigheid de nodige wettelijkè be
palingen te kunnen treffen. ,,Daarbij leeft

CHU-kamerleden willen kleiner

ziekenhuis
Bij de christelijk-historische Tweede- 
Kamerleden drs. A. D. W. Tilanus, drs. G. 
van Leijenhorst en mr. W. Scholten leven 
bezwaren' tegen de plannen om in de 
Utrechtse wijk Uithof de nieuwe gebouwen 
voor het academisch ziekenhuis van de me
dische faculteit van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht te bouwen. In schriftelijke vragen 
aan staatssecretaris Klein van onderwijs 
hebben de kamerleden hun bezwaren ken
baar gemaakt. Zij menen, dat heel goed een 
kleiner ziekenhuis aan de Catharijnesingel 
in de binnenstad van Utrecht gebouwd zou 
kunnen worden.
De nieuwbouw is gedacht in het weidege
bied van de diergeneeskundige faculteit. 
Volgens de kamerleden lopen hierdoor de 
belangen van deze faculteit gevaar, onder 
meer wat betreft de mogelijkheden om de 
dieren buiten te laten lopen en tot verdere 
uitbreidingen over te gaan. Gevraagd is aan 
de staatssecretaris of het waar is, dat er 
plannen bestaan om in of nabij Uithof ten 
minste duizend woningen te bouwen. 
Hierdoor, aldus de kamerleden, ontstaat 
een geïsoleerde woonwijk. Bovendien 
wordt de parkachtige aanleg van de omge
ving van de universiteitsgebouwen onmo
gelijk.

RAPPORT
Met hun vragen willen de kamerleden ook 
aan de weet komen of er een ecologisch en 
planologisch rapport omtrent de Uithof en 
omgeving bestaat. Als een dergelijk rapport 
er niet is, zal staatssecretaris Klein er een 
moeten laten opstellen voordat ernstig in^ 
het milieu ingrijpende beslissingen worden 
genomen.
Samenvattend zeggen de vragenstellers 
zich af te vragen of het nieuwe academisch 
ziekenhuis wel in of nabij de Uithof moet 
komen. Zij vroegen staatssecretaris Klein 
daarover overleg te plegen met staatssecre
taris Hendriks van volksgezondheid en met 
het gemeentebestuur van Utrecht. „Zx>u in 
het kader van de nagestreefde beperking 
van het beddental en de affiliatie met andere 
ziekenhuizen het niet mogelijk zijn een 
kleiner academisch ziekenhuis te bouwen 
aan de Catharijnesingel, waardoor geen ka
pitaalverlies zou plaats vinden bij verlating 
van de aldaar reeds gerealiseerde nieuw
bouw en Waardoor de bereikbaarheid van 
de bevolking veel groter zou worden?” , 
aldus de drie CHU- kamerleden.

H. L.

Agenda van Tweede 
Kamer na het paasreces
De Tweede Kamer is momenteel met paas
vakantie, die in totaal twee weken duurt. 
Na afloop van het paasreces wacht de ka
merleden opnieuw een volle agenda, zij het 
dat voorlopig niet op woensdagavond ver
gadert wordt.
De vergaderdagen zijn nu: dinsdagmiddag 
en dinsdagavond, woensdagmiddag, 
donderdagochtend, donderdagmiddag en 
donderdagavond.
In de week van dinsdag 8 april tot en met 
donderdag 10 april staan ondermeer op de 
agenda het regeringsvoorstel tot het toe
kennen van schadevergoeding voor ten on
rechte ondergane voorlopige hechtenis, de 
wijziging van de bestrijdingsmiddelenwet 
en het wetenschapsbudget-1975.
In de week van dinsdag 15 april tot en met 
donderdag 17 april worden behandeld het 
bouwprogramma-1975 en de recente 
regeringsnota en bevolking inzake de 
werkgelegenheid, en het ontslagverbod bij 
huwelijk, zwangerschap en bevalling.
In de week van dinsdag 22 april tot en met 
donderdag 24 april komen aan de orde de 
wijziging van de waterleidingwet, de ver
hoging van de vakantieuitkering WAO en 
voorzieningen met betrekking tot een 
minimumdagloon, het verdrag betreffende 
de bescherming van de vertegenwoordigers 
van de werknemers in de onderneming» en 
de hun te verlenen faciliteiten, een wijziging

van de arbeidswet, het voorstel tot afschaf
fing van de commanditaire vennootschap 
op aandelen, de herziening van een aantal 
bepalingenbetreffende mondelinge vonnis
sen in strafzaken, een wijziging van het 
wetboek van koophandel en de goedkeu
ring van tal van verdragen over de ver
ontreiniging van het zeewater.

Op dinsdag 29 april en donderdag 1 mei 
maakt de Tweede Kamer een begin met het 
regerinsvoorstel over de herstructurering 
van het wetenschappelijk onderwijs. Dins
dag 6 mei en woensdag 7 mei zijn gereser
veerd voor het debat met staatssecretaris 
Hendriks van volksgezondheid over de 
structuurnota gezondheidszorg.

Degenen, die het plan hebben het kamerde- 
bat'over een bepaald onderwerp bij te wo
nen doen er goed aan voordat zij naar Den 
Haag reizen te informeren naar het juiste 
tijdstip van behandeling. De kamer wijzigt 
haar agenda nog wel eens.
Inlichtingen worden verstrekt door de afde
ling voorlichting van de Tweede Kamer of 
door het secretariaat van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie (telefoon 
070-614911).

H. L.

bij ons de overtuiging” , aldus senator 
Heij, ,,dat het verminderen en wegnemen 
van discriminerende elementen in de mo
gelijkheden en regelingen voor enerzijds 
de vrouwen en anderzijds de mannen - 
het meest tot uitdrukking komend in het 
maken van onderscheid ten ongunste van 
de vrouwen - een veel meer omvattende 
zaak van mentaliteit en beleid is ” .

De heer Heij wees er op dat aan dit 
veelzijdige en complexe geheel gewerkt 
wordt. ,,De fracties van KVP, ARP en 
CHU willen er met overtuiging en dus 
positief aan meewerken, dat gelijkwaar
digheid - ook gelijkwaardigheid ten aanzien 
van de mogelijkheden voor opleiding, vor
ming, plaatsing in onderscheiden functies 
enzovoort - spoedig meer optimaal gerea
liseerd zal worden” .

ESSENTIEEL

Volgens de heer Heij gaat het om es
sentiële rechten van leven en bestaan 
van mens en medemens. ,,Het meer op
timaal tot gelding doen komen van het 

_ recht voor elk mens in haar of zijn mo
gelijkheden, is niet alleen voorwaarde 
voor het tot goede ontplooiing komen van 
en het dragen van verantwoordelijkheid 
door elk individueel, maar is eveneens 
van eminent belang voor de gemeenschap 
en de samenleving in velerlei verhou
dingen. Al achten wij het vele dat nog te 
doen staat van het allergrootste belang 
voor de enkeling en de gemeenschap en 
al weten wij dat met het doorvoeren van 
Je gelijke beloning voor vrouwen en man

nen maar één stap in dé goede richting 
wordt gedaan, toch waarderen van de 
Eerste-Kam erfracties van KVP, ARP en 
CHU de beperkte maar in zich goede 
doelstellingen ervan” .

AANVAARDEN.

Het feit, dat de drie christen-demo- 
cratische fracties in de Eerste Kamer 
zich stelden achter het regeringsvoor
stel inzake de gelijke beloning betekende 
ook, dat deze fracties de consequenties 
ervan aanvaarden. ,,Als er geen grote 
praktische consequenties zouden zijn, is 
het toch een goede zaak dat het prin
cipieel juiste uitgangspunt en de even
eens principieel juiste doelstelling in de 
wet worden vastgesteld. Zouden de prak
tische gevolgen van meer importantie zijn, 
dan zou daarmee de dringende wenselijk
heid van de voorgestelde wettelijke rege
ling extra nadruk krijgen, waarbij het 
e r juist om gaat gelijkwaardigheid in. 
dit verband te realiseren” , aldus de heer 
Heij.

De fracties van KVP, ARP en CHU 
zijn er volgens de senator diep van 
overtuigd dat de juiste mentaliteit van 
groot belang is voor het praktisch waar 
maken en realiseren van het beginsel 
van de gelijkwaardigheid van vrouw en 
man. ,,Deze geestesgesteldheid kan niet 
zonder meer aan de maatschappij wor
den opgelegd. Zij is een gevolg van een 
gestage ontwikkeling, zowel in maatschap
pelijke als in levensbeschouwelijke ver
banden” .

H. L.

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van 
het CHU-Tweede-Kamerlid mr» W. Schol
ten over persberichten, dat enkele Arabi
sche geldgevers proberen een soort boycot 
op te zetten tegen „Joodse” banken, door 
bepaalde banken te weren uit emissiesyndi- 
caten die leningen plaatsen bij eigenaars van 
„obe-dollars” heeft minister Duisenberg 
van financiën geantwoord dat hij de juist
heid van die berichten niet kan bevestigen. 
„Indien met de aanduiding „Joodse” ban
ken bedoeld worden banken, die de naam 
dragen vaneen Joodse oprichter of waarvan 
de eigenaars/managers geheel of overwe
gend van Joodse origine zijn, dan kan niet 
gezegd worden dat de berichten waar zijn, 
aldus de bewindsman. De inlichtingen die 
op zijn verzoek in het buitenland zijn inge
wonnen laten niet de conclusie toe dat er 
boycotacties zijn die zich richten op dit 
Joodse aspect als zodanig.
Volgens de minister is de strekking van de 
persberichten in zoverre juist dat enkele 
Engelse en Franse banken, waarop de gege
ven omschrijving van toepassing is, sterke 
aanwijzingen menen te bezitten dat zij het 
slachtoffer geworden zijn van een boy
cotactie van Arabische geldgevers. De 
Franse regering stelt een onderzoek in naar 
aanleiding van een tweetal officiële klach
ten van bankiershuizen dat zij zouden zijn 
uitgesloten als „co-manager” dan wel als 
„underwriter” van recente euro-valuta- 
emissies waaraan Arabische financiële in
stellingen deelnemen als lid van de 
managementgroep.
Minister Duisenberg, die de gesignaleerde 
boycot uit moreel en politiek oogpunt ver
werpelijk vindt, volgt de ontwikkeling 
nauwlettend. Hij ziet evenwel op dit mo
ment geen aanleiding voor Nederlandse ini
tiatieven.

NIET WUZIGEN
Staatssecretaris Van Rooijen van financiën 
heeft in antwoord op schriftelijke vragen 
van het Tweede-Kamerhd mr. W. Scholten 
meegedeeld, dat de wet op de kansspel
belasting voor de casinospelen niet gewij- 
zigt wordt. ,,Het huidige regime van de 
kansspelbelasting vindt ook toepassing op 
de casinospelen” , aldus debewindsman. Dit 
betekent dat bij het casinospel de kansspel
belasting 25 procent zal bedragen.

ONDERZOEK
Onlangs drong de christelijk-historische 
fractievoorzitterindeTweede Kamer, dr. R. 
J. H. Kruisinga, in schriftelijke vragen aan 
minister Boersma van sociale zaken aan op 
maatregelen om de omvang van de brand
schade in ons land terug te dringen. In zijn 
antwoord deelde de bewindsman mee, dat 
een gericht onderzoek zal worden ingesteld. 
In zijn vragen wees dr. Kruisinga er op; dat 
de brandschade in 1970 f 140 miljoen be
liep, maar in 1973 ongeveer f 320 miljoen. 
Hij zei, datdewettelijkebepalingenterzake 
van de brandveiligheid geen gelijke tred 
hebben gehouden met de explosieve 
ontwikkelingen in de industriële sector en 
vroeg de minister om verdergaande wette
lijke voorzieningen en bevordering van de 
instelling van bedrijfsbrandweren.
Minister Boersma deelde mee, dat het in te 
stellen gerichte onderzoek enige maanden 
in beslag zal nemen.

DOOPBEWUZEN
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van - 
CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga 
over de berichten dat er landen zijn die de 
inzage van een doopbewijs vragen om 
daarmee te kunnen vaststellen dat betrok
kene geen JoodiSjlietminister Van derStoel 
van buitenlandse zaken inlichtingen inwin- 
nen bij de hoofden van Nederlandse diplo
matieke missies in verschillende landen in 
het nabije Oosten.

Naar voren is gekomen, aldus de bewinds
man in zijn antwoord op de vragen, dat de 
ambassades van Saoedi-Arabië steeds aan 
de aanvragers van visa voor dat land ver
zoeken om enig bewijs over te leggen dat 
men gedoopt is dan wel de christelijke gods
dienst behjdt. Jn  geval een dergelijk bewijs 
ontbreekt wordt, naar is gebleken, even
eens een verklaring van de visumaanvrager 
zelf aanvaard, dat hij niet van Joodse af
komst is. Eenzelfde procedure wordt even
eens gevolgd door vertegenwoordigers van 
de Arabische republiek Jemen. Bij visa- 
aanvragen voor houders van diplomatieke 
of dienstpaspoorten behoeft geen enkel be
wijs of verklaring als hierbedoeld te worden 
overgelegd.

H.L.
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„Merkwaardige mededeling van 
premier Den Uyl
Veertien dagen geleden zei premier Den 
Uyl op zijn wekelijkse persconferentie, dat 
de economische ontwikkeling hem tegen
viel. „Dat was een merkwaardige opmer
king”, heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
dezer dagen gezegd tijdens een spreekbeurt 
te Naaldwijk voor de CHU-statenkring 
Delft.

„PremierDen Uyl had beter kunnen weten. 
Zowel in 'de Verenigde Staten als in de 
Westduitse bondsrepubliek is de economi
sche ontwikkeling de laatste maanden zo
danig, dat er voor optimistische verwach-

ri

tingen al geruime tijd nauwelijks enige aan
leiding is” , aldus drs. Van der Mei."^ij 
meende dat het misschien wel typerend is 
voor het kabinet-Den Uyl, dat het de ont
wikkeling te optimistisch beoordeelt en dan 
te laat met maatregelen komt.
Drs. Van der Mei zei dat voor het op een 
aanzienlijk hoger niveau brengen van de 
werkgelegenheid in Nederland nodig zijn: 
een gunstiger investeringsklimaat, verbete
ring van de rendementspositie van het be
drijfsleven en een nauwlettend in de gaten 
houden van de ontwikkeling van de ar
beidskosten, ook in verband met de export
positie op wat langere termijn.

OP STAL

„Dit betekent dat dit op zijn minst voor 
1976 gevolgen zal moeten hebben voor de 
ontwikkeling van de overheidsuitgaven en 
de belasting- en premiedruk. Dat betekent 
dat verschillende „Keerpunt”-stokpaarden 
op stal moeten worden gezet. Het is zeker 
voorlopig nog de grote vraag of het 
kabinet-Den Uyl daartoe de nodige poli
tieke moed zal weten op te brengen”, aldus 
drs. Van der Mei.

H. L.

BOEKRECENSIE

Thorbecke blijft m 

Oost-Nederlandse

sodgedwongen vaag als 

patriot
De verschijning van het boek „Thorbecke 
als Oost-Nederlands patriot” heeft een bij
zondere voorgeschiedenis.
De auteur, dr. W. Verkade, is van jongs af 
aan geboeid geweest door deze staatsman. 
In 1935 promoveerde hij op het proefschrift 
„Overzicht van de staatkundige denkbeel
den van J. R. Thorbecke” .
Bij zijn pensionering als direkteur van de 
stichting Culturele Raad voor Gelderland 
gaf het provinciaal bestuur Verkade op
dracht een studie te maken over een door 
hem te bepalen onderwerp, verband hou
dend met deze provincie.
Hij koos de relatie van Thorbecke tot Gel
derland.
Verkade stuitte daarbij op de moeilijkheid 
dat het archief van Thorbeckes belangrijke 
tijdgenoot en Geldersman, graaf Schimmel- 
penninck nog niet te raadplegen is; en de 
brieven van Thorbecke aan Schimmelpen- 
ninck nog niet volledig gevonden zijn.
De auteur breidde daarop zijn onderzoeks
terrein uit tot de IJsselstreek - met Thorbec
kes geboorteplaats Zwolle- en Twente.

CHU acht uitbreiding leerplicht 

op dit moment onmogelijk

De Tweede Kamer heeft zich vorige week, 
met veel reserve, neergelegd bij het voor
nemen van minister Van Kemenade om per 
1 augustus a.s. de volledige leerplicht uit te 
breiden tot de 15-jarigen en de werkende 
jeugd van 16 jaar twee dagen leerplichtig te 
maken.
De Kamer verwierp een motie van de KVP- 
afgevaardigde Hermes om af te zien van 
uitbreiding van de leerplicht tot 16 jaar. 
Voor deze motie stemden, behalve deKVP, 
de CHU, SGP en GPV.
Eveneens verworpen werd een motie van 
mevrouw Smit-Kroes (W D ), waarin de mi
nister werd verzocht alvorens de twee
daagse leerplicht voor 16-jarige werkende 
jongeren in te voeren, eerst de behandeling 
van de nota W erkgelegenheid af te wachten. 
Deze motie werd in de Kamer slechts ge
steund door W D , CHU, GPV, SGP, CPN, 
Boerenpartij en de RKPN.

NIET INGESPEELD
In zijn bijdrage aan dit debat stelde drs. G. 
van Leijenhorst (CHU) dat het l.b.o. vol
strekt niet is ingespeeld op het onderwijs aan
15- jarigen.
Er is onder meer een groot gebrek aan do
centen. Men begint een uitbreiding van de 
leerplicht op een moment dat men weet dat 
het niet kan. De fraktie wil wel meedenken 
over een leerrecht voor de 16- en 17-jarigen 
maar dan zullen meer faciliteiten beschik
baar moeten zijn.
De Onderwijsraad heeft er, aldus spreker, 
terecht op gewezen dat men niet zo maar de 
leerphcht kan verlengen. Men maakt - met 
een beroep op de lange termijn - op korte 
termijn een puinhoop. De CHU is tegen 
invoering van de volledige leerplicht, op dit 
moment, en tegen integrale invoering nu 
van de twee-daagse partiële leerplicht voor
16- jarigen, aldus Van Leijenhorst.

H. van Spanning

INHOUD
Verkade heeft zich met veel ijver aan zijn 
opdracht gezet. Uitgaande van twaalf hypo
thesen onderzoekt hij het Oost-Nederlands 
element in Thorbeckes persoonlijkheids
vorming; zijn contacten met Oost- 
Nederland en de relatie van Thorbeckes 
opvattingen met de achttiende eeuwse Pa
triottenbeweging.
Na een beschrijving van Thorbeckes jeugd 
en studententijd behandelt de auteur de pe
riode tot 1848 vooral via Thorbecke’s con
tacten met Schimmelpenninck en zijn 
samenwerking met de drie „Gelderse 
Negenmannen” , Van Dam van Isselt; de 
Kempenaer; Van Rechteren. De Gelderse 
contacten worden vervolgens beschreven 
Voor de periode van 1848-1872. Voorts 
worden in het hoofdstuk „Politiek economi
sche neventonelen” Thorbeckes relatie met 
de Twentse industriëlen Van Heek en Stork 
beschreven; zijn contacten met de Gelderse 
landbouwdeskundige Staring; en Thorbec
kes optreden ten gunste van de Zwolse 
binnenschippers.
Verkade concludeert dat Thorbecke de per
sonificatie vormt van het autochtone libera- 
hsme dat Oost-Nederland heeft ingebracht 
in het Europees liberalisme.
Dit Oost-Nederlands liberalisme is, aldus de 
auteur, ontstaan uit de achttiende eeuwse 
stedeUjke democratie, dat zich tegen de re
genten en tegen de Oranje-beweging ver
enigde in een tak van de Patriotten
beweging. Deze Oost-Nederlandse tak was 
minder radikaal en minder anti clericaal dan 
de Hollandse patriotten.

VOORZICHTIGE CONCLUSIES
Verkade formuleert deze conclusie uiterst 
behoedzaam. De gegevens voor zijn stelling 
zijn ten dele schaars.
Anderzijds is de persoonlijkheid van Thor
becke hier vermoedelijk de oorzaak van. 
V er kade wijst zelf ook op Thorbeckes j eugd 
en zijn hierdoor gevormde neiging teleur
stelling of andere persoonlijke emoties sterk 
af te schermen.

Thorbeckes persoonlijkheid heeft geleid tot 
een sterk individualistische aanpak. Zijn 
omgang met ambtenaren was moeilijk. In 
zijn ministeries hebben slechts weinig be
kwame bewindslieden gezeten. Diverse 
persoonlijke contacten met liberale geest
verwanten werden verbroken. Verkade 
gaat daarbij vooral in op de relatie van Thor
becke met Schimmelpenninck.
Dat Thorbecke innerlijk een rijk gemoeds
leven had bhjkt overigens met name uit de 
brieven aan zijn vrouw; en bij voorbeeld 
mt de uitstekende verstandhouding met 
zijn politieke tegenstander Groen van Prin- 
sterer.

ONDUIDELUK VERBAND
Zoals gezegd formuleert de auteur zijn con
clusie inzake Thorbeckes relatie met het 
achttiende eeuwse Oost-Nederlandse pa
triottisme voorzichtig.
Na lezing van dit boek kan men stellen dat 
dit verband aanwezig lijkt. Maar evenzeer is 
de uitspraak gewettigd dat deze samenhang 
onvoldoende is aangetoond. Enkele voor
beelden ter illustratie.

Bij de „Negenmaimen” , die in 1844 een 
initiatief tot grondwetsherziening indien
den, bevonden zich naast Thorbecke drie 
Gelderse afgevaardigden.
Nog afgezien van het feit dat de banden van 
Thorbecke met twee van hen later aanzien
lijk losser waren, wordt over de herkomst 
van de overige „Negenmaimen” niets ver
meld.
De patriottische traditie is voor een deel in 
Gelderland aanwezig.
Maar hier stonden - tijdens de stormachtige 
poMtieke ontwikkeling rond 1848 - andere 
invloeden tegenover, met graaf Schimmel
penninck als markant voorbeeld. In hoe
verre deze patriottische traditie bij Thor
becke domineert is niet duidelijk vast te 
stellen. De auteur kan dit slechts voorzichtig 
staande houden omdat het bewijs van het 
tegendeel moeilijk is te geven.
De voorbeelden die gegeven worden van 
Thorbeckes contacten met Twente zijn niet 
van dusdanige inportantie dat men zonder 
meer zo vergaande conclusies kan trekken 
als Verkade doet.
Dat later personen als Schaepman; de 
vrijzinnig-democraat Marchant en de socia- 
hsten Van Kol en Van Helsdingen door 
Twentse districten in de Kamer werden ge
bracht is een tamelijk speculatieve lijn.
En van een invloed van Van Heek en Stork 
op Thorbecke is in het boek onvoldoende 
sprake.
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Dat Thorbecke bij de lang slepende kwestie 
van de Zwolse binnenschippers een voor
keur heeft voor de sociaal zwakkere 
binnenschippers tegenover de 
„scheepsbaronnen” is wellicht mogelijk 
maar het blijkt uit de geciteerde stukken 
onvoldoende.

NIET INPASSEN
Met alle voorzichtigheid die Verkade han
teert bij zijn conclusies, ontkomt hij niet 
helemaal aan het gevaar dat hij Thorbecke 
in de Oost-Nederlandse situatie - als door 
hem gesignaleerd - wil inpassen.
De auteur heeft gelijk dat de afkomst en de 
loopbaan van Thorbecke hier raakvlakken 
te zien geven. Maar Thorbeckes persoon
lijkheid is moeilijk in een specifieke groep of 
richting te plaatsen. Dit bUjkt bij voorbeeld 
wanneer we denken aan Thorbeckes opvat
ting over de relatie met de kiezers.
Voor Thorbecke was dit een uiterst losse 
relatie. Ook van partijformatie was Thor
becke afkerig; in tegenstelling tot bij voor
beeld Groen van Prinsterer.

De schrijver spreekt zelf over een verken
nende studie.
In dit opzicht heeft dit boek, ter stimulering 
van verdere bestudering van Thorbecke 
grote waarde. Voor belangstellende buiten
staanders is het bovendien interessant dat 
Verkade gebruik makend van veel publika- 
ties en archieven, een vrij uitvoerig beeld 
van Thorbecke heeft geschetst.

H. van Spanning

Dr. W. Verkade: ,,Thorbecke als Oost- 
Nederlands Patriot” uitg. De Walburg Pers, 
Zutphen; 311 pagina’s; prijs ingen. f 24,-; 
geb. f 35,-.

Christelijk-historische 
jongerenorganisatie beschouwde 
relatie Vakbeweging-politiek

c h i O

n i H
D6 Christelijk-Historische jongerenor

ganisatie (CHJO) heeft zich op baareerste 
conferentie van dit jaar, op 15 en 16 maart 
in Soesterberg, gestort op het onderwerp 
,,Vakbeweging en politiek” . De Sociaal- 
economische commissie van de CHJO, 
die het conferentie-thema had voorbereid’ 
had prominenten als Sickinghe, Gerritsen 
en Tolman bereid gevonden de diverse 
deelonderwerpen te komen uitdiepen en in 
de discussies weerwoord te geven aan de 
congresgangers.

De vakbeweging in Nederland werkt de 
laatste jaren in een nogal veranderd struc
tureel klimaat. De werknemer is sterker 
dan ooit betrokken bij zijn bedrijf, en

het eind van de ontwikkeling van de invloed 
via personeelsraden is nog niet in zicht. 
Op landelijk niveau spelen de vakcentra
les een grote rol, o.a. in het overleg 
binnen de Sociaal-Economische Raad, de 
Stichting van de Arbeid en bij het over
leg over het afsluiten van een centraal 
akkoord met de regering. Drs. G. Ger
ritsen, bekend van CHU en CNV en tegen
woordig o.a. ambtshalve bij het SER- 
gebeuren betrokken, schetste de ontwik
keling van de vakorganisaties en de toe
genomen belangrijkheid van het politieke 
element hierbinnen. Zelf noemde hij de 
Commissie ,,Vakbonden en politiek” van 
het CNV, waarin hij zitting heeft, een

van de moeilijkste waaraan hij ooit heeft 
meegewerkt.

Niettemin bracht hij de huidige sterke
re verwevenheid van vakbonden en poli
tiek helder op de congresgangers over. 
Hij had o.a. geconstateerd dat definities 
van politiek allemaal draaien om een of 
meer van de begrippen: macht, staat, 
beleid, conflict/samenwerking en verde
ling. Zelf omschreef hij politiek als het 
overheidsbeleid alsmede het totstandko
men ervan. Ook de vakbeweging werkt 
met beleid; zij poogt gemeenschappelijke 
belangen te bundelen tot een beleid dat

vervolg pag. 8
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D E  S T A D  E N  H E T  P L A T T E L A N D

door: Mr. F, J, H. Schneider, burgemeester van Almelo

Hoe was de belevingswaardering van stad 
en platteland door de eeuwen heen? De 
oude Grieken spraken over de stad als 
„een grote eenzaamheid”, maar Euripides 
stelde daar tegenover dat „het eerste ver
eiste voor het geluk van de mens is, in een 
beroemde stad geboren te worden”. Ook de 
Romeinen konden de grote stad heel positief 
beleven, gezien hun uitroep: „O edel Rome, 
heerseres der wereld, van alle steden de 
alleruitnemendste!” Thoreau, die in de 19e 
eeuw leefde kenmerkte het grote stadsleven 
als een gemeenschap van miljoenen mensen, 
die samen eenzaam zijn, terwijl de dichter 
Oscar Wilde vindt dat „op het platteland 
iederéén goed kan zijn, want daar zijn geen 
verleidingen, zoals in de stad”.
En wie kent in ons eigen land niet het 20ste 
eeuwse volkshed „Amsterdam er is geen 
stad die aan je tippen kan”?
Deze greep in de historie kan tot de conclu
sie leiderL dat er inderdaad door de eeuwen 
heen grote verschillen in belevingswaarde
ring zijn tussen stad en platteland. Tot aan 
de Tweede Wereldoorlog was er ook een 
duidelijke ruimtelijke afbakening tussen 
stad en platteland. Vóór de industriële revo
lutie ziin intrede deed was er ook in grote 
lijnen een harmonische ontwikkeling van 
de steden. In die ontwikkeling speelde de 
markt een grote rol. Zij was in feite de spil 
van de ontwikkeling en werd de vredebren
gende, werkelijk ook culturele, ontwikke- 
lingsvoorwaarde voor de steden.
De markt behoorde van de vroegste tijden 
a f tot de kern, tot de levensbron van een 
stad, zij was, zoals dr. Brugmans het zegt, 
„De bewegingsfactor in het stedelijk le
ven”. De „vrijmarkten” werden zo de 
krachtigste motoren voor ontplooiing van 
het gemeentelijk leven.

KENTERING
De stad met haar kerken, muren, torens en 
verkeersverbindingen, was in het verleden 
nog een duidelijk visueel herkenbaar cen
trum temidden van het uitgestrekte platte
land.
In de 19e en 20e eeuw kwam de grote kente
ring in de relatie tussen stad en platteland 
door de industriële ontwikkeling. Eerst 
kwamen de industriële vestigingen in het 
stedehjkgebied en de arbeidende bevolking 
ook van het platteland - vestigde zich in 
kleine woningen om het bedrijf.
De industriële groei stimuleerde weer de 
dienstensector en banken, administratieve 
instellingen, adviesbureaus en verzeke
ringskantoren werden daarmee naar de 
binnenstad gelokt. Toen er nog voldoende 
ruimtelij ke ontwikkelingsmogelij khe den

waren en ook het verkeer bescheiden was, 
leverde deze bundeling van bestuursactivi- 
teit, economische bedrijvigheid en sociaal- 
culturele instellingen nog geen problemen 
op.
Tót de Tweede Wereldoorlog, want toen 
kwam mét de herstelprogramma’s een on
gekende economische ontwikkeling op 
gang, welke gepaard ging met schaalvergro
ting op allerlei terrein. Onze hedendaagse 
consumptiemaatschappij met zijn schijn
baar onontwarbare problematiek kwam op 
ons af - en heel weinigen hebben de geva
ren tijdig onderkend!

De bedrijven vertrokken uit de steden, om 
zich in groter omvang op de industrieter
reinen te vestigen, waardoor gaten in het 
stadsbeeld vielen en de arbeidershuisjes 
bleven eenzaam achter rondom de kaalslag. 
De verkeersexplosie leidde tot een mobili
teit die het mogelijk maakte - ook voor de 
plattelandsbevolking - een woon- werk- 
pendelprobleem te scheppen.
Het nu moeilijk bereikbare citygebied ver
loor zijn klanten, die - eerst voor de dage
lijkse levensbehoeften - grote winkelcentra 
in de periferie wensten en kregen. De stede
lijke structuur barstte uiteen en vooral in de 
grote steden was de geschetste centrifugale 
beweging het sterkst en het schrikbeeld 
van de „dode” city kwam levensgroot op 
ons af.

De stelling dat er een duidelijke ruimtelijke 
afbakening bestaat tussen stad en platteland 
is daarmee voor de tijd waarin wij leven de 
mist ingegaan! In economisch en sociaal op
zicht kan er óók steeds minder van een 
principieel verschil tussen stad en platteland 
gesproken worden. Dat is wellicht nog eer
der het geval tussen onze middelgrote en 
grootste steden.

VISIE
De vraag ligt voor de hand of wij in ons 
ruimtelijk beleid nu zó kortzichtig zijn ge
weest dat wij deze wildgroei door een sa
menspel vanmaatschappelijke krachten, nu 
maar zonder meer „over ons” hebben laten 
komen. Bepaaldniet! De W etop deRuimte- 
hjke Ordening kwam tot stand, de tweede 
nota kwam met de gedachte van de „gebun
delde deconcentratie” en de derde nota 
trekt die hjn door met een zwaar accent op 
het woord „gebundelde” .
Van de stedelijke gezichtshoek uit gezien is 
dit accent een noodzaak, willen wij inder
daad tot een evenwichtige ontplooiing ko-; 
men in de onderling afliankelijke relatie 
stad- agglomeratie- landelijk gebied.

De doelstellingen van de tweede nota zijn in 
dezen niet verwezenlijkt en dat is - dacht ik - 
in de eerste plaats ten detrimente geweest 
van de leefbaarheid in onze steden.
De leefbaarheid in de vele, nabij de steden 
gelegen, landelijke gemeenten werd daar
tegenover - misschien zelfs onevenredig - 
verhoogd. Er kwamen vele aardige fraaie 
woningen en sociale, culturele en recrea
tieve voorzieningen werden in ruime mate 
gesticht. Parellel aan de suburbanisatie is zo 
helaas een scheefgroei in welzijnsverhou- 
dingen tussen de stads- en dorpsbewoners 
ontstaan.

Maar óók dreigen bij voortzetting van on
gebreidelde suburbanisatie het landschap
pelijk milieu en de nog altijd belangrijke 
agrarische bedrijfstak in het nauw te komen. 
Daarom is het goed dat nu de nadruk op het 
woord „gebundeld” is komen te vallen, dat 
toch ook „samenhang” indiceert en een 
waarschuwing behoort in te houdèn nu alle 
aandacht maar op de stad te richten.
De derde nota is in feite een „filosofie” - een 
beginselverklaring - en daarom juist is het 
van groot belang dat wij er als locale be
stuurders in kunnen geloven; kuimen gelo
ven dat onze inbreng in het ruimtelijk den
ken en handelen door de Rijksoverheid se
rieus genomen wordt en dat stedelijke en 
landelijke gemeenten worden geacht „ge
bundeld” te willen werken aan - naar ana
logie van het voetbaljargon - „totale” ruim- 
tehjke planning.
De derde nota moet de richting aangeven, 
maar geschiedt dat wel altijd op evenwich
tige wijze? 1

Bij het verstedelijkingsbèleid lijkt het Rand
stad denken wel heel erg centraal te staan - 
alle genoemde voorbeelden spelen dan ook 
in de Randstad.
Wanneer de lezer van deze nota zich dan 
gaat afvragen of er buiten de Randstad dan 
geen aandacht voor ernstige stedehjke pro
blemen nodig is, moet hij zich gerustgesteld 
weten door de opmerking d a t, ,het verstede- 
lijkingspatroon op nationale schaal niet we
zenlijk zal worden gewijzigd”- waar dan in 
een voetnootje haast terloops ook de buiten 
de Randstad gelegen stedelijke zones wor
den meegenomen. Het komt wat over als 
een eenzijdige - niet evenwichtige - benade
ring!
In deze nota wordt met betrekking tot het 
landehjk gebied gesteld dat de ontwikkelin
gen van stad en land bijzonder verweven 
zijn en dat grote delen van het landelijk 
gebied via de recreatie fungeren als „achter
tuin” vandestad. In de discussienota van de

De onlangs gehouden jaarvergade
ring van de vereniging van 
christehjk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen 
stond in het teken van twee rege
ringsstukken: de oriënteringsnota 
ruimtelijke ordening en de concept- 
bestuurschets voor de bestuurlijke 
indehng.
Over deze nota’s hielden inleidingen 
ir. N. Buijsert, lid van het college van 
gedeputeerde staten van Zuid- 
HoUand, mr. F. J. H. Schneiders, 
burgemeester van Almelo en mr. Sj. 
H. Scheenstra, burgemeester van 
Asperen en Heukelum.
In dit nummer van het christelijk- 
historische weekblad „de Neder
lander” worden samenvattingen ge
publiceerd van de inleidingen van 
burgemeester Schneiders en van 
burgemeester Scheenstra.
De redactie van het ,,Christelijk- 
Historisch Tijdschrift” (uitgave van 
de Lohmanstichting, het weten- 
schappehjk bureau van de CHU) zal 
in een van de komende nummers van 
het blad de samenvatting opnemen 
van de inleiding van gedeputeerde 
Buijsert.

Lohmanstichting over deze derde nota heb
ben wij daarover opgemerkt dat er j uist voor 
gewaakt dient te worden, dat de „achtertuin 
van de stad” geen „sier” tuin voor de stads
bewoners wordt. Tussen een siertuin en een 
ecologische tuin zijn bepaald diverse scha
keringen mogelijk. Wanneer men mikt op 
één van deze twee uitersten schiet men zijn 
doel voorbij!

OOK WAARDERING

Naast deze zorgelijke geluiden t.a.v. ge
noemde wijze van denken in de nota, zijn 
van het stedehjk oogpunt uit ook zeer waar
derende woorden op hun plaats! Voor de 
steden is het belangrijkste uitgangspunt dat 
ernaar gestreefd wordt de ruimtelijke ont
wikkeling zó te begeleiden dat de subiuba- 
nisatie gereguleerd wordt en de verpau
pering in de steden tot staan gebracht wordt. 
De in uitzicht gestelde Wet op de Stadsver
nieuwing zullen zij dan ook met een posi- 

, tieve instelling tegemoet treden. En ook de 
voorgenomen bevordering van integratie 
van woon- en werkgebieden, de versterking 
van de woonfunctie in de binnensteden en 
de bevordering van het openbaar vervoer 
leiden tot een stedelijke structuur, die de 
stad zijn „erffunctie” kan hergeven.
(Dit artikel werd samengesteld uit de tekst 
van het eerste deel van een inleiding welke 
mr. Schneiders onlangs te Utrecht voor de 
vereniging van CH-bestuursleden van Pro
vinciale staten en gemeenteraden hield.)

V. D.

IN GOED BESTUUR RUIMTE LATEN
EN RUIMTE GEVEN

door; Mr. Sj, H. Scheenstra, 
burgemeester van Asperen en Heukelum

Laten we vooropstellen, dat het ordenen 
van de ruimte, weliswaar een wezenlijk deel 
van het bestuur vormt, doch anderzijds ook 
niet meer dan een facet van de bestuurstaak 
is. Ruimtelijke ordening is dus een functie 
van bestuur.
Allereerst moet worden gesteld dat de be
stuurlijke organisatie - van een land, een 
streek of een stad - er niet is om zichzelfs wil. 
Doch die bestuurlijke organisatie dient te 
zijn geënt, gebaseerd en gericht op de sa
menlevingsverbanden van mensen’ van 
vlees en bloed met al hun strevingen.
Het bestuur moet daarom een menselijke 
maat hebben. Wil het besturen nog zinvol 
zijn, dan moet er een wederzijdse betrek
king zijn tussen bestuurders en bestuurden. 
De laatste jaren spreken we gemakshalve 
over het fenomeen „de burger”. Doch „de 
burger” bestaat niet. Steeds moet het er om 
gaan de mens - jong of oud, kerngezond of 
invalide, stedeUng of plattelander, prof. of 
peuter, student of stukadoor, boer of baron, 
gehuwd of ongehuwd - in zijn eigen waarde, 
als deel van de samenleving te beschouwen 
en als zodanig zijn rechtvaardige aanspra
ken te honoreren.

MENSELUKHEID
In een gezelschap van christen
democratische bestuurders mag dit uit
gangspunt bij een beschouwing over be

stuurlijke organisatie niet onvermeld bhj- 
ven. Het is de grondtoon van het-bestuur- 
als-opdracht, dat samenhangt met het op
gedragen rentmeesterschap.

Kortom: bestuurlijke organisatie is primair 
een functie met betrekking tot mensen en 
niet tot vierkante meters! Dit, omdat naar 
mijn gevoelen met name de ruimte en de 
ruimteüjke kaders te expliciet als uitgangs
punt naar voren zijn gebracht in de depar
tementale stukken. (3 e Nota Ruimtelijke 
Ordening en Concept-structuurschets van 
de bestuurlijke indeling). Het menselijk sa
menleven is warmbloediger en dynami
scher dan de kiUe contouren van de bestuur
lijke eenheden voorwenden, die van de te
kentafels van de Rijks Planologische Dienst 
in de concept-structuurschets voor de be- 
stuurbjke indeling zijn ingebracht. Ik signa
leer hier - en het geldt voor beide stukken - 
een tè nadrukkelijke invloed in eng - weten
schappelijke zin van de rijksplanologen, die 
zwerenbij deduimstok. Letterlijken figuur- 
liik. De stad en de verstedeliiking staat bij de 
lui van de ruimtelijke ordenii^ voorop en 
centraal, maar hetlandelijkgebied wordt de 
maat genomen en gemillimeterd. 
Desalniettemin wordt er op het platteland 
geleefd en gewoond en willen enkele mil
joenen mense'’ dat blijven doen. Hiermee 
tip ik het welz, 'aspect aan, dat naar mijn 
mening in het bijzonder in de schets voor de

bestuurlijke indeling maar minimaal naar 
voren komt.
Aan dat „wonen in het landelijk gebied” 
wijdt de oriënteringsnota zegge en schrijve 
één pagina. Fraaie volzinnen worden gewijd 
aan de waarden en de verscheidenheid van 
het landelijk gebied, dat in grote delen fun
geert als achtertuin van de stad. Dit laatste is 
al een zéér kenmerkende, opvallende kwa
lificatie!!!
Het is duidelijk, dat het landelijk gebied in 
ruimtelijk opzicht een eigen identiteit heeft, 
waarvan de cultuurgronden, de natuur- en 
rekreatiegebieden en de schaal en de diver
siteit van het landschap in hoofdzaak het 
karakter bepalen.
LANDSCHAP
S edert het laatste decennium treedt meer en 
meer als waarderingsgrond naar voren: die 
van débeleving van het landschap. Illustra
ties daarvan worden gezien in de acties 
tegen de aanleg van wegen, die fraaie cul
tuurlandschappen doorsnijden, tegen de 
landschapontsierende werking van electri- 
sche centrales en hoogsparmingsleidingen. 
In die stemmen weerkünkt het streven naar 
instandhouding van een zo groot mogelijke 
verscheidenheid in het landelijk gebied. Die 
verscheidenheid loopt terug, zowel door 
ontwikkelingen in de landbouw als door de 
verstedelijking en de aanleg van stedelijke 
voorzieningen.

Die belevingswaarde van het landelijk ge
bied kan ik als plattelander uit met natuur
schoon begiftigde gemeenten heel goed be
grijpen. Doch spruit de opkomst van de 
belevingswaarde van het landelijk gebied 
niet voort uit reactie op en als gevolg van het 
na 1945 gevoerde volkshuisvestingsbeleid 
in de ruimste zin des woords in onze grote 
steden? Als wij de verkrotting en verpaupe
ring in menige stad aanschouwen, moeten 
we dan niet van een falend beleid spreken? 
Men kan een zekere mate van verstede
lijking van het platteland - surburbanisatie 
zo gezegd - betreuren, maar aan het ver
schijnsel van de trek naar buiten ligt méér 
ten grondslag dan bij v. een betrekkehj k lage 
grondprijs. De stedeling neemt naast de ge
noegens van rust en frisse lucht ook de on
genoegens van menig dorp - reisafstand tus
sen wonen en werken, pover winkelappa- 
raat - op de koop toe. Kennelijk slaat bij het 
afweeen van (ie factoren voor het welbe
vinden de schaal in het nadeel van de grote 
stad, ondanks zijn kostbare voorzieningen, 
uit. Ik constateer; ik veroordeel de stad niet. 
Naar mijn mening zitten de knelpunten voor 
het te voeren beleid voor de ruimtelijke 
ordening niet zozeer ten plattelande, doch 
in de - voornamelijk oude - steden. We 
hebben op dit punt dringend behoefte aan 
een therapie voor de steden. Die moeten

vervolg pag 5
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vewolg van pag 4
weer gezond worden: Want Amsterdam
mers horen niet in Heerhugowaard, Span
broek en Nibbixwoud.
Ik vraag me af wat er over blijft van de 
belevingswaarde van de open ruimten in
dien we Zoetermeer en Bijlmermeer in Ne
derland gaan repeteren. Er is weer sprake 
van een nieuwe lob voor Zoetermeer ten 
zuiden van de rijksweg 1 en in datzelfde 
landelijk gebied schijnt Berkel en Rodenrijs 
de opwachting te moeten maken voor
15.000 huizen. De vraag rijst, liggen aan 
zulke plannen nu werkelijk keiharde gege
vens ten grondslag? En weten de mensen er 
ook van, die hier moeten gaan wonen? En 
willen zij dat? Want naast de vraag met 
betrekking tot het welbevinden van de men
sen - de moeders, de kinderen en de bejaar
den - in zulke moderne woonbastions, rijst 
toch ook de vraag of met de bouw van 
dergehjke satellietsteden, de bestaande ste
den niet worden uitgehold, althans afge
roomd.
Voeg daar nog aan toe, dat met een zekere 
ijver van Rijkswege arbeidsgelegenheid 
vanuit de randstad over de rest van het 
kleine Nederland wordt gespreid, dan vrees 
ik op de duur voor de vitaliteit van de steden 
in het westen des lands. In Amsterdam en 
Rotterdam worden bijvoorbeeld voor het 
openbaar vervoer kostbare technieken 
aangewend en tegelijkertijd worden de 
schouders, die zo’n weelde moeten kunnen 
dragen naar het schijnt bepaald verzwakt. 
Met andere woorden als we in Nederland 
ten strijde trekken tegen verstedelijking 
van dorpen - platteland -, moeten we ons wel 
realiseren, dat we de wapens opnemen 
tegen een gevolg en niet tegen een oorzaak!

GROEI
Sommige plattelandsgemeenten hebben 
een excessieve groei meegemaakt. Waar 
leven is, is groei. En wie bepaalt dan de maat 
van de groei en dus van het leven? Waar 
wordt de limiet gelegd? U zult me niet opeen 
inconsequentie betrappen, als ik toch 
groei-mogeüikheden voor het landelijk ge
bied bepleit. Dat doe ik dan ten behoeve van 
het behoud van de leetbaartieid van de 
kleine structuren. Nu moeten we ons niet te 
zeer door nostalgie laten leiden, en moeten 
we erkennen dat menige kern heden ten 
dage zich niet meer de weelde van een eigen 
predikant kan veroorloven; moeten we de 
realiteit onder ogen zien, dat de sluiting van 
een zuivelfabriek of conservenfabriek, om 
financieel-economische redenen, voor dat 
bepaalde dorp zeer ingrijpende consequen
ties heeft; moeten we er rekening mee hou
den, dat de prijsbewuste plattelander - im
mers ook mobiel geworden - zijn inkopen 
doet in de nabijgelegen stad, met de nodige 
gevolgen voor de dorpswinkelier.
Voor het functioneren van plaatselijke leef
gemeenschappen is de injectie van enige - 
redelijk verantwoorde - woningbouw van 
grotere waarde dan het subsidiëren van 
schoolbussen of een gunstiger subsidiëring 
in de welzijnssector. Dat zijn geen werke
lijke alternatieven om het dorp leefbaar te 
houden. Wie zoiets beweert kent het platte
land niet van biimenuit.

De 3e nota R.O.
Met een wrang genoegen lees ik in de 3 e 
Nota R.O., dat voor de echte plattelands
kernen, d.w.z. de kernen, die niet bij een 
stadsgewestelijke ontwikkeling zijn be
trokken, de in de Tweede nota geponeerde 
stelling, dat zii niet meer dan 1% per jaar in 
bevolkingstal zouden mogen groeien,
een te ongedifferentieerd uitgangspuntlijkt. 
Daar wordt aan toegevoegd, dat in plaats 
daarvan ware aan te houden, dat de natuur
lijke groei van de autochtone bevolking 
wordt opgevangen, voorzover landschap, 
natuurhjk milieu en stedebouwkundige si
tuatie ter plaatse zich daar niet tegen verzet
ten.

Wie bepaalt echter of aan die voorwaarde 
wordt voldaan? Zal dat bij de centrale over
heid gebeuren, zijn de gemeenten dan niet 
overgeleverd aan de griUen van willekeu
rige ministers? Welke waarborgen worden 
hier werkelijk geboden? Ten behoeve van 
de leefbaarheid in het landelijk gebied - 
waar de bewoners ook recht hebben on een 
goede levensontplooiing - zijn we er niet,
met voor de kwijnende dorpen een zeker 
stimuleringsbeleid niet uit te sluiten. De 
plattelandsbevolking is méér dan een van
wege CRM gesubsidieerde stoffering van 
het landschap, waarin de stedeling zich kan 
vermeien!

CONCEPT-BESTUURSCHETS
Vanuit de aaneeduide situatie ten platte- 
lande dient vervolgens de roep om een 
andere bestuurlijke organisatie van com
mentaar te worden voorzien. Algemeen 
wordt gevraagd om een herverkaveling van 
taken en bevoegdheden op bestuurlijk erf.

De minister van Binnenlandse Zaken wekt 
nu de schijn dat hij de steen der wijzen heeft 
gevonden en heeft als eerste blijk daarvan 
de conceptstructuurschets voor de bestuur
lijke indeling in circulatie gebracht. Daarin 
worden -zoals bekend- de’ ruimtelijke ka
ders aangegeven voor 44 eenheden van be
stuur op gewestelijke schaal.
In de eindeloze discussies over deze mate
rie, is „het gewest” zo langzamerhand een 
belast begrip geworden. Zonder enige 
klaarheid te hebben omtrent het wezenlijke 
van dat nieuwe instituut, hangt de minister 
met de regelmaat van de klok allerlei zaken 
op aan „de toekomstige gewestvorming” . 
Staatssecretaris Hendriks, sprekend over de 
regionalisatie van de gezondheidszorg, ziet 
in dat verband „een koppeling aan onze 
bestuursstructuur en hierbij speelt de ko
mende algemene bestuurlijke reorganisatie 
van ons land een rol” .
In de Nota Hulpverlening bij ongevallen en 
rampen 1975, spreekt de minister van Bin
nenlandse Zaken ook expliciet over de toe
komstige gewestvorming.
Dat klinkt mij - eerlijk gezegd - wat te apo
dictisch en ongenuanceerd in de oren. Ik kan 
dan ook heel goed de zorg van de 11 griffiers 
van de provinciale staten begrijpen, die in 
hun brief aan de colleges van Gedeputeerde 
Staten eigenlijk betogen, dat er in Neder
land over gewestvorming geraaskald wordt, 
zonder te beschikken over de resultaten van 
een fundarhenteel onderzoek naar de 
grondslagen waarop de bestuurlijke organi
satie in ons land behoort te berusten.

KRITIEK
Het vindt bij géén openbaar bestuurder 
tegenspraak i s  de eis tot bestuurlijke her
verkaveling op tafel wordt gelegd. Ten- 
slottezij n we er meer dan een generatie mee 
bezig. Au-fond werken we met een stra
mien, dat sedert de komst van de gemeen
tewet nauwelijks veranderd is. De gemeen
tewet, vrucht van het midden der 19e eeuw, 
kent bijna geen verschil tussen Rotterdam 
en Katwoude.
B ij de 100e verjaardag van de gemeentewet 
kwam daar dan de Wet Gemeenschappe
lijke Regelingen. Aanvankelijk zijn de mo- 
gehjkheden van deze wet dankbaar be
groet. Doch de maatschappelij ke ontwikke- 
Ungen hebben meer en meer een stroomver
snelling te zien gegeven. Mede daardoor is 
het eens zo plezierige hulpmiddel, thans een 
lapmiddel. Och, de bezwaren zijn genoeg
zaam bekend:

- veelal is de demo cratische kontrole ver te 
zoeken;

- op diverse fronten worden beleidsbeslis
singen genomen, (waarbij ook vaak het 
hemd nader is dan de rok) die de Raden - 
inklusief de rekening! - worden getrac- 
teerd;

- van een integrale-coördinerende afwe
ging is dan ook meestal geen sprake.

Tussenvraag: Wat is er nog feite-lijk over 
van de gemeentelijke autonomie? Eendeels 
worden we beknibbeld door middel van de 
rijksuitkeringen, anderzijds spelen we mooi 
weer met de subsidies uit de potten van 
CRM of Sociale Zaken en steken sommigen 
elkaar de loef a f met de verschalkte miljoe
nen. De autonomie is m.i. maar zéér be
trekkelijk!
Hoe moeten, hoe kunnen we het lokale 
bestuur versterken? En als het kan op rede
lijk korte termijn? Naar mijn vaste overtui
ging komen wenietbijdatdoel langs de weg, 
die de minister van Birmenlandse Zaken nu 
via de wegwijzer van de structuurschets 
aangeeft.
De integrale algemene gewestwet acht ik 
zo’n gigantische wetgevende en 
bestuurhjk-politieke operatie - die nog véél 
ingrijpender dan de Mammoetwet zal 
worden- dat de wet de eerste jaren het 
Staatsblad niet zal bereiken. Naar mijn me
ning is een zodanig voorgestelde ingrij
pende en verstrekkende wetgeving niet 
haalbaar enniet uitvoerbaar. Want - om iets 
te noemen - het invoeren van een nieuw 
bestuurlijk instituut vergt gekwalifi
ceerde mankracht, die er niet is, om nog 
maar niet te spreken van de allernoodzake
lijkste financiën om het apparaat op poten te 
zetten èn te houden.

VERSTERK HET LOKAAL BESTUUR
Nuchter en reëel beschouwd, is in de gege
ven omstandigheden, mijn advies: bouw 
naar de gebleken behoeften de wet op de 
gemeenschappelijke regelingen uit, zodat 
een aantal taken in intercommunaal ver
band kunnen worden behartigd. Zonodig - 
indien een regionale situatie dat vereist - 
moet zo’n regeling kurmen worden opge
legd. Tientallen intergemeentelijke samen
werkingsverbanden zijn reeds gevormd, 
andere tekenen zich af. Laat men in die 
gebieden het ijzer smeden, èn mógen sme
den!
Alles behoeft in Nederland toch niet van- 
haver-tot-gort uniform? Daar waar de be

reidheid en de behoefte er is, kan men dan 
regionaal, complementair aan de slag; dat 
is versterkt lokaal bestuur!

Dit is zeer duidelijk een praktische en 
haalbare oplossing, die ik hierbij bepleit. Ik 
beschouw het echter ook als een tussenfase. 
Ik ben een voorstander van voorshands ge
noegen te nemen met het mindere. Wat is 
overigens het beste en het optimale op be
stuurlijk terrein? Op de duur - laat ik het 
voorlopig stellen binnen een termijn van de 
komende 20 jaar - moet er in Nederland een 
bestuurlijke organisatie uitkristalliseren 
met gebiedsdelen van voldoende omvang 
en draagvlak om tevens zinvol èn verant
woord overheveling van rijks- en provin
ciale taken toe te passen en waarin tevens 
gemeenten van voldoend kaliber zijn opge
nomen. Overzie je dan de kaart van ons 
kleine landj e bij de zee, dan kom je - dacht ik 
uit bij zo’n 20 - 25 secties.

Langs de redenering, dat de wijziging van de 
Provinciewet een veel eenvoudiger middel 
is om tot het gestelde doel te geraken, komt 
prof. Verdam, de commissaris der Koningin 
in Utrecht, in een onlangs gehouden be
schouwing ook tot 20 gebiedsdelen, in 
welke conceptie een aantal bestaande pro
vincies ongeschonden uit debus komt, Fries
land, Drenthe en Groningen bijv.
Ik bespeur gaandewegmeersympathie voor 
de gedachten van de Utrechtsecommissaris. 
En ik kan me er - zoals bleek - ook zeer wel in 
vinden.

Waimeerwe ons bekeren van de weg van De 
Gaay Fortman, die naar mijn mening thans 
en voorlopig geen reëel en tastbaar en 
haalbaar perspectief biedt, wijst zijn oud- 
VU koUega Verdam ons een betere weg. 
Ook dat zal tijd kosten. Daarom mijn advies 
om in de tussenfase door middel van de Wet 
Gemeenschappelijke R.egelingenhetnodige 
soulaas te verschaffen.
Ik vrees dat de concept-struktuurschets de 
weg van de recycling op zal gaan. Jammer 
van zo’n kostbaar stuk. Maar naast de ijve
rige typografen zuil en waarschijnlijkslechts 
enige planologen dat betreuren.
(Dit artikel werd samengesteld uit de tekst 
van de inleiding welke mr. Scheenstra hield 
voor de jaarvergadering van de vereniging 
van CH-leden van Provinciale Staten en 
gemeentebesturen)

V. D.

Nederland en Zuid-Afrika
Een Nederlandse stichting, n.1. de Stichting 
West-Europa-Zuidelijk Afrika, heeft zich 
beziggehouden met de bestudering van de ■ 
situatie, welke een gevolg is van het weren 
van Zuid-Afrika uit de Algemene Vergade
ring van de VN op 12 november 1974 en van 
de betekenis ervan voor de betrekkingen 
tussen Nederland en Zuid-Afrika. De sa
menstellers van deze geschreven beoorde
ling zijn allen Nederlander.
In het werkstuk dat deze groep geleverd 
heeft, gedateerd februari 1975, wordt ge
steld dat in feite Zuid-Afrika ten onrechte - 
d.w.z. ten onrechte, volgens de VN-regle- 
menten - is geweerd uit de VN. De geloofs
brieven van de afgevaardigden werden niet 
geaccepteerd door de Algemene Vergade
ring. Een niet-accepteren kan eigenlijk al
leen, als blijkt dat de brieven niet zijn afge
geven door het betreffende staatshoofd. In 
het geval van de Zuid-Afrikanen waren de 
geloofsbrieven bepaald wel door hun 
staatshoofd afgegeven. Een niet-accepteren 
kan uitsluitend op advies van de 
Veiligheidsraad, en deze raad had een der- 
gehjk advies niet gegeven, ja, zelfs gewei
gerd Nu heeft VN-voorzitter, de Algerijn 
Bouteflika, zelfstandig beslist tot de niet- 
toelating. Successievelijk werden de Zuid- 
Afrikanen uit alle andere VN-organen ge
werkt.

IN HET KRUT
De samenstellers van het werkstuk stellen

CDA-statuten
In de Statuten voor het CDA, die in „de 
Nederlander” van vrijdag 21 maart werden 
gepubliceerd, is in artikel 6 een kleine onef
fenheid geslopen.
De voorlaatste zin van het zesde artikel 
moet als volgt gelezen worden: „Vanaf dat 
ogenblik benoemden zijzelf voor elk vol 
10.000-tal een lid in het Dagelijks Bestuur, 
drie leden in het Algemeen Bestuur en 70 
leden in het Congres” . (WeggevaUen was de 
passage: „...en 70 leden in het Congres” .

dat het de taak van Nederland zou zijn in het 
krijt te treden voor Zuid-Afrika. Wie denkt 
er niet bij het lezen van deze woorden aan 
WimKan op Oudejaar 1974: Wij Nederlan
ders veranderen éérst het buitenland De
situatie is bovendien erg onduidelijk, van 
b epaalde vooruitgang in Zuid-Afrika is niets 
met zekerheid bekend en in het algemeen 
realiseert men zich niet dat een omschake
ling in dat land - zoals overal elders - maar 
zeer geleidelijk tot stand kan komen. Vooral 
de steüing dat Zuid-Afrika eigenlijk ten on
rechte uit de VN is gestoten, moet Neder
land een reden zijn om de betrekkingen met 
Zuid-Afrika te herzien. „Nederland zal zich 
niet mogen verschansen achter ,,begrip en 
tolerantie” voor de opvattingen van de 
nieuwe meerderheid van AFRO- 
ARABISCHE en AZIATISCHE landen in de 
Algemene Vergadering” , zo haalt het rap
port uit. Uitgangspunt, aldus de samen- 
steüers, zal moeten zijn het gegeven dat het 
VN-pact door de uitwijzing van Zuid-Afrika 
een breuk heeft opgelopen en getracht zal 
moeten worden Zuid-Afrika te bewegen 
niet zelf uit te treden als natuurlijkantwoord 
op die verdragsbreuk.

Sedert dat Zuid-Afrika het recht tot weer
woord iri de Vergadering van de VN is ont
nomen d.d. 12 november 1974, zal men ook 
geen resoluties of besluiten over de apart
heid mogen toepassen of uitvoeren, aldus 
het rapport. Dan mogen er ook geen gelden 
worden gefourneerd aan de fondsen welke 
direct of indirect steun verlenen aan de strij
ders tegen de apartheid of aan de slachtof
fers ervan. Immers het gaat hierbij om vor
men van VN-interventie in bestaande of 
veronderstelde conflicten met Zuid-Afrika 
als partij, welke de Algemene Vergadering 
van de VN niet meer wil horen.

Men dient zich, aldus het rapport te realise
ren, dat de kern-vraag van de problematiek 
in Zuid-Afrika neerkomt op „het feit dat de 
apartheidswetgeving het mogelijk maakt 
miljoenen niet-blanken tegen lonen, die 
vaak onder de officiële armoedegrens lig
gen, de spectaculaire welvaart te laten ver
dienen, waarvan bijna alleen de blanke ge

niet” . Men dient evenwel weer te bedenken, 
dat b.v. in een nieuwe wetgeving voprge- 
schreven minimum-lonen allereerst sterke 
gevolgen zou hebben voor de buurlanden 
van Zuid-Afrika, omdat bij veranderingen 
in de werkgelegenheid logischerwijze in 
eerste instantie de buitenlandse arbeids
krachten zullen worden geweerd.

AANBEVELING
Het rapport besluit tenslotte met de aanbe
veling dat de Nederlandse regering een dui- 
dehjk standpunt gaat innemen. Immers de 
overheid beschikt over oneindig veel meer 
mogelijkheden dan particulieren om zich 
over de situatie in Zuid-Afrika te informe
ren. De samenstellers achten het ongewenst 
dat instanties en groepen in ons land aanspo
ren tot een boycot van de uitvoer uit Zuid- 
Afrika, tot terugtrekking van investeringen 
in dat land, voorzolang terzake niet door 
onze regering enige weg is gewezen hierin. 
Vooral voor ons eigen bedrijfsleven, zou
den wij wel willen weten waar we aan toe 
zijn, zo besluit het rapport.

V. D.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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De overeenkomst van Lomé
Een hernieuwde en uitgebreide 
Associatieovereenkomst
door Pierre Deschamps, lid Europese parlement

De overeenkomst van Lomé betekent het 
begin van eenmoderne en volstrekt nieuwe 
vorm van associatie.
Door haar omvang alleen al is de overeen
komst een novum. Het is inderdaad de eer
ste maal dat een zo groot aantal landen het 
eens zijn geworden over samenwerkings
problemen die zo veel fundamentele aspec
tenvanhun economische b etrekkingen, hun 
samenwerking op technisch, industrieel en 
financieel vlak en hun onderlinge af- 
hankeUjkheid en hun wederzijdse ontwik
keling raken. De 46 ACP-landen vertegen
woordigen 268 miljoen mensen en samen 
met de Europeanen betekent dat meer dan 
een half miljard mensen. Het gaat hier dus 
om een overeenkomst die een voorbeeld is 
op wereldniveau.
Deze fundamentele solidariteit tussen men
sen over de hele wereld is één van de basis
principes van de christen-democratische 
doctrine.
Maar, de Overeenkomst van Lomé is ook 
modern uit hoofde van de nieuwe en actuele 
beginselen waarop zij stoelt. Het gaat hier 
om beginselen waarvan de toepassing reeds 
lang werd gevraagd door de ontwikkelings
landen en die nu in concreto worden ver
wezenlijkt.
Vooreerst is er het partiaire karakter van de 
instellingen van de associatie, gebaseerd op 
de gelijkberechtiging van de partners. In elk 
stadium plegen de partners overleg en stre
ven zij naar een maximale toenadering der 
standpunten.

Dit overleg op voet van gelijkheid en deze 
eerbied voor een ieders waardigheid, vor
men trouwens voor ons christen-demo- 
craten het uitgangspunt voor ons 
samenwerkingsbeleid.

ZORG

Een ander beginsel is de zorg om in de eerste 
plaats hulp te bieden aan de kleinsten, aan 
de armsten onder de volken en onder de 
mensen. Ook dit is een fundamenteel punt 
van het christen-democratisch programma, 
en het ligt ten grondslag aan verschillende 
bepalingen van de nieuwe overeenkomst:
- het stelsel ter stabilisering van exportin

komsten, waarbij van de armste landen 
geen terugbetaling wordt geëist;

- de financiële en technische samenwer
king waarbij de samenwerking 
niet alléén de ontwikkeling van de kleine 
en middelgrote onderneming, en de 
micro-projecten op het platteland be
oogt, maar waar ook maatregelen wor
den genomen ten gunste van de armste 
gebieden.

In de nieuwe overeenkomst vindt men te
vens het beginsel terug van de noodzake
lijke solidariteit onder de ontwikkelings
landen zelf en de onontbeerlijke onderlinge 
samenwerking die daaruit moet voortvloei
en. Zowel tijdens de onderhandelingen als 
bij de tenuitvoerlegging hebben de Euro
peanen er toe bijgedragen het ontstaan van 
deze solidariteit en deze groeiende eenheid 
in de hand te werken. Tevens wilden wij

onze samenwerking zo veel mogelijk diver
sifiëren om ze beter te kunnen aanpassen 
aan de omstandigheden en de reële behoef
ten van elk der landen en om zodoende ons 
optredenmeerdoeltreffendheid te verlenen 
ten gunste van het geheel.
Dit beginsel van wederkerigheid lag ook ten 
grondslag aan de akkoorden inzake 
handelsverkeer en commerciële samen
werking.
Wij hebben steeds gedacht, en het ook ge
zegd, dat een waarachtig samenwer
kingsbeleid tussen de geïndustrialiseerde 
wereld en de ontwikkelingslanden sléchts 
aanvaardbaar was, voor ons economisch en 
sociaal slechts draaglijk was en derhalve 
slechts het voor zijn doeltreffendheid ten
slotte zo onmisbare duurzame en stabiele 
aspect kon verkrijgen, indien, eerder dan de 
behoeften van de volken van de ont
wikkelingslanden te plaatsen tegenover de 
behoeften van de werknemers uit de 
geindustriahseerde wereld, de afgesloten 
akkoorden integendeel veeleer de diepe so
lidariteit der massa’ s op wereldvlak zouden 
behchten.
DUIDELIJKER
Vandaag ziet de internationale economi
sche toestand er fundamenteel anders uit, en 
uit de Overeenkomst van Lomé blij kt nu nog 
duidelijker de solidariteit en de weder
kerigheid van de hulp.
Aan landen die in vele gevallen, als gevolg 
van de prijsstijging van de voor hun ontwik-

Onlangs is inLomé, de hoofdstad van het 
Afrikaanse Togo, een overeenkomst 
ondertekend betreffende een veelom
vattende samenwerking tussen de EEG, 
de Europese Economische Gemeen
schap en 46 staten uit Afrika, het Carai- 
bische gebied en de Pacific, de zoge
naamde APC-staten.

Deze overeenkomst is uniek in de we
reld en in de geschiedenis door de kwali
teit van de gesprekspartners: enerzijds 
Europa, anderzijds met een stem spre
kende landen waaronder aUe onafhan
kelijke staten van zwart Afrika.

Het verheugt de redactie van het 
christeüjk-historische weekblad „de 
Nederlander” , dat zij op deze pagina 
nadere bijzonderheden kan melden over 
de overeenkomst van Lomé.

Twee leden van het Europese parlement 
schrijven over deze overeenkomst. Het 
zijn Giovanni Bersani (Italiaan) en 
Pierre Deschamps (Belg), beiden beho
rend tot de christen-democratische frac
tie van het Europese parlement.

De heer Bersani is lid van de Italiaanse 
partij Democrazia Cristiani en de Belg 
Deschamps tot de Belgische partij Parti 
Social-Chretien.

kehng onontbeerlijke energie, nog armer 
zijn, verzekeren wij stabiele inkomsten. 
Aan de landen die plots rijk geworden zijn, 
maar dienietinstaatzijndezerijkdominhet 
voordeel van de massa’s aan te wenden, 
verlenen wij de technische steun die zij no
dig hebben voor de economische start. 
Aan onze arbeiders, die terechtbekommerd 
zijn om een veilige arbeidsplaats en om een 
veilige bevoorrading van de ondernemin
gen, garanderen de grondstoffen- 
producerende landen van hun kant gere
gelde toegang tot hun grondstoffen en het 
openstellen van hun markten voor onze 
gespecialiseerde en afgewerkte produkten.

GROTE GEBEURTENIS OP 
INTERNATIONAAL VLAK

door Giovanni Bersani, 

lid Europese parlement

Na verschillende maanden van onderhan
delingen (437 vergaderingen) is een 
samenwerkingsovereenkomst onderte
kend tussen de 9 EEG-landen en de 46 zgn. 
ACP-landen.
Het akkoord is het positieve resultaat van 
langdurige onderhandelingen waarbij 
uiteindelijk meer dan de helft van de landen 
van het VN betrokken zijn.
Het akkoord vormt een mijlpaal in het ont- 
wikkelings- en samenwerkingsbeleid met 
het Afrikaanse continent; het betekent een 
ommekeer ten gunste van op solidariteit 
gebaseerde betrekkingen tussen een groot 
aantal Afrikaanse landen, een aanzienlijk 
aantal Caraïbische landen en bepaalde lan
den uit de Stille Oceaan.

ONTSTAAN VAN DE NIEUWE OVER
EENKOMST
De oorsprong van het akkoord ligt in de 
fundamentele beslissing van het Verdrag 
van Rome, dat voorzag in een samen
werkingsbeleid met de vroegere koloniën in 
Afrika. Na een periode van 5 jaar met spe
ciale maatregelen ten gunste van 18 Afri
kaanse landen, de zgn. GASM (1958-1963), 
werd daarna met diezelfde, intussen gelei
delijk onafhankelijk geworden landen, de 
conventie van Jaoende I (1963-1969) en 
Jaoende II (1969-1974) afgesloten. Deze 
twee akkoorden maakten het mogelijk een 
associatie op paritaire basis, met institutio
nele structuren en beschikkend over geza
menlijk beheerde coöperatiemiddelen op 
technisch, financieel, landbouwindustrieel 
en commercieel vlak, gecontroleerd door 
paritair samengestelde parlementaire 
instellingen (Parlementaire conferentie en 
paritaire commissie) te creëren. Een derge
lijke samenwerkingsformule, een voor
beeld op internationaal vlak is soms ge
stuit op wantrouwen en vooroordelen maar 
werd uiteindelijk uitgebreid tot andere lan
den, waaronder de landen van de East Afri- 
can Community (Tanzania, Kenya en Oe

ganda), het eiland Mauritius (1972) en re- 
cenr nog 27 Afrikaanse, Caraïbische en 
Aziatische landen. Het is betekenisvol dat 
Guinee Bissau, als eerste daad na het ver
werven van de onafhankelijkheid besloten 
heeft toe te treden.

TE OVERWINNEN MOEELUKHEDEN
De Overeenkomst van J aoende II verliep op 
31 januari 1975, terwijl het Verdrag tot 
toetreding vanGroot-Brittannië tot de EEG, 
de uitgebreide Gemeenschap ertoe verbond 
bij de onderhandelingen met het oog op de 
hernieuwing van de Overeenkomst een aan
tal tot het Britse Gemenebest behorende 
Afrikaanse Caraïbische en Pacificlanden, te 
betrekken. Volgens de Overeenkomst 
moesten onderhandelingen 18 maanden 
voor de einddatum van de Overeenkomst 
starten. Sedertdien is het de ACP-landen 
gelukt om met één stem te spreken, waar
door van bij het begin de moeilijkheden en 
het wantrouwen dat tussen de oorspronke-, 
lijk GASM (met uitzondering van Somalië, 
allemaal Franstalige landen) en de andere 
landen (in grote mate Engelstalig), met ver
schillende administratieve tradities, met 
andere ervaringen op het stuk van de sa
menwerking en met een verschillend ont
wikkelingspeil, uitgeschakeld werden. Bo
vendien deden sommige van de nieuwe lan
den specifieke problemen rij zen wegens het 
feit dat hun economie grotendeels steunde 
op de rietsuikerproductie (Mauritius, Ja
maica, enz..... ). Er ontstonden overigens
ook tussen de Europese landen, niet geringe 
moeilijkheden. Zij waren verdeeld tussen 
mundialisten (Nederland en Groot-Brit- 
tannië) en voorstanders van een meer tradi
tionele vorm van samenwerking (Frank
rijk), terwijl het probleem van de financiële 
kosten voortvloeiend uit het nieuwe Ak
koord (4 a 6 miljard dollar) de landen die 
zich in een ongunstige economische con- 
junctuurfase bevinden (Italië en Groot-Brit- 
tannië) en de landen wier bijdrage zou ver

hoogd worden (Duitsland) zorgen baarde.

DE ROL VAN DE
PARLEMENTAIRE INSTELLINGEN
In het licht van deze moeilijkheden - waar
aan nog dient toegevoegd de internationale 
economische crisis en de behoefte aan een 
aanzienlijke kwalitatieve ontwikkeling van 
de Associatie in de zin van een meer posi
tieve en solidaire samenwerking - was de rol 
van de paritaire parlementaire instellingen 
volgens de mening van de meeste waarne
mers, van beslissende betekenis. Het is ze 
gelukt op haast miraculeuse wijze een eens
gezindheid onder de ACP-landen tot stand 
te brengen, wat een strikter dialoog tussen 
de 46 en de 9 mogelijk maakte. Zodoende 
heeft men voor politieke, psychologische en 
procedurele kwesties, die op het niveau van 
de formele onderhandelingen gestrand wa
ren, een oplossing kunnen vinden.
Een van de meest bekende ACP-vertegen- 
woordigèrs verklaarde: „Zoals de Associa
tie in het verleden de grootste moeilijkhe
den heeft kunnen doorstaan dank zij de 
parlementaire instellingen, hebben zij ook 
nu voor de Overeenkomst oplossingen kun
nen vinden met betrekking tot standpunten 
die aanvankelijk diametraal tegenover el
kaar stonden.”
Anderzijds heeft deze ervaring de Engelsta
lige landen, die nogal ongunstig stonden 
to .v . de parlementaire instellingen, ervan 
kunnen overtuigen zonder voorbehoud dit 
beginsel in het nieuwe Akkoord te aanvaar
den, dat wegens het feit dat het in de hoofd
stad van Togo werd ondertekend, de naam 
Overeenkomst van Lomé zal dragen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE IN
HOUD
Naast de reeds vermelde institutionele 
krakteristiek moet men wijzen op het pari
taire element dat voor de eerste keer geba
seerd is op solidariteit en niet meer zoals

voorheen op automatische mechanismen 
van de wereldmarkt. Bovendien valt een 
verb eteringwaartenemenvande financiële 
en van de technische en commerciële bij
stand. Er is de oprichting van een zo grote 
vrijhandelszone, de afbraak van het sys
teem van omgekeerde preferenties - dat in 
het verleden aan de EEG werd verweten 
maar waarop in werkelijkheid een deel van 
de geassocieerde landen zelf had aange
drongen - het creëren van een stelsel voorde 
stabilisatie van de inkomsten uit de uitvoer 
van basisprodukten uit de ACP-landen, het 
opvoeren van de financiële middelen van 
het Europees Ontwikkelingsfonds (dat ook 
niet terugvorderbare leningen toekent) van, 
1 miljard tot 3,8 miljard dollar en de 400 
miljoen dollar die de Europese Investe
ringsbank onder de vorm leningen mag toe
kennen.
Ik wil nog wijzen op de politieke betekenis 
van de Overeenkomst. Europa wijst elke 
vorm van neo-kolonialisme af en vormt met 
een groot aantal ontwikkelingslanden (aan 
vele andere landen wordt tevens voedsel
hulp verstrekt of worden handels
preferenties toegekend) een paritair, demo
cratisch geïnstitutionaliseerd samen
werkingsverband, waarvan de voordelen in 
de toekomst voor beide partijen duidelijk 
zullen worden. Inderdaad, als de ACP- 
landen Europa nodig hebben, dan is het voor 
Europa, om verschillende redenen, ook on
ontbeerlijk met deze landen samen te wer
ken.
De Overeenkomst betekent vooral een stap 
in de richting van een nieuwe internationale 
economische orde, gesteund op solidariteit 
en rechtvaardigheid, waarvan Populorum 
Progressio reeds de fundamentele beginse
len had geschetst. In deze optiek moet men 
dan Gokwijzen op het invoeren door de EEG 
yan garanties van exportopbrengsten voor 
de producten van de ACP-landen, en dit uit 
hoofde van een nieuwe opvatting inzake 
internationale solidariteit.
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denk ik
er over

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

HET CDA MIDDEL OF DOEL?
Idealisten zien een fata morgana. Zij span
nen zich in dit te bereiken. Zij besteden 
daaraan veel tijd en geld. Ja, zij offeren 
daarvoor vaak al hun vrije tijd, hun ge
zondheid, hun gezinsleven en hun reis
gezelschap op!
De CDA ideahsten doen net zo. Hun fata 
morgana, hun droombeeld, is de zalige 
Christen Democratische eenheid van orga
nisatie.
Daarin zal de CHU dan opgaan. Hiep, hiep, 
hoera! Groot is de Artemis van Ephese. 
Groot is het CDA van prof. P. Steenkamp! 
Gelovigen, knielt neer. Machtige spreekko
ren zingen nu eens daverend, dan weer 
zacht fluisterend: „Eenheid, Eenheid, Een
heid” . De afgod van onze tijd, eist als of
ferande, de CHU.
De CDA idealisten willen niet dat er een 
vierde grote confessionele partij bijkomt, 
naast de KVP, de ARP en de CHU. Daarom 
hebben zij een organisatorische kop be
dacht, die over de drie partijen moet heen 
reiken en het CDA genoemd wordt.
Er staat echter geschreven: „Toetst alle 
dingen, maar behoudt het goede” ! Wij wil
len de CHU behouden, in samenwerking 
waar nodig en mogelijk met de andere con
fessionele partijen en andere partijen, als 
de omstandigheden daartoe aanleiding ge
ven, en de voorwaarden aanvaardbaar zijn. 
De CDA ideahsten, die van de CHU vragen 
haar zelfstandigheid en zelfs haar voortbe

staan op te geven, maken van ’t CDA - een 
pohtieke organisatie - geen partij, zeggen 
zij, een heihg doel, terwijl het maar gewoon 
een werktuig, een middel is voor het deel
nemen aan de landspolitiek.
De CDA idealisten zeggen: zie het oude is 
voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen! 
Maar wat is dan dat nieuwe? een georgani
seerd samenwerkingsverband. Best. Maar 
met behoud van een zelfstandige CHU. 
Want niemand heeft nog deugdelijk aange
toond dat de CHU overbodig is of geen 
levensvatbaarheid meer heeft. Wie dat be
weert, moet eerst maar eens het antwoord 
van de kiezers afwachten!
Welke verstandige wijngaardenier doet nu 
verschillend soort wijn in een nieuwe zak! 
Maar die nieuwe wijn dan? Die moet eerst 
nog rijpen. Dat proces is wel aan de gang, 
nl. het CDA als politieke beweging. Wat is 
dan wel het nieuwe dat het CDA als poli
tieke beweging heeft voortgebracht? Plaat- 
sehjke en regionale samenwerking tussen 
KVP, ARP en CHU. Meer niet.
Maar dat heeft al wel vruchten afgeworpen. 
Maar heeft de CHU als onafhankelijke poli
tieke partij dan geen taak, geen functie 
meer?

De CHU is de scharnier in onze partij
democratie. Wie de verschillende politieke 
partijen met elkaar vergelijkt, ziet, dat juis1 
de CHU door de stabiliteit en de evenwich
tige veelzijdigheid van haar kiezers- 
bestand, een schamierfrmctie vervult in de

laildspolitiek. Daarom kan zij, zowel met 
de VVD als met de PvdA samenwerken, als 
de omstandigheden en actuele problemen 
daartoe aanleiding geven. In hoeverre de 
KVP en de ARP hun positie willen bepalen, 
moeten zij zelf beoordelen, op grorid van 
hun kiezersbestand en eigen functie. De 
CHU mag haar onafhankelijkheid niet op
geven om met andere partijen een perma
nent machtsblok te vormen in de lands
politiek. Dan wordt zij van scharnier tot 
bijwagen.
De kiezers die dan niet in de bijwagen wil
len zitten zullen uitstappen. W at voor nut 
heeft dat? CDA-samenwerking in vrijheid, 
niet in vasahteit, in horigheid aan hét CDA. 
Geen verbinding van lijsten van een oppo
sitiepartij, met regeringspartij en, waardoor 
immers de kiezers een vrije keuze wordt 
ontnomen.
Oosterwolde Fr. Mr. G. W. Haas

Kernenergie nee, 
zonderdag ja
Twee zaken, welke mogelijk beide de aan
slag op onze „fossiele” brandstoffen kun
nen beperken. Hoe meer kernenergie, hoe 
meer oHe, gas of kolen we voor later over
houden, wordt er gezegd. Voor kernenergie 
echter is dit nog niet zo zeker. Voor winning 
van de delfstof, bewerking, transport, be
drijven van hulpapparatuur van een kern
centrale, opwerking en afvalverwerking is 
ook energie nodig. Mogelijk is deze beno
digde hoeveelheid zelfs groter dan een 
kerncentrale zelf kan leveren. (Vergelijk: 
dieselmotor drijft een ja-knikker aan, ter
wijl de dieselmotor meer olie neemt dan 
ja-knikker kan leveren).
Voorlopig rekent men, dat een kerncentrale 
eerst 15 a 20 jaar moet draaien, voordat de 
energie voor de bouw ervan is teruggewon
nen. Thans wil de aluminium-fabriek Péchi- 
neyteBorsseleaanmerkelijkuitbreiden. De 
vraag is, of een dergelijk energie
verslindend bedrijf wel in ons land thuis
hoort. Aluminium wordt o.a. gebruikt voor 
hoogspanningskabels. We schieten er 
weinig mee op als in Borssele een tweede 
centrale moet komen, welke stroom levert 
voor een aluminium-fabriek, welke op zijn

beurt van deze stroom maar amper vol
doende aluminium voor de eigen (lange) 
reserve-aansluiting kan leveren. Ook mag 
er wel eens een einde komen aan het vele 
weggooien van aluminuium.
Naast deze zaken is bij kernenergie de vei
ligheid onvoldoende opgelost. Voor het af
val is nog steeds geen oplossing. Laagradi- 
oactieve afvaUozing via een rivier in de USA 
leek vrij onschuldig. In de eieren van water
vogels werd echter een miljoenvoudige(!) 
opeenhoping van straling waargenomen. In 
een open brief in het tijdschrift Bèta (maart 
’75) waarschuwt prof. dr. J.D. Fastvooreen 
politiestaat en ook eerder werd duidelijk 
hiervoor gewaarschuwd (prof. Casimir). De 
juiste informatie over veiligheidszaken 
moet sterk in twijfel getrokken worden; het 
vertrek van de wetenschappelij k attaché dr. 
ir. Begeman versterkt deze twijfel nog ten 
zeerste. Een CDA-rapport doet hier itiets 
aan af.
Nieuwe besparingstechnieken worden 
thans met succes toegepast. Het onaan
vaardbare slijten van schaarse brandstoffen 
en elektriciteit voor uitverkoopprijzen is 
sinds kort iets verminderd. Drastische be
sparingen op het gebied van verwarming 
zijn al mogelijk. Op het totale verbruik heeft 
dit een grote invloed. Werd voorheen nog 
rekening gehouden met beperkte „groei” , 
dus een toename, thans lijkt het er veel op 
dat we jaarlijks minder brandstof gaan ver
bruiken dan voorheen.
Tijdens de oliecrisis was er nog de autoloze 
zondag. Een verademing voor veel mensen, 
een terugkeer van een groot deel van de 
vrijheid van onbelemmerde en gevaarloze 
beweging. Het is eigenlijk te dwaas, dat 
zondags mensen per auto naar de bossen 
gaan, omdat het thuis onleefbaar en te ge
vaarlijk is voor de kinderen vanwege de 
auto’s . Dat er zondags gereden moet wor
den vanwege de „horeca” is vreemd, aan
gezien deze horeca voor deze vervuilende 
attributen ook geen milieubelasting betaalt. 
Zo nu en dan weer een autoloze zondag zou 
rechtvaardig zijn. Wat brandstofbesparing 
betreft, zou het door neveneffecten wellicht 
méér uithalen dan de hele kernenergie. 
Zonderdag; ja; kernenergie: onverant
woord!
Utrecht ing. Hendrik Venema.

Conferentie 
inkomenspolitiek op 
zaterdag 5 april
Op zaterdag 5 aprü wordt te Utrecht een 
CDA-conferentie gehouden over de in
komenspolitiek. De organisatie is in handen 
van de secretariaten van de drie christen
democratische partijen KVP, ARP en CHU 
en de wetenschappelijke instituten (Cen
trum voor Staatkundige Vorming, Kuyper- 
stichting en Lohmanstichting).
Het doel van deze bijeenkomst is e^n kriti
sche bespreking van een intern discussie
stuk. De studie, welke dr. A. J. Vermaat, 
Tweede-Kamerlid voor de ARP, over 
inkomensherverdelingspolitiek heeft ge
maakt, zal hierbij een belangrijke plaats 
innemen. Voorts wordt gehoopt, dat de nog 
te pubhceren nota over het inkomensbeleid 
van de regering kan worden besproken. 
Prof. dr. B. Goudzwaard, hoogleraar in de 
economie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam zal op de conferentie een inlei
ding houden en daarbij een relatie aangeven 
met de nota „Gerede twijfel” van de drie 
wetenschappelijke instituten. De gehele 
studiedag ïtaa t onder leiding van het chris-

telijk-historische Tweede-Kamerlid mr. W. 
Scholten.

Na een groepsdiscussie zal een forum vra
gen beantwoorden. In het forum nemen zit
ting J. Lanser, voorzitter van het CNV, prof. 
J. Weijtenberg, buitengéwoon hoogleraar 
te Groningen, drs. H. A. C. M. Noteboom, 
Tweede-Kamerhd voor de KVP en drs. G. 
Gerritse, economisch stafmedewerker van 
het departement van landbouw en visserij. 
De conferentie wordt gehouden in het Jaar
beurscongrescentrum teUtrecht, vanlO uur 
tot half vijf op zaterdag 5 april. De deel- 
nemerskosten bedragen twintig gulden. In 
dit bedrag zijn begrepen de kosten voor 
documentatie, maaltijd en twee consump
ties. Voor de deelnemers en deelneemsters 
bestaat de mogelijkheid een tegemoet
koming in de reiskosten te verkrijgen van 
maximaal vijf gulden.
Aanmeldingen bij mevrouw Agnes van der 
Putten, per adres Mauritskade 25 te Den 
Haag, telefoon 070-653934.

Aanmelding voor CDA-conferentie over 
„Inkomensvorming”. Hier afknippen

Ondergetekende,
n a a m ............................................................................................................................
adres ............................................................................................................................
w oonplaats..................................................................................................................
te lefoon.......................................................................................................................
geeft zich op als deelnemer/deelneemster aan de

Inkomensconferentie op zaterdag 5 april 1975 te Utrecht 
Datum: Handtekening:

(Deze bon opzenden naar mevrouw A. van der Putten, per adres Mauritskade 25 
te Den Haag) dN

NIEUWE
BOEKEN

1 /V A S .
de loesland in de wereld

1974• Mr G. B. XHjliermann

DAT WAS - de toestand in de wereld- 
1974, doormr. G. B. J. Hiltermann. Uiter
aard heeft de bekende radiocommentator in 
dit tweede jaaroverzicht in boekvorm een 
keuze moeten maken uit een onoverzich
telijke stortvloed vangebeurtenissen uit dat 
jaar. De schrijver geeft geen dorre opsom
ming van de actuele hoogtepunten uit 1974, 
maar plaatst ze in een groter verband. 
Door het verhaal van de staking der Britse 
mijnwerkers en de verkiezingsnederlaag 
van de conservatieve premier Heath speelt 
de vraag hoe de rol der vakbonden in een 
vrije, democratische samenleving zich zal 
ontwikkelen.
Het dramatische verslag over de acties van 
Russische dissidenten (Solzjenitsin, Sacha- 
row) wijst naar de hoop, dat een groeiende 
oppositie in de komende jaren een demo
cratische dageraad in het oosten zal weten te 
bewerkstelligen.
Zo is het boeiend overzicht van een aantal 
terreuracties in binnen- en buitenland geen 
simpele vastlegging der feiten, maar dwingt 
tot het onder ogen zien van een toeneming 
van deze terreur als aanvaardbaar middel 
door sommige groeperingen. De recente 
gijzehng van Peter Lorentz accentueert dit 
probleem nog eens.
Voorts komen aan de orde de krakende 
dictaturen in Spanje, Portugal en Grieken
land, het politieke einde van Nixon en de 
vele reizen en even zovele vredespogingen 
van Kissinger.
216 blz.; 40 foto’s, uitg. maatschappij 
Annoventura, Amsterdam, ƒ 15,90.

Waar en wanneer 

spreken CHU-politici ?
Woensdag 2 april, Alphen aan de Rijn: mr. 
W. Scholten.
Donderdag 3 april, Bergen op Zoom: 
ARP-CHU-KVP: sprekers dr. R. J. H. Krui- 
singa en prof. dr. P. Steenkamp.
Vrijdag 4 april, Zwolle: Kamerkring: T. 
Tolman.
Zaterdag 5 april, Utrecht, mr. W. Scholten, 
voorzitter CDA-studieconferentie inko
menspolitiek.
Zaterdag 12 april, Amersfoort: onderwijs- 
bijeenkomst: drs. G. van Leijenhorst. 
Donderdag 17 april, Bruinisse, dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Vrijdag 18 april, Amsterdam, Cornhertliga, 
dr. R. H. J. Kruisinga.
Zaterdag 19 april, Amersfoort: landelijke 
onderwijsbijeenkomst, spreker: drs. G. van 
Leijenhorst; Alphen aan de Rijn: Kamer
kring Leiden: dr. R. J. H. Kruisinga; Rotter
dam Doelen: jubileumtoespraak Ned. Ver- 
eitiging van sportgeneeskunde: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Woensdag23 april. Valkenburg (Z.H.): mr. 
W. Scholten.
Donderdag 24 april, Geldermalsen, dr. R. J. 
H. Kruisinga.
Vrijdag 25 april. Roden: T. Tolman. 
Donderdag 3 april, Kollum: mr. dr. K. de 
Vries,
Dinsdag 6 mei, DenBosch, Kamerkring, drs. 
D. F. van der Mei.
Maandag 26 mei, IJsselstein, politiek café, 
drs. D. F. van der Mei.

CDA-MANIFESTATIES

donderdag 3 april: De Korenbeurs (achter 
de Markt), Bergen op Zoom, aanvang 20.00 
uur. Sprekers: dr. R. J. H. Krmsinga en prof. 
dr. P. A. J. M. Steenkamp. 
donderdag 10 april: Gebouw „De Lan- 
taern” , Utrechtsestraatweg 4, Nieuwegein, 
aanvang 20.00 uur, spreker: prof. dr. P. A. J. 
M. Steenkamp.
dinsdag 15 april: Kerkelijk Centrum „Vre- 
dehorst” , Tarthorst 1, Wageningen, aan
vang 20.00 uur, spreker: prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp.
dinsdag 22 april: Rozenburg (nadere gege
vens volgen) spreker: prof. dr. P. A. J. M. 
Steenkamp.
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CHJO
middel kan zijn ora het doel te bereiken. 
Over de scheiding of <hiet-scheiding van 
vakbond en politiek zei drs. Gerritsen, 
dat politieke partijen pogen het politieke 
beleid van de staat liefst geheel in eigen 
hand te krijgen en naar eigen hand zouden 
zetten, een beleid overigens dat met het 
groeien van de staatstaak steeds uitge- 
breider is geworden en o.a. strikt sociale 
elementen als de bepaling van een mini
mum loon omzet in het politieke feit van 
een wet.

EVALUATIE.

De vakbeweging, indertijd ontstaan uit 
sociale, immateriële noodzaak van bij
voorbeeld het elkaar ondersteunen bij 
ziekte of begrafenis - de verzekerings
maatschappij van het CNV heet nog altijd 
UBO, Uitkering bij Overlijden - evolueerde 
tot een organisatie voor verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden in het algemeen. G er
ritsen stelde dat deze verwervende functie 
min of meer is voltooid wat het materiële 
vlak betreft, en dat de nadruk sinds de laat
ste twintig jaar veel sterker ligt op het 
consoliderende en - sinds kort - vernieuw
de, ook op terreinen buiten de prim aire 
levensvoorwaarden. Waarom ook niet, de 
statuten verbieden dit helemaal niet, vond 
hij. De vakbeweging dus op staatsterrein, 
de staat op vakbondsterrein, en de poli
tieke partijen, die evenmin wars zijn van 
vakbondsinvloed en graag een vakbonds
man op hun kandidatenlijst en als het 
even kan in de Kamer hebben; de CHU 
doet hieraan net zo goed mee.

Protesten tegen 
anti-lsraël resoluties 
van de Unesco
Mr. R. A. Levisson heeft onlangs namens het 
Nederlands Israëlitisch Kerl^enootschap, 
hetPortugees-IsraëlitischKerkgenootschap 
en het Verbond van Liberaal-Religieuze Jo
den in Nederland zesentwintig protesten 
aangeboden aan minister Van Kemenade 
van onderwijs.

Deze protesten hebben betrekking op de 
resoluties die de Algemene Vergadering van 
de Unesco in november 1974 terzake van 
Israël had aangenomen. De heer Levisson 
overhandigde voorts ruim 2750 adhesie- i 
betuigingen met een verklaring van zestien I 
vooraanstaande Nederlanders.
De heer Levisson deelde aan de minister 
mee, dat de joodse Nederlanders met in
stemming en voldoening kennis hebben ge
nomen van de houding van de Nederlandse 
delegatie bij de Unesco. Zij doen een drin- 
gendberoepópdeN ederlandse regering om 
de delegatie naar de Algemene Vergadering 
en haar vertegenwoordiging bij de Unesco 
dp te dragen, te streven naar zo spoedig 
mogelijke intrekking van de desbetreffende 
resoluties.

De minister heeft de heer Levisson meege
deeld; dat de directeur-generaal van de 
Unesco van de protesten op de hoogte zal 
worden gebracht. De problematiek ten aan
zien van de resoluties zal op de eerstvol
gende Algemene Vergadering van de Unes
co, die over anderhalf jaar gehouden wordt, 
weer aan de orde komen.

publikaties CDA-instituten

Energiebeleid
Rapport van een commissie van de 

wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU 
een analyse van vraag en aanbod, mondiaal en in 

Nederland, en van de dreigende knelpunten 
bij de energievoorziening /  uitgangspunten voor een 

energiebeleid /  opties voor beleidsbeslissingen 
68 pag.; /  5,25

andere recente pnblikaties: 

Gerede twijfel
bijdrage tot de discussie over de perspectieven 

van onze economische ontwikkeling 
3e druk; 30 pag.; /  3,75

Groen licht 1975
nota van de Landbouwcommissie van de 

CDA-fracties in de Tweede Kamer over de problemen 
in land- en tuinbouw 

2e druk: 7 pag.; /  1,25

alle prijzen inclusief verzendkosten

Bestellingen;
giro 6045001.n.v. Lohmanstichting 
te Den Haag: met vermelding van 

titel(s) en aantal.

GEEN AANWIJZINGEN.

Sickinghe, behalve opperhoofd van een 
metaalgigant ook persoonlijk geëngageerd 
in het wezen der werkgevers (,,Onder
nemingen” zou hij mij corrigeren), was het 
met de grote lijnen van Gerritsen eens. 
Uitdrukkelijk hield hij voor dat we leven 
in een parlementaire democratie en dat 
dus de uiteindelijke macht dient te liggen 
bij de staat, en niet bij de vakbeweging. 
De regering mag niet de indruk wekken 
aan de leiband van de vakbeweging te lopen! 
Speldeprikken van CHJO’ers om uit te vis
sen hoe de eventuele onzichtbare invloeds- 
kanalen tussen vakbeweging en overheid 
lopen, leverden geen aanwijzingen op die 
wijzen in de richting van stiekem e,,deals” 
tussen staat en organisaties. Niet alle 
CHJO’ers leek dit overigens een af
doend bewijs voor verwerping van ver
moedens of vooroordelen te vinden.

Sickinghe bleek bezorgd over het feit 
dat ,,mensen zoals Groenvelt” met onrea
listische ideeën proberen de aandacht van 
de massa te trekken. Hiermee was Ger
ritsen het eens, en geen zinnig mens zou 
zich een ander oordeel durven aanmeten. 
Waar de grens van het toelaatbare ligt, 
werd inmiddels te r conferentie nog niet 
aangegeven.

Over investeringsklimaat en verbete
ring daarvan merkte Sickinghe op dat 60% 
van het investeringsvolume in Nederland 
wordt geleverd door ondernemers met 
tussen 10 en 100 man personeel, dat deze 
groep bijzonder gevoelig is voor verla
ging van de lasten en dat de regering 
zich dus daarop veel meer zou moeten 
richten. De grote bedrijven denken vol
gens hem meer op de lange termijn en 
investeren zelfs soms bewust anticyclisch, 
wat zoveel wil zeggen als dat ze investe
ringen doen in slechte tijden, bijvoorbeeld 
omdat ze weten dat er na slechte econo
mische toestanden wel weer goede komen.

„GOEDKOOP”

Uitvoerige discussie leverde de ste l
ling in het boekje Fijn is Anders van de 
Industriebond NVV op, waarin als eind
doel volledige gelijkheid van iedereen voor 
ogen wordt gesteld. Sickinghe noemde 
de stelling ,,ontstellend goedkoop” en 
rubriceerde deze vermoedelijk in het r i j t
je van onrealistische aandachttrekkertjes. 
Gerritsen zag van het beoogde doel in de 
praktijk weinig meer terecht komen dan 
een andere, welliswaar betere, ongelijk
heid tussen dë mensen.

NIEUWE WERELD.

CHU-kamerlid Tolman bracht opCHJO- 
verzoek een „Bericht uit de kleine struc
turen” . Gezegd moet worden dat voor de 
meeste CHJO’ers een nieuwe wereld 
openging toen de landbouwpolitiek zo uit
voerig ter sprake kwam. De wijze van 
organisatie van de landbouwondernemers

Werkbezoeken 
op komst
De Tweede-kamerfractie van de CHU heeft 
besloten in de komende maanden werkbe
zoeken te brengen aan de verschillende 
christelijk-historische kamerkringen in het 
land.
Het volgende schema is opgesteld: vrijdag 
11 april kamerkring Groningen, vrijdag 18 
april Arnhem, vrijdag 25 april Rotterdam, 
vrijdag 2 mei Tilburg, vrijdag 9 mei Haar
lem, vrijdag 16 mei Utrecht, vrijdag 30 mei 
Middelburg, vrijdag 6 juni Assen en vrijdag 
13 juni Zwolle.

H. L.

(”Tot 2000 blijven het gezinslandbouwbe- 
drijven” , verzekerde Tolman) en land
arbeiders, de moeilijke beïnvloeding van 
Den Haag en Brussel en het risico van de 
landbouwer en veeteler (laten we de tuin
der niet vergeten) passeerden de revue. 
Tolman was niet zo onder de invloed van 
het, misschien van vroeger nog, gevrees
de Groene Front en gelooft dat betere 
organisatie van de landbouwbelangen mo
gelijk en wenselijk is.

TERECHT

De zondagmiddag van de conferentie 
besloot de CHJO met de discussie over een

aantal stellingen n.a.v. de inleidingen en 
voorgaande discussies. Men was van me
ning dat de vakbeweging terecht invloed 
op politieke beslissingen uitoefent, zij 
het dat de methoden oirbaar moeten zijn. 
Geconstateerd werd dat de vakbeweging 
veel groter is dan de gezamenlijke poli
tieke partijen. Of hierin de door Sickinghe 
gesignaleerde aandachttrekkerij een 
rol speelt, bleef een onbeantwoordo 
vraag. Dat de vakbeweging belang heeft 
bij politieke doelen, ook de immateriële 
zoals verlaging van het aantal leerlingen 
per klas, behoefde nauwelijks meer d is
cussie.

V . d. B.

Bijzondere aandacht voor de jeugd
De Europese commissie, het dagelijks be
stuur van de Europese gemeenschap, heeft 
de Europese raad van ministers twee aanbe
velingen doen toekomen, namelijk over de 
oprichting van een comité voor jeugdvraag- 
stukken en een forum voor de jeugd.
Het permanent comité voor jeugdvraag- 
stukken krijgt tot taak te zorgen voor over
leg en raadpleging tussen de lidstaten en de 
Commissie voor de bestudering van maat
regelendie zijn gericht op een uitgebreidere 
voorlichting van de j ongeren in de lidstaten 
over de verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen.
V oorts dient het comité ervoor te ijveren dat 
jongeren worden betrokken bij akties die 
voortvloeien uit de verdragèn en de jeugd 
rechtstreeks betreffen. Ook moeten nieuwe 
initiatieven worden ontwikkeld om de jon
geren bij de opbouw van de Gemeenschap 
te betrekken. De maatregelen die het comi
té bestudeert dienen te zijn gericht op de be
langen van de jongeren.
Het is de bedoehng dat elk van de lidstaten 
en de Commissie elk twee leden van het 
comité benoemen. Zij moeten worden ge
kozen uit de in de landen voor jeugdvraag- 
stukken verantwoordelijke hoge ambtena
ren. Het mandaat duurt twee jaar, maar kan 
worden verlengd.
Van het Europese jeugdforum is het de be
doeling dat het tweemaal per jaar samen
komt voor zittingen van drie dagen. Het 
forum kan in drie afdelingen worden ver

deeld: één voor politieke kwesties, één voor 
sociale problemen en één voor vraagstuk
ken van hoofdzakelijk educatieve of cultu
rele aard. Blijkens de aanbeveling moet het 
forum worden geraadpleegd op initiatief 
van het Europese Parlement, de Commissie 
of de Raad over in de verdragen en hun 
verdere ontwikkeling bedoelde acties en 
tevens over nieuwe initiatieven om de jeugd 
te betrekken bij de opbouw van de Gemeen
schap. Het forum kan dan adviezen uitbren
gen op terreinen zoals de werkgelegenheid 
van de jongeren, hun mobiliteit en beroeps
opleiding, de interventies van het Sociaal 
Fonds, de uitwisseling van jonge arbeids
krachten, enzovoort. De Gemeenschaps
instellingen zijn verplicht de adviezen te 
behandelen.
Het forum zal bestaan uit vertegenwoordi
gers van de internationale jeugdorganisa
ties, die de status van raadgever bij de Ge
meenschappen hebben ontvangen. Elke in
ternationale jeugdorganisatie die in vijf van 
de negen lidstaten actief is en daarvan jaar
lijks mededeling doet aan de Commissie, 
kan de status van raadgever ontvangen. 
Elke organisatie die deze status heeft, kan 
één tot drie vertegenwoordigers naar het 
forum sturen, doch beschikt slechts over één 
stem. Het mandaat van de leden duurt twee 
jaar en kan worden verlengd. De huis
houdelijke uitgaven van het forum worden 
volgens de aanbeveling door de begroting 
van de Gemeenschappen gedragen.

Bezwaren tegen gebruik lesbrieven 
Rooie vrouwen bij openbaar onden/vijs
Met zijn collega’s de daines Ginjaar-Maas en 
Smit-Kroes van de WD-fractie heeft het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. G. van Leijenhorst in schriftelijke vra
gen aan minister Van Kemenade van on
derwijs bezwaren aangetekend tegen het 
gebruik van door de Rooie Vrouwen in de 
PvdA opgestelde lesbrieven bij het open
baar onderwijs.
Vorige week presenteerde de vrouwenor
ganisatie van de PvdA op een in Den Haag 
gehouden persconferentie de eerste serie 
maatschappij-lesbrieven, bestemd voor het 
lager onderwijs. Meegedeeld werd dat deze 
lesbrieven, dank zij de medewerking van 
een der schoolbegeleidingsdiensten, bij een 
aantal openbare lagere scholen gebruikt 
zouden worden.
De drie kamerleden hebben minister Van 
Kemenade gevraagd of hij het juist acht, dat 
lesmateriaal, samengesteld door een groe

pering in een politieke partij met hulp van 
door de overheid gesubsidieerde organen 
op de scholen geïntroduceerd wordt. Als de 
bewindsman éen bevestigend antwoord op 
deze vraag geeft wiUen de kamerleden we
ten hoe een en ander te rijmen is met de 
doelstellingen van het openbaar onderwijs.

INDOCTRINATIE?
„Wil de minister eveneens verklaren als hij 
de introductie juist vindt hoe hij de verwij
ten denkt te ontzenuwen dat met steun van 
de overheid op de openbare lagere scholen 
indoctrinatie plaats vindt?” , aldus de ka
merleden. Als minister Van Kemenade het 
gebruik van het bedoelde lesmateriaal on
juist vindt, zal hij moeten vertellen welke 
maatregelen hij neemt om aan deze gang 
van zaken een einde te maken.

H. L.

In herdruk verschenen:
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Belangrijke week voor Tweede Kamer:

CHU VRAAGT ZO NODIG EXTRA 
GELD VOOR WERKGELEGENHEID

De Tweede Kamer gaat een belangrijke 
week tegemoet. Volgende week dinsdag, 
woensdag en donderdag komen aan de 
orde het bouwprogramma voor dit jaar en 
de recente regeringsnota over de werkge
legenheid. De voorzitter van de christe- 
Ifjk-historische Tweede-Kamerfractie, dr. 
R. J. H. Kruisinga, heeft aangekondigd dat 
hij tijdens het debat de Tweede Kamer „zo 
nodig zal vragen een uitspraak te doen over 
de noodzaak extra werkgelegenheids
gelden voor de bouw ter beschikking te 
stellen.”

Vorige week, tijdens een CDA- 
bijeenkomst te Bergen op Zoom, herin
nerde dr. Kruisinga er aan, dat de 
christelijk-historische fractie als eerste 
reeds in 1973 aandrong op de bestedeing 
van extra werkgelegenheidsgelden juist in 
de bouw. „Wij hebben daarbij als CHU’ en 
enige tijd later tezamen met KVP en ARP 
extra aandacht voor de regionale noodge- 
bieden gevraagd”, aldus dr. Kruisinga.

CHU-WENSEN
De wensen van de christelijk-historische 
fractie zijn ondermeer:
1. diversificatie van de industriële 

bedrijvigheid, waarbij in elke regio 
aandacht komt voor dat type bedrijvig
heid, dat in de betrokken streek het bes
te past,

2. aandacht voor het behoud van de leef
baarheid, waarbij gedacht kan worden 
aan investeringen in de gezondheids
zorg, het onderwijs, het landschaps- en 
milieubeheer, het maatschappelijk 
werk en de culturele sector,

3. meer geld voor de land- en tuinbouw en 
voor de middenstand.

Volgens dr. Kruisinga liggen er op vele 
plaatsen in het land plannen gereed voor 
bouwwerken in de diverse door hem ge

noemde sectoren. „Die plannen omvatten 
werkgelegenheid in de bouw van tientallen 
miljoenen guldens, waarvan de finan
ciering rond is en de tekeningen gereed 
zijn. Vele bouwvakkers, die hunkeren naar 
werk, kunnen hiermee geholpen worden. 
De overheid zal dit heel nadrukkelijk moe
ten stimuleren” .

ACHTERBLIJVEN

Grote aandacht besteedde dr. Kruisinga in 
zijn te Bergen op Zoom gehouden rede aan 
de problematiek van de land- en tuinbouw 
en van het midden- en kleinbedrijf. „Het 
inkomen in deze kleine samenlevings
verbanden blijft ook dit jaar weer achter bij 
dat van de loontrekkenden. In dit verband 
sprak de christelijk-historische fractie
voorzitter over het vraagstuk van het uit
lokken van een kabinetscrisis.

ESSENTIEEL
„Voor ons” , aldus dr. Kruisinga, „is het 
instandhouden van het middenstands- 
bedrijf en van het land- en tuinbouwbedrijf 
erg essentieel. Wij vinden ze niet alleen uit 
economisch gezichtspunt van belang. Wij 
vinden ze noodzakelijk voor een goede en 
gezonde structuur van de samenleving. Dit 
betekent, dat een inkomensbeleid, dat bij 
voortduring tot achterstand in de land- en 
tuinbouw en in het midden- en kleinbedrijf 
zou leiden, wel eens tot een kabinetscrisis 
aanleiding zou kunnen geven. De achter
stand leidt immers tot een drastisch verlies 
aan werkgelegenheid” .
Volgens dr. Kruisinga krijgt hij wel te ho
ren, dat de CHU toch eigenlijk tegen 
kabinetscrises is. „Ons antwoord is dan ja. 
En dan wordt gezegd: is er nu geen enkele 
reden waarom toch een kabinetscrisis 
noodzakehjk zou kunnen blijken in de hui
dige situatie als het kabinet niet bereid zou

zijn aan het parlement aandacht te schen
ken” , aldus dr. Kruisinga. Hij zei te menen, 
dat dergelijke omstandigheden denkbaar 
zijn. „Maar het mag en kan niet anders dan 
een grote uitzondering zijn” .

OOIT NOODZAKELUK
De christelijke-historische fractievoorzitter 
vervolgde zijn betoog als volgt: „Als we 
ervan uitgaan, dat een kabinetscrisis een 
uitzondering moet zijn, constateren we nu 
een beleid, dat een kabinetscrisis ooit 
noodzakelijk zou kunnen zijn. We moeten 
dan denken aan het beleid ten opzichte van 
de kleine samenlevingsverbanden, waartoe 
de middenstand en de land- en tuinbouw 
behoren en we moeten denken aan de be
tekenis, welke de christen-democratie van
uit de toepassing van haar beginselen in de 
praktische politiek wenst te hechten aan 
zulk beleid. Hier is immers ook aan de orde 
de bevordering van optimale ontplooi
ingskansen van de mens, ook buiten het gro
te of het genationaliseerde bedrijf” .

VERONTRUST
Dr. Kruisinga zei, dat de christen-demo- 
craten een rechtvaardig inkomensbeleid 
willen, niet alleen voor de cao-lonen, maar 
ook voor de zelfstandigen. „Wij zijn nu 
buitengewoon verontrust” . De chris
telijk-historische fractievoorzitter zei 
zich gelukkig te prijzen, dat de CHU in de 
huidige situatie minder gemakkelijker het 
woord kabinetscrisis in de mond heeft ge
nomen, dan PvdA, PPR en VVD deden. 
„Wij blijven met het gebruik van het woord 
tei*ughoudend mee” .
Maar de CHU mag niet misverstaan wor
den. „W ij achten de situatie in de midden
stand en de land- en tuinbouw ongekend 
ernstig. Het kabinet mag daaraan niet 
voorbij gaan. De cijfers liegen er niet om.

Unieraad bijeen op 

zaterdag 12 april

De Unieraad van de CHU komt zaterdag 
12 april in vergadering bijeen in het Jaar
beurscongrescentrum te Utrecht. Deze 
vergadering is vooral gewijd aan de voor
bereidingen voor de komende algemene 
vergadering van de CHU op zaterdag 24 
mei aanstaande.

Aan het begin van de Unieraadsvergade- 
ring houden dr. R. J. H. Kruisinga, voorzit
ter van de christelijk-historische Iweede- 
Kamerfractie, en prof. dr. J. W. van Huist, 
voorzitter van de Eerste-Kamerfractie van 
de CHU een poUtieke rede.
Wat de voorbereiding van de algemene 
vergadering betreft komen aan de orde: de 
concept-notulen van de bijzondere alge
mene vergadering van vrijdag 7 februari en 
zaterdag 8 februari jongstleden, de concep
ten van de jaarverslagen van secretaris mr.
J. L. Janssen van Raay en penningmeester 
A. J. Kaland, enkele voorstellen van kies
verenigingen, de verkiezing van leden voor 
de Unieraad en het CDA-congres, een voor
stel tot wijziging van de statuten en voorts 
voorstellen over de contributie (de hoogte 
en de wijze van inning). Ook zal de Unie
raad zich bezig houden met de benoeming 
van leden voor het CDA-bestuur en voor 
het CDA-bestuur in dubbele samenstelling.

H. L.

Ook de faillissementen nemen schrikbarend 
toe. Ze liggen op een na-oorlogs record” .

NIET AANVAARDEN
De kleine structuren, zoals die voorkomen 
in de landbouw - de landbouwgezins- 
bedrijven - zullen in de visie van de CHU 
zeker tot het jaar 2000 hef aangezicht van 
de landbouw bepalen.
Daarbij komt dan nog de belangrijke 
economische betekenis van de landbouw. 
„Daarom kan de achterstand in beloning 
niet aanvaard worden. Als prijsbeslissingen 
voortdurend achterblijven bij de kosten
stijgingen zal de regering aanvullende 
maatregelen moeten nemen ter verbetering 
van het inkomen van de boer”, aldus dr. 
Kruisinga.

H. L.

Bij het vertrek van de KVP-voorzitter De Zeeuw bleef zichzelf
Het vertrek van ir. Dick de Zeeuw als voor
zitter van de KVP is wellicht nog meer spec
taculair dan zijn komst.
Op 25 november 1971 werd hij door de 
Partijraad tot voorzitter gekozen, als op
volger van Van der Stee. Hieraan was een 
zeker voor de KVP in die tijd, ongekende 
discussie over het voorzitterschap van de 
partij vooraf gegaan.
Kort voor zijn benoeming had De Zeeuw in 
een intervieuw enkele opvallende uitspra
ken gedaan. Hij drong - tijdens het 
kabinet-Biesheuvel - aan op overleg met de 
PvdA, omdat hij in deze partij, voor de 
periode na 1975, een potentiële regerings
partner van de KVP zag. Tevens nam hij 
initiatieven voor een brede discussie in de 
KVP, over de grondslag van de partij. 
Daarbij sprak hij zich uit voor een open 
karakter van de KVP, waarin ook voor 
niet-christenen een herkenbare plaats 
moest zijn.
Als partijvoorzitter bleek hij geen man die 
bij voorkeur optrad als verzoener en over- 
brugger van tegenstellingen. Hij wenste 
bezinning en gaf zijn voorkeur voor de toe
komstige koers aan met uitspraken die 
behalve stimulerend - ook prikkelend 
werkten.

Opvallend was daarbij zijn voorkeur voor 
een - in de politiek doorgaans gevaarlijke 
methode - het uitspreken van termijnen, 
waarbinnen conclusies getrokken moesten 

, worden.
In zijn eerste rede als partijvoorzitter 
stelde hij dat in 1973 een beslissing moest 
vallen over de christen-democratische 
samenwerking met ARP en CHU. Eventu
eel zou de KVP daarna moeten beslissen of 
zij zich tot een open partij wilde omvor
men.

Op één punt had De Zeeuw sneller succes • 
dan bij zijn optreden was te voorzien. Het 
kabinet-Biesheuvel verdween en maakte 
na een lange formatie plaats voor het- 
kabinet-Den Uyl, waardoor de KVP met de 
PvdA aan de regering kwam.

Ten aanzien van de grondslagdiscussie en 
de verdere politieke koers werd de visie-De 
Zeeuw echter niet overgenomen. In dit op
zicht speelden Steenkamp en vooral An- 
driessen een belangrijke rol.
Het is ook nu nog interessant om de colle
giale gedachtenwisseling tussen De Zeeuw 
en Andriessen, omstreeks begin 1972 te 
volgen.

Beide KVP-leiders formuleerden hun visie 
in „Politiek Perspectief’. De Zeeuw in het 
eerste nummer van 1972 onder de titel: 
„Naar een open volkspartij ” ; Andriessen in 
het daarop volgende nummer in een arti
kel: „Kanttekeningen bij de politieke situa
tie” .
In beide artikelen werd op hoog niveau de 
pohtieke situatie geanalyseerd.

Ook op een ander punt zou Andriessen De 
Zeeuw enigszins corrigeren. De partijvoor
zitter onderstreepte in een radio-interview 
het belang van stembusakkoorden. An
driessen noemde deze uitspraak voorbarig. 
De resultaten van de gedachtenwisseling in 
christen-democratische kring kregen vorm 
in de besluiten van de drie partijen, eind 
1973 en begin 1974; waarna de afronding 
volgde op de zogenaamde conference in 
Woudschoten. De Zeeuw bleek op de 
jongste vergadering van het partijbestuur 
verder te willen gaan en opnieuw de positie 
van de KVP in de partij aan de orde te 
willen stellen. Toen het partijbestuur hem 
hierin niet kon volgen, trad hij af. 
Overzien we de periode van zijn voorzit
terschap dan komt De Zeeuw de verdienste 
toe dat hij de KVP, die onder Van der Stee

en Schmelzer sterk in het defensief was 
gedrongen, heeft gestimuleerd om belang
rijke initiatieven te nemen in het christen
democratisch overleg en in de lands- 
pohtiek.
Daar staat tegenover dat zijn voortdurende 
stimulering van de partij op den duur stuk 
moest lopen, tenzij De Zeeuw bereid was, 
in de thans ontstane situatie een andere 
koers uit te zetten.
De Zeeuw bleef echter zich zelf. Daardoor 
kon hij zijn partij niet meer bijhouden. 
Ongetwijfeld is de Zeeuw met diverse uit
spraken niet altijd even taktisch opgetre
den. Met de jongste resultaten van het 
CDA-overleg ontstond een nieuw vertrek
punt anno 1974. Nu de Zeeuw bleef staan 
op het uitgangspunt anno 1972 kwam voor 
hem het einde van zijn voorzitterschap. 
Vaak heeft hij zowel in de KVP als bij ARP 
en CHU door zijn uitspraken - soms onno
dig - schrikreakties opgewekt.
Voor wie De Zeeuw persoonlijk kent staat 
echter zijn volstrekte integriteit en zijn be
zielend enthousiasme duidelijk voorop.
In dat opzicht is zijn vertrek een verlies dat 
moeilijk kan worden opgevuld.

H. van Spanning
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PARLEMENTARIA
CDA-fracties over positie kerkgenootschappen

„Gelijkstelling van de kerk met een gewone 
vereniging is voor ons onaanvaardbaar"

„Gelijkstelling van de kerk met een ge
wone vereniging is voor ons niet aanvaard
baar”, aldus dr. 1'h. E. E. vanSchaik van de 
KVP-fractie namens de drie christen-demo- 
cratische fracties in de Tweede Kamer.
Op de dag voordat de Tweede Kamer op 
Paasreces ging, was aan de orde de invoe
ring van Boek 2 van het Nieuwe Burgerlijk 
Wetboek. Dit boek handelt over o.a. de 
rechtspersonen in het algemeen, de vereni
gingen en de vennootschappen.
De behandeling van Boek 2 is een onder
deel van de enorme arbeid, die de vernieu
wing van het Burgerlijk Wetboek met zich 
brengt. In 1947 werd aan wijlen prof. 
Meijers daartoe een opdracht verstrekt.^ 
Boek 1 (personen en familierecht) werd per 
1 januari 1970 ingevoerd. Het nu aan de 
orde zijnde Boek 2 alsmede Boek 4 zijn wel 
al in het Staatsblad gepubliceerd, maar nog 
niet ingevoerd. Voor de inleidende Titel en 
de boeken 3 ,5  en 6 zijn bij de Tweede 
Kamer wetsontwerpen ingediend. Wet
sontwerpen voor de boeken 7, 8 en 9 heb
ben de Tweede Kamer nog niet bereikt.
De PvdA greep de behandeling van Boek 2 
aan om enige wensen betreffende de on
dernemingsraden en het ondernemings
recht gerealiseerd te krijgen, zaken die in 
de Soc.-Economische Raad tussen o.m. on
dernemers en werknemers de aandacht heb
ben. De woordvoerder van de drie christen
democratische fracties, dr. Van Schaik 
(KVP), wees het overgrote deel van deze 
voorstelling af.

POSITIE KERKGENOOTSCHAPPEN
Een interessant onderdeel van de discussie 
betrof de positie van de kerkgenootschap
pen. De VVD kwam met voorstellen, in
houdende dat kerkgenootschappen aan ze
kere zelfde bepalingen van burgerlijk recht 
moeten zij n onderworpen als andere rechts
personen, zoals de mogelijkheid van aan

tasting van besluiten en van de kenbaar
heid van rechten en verplichtingen uit de 
administratie. De PvdA stelde voor kerk
genootschappen gelijk te stellen met an
dere genootschappen op geestelijke 
grondslag.
Het gedeelte uit het betoog van dr. Van 
Schaik, dat op deze vragen rondom de 
kerkgenootschappen betrekking had, was 
even boeiend als helder. Het wordt hierna 
woordelijk overgenomen.
„Uitgangspunt van ons denken is, dat een 
kerk welke zich manifesteert in een kerk
genootschap niet op één lijn gesteld be
hoort te worden - en ook niet kan worden - 
met een gewone vereniging, ook niet met 
een gewone godsdienstige vereniging. 
Deze in 1922 door de staatscommissie voor 
de regeling van de rechtspositie van de 
kerkgenootschappen, de zogenaamde 
commissie Anema, unaniem gedane uit
spraak is naar het oordeel van onze fracties 
ook in 1975 nog volledig van kracht. De 
kerk is en blijft van „eigen aard en rechte” , 
uitgaande van de gemeenschappelijke 
godsverering harer leden op grondslag van 
gemeenschappelijk godsdienstige opvat
tingen”, zoals de Hoge Raad dit formu
leerde in het ongetwijfeld ook aan de heer 
Geurtsen bekende arrest van 13 juli 1946. 
Het kerkgenootschap is daardoor een 
rechtspersoon van geheel eigen aard. De 
oprichting of stichting daarvan is ook geen 
civielrechtelijke handeling en van een ver- 
enigingskarakter behoeft hier in elk geval 
geen sprake te zijn. Gelijkstelling van de 
kerk met een gewone vereniging of met een 
genootschap ter verspreiding van bijvoor
beeld zekere godsdienstige of zedelijke be
ginselen, zoals beide amendementen be
ogen, is voor ons dan ook niet aanvaard
baar. Collega Scholten heeft t.a.v. het 
amendement Geurtsen er bovendien reeds 
op gewezen:

* dat de praktijk van de afgelopen vijftig 
jaar geen enkele reden geeft om een zoda- 
nigewijzigingvoortestellen; collega Geurt
sen heeft ter ondersteuning van zijn 
amendement zelfs geen begin van bewijs 
omtrent eventueel misbruik door de ker
ken van hun huidige rechtspositie aange
voerd;
* dat een aantal wettelijke bepalingen, die 
dit amendement thans op kerkgenoot
schappen van toepassing verklaard wil 
zien, zich daartoe ten enen male niet lenen. 
Om een voorbeeld te geven: de financiële 
positie van kerken laat zich niet vastleggen 
enkel aan de hand van juridische normen 
als in 2.1.96. Ik denk ook aan artikel 8a; 
men kan toch nooit de term ,,Algemene 
vergadering” van een vereniging zomaar 
van toepassing verklaren op kerken, zoals 
het amendement wil? Moet bij aanvaarding 
van dit amendement de Nederlandse rech
ter de beslissing van de paus of van het 
Vaticaans Concilie gaan toetsen? In de 
vraag ligt het antwoord besloten.
Maar ik wil het ook nog wel anders formu
leren: De kerk of het kerkgenootschap, 
hoewel van eigen aard en rechte, funktio- 
neert niettemin ook in het maatschappelijk 
gebeuren en is in zoverre aan bepaalde 
normen van dit maatschappelijk gebeuren 
onderworpen, bijv. als het kerkgenoot
schap een overeenkomst sluit, dan is de 
kerk aan die overeenkomst gehouden en de 
kerk moet dit te goeder trouw ten uitvoer 
leggen, en ook is de kerk aan de algemene 
garantie van 1401 B.W. onderworpen, 
maar voor de handhaving daarvan zijn ech
ter de artikelen 2.1.8. en volgende niet ge
schreven.

GELIJKSTELLING
Mevrouw Haas-Berger (PvdA) pakt het 
probleem van de andere kant aan: zij wil de 
laijzondere juridische positie van de kerk

genootschappen intact laten, maar zij wil 
anderzijds een gelijkstelling bevorderen 
met andere genootschappen op geestelijke 
grondslag. Met andere woorden: ook de 
PvdA ziet de kerken niet als een unieke 
verschijningsvorm, maar als een onderdeel 
van het genus genootschappen op geeste
lijke grondslag. Reeds deze gédachtengang 
doet ons zeer huiverig tegenover dit amen
dement staan en dan druk ik mij voorzich
tig uit. „Een levensbeschouwing heeft in 
Nederland dezelfde waarde als een gods
dienst”, zei mevrouw Haas-Berger on
langs. Bezien vanuit de vrijheid van me
ningsvorming in ons land ben ik dat geheel 
met haar eens. Maar naar het oordeel van 
onze fracties betekent dit niet, dat het insti
tuut kerk op één lijn staat of kan worden 
gesteld met een genootschap op geestelijke 
grondslag of dat het slechts een species van 
het genus ,,genootschap op geestelijke 
grondslag” zou zijn.
Onze fracties hebben er in het verleden aan 
meegewerkt, dat deze genootschappen wat 
de financiële kant van hun werk betreft, op 
volkomen gelijke wijze als kerken voor 
subsidies in aanmerking komen.
Maar wat nu wordt gevraagd gaat veel ver
der; het betekent in wezen een volledige 
gelijkstelling van de instituten en daarmede 
een verlaten van het standpunt van de 
staatscommissie Anema.
Wanneer ik daar nu nog bij neem het feit, 
dat de term genootschappen op geestelijke 
grondslag tot velerlei interpretaties aanlei
ding kan geven (interpretaties waarop de 
overheid anders dan bij financiële regelin
gen niet of nauwelijks invloed heeft) dan is 
dat een aanvullend argument voor onze 
fracties om ook het amendement Haas- 
Berger niet te steunen” . Aldus dr. Van 
Schaik namens KVP, ARP en CHU in de 
Tweede Kamer over de positie van de 
kerkgenootschappen.

KAMERLEDEN VRAGEN. 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Minister mevrouw Vorrink van milieuhy
giëne en volksgezondheid is niet ingegaan 
op het verzoek van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerleden drs. G. 
van Leijenhorst en drs. A. D. W. Tilanus 
haar oordeel te geven over de kritiek van 
het internationaal comité van toezicht op 
verdovende middelen (ook wel narcotica- 
commissie genoemd) op de Nederlandse 
houding ten aanzien van het drugpro
bleem.
Het internationaal comité had in zijn jaar
verslag over 1974 ernstige kritiek op de 
Nederlandse regering vanwege haar tole
rante houding tegenover het probleem, in 
het bijzonder wat betreft het beleid ten 
aanzien van hennepprodukten. „Om deze 
kritiek, waaraan zonder nadere motivering 
gevolgen worden verbonden aangaande 
stoffen als heroïne en LSD in het juiste per
spectief te plaatsen zou een omstandige 
uiteenzetting vereist zijn”, aldus de minis
ter. Zij gaf er daarom de voorkeur aan in 
het komend antwoord op schriftelijke vra
gen vanuit de Tweede Kamer over de uit 
januari 1974 daterende brief van de rege
ring inzake „Achtergronden en risico’s van 
het druggebruik” op de problematiek uit
voerig in te gaan.
Als bekend, aldus de bewindsvrouwe in 
haar antwoord aan de beide kamerleden, 
streeft de regering er naar tegelijk met de 
indiening van het antwoord een voorstel 
tot wijziging van de opiumwet bij de 
Tweede Kamer aanhangig te maken. In het 
ontwerp zullen de beleidsvoornemens van 
de regering, neergelegd in de brief van ja
nuari vorig jaar, zijn uitgewerkt.

VRAAGTEKENS
Enkele weken geleden plaatste dr. R. J. H. 
Kruisinga, voorzitter van de CHU- 
Tweede-Kamerfractie, vraagtekens achter 
het feit, dat de Stichting collectieve verze
keringen bij het ministerie van justitie per 
dienstenveloppe aan de ambtenaren van 
het departement aanbiedingen doet. Hij

stelde schriftelijke vragen aan minister Van 
Agt van justitie en wilde ondermeer weten, 
of de werkzaamheden van de stichting geen 
nadelige invloed hebben op de positie van 
normale assurantiebemiddelaars.
De bewindsman antwoordde, dat de stich
ting zich onthoudt van het fungeren als 
verzekeraar en niet optreedt als assuran- 
tiebemiddelaar. Zij maakt gebruik van een 
tussenpersoon, een te Den Haag gevestigde 
assurantie B.V. De stichting is opgericht, 
aldus de minister, op de overweging dat een 
gezamenlijk optreden van de aangeslote
nen kostenbesparend zou werken. Het op
treden heeft tot gevolg gehad dat de aange
slotenen zich voor ziektekosten, ongeval
len en particuliere wettelijke aansprake- 
hjkheid konden voorzien van een dekking 
tegen een lager tarief dan zij bij individuele 
aanmelding zouden hebben moeten beta
len.
Minister Van Agt deelde mee niet in te zien, 
hoe de positie van de assurantiebemidde
laars door een en ander zou worden ge
schaad. De bezigheden van de stichting zijn 
nauw verwant aan het terrein van de se
condaire arbeidsvoorwaarden; op die 
grond wordt aan de stichting ambtelijke bij
stand verleend en is haar gebruik van dienst- 
enveloppen en inning van de premies via 
de salarisadministratie toegestaan.
GEEN DUBBELE BELASTING
De regeringen van Nederland en Suriname 
willen een verdrag over het vermijden van 
dubbele belasting. Met de onderhandelin- 
gen daarover zal zo'spoedig mogelijk een 
begin worden gemaakt. Aldus heeft staats
secretaris Van Rooijen van financiën ge
antwoord op schriftélijke vragen van het 
christelijk historische Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten.

NOG GEEN ANTWOORD
Het CHU-Tweede-Kamerlid drs. D. F. van 
der Mei vroeg op 18 februari van dit jaar 
aan minister mevrouw Vorrink van volks

gezondheid en milieuhygiëne of zij kennis 
had genomen van maatregelen in de West- 
duitse deelstaat Baden-Württemberg in
zake het tegengaan van roken in openbare 
gebouwen. Volgens het kamerlid zou Ne
derland een gelijke maatregel moeten ne
men. Op 24 maart antwoordde de be
windsvrouwe dat zij nog niet in de gelegen
heid was geweest de maatregelen van de 
Westduitse deelstaat te bestuderen. Zij zei 
te hopen desbetreffende gegevens spoedig 
te ontvangen.
Op 24 februari jongstleden vroegen de 
Tweede-Kamerleden drs. A. D. W. Tilanus 
(CHU) en de dames G. M. P. Comelissen 
(KVP) en J. van Leeuwen (ARP) staatsse
cretaris Hendriks van volksgezondheid 
schriftehjk een overzicht te geven van de 
bouwplannen voor ziekenhuizen, psychia
trische inrichten en verpleeghuizen, met 
name van die plannen die op afdoening 
wachten. Om onzekerheid weg te nemen 
bij besturen, architecten en aannemers zou 
de bewindsman tevens moeten meedelen, 
welke van de plannen in de jaren 1975, 
1976 en 1977 in uitvoering kunnen worden 
genomen, mede gezien het bouwpro
gramma van ƒ 500 miljoen voor 1975 en 
eventueel volgende jaren.
Op 1 april jongstleden antwoordde de be
windsman, dat hij nog niet in staat was het 
gevraagde overzicht te verstrekken.

RECHT DOEN
Drs. G. van Leijenhorst (CHU) heeft met 
collega’s van de Tweede-Kamerfracties van 
KVP en ARP minister Van Kemenade van 
onderwijs en zijn staatssecretaris Veerman 
schriftelijk gevraagd op welke wijze recht 
gedaan wordt aan in februari jongstleden 
gedane toezeggingen, dat ook aandacht ge
schonken zou worden aan een. adequate 
applicatie en voorbereidingsmaatregelen in 
verband met de op handen zijnde herstruc
turering van het middelbaar huishoud- en 
nijverheidsonderwijs - middelbaar 
sociaal-pedagogisch onderwijs bij het rege

len van de opvang van de tijdelijke terug
loop van lessen bij het middelbaar beroeps
onderwijs.
Het CHU-kamerlid T. Tolman stelde met 
collega’s van KVP en ARP schriftelijke vra
gen aan de ministers Westerterp van ver
keer en waterstaat en Gruijters van volks
huisvesting over de sloop van het voorma
lig gemeentehuis vanBrakel. In kortgeding 
verbood de president van de rechtbank te 
Arnhem de verdere afbraak, die was be
gonnen in verband met goedgekeurde 
plannen voor verbetering van de rivierdij
ken. Volgens de kamerleden hebben de 
twee bewindslieden zich staatsrechtelijk 
verschillend opgesteld en zou een brief van 
minister Gruijters de rechter in zijn vonnis 
beïnvloed hebben.

STATISTISCHE GEGEVENS
De christelijk-historische Tweede- 
Kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga en T. 
Tolman hebben de ministers Lubbers van 
economische zaken, Gruijters van volks
huisvesting en Westerterp van verkeer en 
waterstaat onder de aandacht gebracht een 
passage uit het jaarverslag 1974 van het 
Algemeen Verbond Bouwbedrijf. In die 
passage wordt gesteld, dat voor de sector 
grond-, water- en wegenbouw in Neder
land goede statistische gegevens ontbre
ken. Deze situatie vervreemdt het ver
bond, omdat de produktie in de bedoelde 
sector louter en alleen geschiedt in opdracht 
van de overheid. Aan de bewindslie
den is gevraagd in overleg met het Alge
meen Verbond Bouwbedrijf een oplossing 
te zoeken, zodat er statistische gegevens 
beschikbaar komen.

SUBSIDIABEL
De christelijk-historische kamerleden T. 
Tolman en H. Wisselink hebben minister 
Van der Stee van landbouw schriftelijk ge
vraagd of het hem bekend is, dat er discus
sie ontstaat over het al of niet subsidiabel 
zijn van open opslagplaatsen van geoogste 
gewassen, open mestplaatsen en sleufsilo’s 
in het kader van de particulier- 
cultuurtechnische werken. Gevraagd is de 
twijfel zo snel mogelijk weg te nemen en 
mee te delen, dat de bedoelde werken voor 
subsidie in aanmerldng komen.
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Noorse christen-democraten

een aktieve groeiende

politieke groep
door
dr. R, J. H. Kruisinga

Begin februari ontving dr. Kruisinga 
vanVanHassel, de voorzitter van de 
Europese Unie van Christen-Demo- 
craten een schrijven, waarin deze 
hem verzocht, gelet op de nauwe 
contacten, die door hem werden on
derhouden met de Noorse „Kriste- 
lige Folke Parti” hernieuwd contact 
op te nemen met onze Noorse zus
terpartij en te proberen de Noorse 
christen-democraten tot aansluiting 
bij de EUCD te bewegen of in elk 
geval de regelmatige contacten we
derzijds te doen intensiveren.
In de GH-Nederlander van o.a. 18 
augustus en 25 augustus 1972 is 
Kruisinga uitvoerig ingegaan op de 
specifieke problematiek, die ook in 
Noorwegen, intern partijpolitiek de 
aansluiting van Noorwegen bij de 
EEG heeft gegeven. Een problema
tiek, die blijkens nevenstaand ar
tikel thans ook de verhouding van de 
Noorse christen-democraten tot de 
EUCD beheerst.

De EUCD wordt - ten onrechte overigens - 
door veel Noren in de eerste plaats gezien 
als een organisatie van EEG-partijen. De 
Noorse KFP was ten aanzien van het refe
rendum over de aansluiting bij de EEG - 
overigens als de meeste andere partijen in 
Noorwegen - verdeeld hierover. Grofweg 
was de verdeeldheid geografisch bepaald. 
De groep in de partij uit Oslo en omgeving 
was pro Europees en pro EEG ingesteld, de 
groep uit Bergen en omgeving, waar de 
partij traditioneel sterk was, tegen. De par
tij wist ondanks haar verdeeldheid op dit 
punt haar eenheidle bewaren. Dit in tegen
stelling tot de liberalen, die als gevolg daar
van een grote verkiezingsnederlaag leden. 
Als bekend was de uitslag van het Noorse 
referendum negatief voor de EEG.

NIET VOOR EEG
De gang van zaken bij het komende refe
rendum in Engeland wordt vanuit Noorwe
gen natuurlijk met grote belangstelling ge
volgd. De uitslag lijkt mij in Engeland, gelet 
op de ernstige verdeeldheid daar met name 
bij de socialisten in dit opzicht nog geheel 
niet zeker. Maar ook al zou Engeland nu 
nogmaals ja zeggen tegen de EEG, dan acht 
ik het uitgesloten - hoezeer Noorwegen in 
tal van opzichten met Engeland verbonden 
is - dat Noorwegen de eerstkomende jaren 
opnieuw tot een referendum zou besluiten. 
Een meerderheid bij referendum zou er 
trouwens in 1975 evenmin in zitten als in 
1972. De geneigdheid meer nadruk te leg
gen, op de eigen nationale kenmerken is 
integendeel eerder toegenomen. De be
langstelling voor het kultuureigene onder 
meer tot uiting komend in de toenemende 
aandacht voor de twee typen Noorse volks
talen neemt toe. Dit heeft naar mijn indruk 
ook te maken met de ook in ons land toe
nemende belangstelling voor milieu en 
leefbaarheidsvraagstukken. De grote con
centraties in welke vorm zij zich ook voor
doen, krijgen in toenemende mate maat
schappelijke weerstand.

EIGEN IDENTITEIT VOOROP
De Noren leggen in toenemende mare na
druk op behoud van hun manier van leven. 
De overgrote meerderheid woont buiten de 
steden. En in de aansluiting bij de EEG 
voelt men in de Europeanisering al dan niet 
terecht een bedreiging daarvan. Hetzelfde 
geldt trouwens t.a.v. de exploitatie van de 
belangrijke aardgas- en vooral olievondsten 
op het Noorse continentale plat. Ook bij die 
exploitatie wil men een sterke terughou
dendheid betrachten. Voor de exploitatie 
ten Noorden van de 62e breedtegraad 
speelt daar ook de verhouding tot, en de 
oorlogsmarineactiviteiten van het buur
land Rusland een rol, maar ten zuiden 
daarvan wordt de exploitatie beheerst door 
binnenlands politieke overwegingen.

STERK MILIEUBEWUST
Die overwegingen worden beheerst door:
a. het niet als gevolg van de olie-

inkomsten uit zijn voegen willen laten lich
ten van de Noorse lotsgemeenschap.
b. zo strikt mogelijk milieubeleid.
c. de wens tot een spaarzaam gebruik van 
de op de wereld beschikbare grondstoffen. 
De „Kristelige Folke Parti” legt op al deze 
punten een grote nadruk. Zij wenst in prin
cipe geen grotere olieproduktiestijging tot 
1980 dan 2% per jaar en na 1980 een ge
hele afvlakking van deze stijging. In hoe
verre dat alles mogelijk zal zijn is voor mij 
nog de vraag. Het uitgangspunt tekent ech
ter iets van het karakter van deze partij. De 
ontwikkeling van deze christen
democratische partij is voor ons erg interes
sant. Vanaf een splinterpartij vlak voor en 
na de oorlog heeft ze zich met haar twintig 
zetels bij de laatste verkiezingen tot de op 
twee na grootste partij weten te ontwikke
len. En alle opinieonderzoekingen tonen 
voor haar ook na de laatste verkiezingen 
verdere groei aan.

CHRISTEN-DEMOCRATISCHE
KENMERKEN
De partij legt sterk nadruk op haar Bijbels 
uitgangspunt. Enkele opvallende karakter
trekken zou ik als volgt wiUen formuleren. 
In het licht van haar grondslag kiest zij haar 
opstelling als zij:
1) accent legt op de betekenis van het ge
zin in de samenleving. Een christelijke poli
tieke partij kan niet anders dan ook „gezins
partij” zijn. Het zal in de praktische poli
tiek altijd een groepering moeten zijn, die 
voor de belangen van het gezin opkomt. En 
dat zal dan natuurlijk niet aUeen de licha
melijke gezondheid, maar zeker de geeste
lijke gezondheid van het gezin moeten tref
fen.
2) de milieuproblematiek benadert in het 
licht van de'verantwoordelijkheid van de 
mens voor zijn omgeving;
3) als ze wijst op de verantwoordelijkheid 
van de mens ten aanzien van zichzelf (de 
partij kent ook een niet onbelangrijk aantal 
geheelonthouders onder haar leden) en de 
naaste in de zien van eerbied voor de integri
teit van de mens als schepsel Gods. Uiter
aard beïnvloedt dit haar steUingname ook 
in de abortusprobiematiek. Iri de moderne 
maatschappij lijkt er voorts immers een ten
dens te bestaan, die steeds minder respect 
voor de mens als persoon betoont.
Dat lijkt te leiden tot vereenzaming, tot 
meer agressie, tot meer agressieve misda
den, tot daden, die zelfverminking in li
chamelijk en geestelijk opzicht als gevolg 
hebben. Dat zien we nu steeds meer om ons 
heen. Aan ieders eigen verantwoordelijk
heid ten aanzien van zichzelf en de konse- 
kwenties van die daden van zichzelf, wordt 
vaak weinig aandacht gegeven. Toch kan 
aan het gebod tot steun en bijstand aan de 
naaste nauwelijks inhoud worden gegeven 
als men geen verantwoordelijkheid voor 
zichzelf wil dragen.
4) met name ten aanzien van het onderwijs 
haar opstelling kiest door het recht van het 
eigen onderwijs en de kleine samenle
vingsverbanden te onderstrepen en ook 
daar stelt: We vergeten veel te vaak, dat de 
mens vooral in die kleine strukturen leeft. 
Het is de christelijke ,,gemeente” in Pauli
nische zin, waarop de gemeenschap meer is 
gebaseerd dan velen thans kunnen of wiUen 
beseffen. Als wij dat niet in het oog houden, 
tasten we de gezondheid van onze samen
leving aan. De brief van Paulus aan de Ep- 
heziërs is, juist in deze tijd, in hoge mate 
aktueel.

.NATIONALE POLITIEKE POSITIE
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Het zal u niet verbazen, dat de schrijver 
dezes zich in programmatische benadering 
zeer goed kan vinden en zich bij de Noorse 
Kristelige Folke Parti heel erg „thuis” 
voelt.
Als reactie op een televisieuitspraak van de 
huidige premier van de Noorse socialisti
sche partij, waarbij deze vanuit de minder
heidspositie van zijn partij de KFP als mo
gelijke coalitiepartner zag, is door de partij 
geantwoord, dat dan in elk geval aan de 
volgende voorwaarden moest worden vol
daan:
a) regeling van de onderwijskwestie.
b) acceptabele wettelijke regeling van de 
abortus.

c) aanmerkelijke wijziging van de 
sociaal-economische politiek ten aanzien 
van het uitgangspunt van de onderne
mingsgewijze produktie.
Voorlopig lijkt deze coalitie er niet in te 
zitten. De sociaal-democratische minder
heidsregering blijft daarom steunen op de 
meer links van haar staande socialisten en 
communisten.
In de gesprekken over de relatie tot de 
EUCD, die ik piet de commissie buiten
landse zaken van de partij had, was duide
lijk, dat men met verdere toenadering tot 
de EUCD minder moeite heeft dan ten tijde 
van het EEG-referendum.
Aanwezigheid van Noren op EUCD- 
bijeenkomsten lijkt nu mogelijk te worden. 
Kontakten met de Nederlandse christen
democraten zuUen in toenemende mate 
worden gezocht.
Wel wenst men primair sterk de Scandina
vische christen-democratische ontwikke
ling te bevorderen. Een zaak, die juist nu 
sterk speelt, omdat het na lange voorberei
dingen juist zowel in Finland als in Dene
marken gelukt is christen-democraten in 
het parlement te krijgen. En zowel de voor
zitter van de KFP, oud-premier Korvald als 
de secretaris Christianen hebben zich grote 
moeite gegeven voor steun aan met name 
de Deense Kristelige Folke Parti.

De Scandinavische verbondenheid gaat 
boven de Europese uit. Daarom wil men 
ook op de;'eerstkomende Scandinavische 
kristen-democratische bijeenkomst eind 
april in Stockholm opnieuw over de relaties
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in Europees en Scandinavisch verkeer 
spreken.
Cjelet op de sterk toenemende internatio
nale verwevenheid van de belangrijke poli
tieke vraagstukken acht ik versterking van 
de internationale banden tussen de 
christen-democratische partijen van het 
grootste belang.

Kruisinga.

„Christen-demoeraten 
verder op weg naar

socialisten"
,,Als we de vorderingen op de weg naar 
eenheid vergelijken tussen de socialistische 
partijen enerzijds en de christen
democratische partijen anderzijds, dan 
moet
het volgende geconstateerd worden:

de christen-democraten hebben belang
rijk grotere vorderingen gemaakt; 
de christen-democratische partijen zijn 
verder op weg naar een eenheid dan de 
socialistische partijen” .

Aldus de mening van dr. R. J. H. Kruisinga, 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie 
van de CHU. Tijdens een rede, gehouden 
op een CDA-bijeenkomst te Bergen op 
Zoom, constateerde hij, dat het kennelijk 
niet modieus is om de constatering te trek
ken, dat de christen-democratische partijen 
verder op weg zijn. „Nog minder modieus 
is het die constatering uit te spreken” . 
Meermalen heeft dr. Kruisinga tijdens 
spreekbeurten gewezen op de belangrijke 
politieke betekenis van de christen-demo- 
cratie voor de toekomst van Nederland en 
voor de toekomst van Europa. ,,Daarbij 
behoort ook de versterking van de samen
werking” , zei hij te Bergen op Zoom. Hij 
herinnerde daarbij aan de conference van 
KVP, ARP en CHU, anderhalve maand ge
leden op „Woudschoten” te Zeistgehouden 
om overeenstemming te verkrijgen over de 
statuten voor het CDA.
,,Eén ding heeft ook Woudschoten geleerd: 
bij KVP, ARP en CHU is de wü heel duide
lijk aanwezig om - met begrip voor eikaars 
positie - de samenwerking verder uit te 
bouwen. Dat zullen we doen en daarvan 
zullen wij ons ook niet door trieste inciden
ten laten leiden of afleiden. Op Woudscho
ten hebben we afspraken gemaakt. Daarbij 
hebben we aUe drie ook iets moeten ,,inle
veren” . Aan de resultaten van de confe
rence - en die waren werkelijk niet gering - 
zullen we ons houden”, aldus dr. Kruisinga.

ILLUSIE ONTNOMEN
De nieuwe voorzitter van de VVD, mr. F. 
Korthals Altes, betoogde enkele weken ge
leden op het te Breda gehouden congres 

, van zijn partij, dat het CDA maar snel tot, 
stand moet komen omdat dit van belang is 
voor de VVD. ,,Ik wil de heer Korthals 
Altes in zoverre wel een illusie ontnemen, 
dat wij niet bezig zijn het CDA te vormen 
om VVD, PvdA of welke andere partij dan 
ook van dienst te zijn” , zei de christelijk- 
historische fractievoorzitter. ,,Het CDA is 
uitdrukking van onze gezamenlijke in
spanning om te komen tot een krachtige en 
eigentijdse vormgeving van de christen
democratische politiek in Nederland. Wie 
dit ontkent of tracht te bagatelliseren zal bij 
de CHU geen gehoor vinden”.

EIGEN PROGRAM
Dr. Kruisinga herinnerde er aan, dat bij de 
kabinetsformatie in 1972/1973 de „linkse 
drie” de christen-democraten op ongelijk
waardige wijze wilden behandelen. De 
CHU zei toen „neen” . „De CHU zal na
tuurlijk evenzeer niet meewerken aan een 
christen-democratische beweging, die in de 
ogen van de VVD alleen zou dienen om een 
W D-beleid mogelijk te maken”.
Volgens dr. Kruisinga moet in de eerste 
plaats een christelijk-democratisch beleid 
gestalte krijgen. ,,Ons eigen program moet 
primair leidsnoer zijn. Met dit uitgangspunt 
zijn wij bereid na open onderhandelingen 
op basis van gelijkwaardigheid in een situa
tie waarin geen partij de meerderheid haalt, 
onderhandelingen te voeren en tot een 
compromis te komen. Voor ons program, 
daarvoor zullen wij ons inzetten. De 
christen-democratie is een eigen richting, 
die zich nadi-ukkelijk onderscheidt èn van 
socialisme èn van liberalisme.”

H. L.
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Mr. AAarijnen gaf zijn leven in dienst van volk, land en stad
„Marijnen is als het ware in het harnas ge
storven. Zijn leven gaf hij in dienst van zijn 
volk, zijn land en zijn stad” . Deze woorden 
heeft de heerB. Bol, lid van de gemeente
raad van Den Haag, oud-loco-burgemees- 
ter en oud-wethouder van deze stad en 
oud-voorzitter van de redactie van het 
christelijk-historisch weekblad „De Neder
lander” neergeschreven in een herden
kingsartikel over de vorige week zaterdag 
overleden mr. V. G. M. Marijnen. Mr. Ma
rijnen was burgemeester van Den Haag, 
oud-minister van landbouw en visserij, 
oud-minister-president en oud-voorzitter 
van het openbaar lichaam. Hij overleed, na 
een ziekte van enkele weken, in de leeftijd 
van 58 jaar.

De heer Bol, die zijn „In memoriam” 
schreef voor het ochtendblad „Trouw”, 
maakte de heer Marijnen als lid van het 
dagelijks bestuur van Den Haag mee. „Wat 
trok mr. Marijnen tot de zware en aller- 
zwaartse functies van ons land? Niet de

politiek, niet de kans macht te hebben. Hij 
was een geboren bestuurder en dat wilde 
hij: besturen, zich geven aan de ander” , 
aldus de heer Bol.
„In zijn werk boeide de mens mr. Marijnen 
het allermeest. Hij wist zich een begena
digd dienaar van zijn stad, kende zijn grote 
verantwoordelijkheid ten bate van die 
mens, jong of oud, arm of rijk en ongeacht 
de politieke kleur. Daardoor wist hij de in 
zijn Haagse jaren opkomende roem op 
openheid, inspraak en democratisering op 
voor velen verrassende en voorbeeldige 
wijze te accepteren en richting te geven. 
Door het steeds opnieuw zoeken naar sa
menwerking, het bundelen van allen die 
het betere wilden dienen, zocht hij altijd 
opnieuw het overleg met de mens voor die 
mens”, zo schreef de heer Bol.

Premier drs. J. M. den Uyl herdacht mr. 
Marijnen als volgt; „Hij was een con- 
structief-denkende man, die zocht wat ver

enigde. Als minister van landbouw, als 
minister-president en als burgemeester van 
Den Haag was mr. Marijnen een samenbin
dende figuur zonder vijanden” .
Mr. Y. Schoften, oud-minister van justitie 
en oud-staatssecretaris van onderwijs 
schreef in „De Telegraaf” : ,,In mr. Marij
nen heeft Nederland een groot burger ver
loren. Oprechtheid en integriteit kwamen 
in de vele hoge ambten die hij heeft be
kleed, steeds naar voren. Dit viel niet alleen 
degenen op, die nauw met hem samen
werkten, maar het drong in veel wijdere 
kring door in de periode dat hij eerst minis
ter van landbouw en later minister-pre
sident was. Die eigenschappen straalden als 
het ware van hem uit. Zij kwamen tot uiting 
in de wijze, waarop hij zijn ministerschap 
vervulde en bovenal toen hij - nu al weer 
tien jaar geleden - voor een situatie kwam 
te staan die tot een zware constitutionele 
crisis zou hebben kunnen leiden. Juist toen 
de moeilijkheden rond het huwelijk van 
prinses Irene zich voordeden, kwam het er 
op aan niet politicus, maar staatsman te

zijn. Dat hij uit het goede hout was gesne
den, heeft hij toen bewezen” .

Drs. H. A. Korthals, oud-vicepremier en 
oud-minister van verkeer en waterstaat, 
herdacht mr. Marijnen in het „Algemeen 
Dagblad” ; „Marijnen heeft in de samenle
ving op vele belangrijke plaatsen gestaan. 
Daar had zijn woord gezag, omdat het werd 
gesproken door een man, die zich met grote 
ernst verdiepte in de zaken die aan hem 
waren toe vertrouwd en zijn oordeel eerst 
gaf na alle terzake dienende argumenten te 
hebben overwogen. Daarbij wist een ieder 
die met hem te maken had dat het hem 
alleen ging om het belang van de zaak zel
ve, waarover hij in strikte objectiviteit 
wenste te oordelen. Men kon daarom ver
trouwen stellen in zijn oordeel, dat hij bo
vendien met grote Isekwaamheid wist te 
verdedigen” .

H. L.

CDA-studiedag inkomenspolitiek

Overeenstemming noodzaak bestrijding 
onrechtvaardige machtsposities
In het kader van de inkomenspolitiek be
staat er geen aanleiding wijzigingen aan te 
brengen in de kinderbijslagregeling. De 
kinderbijslag vanaf het derde kind zou niet 
kleiner moeten zijn of zelfs worden stopge
zet.
Dit is een van de conclusies van de CDA- 
studiedag over inkomensvorming, vorige 
week zaterdag in Utrecht gehouden, die 
mr. W. Schoften (CHU) als voorzitter van 
de bijeenkomst trok uit de discussies van 
die dag.
Grote overeenstemming bestond er, zo 
stelde mr. Schoften vast, over de noodzaak 
onrechtvaardige machtsposities te bestrij
den. Ter verkrijging van een inkomen die
nen er gelijke startkansen te zijn, en voor 
iedereen moet er een gelijk basisinkomen 
zijn. In de inkomenspolitiek dient grote 
aandacht te worden besteed aan de lagere 
inkomensgroepen, de hogere groepen zou
den bereid moeten zijn daarvoor offers te 
brengen.
Over de verhouding tussen laagste en 
hoogste inkomens sprak de vergadering 
zich niet expliciet uit, temeer daar het een 
studiedag betrof, waar hoofdlijnen getrok
ken moesten worden.
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MAATOEGELEN GEVRAAGD
Prof. dr. J. W. van Hulst, voorzitter van de 
Eerste Kamerfractie van de CHU, heeft 
staatssecretaris Klein van onderwijs schrif
telijk gevraagd met het college van bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam over
leg te plegen over het treffen van maatrege
len om een dusdanige bestuurlijke struc
tuur te waarborgen dat het onderwijs zo 
kan functioneren dat de thans studerenden 

. straks een optimale- kans hebben op een 
redelijke maatschappelijke positie.
De senator vroeg de bewindsman of het 
waar is dat de hoogleraar in de subfaculteit 
andragologie van de Amsterdamse univer
siteit, dr. A. J. Nijk, zijn functie neerlegde, 
en voorts of het waar is dat dr. Nijk tijdens 
een urenlang gesprek met het college van 
bestuur een dringend beroep deed een einde 
te maken aan de onderwijskundige chaos, 
de „bestuurlijke janboel” en het misbruik 
dat een aantal leden van de functionerende 
bestuursorganen van zijn numerieke 
overmacht maakt.
Ook wil prof. Van Hulst weten of het waar 
is dat de hoogleraar in de subfaculteit socio
logie van de Amsterdamse universiteit dr. 
E. Gouldner eveneens zijn ontslag nam en 
dat deze ontslagaanvrage verband houdt 
met een bestuurlijke chaos in de subfacul
teit.
,,Er dient eindelijk en zo mogelijk definitief 
orde op zaken gesteld te worden in de sub
faculteiten van de faculteit sociale weten
schappen van de Universiteit van Amster
dam, zodat voorkomen wordt dat nog meer 
bekwame wetenschappelijke medewerkers 
om bestuurlijke redenen hun post verla
ten” , aldus prof. Van Hulst in zijn vragen 
aan staatssecretaris Klein.

H. L.

Ten aanzien van openbaarheid van inko
mens had mr. Schoften reserves bespeurd 
als het in individuele zin werd bedoeld, 
maar openheid als het om een functionele 
openbaarheid ging.
Algemeen werd het probleem van de geld
ontwaarding en inflatie als essentieel 
onderkend, voor alle inkomensgroepen. 
De voorlopige resultaten van de studiedag 
zullen door de drie christelijke partijen 
KVP, ARP en CHU verder worden uitge
werkt en een rol spelen in de reactie op de 
aangekondigde regeringsnota over 
inkomenspolitiek.

RECHTSGROND
Naarmate de situatie zich voordoet dat er 
minder te verdelen is, neemt de rechts
grond voor de invoering van een maximum 
inkomen toe. Dit zei prof. dr. B. Goud
zwaard, hoogleraar economie in zijn inlei
ding. In zijn betoog pleitté prof. Goud
zwaard voor het aanvaarden van een reële 
inkomensvermindering door in ieder geval 
de prijsstijgingen die voortvloeien uit 
milieu- en energiekosten niet in de com
pensatie te indexeren. „Ik geloof dat de 
vakbeweging hier voor „in” is, als zij op 
haar beurt het maximum inkomen aan de 
orde mag stellen” .
De hoogleraar is van mening, dat de inflatie 
centraal moet staan bij het voeren van een 
inkomensbeleid: „We kunnen niet heen om 
de bestrijding van inflatie” . Ook de structu
rele werkloosheid heeft alles te maken met 
inkomens: zo zouden de salarissen van 
academici best wat lager kunnen, en moe
ten de verschillen tussen looninkomens en . 
andere inkomens worden bezien.

TWEE POLEN
Vanuit deze twee polen, zo zei prof. 
Goudzwaard, dienen we een ander 
inkomensbeleid te bezien, een beleid dat 
op aUe inkomens betrekking heeft en 
waarbij het overheidsingrijpen toeneemt. 
Drs. G. Gerritse, economisch stafmede
werker op het departement van landbouw 
en visserij, verdedigde het standpunt van 
een zo gelijk mogelijke inkomensverdeling 
waarbij de norm de ontplooiingsfunctie van 
het inkomen is voor de individu. ,,We kun
nen nu wel aannemen dat met het afromen 
van inkomens de arbeidsinspanning af
neemt, maar het hoeft niet zo te zijn. Er is 
een individuele verantwoordelijkheid om 
de medemens de kans te geven zich te ont
plooien. Gelijke startkansen zijn er nog 
niet, het gaat erom gelijk de finish te kun
nen bereiken”, aldus drs. Gerritse.
Voor een bewust inkomensbeleid acht hij 
ook de openbaarheid van inkomens nood
zakelijk: Wil iedereen een kans hebben om 
mee te spreken óver de verdelings- 
afspraken, dan moet het beleid alle inko
mens omvatten.
Hoewel hij de rol van het bedrijfsleven niet 
ontkent ten- aanzien van de inkomens- 
politiek(CAP, prijsstelling), vindt drs. Ger
ritse dat met name voor de vaststelling van 
de algemene normen voor een inkomens
verdeling de overheid een grotere rol heeft. 
De overheid kan daarbij al naar gelang de

situatie richtinggevend, beïnvloedend of 
ingrijpend optreden.

WEZENLIJK
„Of je de inkomensverhouding kunt ver
anderen hangt samen met de mogelijk
heden van de economische groei. Willen 
we tot inkomensverhoudingen komen, dan 
is die economische groei nodig.” Aldus 
CNV-voorzitter J. Lanser, in de forum
discussie op de studiedag.

Om de scheve verhoudingen in inkomens 
te kunnen rechttrekken, achtte de heer 
Lanser de medezegenschap, de industriële 
democratie, een van de meest wezenlijke

punten. „Als die niet goed is, dan heeft dat 
mede de ongelijke inkomensverdeling tot 
gevolg. Er zijn nog steeds mensen die op 
grond van hun machtspositie in de bedrij
ven over de hoogte van hun eigen inko
mens kunnen beslissen. Die monopolie
posities zullen afnemen, naarmate de men
sen niet alleen bij hun werk worden be
trokken, maar ook meer bij wat ze er voor 
krijgen”.
Over de invoering van een maximum- 
inkomen zei de heer Lanser dat hij dit niet 
principieel te veroordelen vindt, maar hij 
twijfelde aan de praktische uitvoer
baarheid, ,,de zondigheid 'mn de mens 
kennend” .
Wat de openbaarheid van inkomens be
treft, staat hem de gedachte aan, dat men de 
gelegenheid moet hebben te weten wat ie
mand verdient. Dat zou men dan bij de 
inspecteur van de belastingen moeten aan
vragen, met opgaaf van de reden.

H. L.

IN MEMORIAM
MR. V. G. M. MARIJNEN
Toen mr. Y. Schoften mij zaterdagavond opbelde om te zeggen, dat „Vic” was 
overleden ging er een schok door mij heen. Ineens stond Victor Marijnen weer 
voor mij, zoals ik hem voor het laatst op 1 februari jongstleden nog gezien had. 
Wel viel mij zijn kleur op, die me niet beviel. Maar ja, dat was al zo lang zo. We 
wisten allemaal, dat hij van alles mankeerde, maar als iemand met opgewekt
heid zijn werk doet, dan pieker je er verder niet over. Als ik nu alle in 
memoriam-artikelen lees, dan zeg ik ja en toch was hij anders. Victor Marijnen 
was wars van de show. Hij zocht de publiciteit niet, hij ging liever werken op het 
stadhuis. Daar werd hij gewaardeerd om zijn ijver en zijn doorzettingsvermo
gen. Maar als er niet aan te ontkomen viel, dan was hij toch ook weer blijmoedig 
bezig met de representatie. En dat is wat in Den Haag. Een vorige burgemeester 
zei mij eens: „Je hebt iedere dag enige lunches en diners af te zeggen, want je 
kunt er maar bij. één tegelijk zijn. Bovendien zijn er nog de nodige „cocktails” af 
te lopen. Iedereen verwacht dat de burgemeester van Den Haag overal bij is. In 
wezen is hij daar nr. 100. Want de regering, het corps diplomatique, de provin
cie, alles gaat voor en dan komt er nog eens de burgemeester van Den Haag. 
Maar o wee, als hij er niet komt, dan waait er wat” .
Marijnen had al deze verplichtingen tot een minimum teruggebracht, hij was er 
geen man voor, en hij kon het met zijn gezondheid niet opbrengen. Maar als het 
de belangen van de gemeente ’s-Gravenhage betrof, stond hij met al zijn krach
ten op de bres.

Als minister-president heb ik hem bewonderd in de moeilijkheden rondom 
prinses Irene. Voor hem als Katholiek was het extra moeilijk, maar hij zag de 
situatie goed in, en heeft dit staatsrechtelijk goed opgelost. Hoeveel werk en 
inspanning hij hieraan gegeven heeft, weten we niet. We kennen slechts flarden 
van het verhaal. Dat het hem zeer aangreep heb ik zelf meegemaakt toen ik als 
waarnemend fractievoorzitter hem hoorde spreken in een besloten vergadering 
van de president van de Tweede Kamer met de fractievoorzitters van de grote 
partijen en de vier betrokken ministers. Dat een minister-president het konink
rijk zd bij elkaar houdt, is op zichzelf al een onvergankelijke verdienste. Daar
voor komt hem de dank van het vaderland toe. Er is nooit iets van naar buiten 
gekomen. Marijnen was er de man niet naar om wat te vertellen, of zichzelf op 
de borst te slaan.

Zijn gezin zal hem intens missen. Zijn vrouw en kinderen, dat was zijn alles. 
Maar als zo’n man en vader wegvalt is de klap extra hard. Moge God hen nabij 
zijn en vooral zijn vrouw sterken in de eenzaamheid, die komen gaat.
Er zal behalve het verlies van haar rfian veel veranderen in haar leven en dat is 
bij elkaar zwaar om te verwerken. Maar zij zal zich gedragen weten door de 
liefde en het meeleven van velen.

C. W. I. WttewaaU van Stoetwegen.



VRIJDAG 11 APRIL 1975

ZONDER COMMENTAAR
Uit de Handelingen van de Eerste Ka
mer van 4 maart 1975: de heer De 
Vries (CHU): mijnheer de voorzitter! 
De in de memorie van toelichting aan- 
gekondigde en inmiddels gerealiseerde 
oprichting van de Stichting voor de 
leerplanontwikkeling heeft veel stof 
doen opwaaien. Op de voorpagina van 
,jHet Schoolblad” , een uitgave van de 
bij het N W  aangesloten Algemene 
Bond van Onderwijzend Personeel, 
stond op 17 oktober j.1. een artikel met 
de titel „minister in de klem” en de 
ondertitel „Beleid kan standen” . Ik ci
teer: „Juist op de essentiële punten van 
de onderwijsvernieuwing, juist waar 
het beleid betrekking heeft op de in- 
houd van het onderwijs, daar komt de 
minister in de problemen. De hele toe
stand rondom de Stichting Leerplan
ontwikkeling met een totaal overbo
dige en daarom demagogische interpel
latie van de CHU-er Van Leijenhorst - 
u begrijpt, mijnheer de voorzitter, dat 
ik nog steeds uit ,,Het Schoolblad” ci
teer! - is daar een goed voorbeeld van. 
De minister zit in de klem. Aan de ene 
kant heeft hij zich verplicht volgens het 
overlegbeginsel te werk te gaan, aan de 
andere kant vragen vooral de confes
sionele organisaties op grond van de 
„heihge” vrijheid van onderwijs een 
soort vetorecht. In het geval van de

SLO heeft de minister moeten toege
ven met extra bestuursplaatsen en spe
ciale garanties in de statuten” .
De „confessionele organisaties” zijn 
het antwoord niet schuldig gebleven. 
De redactie van het „PCBO-blad” zei 
in het nummer van 6 november onder 
meer: „Wij hebben ernstig bezwaar 
tegen de zinsnede dat de confessionele 
organisaties op grond van de „heilige” 
vrijheid van onderwijs bepaalde claims 
op tafel zouden leggen. Wij kennen in 
Nederland een grondwettelijk gefun
deerde onderwijsvrijheid. Wij wensen 
daar nadrukkelijk ook voor de toe
komst inhoud aan te geven. . . Wij 
hebben er behoefte aan er met nadruk 
op te wijzen dat wij van minister Van 
Kemenade en de zijnen verwachten, 
dat hij bij het ontwikkelen van zijn 
voorstellen vanaf het begin rekening 
houdt met de Nederlandse onderwijs
vrijheid, opdat hij niet gedwongen 
wordt zijn planning via een tijdro
vende procedure aan te passen. Wan
neer minister Van Kemenade in de 
klem zou blijken te komen, is dat pri
mair te wijten aan zijn eigen opstel
ling” .
Ik zou het zeer op prijs steUen, ais de 
minister onomwonden zou willen ver
klaren aan welke kant hij staat bij deze 
naar aanleiding van de door hem ge

creëerde Stichting voor de Leerplan
ontwikkeling in de onderwijswereld 
ontstane controverse: aan de kant van 
het „Schoolblad” of aan die van het 
„PCBO-blad” . Minister Van Kemena
de: Dit is een soort mutiple choice, be
grijp ik.
De heer De Vries (CHU): Dit is mder- 
daad een eenvoudige mutiple choice 
met 50 procent kans op succes.

Uit de Handelingen van de Eerste Ka
mer van 11 maart 1975: De heer De 
Vries (CHU): mijnheer de voorzitter! 
Mijn aandeel in deze replieken kan 
kort zijn. . . De enige reden waarom ik 
nu het woord voer, is dat drie door mij 
gestelde vragen onbeantwoord zijn 
gebleven. Deze betreffen de postver
binding tussen het departement en de 
onderwijsraad, de consequenties van 
de leerplanontwikkeling voor het 
godsdienstonderwijs en de catechese 
en het standpunt van de minister ten 
aanzien van de polemiek over de 
vrijheid van onderwijs, gevoerd naar 
aanleiding van de leerplanontwikke
ling tussen de weekbladen van de 
ABOP en de PCBO in oktober en no
vember 1974. De minister herinnert ’t 
zich wel: ik bedoel de mutiple choice! 
Ik zou het op prijs stellen als de minis
ter alsnog zou willen antwoorden. Wat 
de laatste vraag betreft, kan ik zeggen.

dat deze nog steeds actueel is, hetgeen 
bhjkt uit het commentaar, getiteld 
„Die confessionelen toch” , dat de 
voorzitter van het KOV, de heer Knip
pen, in het Katholiek Schoolblad van 8 
maart - drie dagen geleden - heeft ge
geven op publikaties in „Het Vrije 
Volk” van 17 en 18 februari, waarin 
opnieuw, ditmaal naar aanleiding van 
de schoolbegeleiding, een aanval 
wordt gedaan op de confessionele or
ganisaties als hoeders van de vrijheid 
van onderwijs. „Van Kemenade stoot 
zijn hoofd tegen de oersolide, hard
houten deur van het confessionele bas
tion” , aldus, volgens de heer Knippen, 
de onderwijsredactie van „Het Vrije 
Volk” . Het wordt, mijnheer de voor
zitter, mijns inziens tijd, dat de minis
ter eens duidelijk stelt hoe hij over uit
spraken als deze, afkomstig van met 
hem bevriende zijde, denkt.
Minister Van Kemenade: De heer De 
Vries heeft mij gevraagd, of het contact 
tussen het departement en de onder
wijsraad goed is. Ik ben geneigd te zeg
gen, dat het uitstekend is.
Hij heeft mij bovendien gevraagd, mijn 
mutiple choice in te vullen. Ik vind dat 
wat moeilijk. De heer De Vries zal ook 
altijd moeite hebben als in een enquête 
wordt gevraagd met „ja” en ,,neen” te 
antwoorden. Ik heb altijd behoefte aan 
een derde mogelijkheid: geen mening. 
Maar goed, ik laat dat dan maar. Het 
zat niet in de vraag.

CNV laat zich niet buiten spel zetten
door J. Lanser, voorzitter CNV

Het staat er blijkbaar niet zo best voor met 
de samenwerking binnen de Nederlandse 
vakbeweging. Er zijn voortekenen van een 
komende machtsstrijd tussen vakbonden 
onderling.
Het is de laatste weken wel duidelijk ge
worden dat de Industriebond van het NVV 
er openlijk op uit is het CNV buiten spel te 
zetten. Via de pers kregen we ónder meer 
te horen:
- een eventuele federatie van N W  en NKV 

zal alle samenwerking met het CNV 
moeten beëindigen, anders haakt de In
dustriebond NVV onverbiddelijk af;

- of een dergelijke opstelling het einde 
betekent van de chririelijke vakbeweging 
is geen punt waar die bond zich druk om 
zal maken, want het slagen van zo’n fede
ratie vindt men veel belangrijker;

- het CNV heeft gekozen voor een zelf
standige lijn en „dat zullen ze weten 
ook” .

Kort daarop volgde een soort oorlogs
verklaring aan het kapitalisme, waarin 
grote en sociale conflicten in het vooruit
zicht werden gesteld. En daarbij werd ge
zegd: „Wij zijn dan ook niet bereid een 
buiging naar het kapitaal te maken en de 
onvolkomenheden van dit stelsel voor lief 
te nemen, zoals CNV-collega Lanser” . 
Daarom kan voor de Industriebond NVV 
het CNV geen partner in de federatie zijn.

DUIDELIJK STAALTJE

Dit is een duidelijk staaltje van pure polari
satie. Blijkbaar moeten op deze manier 
binnen de vakbeweging de tegenstellingen 
op de spits gedreven worden. Want dat 
doet men, als één bond probeert onder het 
motto van ,,buigen of barsten” zijn wil op 
te leggen aan organisaties die een andere 
opvatting hebben van een democratische 
inrichting van de maatschappij.
Het kan niet duidelijk genoeg worden ge
zegd; het CNV past ervoor om onder dat 
juk door te gaan. Ons wordt verweten dat 
we hebben gekozen voor de zelfstandige 
lijn. Dat hebben we inderdaad gedaan. Het 
CNV wil graag met anderen samenwerken, 
maar is niet bereid zijn eigen karakter prijs 
te geven. Dat vragen wij van anderen niet. 
En wij menen dat anderen dit ook niet van 
ons mogen vergen. Wie dat toch doet geeft 
blijk van verregaande onverdraagzaam
heid die lijnrecht in strijd is met wat wij 
onder democratische samenwerking ver
staan.
Niemand hoeft de illusie te hebben dat het 
CNV zich op een dergelijke manier buiten 
spel zal laten zetten. Wij hebben een derge
lijke strijd niet gezocht, maar als we daar
toe worden gedwongen zullen we die niet 
uit de weg gaan.

NIET ONTWIJKEN

Die strijd mogen we dan ook niet ontwij

ken. Het wordt immers steeds duidelijker 
dat het niet aUeen om een verschil in opvat
ting over methoden van samenwerking tus
sen vakbonden gaat. De verschillen gaan 
veel dieper. In feite worden op het ogenblik 
weer oude strijdvragen opgerakeld die in 
de eerste jaren van de vakbeweging al tot 
ernstige verdeeldheid en felle strijd hebben 
geleid. Ook nu gaat het weer over het 
bestaansrecht van de christelijke vakbewe
ging en wordt aan het oude geschil over 
klassestrijd en overleg nieuw leven inge
blazen.
Wat de laatste weken is gebeurd staat niet 
op zichzelf. W e moeten het zien tegen de 
achtergrond van toenemende activiteiten 
van bepaalde stromingen die de Neder
landse samenleving veel zwarter afschilde
ren dan ze is. Men spreekt over uitbuiting 
en onderdrukking alsof we in Nederland 
nog zouden leven onder de barre kapitalis
tische overheersing van een eeuw geleden. 
Op grond van dat vervalste, onware beeld 
wordt - al is het in andere woorden - op
nieuw de revolutie gepredikt van het prole
tariaat, dat het kapitalisme omver moet 
werpen om op de puinhopen daarvan een 
nieuwe samenleving op te bouwen.
Maar dat proletariaat bestaat in Nederland 
al lang niet meer. En dat barre kapitalisme 
evenmin.
De Nederlandse werknemer is geen on
mondige loonslaaf, geen willoos slachtoffer 
van gewetenloze uitbuiting. Die tijd is lang 
voorbij. Wie nuchter om zich heen kijkt 
moet erkennen dat er - vooral dank zij het 
werk van de vakbeweging - al heel erg veel 
veranderd is.
De positie van de Nederlandse werknemer 
is, vergeleken met het verleden, aanzienlijk 
verbeterd en versterkt. Op alle mogelijke 
manieren oefent hij invloed uit op de gang 
van zaken in de samenleving, zij het dat die 
invloed nationaal en in de bedrijfstakken 
groter is dan in de afzonderlijke onderne
mingen.
Natuurlijk is er nog veel mis. Natuurlijk 
moet de invloed van de werknemers op de 
besluitvorming binnen de bedrijven nog 
aanzienlijk worden vergroot, 
zieidijk worden vergroot.

SAMEN

Het CNV heeft daar duidelijke opvattingen 
over. Wij menen dat er snel gemeenschap
pelijke ondernemingsbesturen moeten 
komen. Wij menen dat werkgevers en 
werknemers samen in de bedrijven de 
dienst moeten uitmaken, in verantwoorde
lijkheid voor en tegenover elkaar. Dat is de 
logische uitbouw van de overlegmaat- 
schappij, waarmee we al een goed eind op 
weg zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat dit doel kan 
worden bereikt wanneer we als vakbewe
ging in goede onderlinge samenwerking 
verder werken vanuit de positie die in de

loop der jaren werd opgebouwd. Maar wie 
het bestaande wil slopen vernietigt de re
sultaten van jarenlang vakbondswerk 
waardoor de werknemers een bepaalde in
vloed hebben gekregen.
Ook de christelijke vakbeweging ontkent 
niet dat er situaties zijn waarin omverwer
ping van het bestaande de enig mogelijke 
oplossing is. Dat zijn situaties van bittere 
armoede, grove uitbuiting, volslagen on
mondigheid en harde onderdrukking. 
Maar is dat de situatie in 1975 in Neder
land? Wie daar ,,ja” op zegt pleegt een 
soort volksverlakkerij en wekt de indruk de 
politieke systemen en dogma’s belangrijker 
te vinden dan het welzijn van de mensen 
om wie het gaat.
Het wil er bij mij niet in dat het gros van de 
Nederlandse werknemers zich door kreten 
en leuzen van allerlei groepen een rad voor 
de ogen wil laten draaien. En ik geloof niet 
dat grote delen van de Nederlandse vak
beweging zich voor dit karretje zullen laten 
spannen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meerderheid van de Nederlandse werkne
mers daarvoor te nuchter is en genoeg zin 
voor realiteit heeft om te kiezen voor een 
wijze van vernieuwing die beter bij de Ne
derlandse volksaard en bij de feitelijke si
tuatie past.

. De maatschappelijke situatie in Nederland 
is misschien nog het best te vergelijken met 
de toestanden in oude stadswijken. Jaren
lang is de totale afbraak, de kaalslag, als 
hoogste wijsheid gepredikt. Eerst al het 
oude afbreken, tot de fundamenten toe, om 
plaats te maken voor nieuwbouw, was het 
parool.
Er waren inderdaad miserabele krotten

wijken waar dat de enige oplossing was. 
Maar er zijn ook heel veel oude wijken en 
buurten, waar men dat beslist niet wil. Daar 
kwam men steeds meer tot het besef dat 
kaalslag en nieuwbouw wel een radicale, 
maar ook een zeer onverstandige oplossing 
is. Want met die kaalslag van het bestaande 
zou ook veel waardevols verloren gaan.

VERNIEUWBOUW
Zo ontstond het begrip „vernieuwbouw”. 
Dit is ook de weg die de christelijke vakbe
weging kiest voor de vernieuwing van de 
maatschappij. Om principiële redenen in de 
eerste plaats. Maar ook omdat die weg be
ter, verstandiger en meer verantwoord is. 
De christelijke vakbeweging verzet zich 
tegen het extreme radicalisme dat alleen 
maar kaalslag wil.
De christelijke vakbeweging verzet zich 
even hardnekkig tegen kapitalistische be
houdzucht, die alles maar wil laten zoals 
het is met alle kans dat de maatschappij 
verkrot raakt en verziekt.
De christelijke vakbeweging kiest voor de 
vernieuwbouw, met behoud van wat nog 
goed is en met grondige verbetering van 
wat niet deugt.
De medewerking van iedereen die wil 
meewerken aan de opbouw van een maat
schappij in christelijke geest is nodig. Dat 
wil zeggen; van een maatschappij, waarin 
ieder mens menswaardig kan leven, in 
goede samenwerking met anderen en in het 
besef van onderlinge en gezamenlijke 
verantwoordelij kheid.

(Noot van de redactie: Dit artikel is een 
deel van een te Zutfen gehouden rede.)

Programma werkbezoek Tweede Kamerfractie CHU 

vrijdag I I  april aan provincie Groningen

10.00 -11.30 uur: ontvangst in Motel Terminus Noord te Groningen.
12.15 -13.00 uur; ontvangst in het gemeentehuis van Ulrum door het gemeen
tebestuur van Ulrum.
13.30 -14.45 uur: lunch op de Menkemaborgh te Uithuizen, in aanwezigheid 
van de gemeentebesturen van Uithuizen en Uithuizermeeden.
14.45 uur: vertrek voor een bezoek aan de Eemshaven.
15.30 -16.15 uur: gesprek met het gemeentebestuur van Delfzijl en Bierum'in 
gebouw Noordhorn (tegenover het Eemshotel) te Delfzijl.
16.15 uur: bezoek aan het industrieterrein te Delfzijl.
17.00 - 17.45 uur: gesprek met het gemeentebestuur van Appingedam op 
landgoed Ekenstein.
18.00 uur: diner in Hotel Pax te Delfzijl.
19.30 uur: ledenbijeenkomst te Appingedam, in gebouw Rehoboth, Wijkstraat.
19.30 uur: ledenbijeenkomst te Uithuizermeeden, in gebouw Rehoboth, 
Burchtstraat.
Aan het werkbezoek wordt deelgenomen door de Tweede-Kamerfractie van de 
CHU, de statenleden van de CHU in de provincie Groningen en enkele leden 
van het Kamerkringbestuur Groningen.
’s Avonds splitst het gezelschap in tweeën voor een bezoek aan de vergaderingen 
te Appingedam en Uithuizermeeden.
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W aar gaan w e heen? W an
n eer o v ersch rijd t de m ens 
(Je grenzen , w aarb ij hij nog 
e ch t kan  h ee rsen  over de 
schep p in g ?  T o t hoever k u n 
n en  w e gaan?

D it zijn slech ts en k ele  van de vele  
vragen  d ie rezen tijdens de CDA- 
en erg iecon feren tie  van 25 maart jl. 
waarvan u bijgaand verslag kunt 
lezen .
Ir. A. C. Sjoerdsm a, beh an d elde als 
eerste  in le id er  de hoofd lijnen  van 
h et rapport. H et rapport begin t m et 
een  b eh an d elin g  van de vraag en 
aanbodverhoudingen  van energie  
in  de w ereld  en  in N ederland. De 
progn oses m et a lle voorzich tigheid  
gehanteerd , le id en  to t de con clu sie , 
dat er zich  in  de en ergievoorziening  
k n elp u n ten  gaan voordoen . P o li
tiek e  knelpunten  van econ om isch e  
en  tech n isch e  aard, knelpunten  die 
vragen  om  een  beleid . Een beleid  
dat niet ge ïso leerd  gevoerd  kan 
w orden , maar op gen om en  m oet 
w orden  in  h et to ta le  soc ia le  eco 
n o m isch e  beleid , zoals dat gefor
m uleerd  is in de SE R -d oelstellin gen  
v o l le d ig e  w e r k g e le g e n h e id ;  e co n o 
m is c h e  g ro e i;  e v e n w ic h t ig e  b e ta 
l in g s b a la n s ,  s ta b ie l  p r i j s n iv e a u ;  Re
d e l i j k e  in k o m e n s v e r d e l in g ;
D oor v erlegg in g  van h et accent van  
w elvaart naar w elzijn  k om t er een  
zesd e d o e lste llin g  bij: h et handha
ven  en  vergroten  van d e  leefbaar
heid , in  ruim e zin o.a.<aanvaardbaar 
m ilieu , verantw oorde ruim telijke, 
ordening. D e beleidsm aatregelen  
zu llen  zow el de bep erk in g  van de 
vraag naar en erg ie, a ls de toen e
m ing van h et aanbod van energie  
kunnen om vatten . D e beperking  
van d e vraag naar en erg ie kan in 
b eg in se l op tw ee  p u nten  w orden  
gerich t op verm indering  van het 
energieverbruik  ten  op zich te van 
de h u id ig e  praktijk, maar evenzeer  
in verm indering van  de groei van  
h et energiegebru ik . D it  la a ts te  zo u  
te  r e a l is e r e n  z i j n  d o o r;
H begren zin g  van d e  groei van  
en erg ie -in ten siev e  industrie  
B  v ersch u iv in g  in verkeer en  ver
voer
B teru gw in n in g  en  hergebruik  van  
gron d stoffen  en  m aterialen  
B con tin gen terin g  van energiedra
gers (in nood situ aties).

T o e n e m in g  v a n  h e t  a a n b o d  v a n  
e n e r g ie  z o u  o .a .  k u n n e n  o n ts ta a n  
d o o r:

H verdere o n tg in n in g  van  fo ss ie le  
b randstoffen , in cl. n ieu w e tech n ie
k en , zoa ls k o len vergassin g  
II verdere to ep a ss in g  van kern- 
sp lijtin gen erg ie  
B  onderzoek  en  on tw ik k elin g  
S  stru ctu rele  sp re id in g  van  bron
nen , geografisch  en  naar type , maar 
o o k  aan slu iting  van  de energiebron  
en  h et optim aal sp ec ifiek  gebru ik  
van d ie  en ergiebron , zoa ls gas voor  
d e  h u ish ou d elijk e  sector , o lie  voor  
d e transportsector, en  a ls gron d stof  
van  de ch em isch e  in d ustrie , kolen  
en  even t. k ern en erg ie voor elek tri
cite itsop w ek k in g .

( Z ie  v o o r  h e t  C D A - é n e r g ie r a p p o r t  
o o k  d e  rubriek CD A k tu e e l  e ld e r s  
i n  d i t  b la d )

Geen neutraal 
vraagstuk

H et A R P T w eed e K am erlid Van  
H ou w elin gen  trachtte de p o litiek e  
verta lin g  van  h et C DA-rapport op  
gan g  te  brengen.
H et ren tm eestersch ap  is daarvoor 
een  aanzet. Z orgvuld ig  beh eer en  
b eb ou w in g  van deze  aarde m oet 
on s ook  bij h et en erg ieb ele id  le i
d en . Maar n iet alleen  d e  in stan d 
h ou d in g , d e  con serverin g  van de 
gron d stoffen  maar ook  de verd elin g  
m aken  het energ ievraagstuk  tot een  
p o litiek  probleem .
D e w eten sch ap  dat de teg en ste llin g  
tu ssen  rijke en  arm e landen  ook op  
h et oppervlak  van d e  en erg ie  m ani
fe s t  is, te  w eten  enorm e versp illin g  
in  h e t  rijke kam p, tek orten  in  het 
andere d ee l van  d e  w ereld , vraagt 
om  een  p o litiek  antw oord.
W anneer w e  geconfronteerd  w or
d en  m et d e  extrap olatie  van de 
vraag naar en erg ie in  d e  w ereld  en  
h et m anco in  h et aanbod (pg 13 n o
ta) dan m oet n iet a lleen  u itbreid ing  
van  h et aanbod o f  bep erk in g  van  
d e vraag naar en erg ie  on s b ezig
h ou d en . Maar ook  h et vraagstuk  
van  h e t energieverbruik  per per
soo n , en  d e  verd e lin g  daarvan over  
d e  w ereld: z ie  d e  ta b e l b oven  foto.

B o m E N m  D w c m m  o p  a t>A ^m m m E C 0N FM R m nE

Zorgvuldig belleer ea 
bebouwlu ĝ vaa deze aarde 
als leidradea eaergiebeleid

D e verhouding van de energiecon- 
su m p tie  on tw ik k elt zich van 1:10 in 
1970 naar 1:15 in 1985 en  in  h et o n 
gu n stig e  geval verslechtert to t 1:2Ö 
in 2000.
D e co n c lu sies  van d e  Club van  
R om e zijn gekritiseerd  om dat een  
ongew ijzigd  beleid  werd aangeno
m en. D e critici stelden: w e gaan 
h et anders doen. V an H ouw elingen  
leg d e  d e  con feren tie  de vraag voon  
gaan w e het w erkelijk  anders doen?

Discussie

In de d iscu ssiegroep en  waar het 
debat vaak h eftig  verliep , kw am en  
naast een  a lgem en e beoordeling  
van h et rapport aan de orde

■ de relatie van h et energierapport 
m et h et rapport „G erede tw ijfel"
■  de analyse van vraag en aanbod  
en  d e  m ogelijke toek om stige  on t
w ik k elin g
■  de rol van de overheid
U it d e  plenaire a v on d d iscu ssie  d ie  
onder le id in g  van A lbeda stond  een  
paar punten.

Vraag en Aanbod

V anuit de achtergrond van h et rap
port „G erede tw ijfe l” werd in  het 
energierapport een  d u idelijke nor
m ering van d e  on tw ik k elin g  van de  
energievraag gem ist.
D e  w en selijk h eid  werd geu it om  
van u it de verantw oordelijkheid  ten  
op zich te van d e ander te  kom en tot  
een  genorm eerde regulering van  
h et energieverbruik . Een regulering  
van  d e  co n su m p tie  zou dan n iet  
voortkom en  u it d e  noodzaak d e na
tion a le  o f  reg ion ale vraag en  aan
b od verh ou d in gen  van en erg ie  aan 
te  passen . D eze  zou  eerder voort
kom en  u it e en  genorm eerde vraag  
t.w . d e  prim aire en erg ieb eh oefte  
ipér gezin . D e  to ek o m stig e  energie- 
o n tw ik k elin g  zou  gerem d kunnen  
w orden  door d e  m ilieuprob lem a
tiek  d ie  d e versch illen d e  consum p- 
t ien iv ea u ’s m eebrengen . D e veron 
d erste llin g  van  d e  econ o m isch e  
groei d ie  aan d e  vraagontw ikkeling  
ten  gron d slag  lig t, kon w el een s  
strijd ig  zijn m et d e  g ew en ste  over
h ev e lin g  van in d ustrie  naar on t
w ik k elin gslan d en . Ook kan de ge
w en ste  v ersch u iw in g  in  d e  e co n o 
m isch e  activ ite it van  m inder bp de  
con su m p tie  gerich te (w egw erparti
kelen ) produktie  naar m eer d ien st
verlen en d e a c tiv ite it  m et een  „h o
gere” arb eid seth os, (ziekenzorg) tot 
een  andere en ergievraag le id en .
A ls overheid  en  a ls verantw oorde
lijk e  m aatschappij k u n aen  w e ten  
aanzien  van d e  en erg ievoorzien in g  
n iet m eer zeggen: „dat v in d t zich  
w el v a n z e lf ’. In  h e t lich t van het 
ren tm eestersch ap  ’o ek eek  L ubbers  
d e vraag: „is h et ju ist, dat je  van  
ie ts  con su m eert in  de m ate waarin  
ie ts  je  k ost?” A nders gezegd: ,,als 
en erg ie re la tief goedkoop  is, kun je  
daar dan h et m orele  recht aan on t
len en , om  gew oon  naar rato dat je  
p ortem on n ee d ik  is, h et ge ld  aan 
en erg ie  te bested en ?  D ie vraag kun' 
j e  je  a ls ind iv idu  maar ook  als m aat
schappij s te lle n ” .

Kernenergie

D e oneerlijke p erspub likaties die  
m eed eeld en  dat d e  C D A-nota zich  
uitsprak voor to ep a ssin g  van  kern
en erg ie  lok te  een  dergelijke d is 
cu ss ie  op deze con feren tie  natuur
lijk  uit.
D e aarzeling voor de kernenergie  
w ordt ten  d ele  gevoed  door g e v ó é 
le n s  zoals V an H ou w elin gen  die  
sign aleerde. D e  aarzeling voor de, 
on tw ik k elin g  van de tech n o log ie . 
Waar gaan w e heen? W anneer over
schrijd t d e  m en s d e  grenzen, waar
bij hij n og  ech t kan heersen  over  de

ENERGIE CONFERENTIE

Op dinsdag 25 maart j.I. werd in 
D en Haag een  CDA-energiecon- 
ferentie georganiseerd. Ir. A. C. 
Sjoerdsma (directeur Stichting 
Toekom stbeeld der Techniek) 
opende als rapporteur van het CDA  
energierapport de conferentie met 
een  inleiding. T w eede inleider was 
het ARP-Kamerlid Van H ouw elin
gen die de voorm alige KVP- 
voorzitter D e Z eeuw  verving. N a
dien een groepsbespreking m et o.a. 
mr. W agner (pres. dir. Shell), minis
ter Lubbers, prof. A lbeda (forumlei- 
der) en de beide reeds genoem de  
inleiders. ■ Een impressie van deze  
uitstekend bezochte conferentie 
leest u op deze pagina van de hand 
van drs. W. T. van Gelder, voorzit
ter van de Am sterdam se Kamer
centrale van de ARP.

schepp in g?  Is dat nu n og  zo? Tot 
h oe ver  kunnen w e gaan?
M en zal ech ter bij afw ijzing van  
kernenergie zich m oeten  realiseren  
dat m en dan db norm ale en erg ie
bronnen blijft gebruiken , ten  koste  
van on tw ik k elin gslan d en  en  to e
k o m stig e  generaties. K ernenergie is 
n.1. d e  en ig e  n ie t-fo ss ie le  brand
s to f  w aarover en ig e  k en n is is  on t
w ik k eld  en  waarvan voor 2000 to e
p assin g  op  ruim ere schaal m oge
lijk  is. E en k on sek w en tie  d ie m en  
v o lg en s V an H ou w elin gen  w el in 
d e d isc u ss ie  m oet betrekken.
E en co n clu sie  van h et rapport (pag. 
80); ;,K ernreactoren zijn zodan ig
b eve ilig d  dat ook  in  h et u iterst on
w aarschijn lijke geval van  een  ern
stig e  reactorstoring geen  ramp voor  
d e om gev in g  on tstaat” w erd door  
n og al w at d eeln em ers als a lgem een  
geld en d e  ■ Corielusie in  tw ijfel g e 
trokken. ;

Een verdere co n cretisen n g  werd  
g ew en st van d e nota. „Indien  
ech ter  in de k om end e tien  jaar geen  
tech n isch  uitvoerbare en  ook overi
gen s accep tab ele o p lossin g  zou  
w orden gevon d en , dan zou het af
valprobleem  de begrenzing vorm en  
voor de voortgezette  toep assin g  van  
k ernsp lijting op grote schaal”. 
L ubbers sign aleerde in  de N ed er
landse d iscu ss ie  over de en erg ie
voorzien ing, anders dan door fo s
s ie le  brandstof, tw ee kam pen. De 
en e groep w il olie, gas en steen k ool 
vervan gen  door kernenergie en 
aardw arm te als dagdrom erij. De 
andere groep verw erpt kernenergie  
v o lled ig  en  zet al zijn kaarten op de 
alternatieve energiebronnen. „We 
m oeten  op p assen  dat er u iteindelijk  
n iets  geb eu rt” w aarschuw de de  
m inister.
L ubbers onderschrijft d e  stellin g  
dat kernenerg ie n iet zo maar een  
n ieu w e tech n iek  is, maar verder  
gaat, en  daarom  extra verantw oor
d elijk h ed en  aan de overheid  oplegt.

Werkgelegenheid

H et is een  g o ed e  zaak dat ondanks 
d e grote p rob lem atiek  van de 
w erk gelegenh eid  d e  d iscu ssies  toch  
n iet van u it d it gezich tsp u n t w erden  
beheerst. Maar dat d e  internatio
nale verd elin g , de conservering  
voor latere generaties en  d e m ilieu 
prob lem atiek  ongew ijzigd  primair 
b lev en  staan.
D e  n a vo lgen d e co n c lu sie  van  het 
rapport w erd  door d e  conferentie  
dan ook  sterk  on d erstreept t.w.: het 
verd ien t aan b evelin g  een  indus- 
triep lah  op te  ste llen  waarbij met 
de n ieu w e en erg iesitu a tie  rekening  
w ordt gehouden .
H et rapport s te ld e  de vraag o f  de 
N ed erlan d se  ind ustria lisa tie  n ie t te 
een zijd ig  gerich t is  op de kapitaal- 
en  en erg ie-in ten sieve  industrie

V r i j e  m a r k t  la n d e n O n tw ik k e l in g s la n d e n
1970, 1985 2000 1970 1985 2000
157 318 569 13 21 28-51

(xlO® jo u le  per jaar)

P r o te s td e m o n s tr a t ie  te g e n  d e  K a l k a r  k e r n c e n tr a le  i n  h e t  W e s td u i ts e  K a l 
k a r ,  s e p te m b e r  j . l .  O o k  o p  d e  C D A -c o n fe r e n t ie  h a d d e n  d e  g e v a r e n  va r . 
k e r n e n e r g ie  g r o te  a a n d a c h t .

voor prim aire verw erk ing van g e 
ïm porteerde grondstoffen  (de bul- 
industrie) en  o f  n iet m eer nadruk  
dient te w orden gelegd op de tot 
eindprodukt verw erkende, arbeids
in ten siev e  industrie.

D e con feren tie  leek  deze vraag b e
v estigen d  te  beantw oorden en b e
p leitte het gebruik  van de aardgas
bodem  voor deze herstructurering  
in  d e  N ederlandse industrie.

Internationaal

Tw ee in ternationale b lokken, de 
olie-exp orteren de landen en de  
olie-im porterende landen hebben, 
h oew el ze tegen over elkaar staan, 
één  zaak gem een  n.1. zo sn el m oge
lijk hun afhankelijkheid  van de olie  
verm inderen . D e  o lie-exporterende  
landen realiseren  deze w ens door 
van hun tijdelijke „sterkte” -positie  
gebruik te  m aken om  grote so m 
m en geld  in  andere econ om isch e  
activ ite iten  dan olie-exploratie. en  
produktie te investeren .

D e o lie-im porterende landen reali
seren  deze w en s door in te n s ie f  te 
zoek en  naar fo ss ie le  brandstofre- 
serves b innen  hun in v loed sferen  en  
door alternatieve energiebronnen te 
ontw ikkelen .

Kan over de w en selijk h eid  van in 
dustriële  v estig in g  van raffinade
rijen, staalfabrieken  e.d. in het M id
den O osten g ed iscu ssieerd  w orden, 
h et streven  naar onafhankelijkheid  
van b.v. de W est-E uropese landen  
w ordt w el erg duur betaald. D e  
prod u k tiek osten  van een  barrel o lie  
(159 liter) bedragen  $5 - 6 in  de 
N oordzee, terw ijl deze k osten  in 
h et M idden O osten  slech ts 30 d o l
larcent bedragen.

Een v ersch u iv in g  van de econ om i
sche m ach tsverh ou d in gen  als een  
g evo lg  van de sterk gew ijzigd e we- 
reld en erg iesitu atie  w ordt n ie t nega
tie f  beoordeeld  en  kan zelfs vallen  
binnen  een  d o e lste llin g  van de N e
derlandse politiek: 
b e v o r d e r in g  v a n  r e c h tv a a r d ig e  so
c ia le  e n  e c o n o m is c h e  v e r h o u d in g e n  
i n  d e  w e r e ld " .

A nders is  dat m et het sterk e stre
ven  naar on afhankelijkheid  op 
energieterrein . G eeft d e  h og e  prijs 
w aartegen d it m qgelijk  is reeds te  
d enken , er sch u ilt  teven s een  ten 
d en s in naar n ation alism e ten  aan
zien van d e  en erg ievoorzien in g . In
ternationale verbanden  als bijv. de 
E uropese G em een sch ap  zijn voor
a lsn og  n ie t teg en  deze ten densen  
op gew assen . M et de versch u iv in 
gen  in d e  m ilitaire m achtsverhou
d ingen  door de grote w apehaanko- 
pen van A rab ische staten  en  Iran 
en  de open lijk  besproken  m oge
lijkheid  van  een  A m erikaans in
grijpen  in  h et M idden O osten om  
de o lie leveran ties v e ilig  te  ste llen  
vorm t d eze  ten d en s naar nationa
lism e een  verarm ing in  de interna
tionale verhoud ingen .

Besluit

Zijn w e bereid  in ons h u id ige  b e
le id  ruim te te laten  voor aandacht 
voor de toekom st? Zijn w e nu m et 
offers bereid  voor d e toek om st  
m eer zekerheid  te  schepp en ? (Lub
bers, Van H ouw elingen). O f scha
ren w é on s achter h et standpunt  
van de heer W agner, d ie  al dat g e fi
lo so feer  w'el m ooi vond , maar er 
vanuit g in g  dat in  een  dem ocratie , 
h et er toch  op  n eer kom t, dat de  
wal het sch ip  w el zal keren.

Z ijn  w e  b e r e id  d e  e e r s te  v r a a g s te l 
l in g  b e v e s t ig e n d  te  b e a n tw o o r d e n  
d a n  z a l  e r  n o g  h a r d  g e w e r k t  m o e te n  
w o r d e A , o m  d a t  p o l i t i e k e  b e le id  
g o e d  te  k u n n e n  fo r m u le r e n .  A n d e r s  
z u l le n  o n z e  b e s c h o u w in g e n  te g e n  d e  
n u c h te r e  e n  z a k e l i j k  a a n d o e n d e  
v e r k la r in g e n  v a n  i e m a n d  a ls  W a g 
n e r  a f s te k e n ,  a ls  v a g e  z w e v e r ig e  
e n e r z i jd s - a n d e r z i jd s  b e to g e n .

Algemene vergadering CHU mei 1975
Aan de christelijk-historische kiesverenigingen, statenkringverenigingen 
en kamerkringverenigingen wordt meegedeeld, dat de algemene vergade
ring 1975 van de Unie zal worden gehouden op zaterdag 24 mei 1975 te 
Utrecht.
Namen van K andidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad kunnen 
uiterlijk acht weken van te voren worden ingezonden aan het secretariaat 
van de Unie. De volgens rooster aftredende leden van de Unieraad zijn: 
mr. Y. Scholten, ’s-Gravenhage (herkozen in 1971); dr. B.G. Klein 
Wassink, Breukelen (herkozen in 1971); drs. J. van Dis, Hilversum (her

kozen in 1971); drs. A. Oliemans, Dordrecht (herkozen in 1971); A.B, 
Kramer, Breda (gekozen in 1971); mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta, 
Sneek (herkozen in 1971).

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering moeten, voorajen 
van een korte toelichting, voor 1 april 1975 zijn ingediend bij de secretaris 
van de Unie, p/a Wassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

mr. J.L. Janssen van Raay, 
secretaris CHU.
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CH-Tijdschrift met 
gevarieerde inhoud
„Wanneer Van den Bergh, de adjunct- 
secretaris buitenland van de PvdA, en Pen- 
ders, de secretaris van de KVP-Tweede- 
Kamerfractie, meer naar de toekomst kij
ken en minder naar het verleden en wan
neer beiden voor ogen houden dat de be
windslieden die op het internationale vlak 
moeten opereren niet alleen een beleid 
hebben te verdedigen tegenover eigen par
lement en eigen achterban, maar ook 
tegenover buitenlandse collega’s die even 
hardnekkig hun ministriële stoel verdedi
gen als de doorsnee Nederlandse bewinds
man dat pleegt te doen, voorzie ik, althans 
voor wat deze beide discussianten aangaat 
op het buitenlandse beleidsterrein geen 
onoverkomelijke spanningen”. Deze con
clusie heeft het Oud- Tweede-Kamerlid 
voor de CHU, mr. C. A. Bos, getrokken in 
het jongste nummer van het Christe- 
lijk-Historisch Tijdschrift.
In voorgaande nummers van het tijdschrift 
waren aan het woord, over het buitenlands 
beleid van het kabinet-Den Uyl, drs. H. van 
den Bergh en dr. J. H. Penders. Mr. Bos 
vergeleek de beide artikelen. „Aan het slot 
van hun artikelen zijn Penders en Van den 
Bergh tamelijk tevreden. De een omdat hij 
het huidige buitenlands beleid in grote 
trekken een voortzetting vindt van dat on
der vorige kabinetten, de ander omdat hij 
voldoende verschillen constateert die dui
delijk wijzen naar een andere lijn. Hele
maal zonder zorgen zijn zij echter niet; de 
eerste omdat hij er niet helemaal op gerust 
is wat een deel van de socialistische achter
ban nog kan gaan uitspoken, de laatste om
dat hij vindt dat dezelfde achterban het 
beleid op een aantal punten wat kritischer 
moet volgen” , aldus mr. Bos.

„EEN ZESJE”
In het bedoelde nummer van het ,,CH-Tijd- 
schrift” behandelt dr. E. Bleumink, weten
schappelijk hoofdmedewerker aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen, de nota 
over het wetenschapsbeleid, welke minis
ter Trip (PPR) voor wetenschapsbeleid vo
rig jaar uitbracht. „Het proefschrift van 
wetenschapsminister Trip; een zesje” , al
dus het opschrift van de bespreking.
Dr. Bleumink leidde zijn artikel met de vol
gende woorden in: „De minister voor 
wetenschapsbeleid Trip heeft eind vorig 
jaar eindelijk zijn nota uitgebracht. Een lij
vig boekwerk waarvan alleen de rode kaft 
verraadt dat een radikaal aan het woord is. 
De progressieve kranten konden na lezing 
van de samenvatting dan ook nauwelijks

Burgemeester Hellendoorn 

benoemd
Bij Koninklijk besluit is met ingang van 16 
april 1975 benoemd tot burgemeester der 
gemeente HeUendoorn de heer B. H. G. ter 
Haar Romeny, met toekenning van gelijk
tijdig eervol ontslag als burgemeester der 
gemeente Woerden.
De heer Ter Haar Romeny, die 50 jaar is, is 
sinds 1 februari 1966 burgemeester van 
Woerden.
Hij is hervormd en lid van de CHU.

hun teleurstelling onderdrukken. De Stu
dent van decenber 1974 noemt de nota 
,,een magere kluif voor de progressieve 
achterban” en „het voorzichtig pragma
tisme van een machteloze radikaal” . 
Inderdaad, voor wie een beetje in de 
wetenschapswereld thuis is bevat de nota 
niet veel nieuws. Op handige wijze laveert 
de minister tussen de verschillende menin
gen door: de universitaire research laat hij 
ongemoeid; ZWO (organisatie voor zuiver 
wetenschappelijk onderzoek) mag haar 
structuur wat veranderen (zoals door haar
zelf voorgesteld); het aantal sectorraden 
(adviserende en coördinerende lichamen 
voor maatschappelijk relevant of toegepast 
onderzoek) wordt uitgebreid; de verschil
lende ministers blijven het geld verdelen en 
er komen meer ambtenaren bij (research- 
coördinatoren op de verschillende ministe
ries).
Een beleidsnota is het stuk niet, hoogstens 
een structuurrapport.
Op tenminste één punt ben ik het met de 
minister eens. Een gecoördineerd en door
zichtig wetenschapsbeleid is een dringende 
noodzaak. Daarom moet er in politieke 
kring over worden nagedacht en gediscus
sieerd” , aldus dr. Bleumink.

WAARDEVOL
Drs. B. Woelderink, gemeentearchivaris 
van Deventer, schrijft in het tijdschrift over 
de monumentenzorg in Nederland, aan de 
hand van de nota „Monument en samenle
ving” van de sectie Nederland van de Raad 
der Europese gemeenten.
Waarom monumentenzorg? Drs. Woélder- 
ink beantwoordde deze vraag als volgt: 
„Het zich rekenschap geven van zijn verle
den is de grondslag van iedere cultuur. 
Daarom is monumentenzorg geen bewaren 
om het bewaren, maar conserveren met 
een functie van vitaal belang voor een ge
zonde en evenwichtige samenleving. Daar 
komt mij ns inziens nog meer bij. De mens is 
door zijn Schepper met vele gaven begif
tigd.
Zijn de monumenten dan niet te beschou
wen als creaties van het goede in de schep
ping waarvan wij met eerbied kenrtis moe
ten nemen? Niet in extremisme dat heel 
Nederland het liefst als een openlucht
museum zou willen behandelen, maar ook 
zonder lichtvaardigheid die leidt tot achte
loos opzij schuiven van het oude. Zo kan 
monumentenzorg op grond van historische 
en principiële motieven een waardevol 
element in een christelijk-historische 
cultuurpolitiek zijn. Het is mijn wens dat 
bestuurders uit onze kring hun taak ver
staan en bij willen dragen aan een toekomst 
voor ons verleden” , aldus drs. Woelderink.

Tenslotte: de redactie van het „CH- 
Tijdschrift” ruimde een plaats in voor een 
artikel van dr. E. Schroten, wetenschappe
lijk medewerker bij de theologische facul
teit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Dit artikel is de bewerking van een in het 
voorjaar van 1974 geschreven artikel voor 
het blad Eltheto van de Nederlandse 
Christenstudentenvereniging (NCSV). Dr. 
Schroten reageerde met dat artikel op be
schouwingen van WiUibrord Rormes over 
, ,Politiek handelen en christelijk geloof ’ ’, in 
november 1973 geplaatst in Eltheto.

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.

NIEUW  V EN N EP  ■ Telefoon 02526-2277 

ABBEN ES - Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLEN BOUWERS 
BURGERUJKE EN UTIUTEITSBOUW

Belangstellenden in het jongste nummer 
van het „Christelijk Historisch Tijdschrift” , 
een uitgave van de Lohmanstichting, het 
wetenschappelijk centrum van de CHU, 
kunnen een proefnummer aanvragen bij de 
administratie, Wassenaarseweg 7 te Den 
Haag, telefoon 070-246791. Een abonne
ment op dit tweemaandelijks verschijnende 
blad bedraagt f 12,50 per jaar en voor stu
denten f 10,- per jaar.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Waar en wanneer 

spreken CHU-politici ?
Vrijdag 11 april, Appingedam: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Vrijdag 11 april, Uithuizermeeden; T. Tol
man en H. Wisselink.
Zaterdag 12 april. Utrecht Unieraad: dr. R.
J. H. Kruisinga.
Donderdag 17 april, Bruinisse NCVB: mr. i 
H. K. J. Beernink. I
Vrijdag 18 april. Roden: T. Tolman. |
Zaterdag 19 april, Alphen aan de Rijn: Ka- 
merkring Leiden dr. R. J. H. Kruisinga. 
Zaterdag 19 april, Amersfoort: Landelijke 
onderwijsbijeenkomst: drs. G. van Leijen- 
horst.
Zaterdag 19 april, Rotterdam Doelen; 
Lustrumbijeenkomst Nederlandse vereni
gingen van sportgeneeskunde: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Zaterdag 19 april. Ede: Vereniging van CH 
bestuurders en gemeenteraadsleden Gel
derland; H, Wisselink.
Maandag 21 april, Eibergen: H. Wisselink. 
Maandag 21 april, Enschede: CHU dr. R. J.
H. Kruisinga.
Woensdag 23 april. Valkenburg ZH; mr. 
W: Scholten.
Donderdag 24 april, Geldermalsen: mr. H.
K. J. Beernink.
Dinsdag 6 mei, Den Bosch Kamerkring 
CHU: drs. D. F. van der Mei.
Maandag 26 mei: IJsselstein: Politiek café: 
drs. D. F. van der Mei.

CHU zet
vraagtekens achter
energiebeleid
kabinet

j De Tweede-Kamerfractie van de CHU 
■ heeft veel vraagtekens gezet achter het 

energiebeleid van het kabinet-Den Uyl.
I Die vraagtekens zijn blijven bestaan na de 
I CDA-energieconferentie, aan het einde 
! van maart jongstleden te Scheveningen ge

houden.

Tijdens een rede op een CDA-bijeenkomst 
te Bergen op Zoom heeft dr, R. J. H. Krui- 

; singa, de voorzitter van de CHU-fractie in 
i de Tweede Kamer, de gedachten van zijn 

fractie nog eens op een rij gezet.
1. De CHU blijft zich verzetten tegen de 

door het kabinet-Den Uyl voorgestelde 
bouw van drie kernenergiecentrales 
voor 1985,

2. Het lijkt de CHU reëel, dat eerst nog 
twee reactoren op conventionele basis 
gebouwd worden, vooral omdat nog 
nimmer zinnige argumenten tegen deze 
gedachte zijn aangevoerd,

I 3. Twijfel blijft bestaan over de absolute 
I veiligheid bij het gebruik van kernener

gie,
4. Het kabinet geeft inhoudelijk te weinig 

accent aan het milieu- en energiebeleid.

WAAROM?

Onlangs hoorde de vaste Tweede-Kamer- 
commissie voor economische zaken in een 
openbare hoorzitting vertegenwoordigers 
van de oliemaatschappijen Shell, Esso, 
Chevron en BP over de rol van deze maat
schappijen tijdens en na de oliecrisis in de 
winter van 1973/1974. Tijdens zijn rede te 
Bergen op Zoom stelde dr. Kruisinga naar 
aanleiding van het resultaat van deze hoor
zitting de volgende vraag;
„Waarom was het kabinet niet beter geïn
formeerd over het niveau van de wereld- 
oüeproduktie van eind november en de
cember 1973 en van begin januari 1974? 
Dat produktieniveau was, zo blijkt nu, 
normaal!”
Dr. Kruisinga wees er op, dat Nederland en 
ook de Navo, veel geld uitgeven voor 
inlichtingendiensten. „Wat doen die dien
sten eigenlijk? Waarom informeren ze de 
regering niet over zo’n belangrijk gegeven 
als de toevoer van energieprodukten? Be
schikken ze niet over die gegevens. Dat 
mag je nauwelijks aaimemen. Als dat zo 
zou zijn, moeten die diensten beter worden 
geïnstrueerd en georganiseerd. Maar als ze 
wel over de goede gegevens beschikten dan 
moet het kabinet-Den Uyl alsnog verklaren 
waarom het tot een voorstel voor benzine- 
distributie kwam in januari 1974” , aldus dr. 
Kruisinga.

H. L.

BO UW BED R IJF

Fa. C  Spijker
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

★

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

è V e r it e v o g o l  & Zoon. A s s u r a n t i ë n

B Ê Ê B B
Voor nieuw of 

occasion

AUTDMOBIELBEDRIJF

SÜOIES
Csilenbachstraat 1

m ic E i ik
T el. 034S4-16S1

BadbutssTaai 55 
Vlissingen 
Telei. 0B84-4461

Ë
U w  vertrouwen w aard

L E T Z E R  V E N T E V O G E L
M A K E t - . A A R S  M A A T S C H A P

INT6RIEURVERZORGIN' ,? V.

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

KAMERBREED
TAPIJT
4000 m3 in voorraad
KARPETTEN
BEDDEN
GORDIJNSTOFFEN
b a n k s t e l l e n
SLAAPKAMER
AMEUBLEMENTEN
enz.
800 m2 loonruimte
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TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en s traa t
werken 
drainages 
rio leringen 
beplantingen 
w indkeringen en . 
a frasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkru idbestrijd ingen
kle igrond, 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

BETONFABRIEK,VRIJENBAN’
A.M.HOEKE

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

BETONWAREN

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelaridsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

STIJG EN D E OM ZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in uw toonbaak van;

Stroom berg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskiirsus

12 schriftelijke lessen voor 10.

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 (071) 93403.

Stelt u prijs op 

VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

.Woninginrichting N.V.

Laarstraat 12-20 
Zutphen

V oor uw
★  D ie s e lo lie , Benzine, P etro leum , 
i(  Kolen, H u isbrando lie ,
★  Tank-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.
WEST-VARKENOORDSEWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

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

Onroerende goederen - Hypotheken - Taxatiën

AANNEMINGSBEDRIJF

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

ZW IJN D RECH T
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

• tr. ^

HANAB B.' GASLEIDINGEN
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941'^ KABELWERKEN
VEENDAM - Telefoon 05987-7800 ZINKERS
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Redactie: Postbus 8822 - 'sGravenhage-2078 - Administratie: Van Deventerlaan 49 - Voorburg - Giro 70154, tn .v. Stichting Uniepers, Voorburg

Unievoorzitter mr. O. W. A. van Verschuer:

ALS ARP .JA "  ZEGT. WORDT VRAAGTEKEN 

ACHTER CDA UITROEPTEKEN
In de afgelopen week zou bekend worden, 
hoe de anti-revolutionaire kiesverenigin
gen oordelen over de totstandkoming van 
het CDA. De voorzitter van de CHU, mr.
O. W. A. van Verschuer, zei op de vorige 
week zaterdag te Utrecht gehouden verga
dering van de Unieraad, dat hij de uitslag 
van de stemming bij de ARP met groot 
vertrouwen tegemoet zag. „Als ook de 
ARP „ja” zegt, dan wordt het vraagteken, 
dat nu nog achter het CDA staat, veranderd 
in een uitroepteken. Het uitroepteken van 
het appèl op het gehele Nederlandse volk, 
het uitroepteken van met volle kracht 
vooruit”.
De Unievoorzitter zei, dat voor het CDA in 
de naaste toekomst drie belangrijke zaken 
aan de orde komen: het jx)litiek profiel, de 
huishoudelijke zaken en de koers.
Het politiek profiel moet gezien worden in 
het licht van de nota van de contactraad, 
van het gezamenlijk programma bij de vo
rige verkiezingen en van de werkstukken 
van de v/etenschappelijke bureaus van 
KVP, ARP en CHU.

NA DE VERKIEZINGEN
„Het gaat daarbij niet alleen om de poli
tieke bouwstenen van de christen-democra- 
tische weg. Het gaat ook om de problema
tiek na de verkiezingen en het standpunt 
van het CDA daarover”, aldus de Unie
voorzitter. Het CDA zal moeten weten van 
de PvdA hoe zij zich opstellen. Nemen ze 
a&tand van de PPR? Wie zijn de zwakken 
in de samenleving en gaan we door op de 
weg ongelijkheden te verminderen door 
nieuwe ongelijkheden te bewerkstelligen? 
Is men bereid tot een redelijk overleg of 
vlucht men liever in negatief gerichte 
volksfrontachtige tonelen? Blijven de ge
kozen vertegenwoordigers opgezadeld met 
de uitspraken van hun partij die als dictaten 
moeten worden uitgevoerd met als stok 
achter de deur „en anders er uit”.

VRAGEN
Mr. Van Verschuer wees er op, dat het 
CDA niet alleen over het socialisme anno 
1975, maar ook over het liberalisme anno 
1975 enkele vragen te stellen heeft. „Wat is 
de concrete vertaling van het liberalisme in 
een regeerprogramma? Wiegel schijnt het 
liberalisme zo duidelijk te kunnen vertalen 
aldus de oudvoorzitster en de nieuwe 
voorzitter van de W D . Hebben ze ook 
zo’n vertrouwen in het in de praktijk bren
gen van deze woorden? En moeten wij zo’n 
vertrouwen daarin hebben? Ontleent de 
W D  dan werkelijk zijn aanhang aan het 
negativisme ten opzichte van het huidige 
kabinet of stellen zij er iets positiefs tegen
over? Het CDA heeft er recht op om van 
beide andere politieke stromingen duide
lijkheid te krijgen. Het CDA zal zelf ook 
duidelijk aangeven waar ze staan en wat ze 
wel en wat ze niet willen”, aldus de Unie
voorzitter.
Het CD.\ moet in de komende tijd een aan
tal min of meer huishoudelijke zaken rege
len. „Er is in de CHU-organen veel werk te 
doen”, aldus mr. Van Verschuer. Hij 
noemde:
- Het technische voorstel voor de kandida

tenlijst,
- het versterken van de partij- 

organisatorische zaken,
- de werving van rechtstreekse leden.

KRACHT
De werving moet parallel gaan met de ver
sterking van de eigen gelederen. „Voorlo
pig ligt de kracht van het CDA in de kracht 
van de samenstellende delen”, aldus de 
Unievoorzitter. „Wij moeten niet bang zijn 
om ook buiten onze eigen verbanden te 
gaan werken aan de versterking van het 
CDA, maar ons realiseren dat velen die de 
keus niet willen maken tussen de drie par

tijen wel de keus voor het CDA willen ma
ken. Vele jongeren behoren tot deze groep. 
Hoevelen worden door onze slapende 
kiesverenigingen tegengehouden? De hei
lige onrust van de CDA-wind zal hopenlijk 
veel slapenden storen!”
Wat de politieke koers betreft zei Unie
voorzitter Van Verschuer het volgende: 
„In politieke partijen is men geneigd be
paalde conflicten toe te schrijven aan poli
tieke meningsverschillen. Als dé politieke 
koers van^het CDA rond het aftreden van 
De Zeeuw in het geding zou zijn, dan zou 
dat ook onze kwestie nu en hier zijn. Dat dit 
niet het geval is bewijst, dat de politieke 
koers er volledig buiten staat. Hoezeer ook 
wij begaan zijn met de situatie in de KVP 
- een situatie - die ook de CHU gekend heeft 
het heeft niets te maken met de koers en het 
profiel van het CDA”.

SPANNINGSVELD
Een en ander accentueert volgens mr. Van 
Verschuer wel het spanningsveld, waarin 
de partijen verkeren, „het spanningsveld, 
van enerzijds weloverwogen en geloof
waardig met de opbouw van het CDA te 
werk te gaan, en van anderzijds het gevaar 
dat de elastiek en de wervingskracht er uit 
gaan als te lang gewacht wordt.”
De Unievoorzitter gaf uiteraard een korte 
nabeschouwing over de bijzondere alge
mene vergadering van de CHU van vrijdag 
7 februari en zaterdag 8 februari en over de 
conference van KVP, ARP en CHU inzake 
de CDA-statuten. „De conference was niet 
gemakkelijk”, aldus mr. Van Verschuer. 
„Men trekt daaruit dan de conclusie dat een 
CDA dat tot stand komt met kibbelende 
partners een weinig consistent geheel is en 
daarom weinig of geen levenskansen zal 
hebben. Men heeft het volstrekt mis. Wat 
de KVP, ARP en CHU mee naar de confe
rence namen waren zeer wezenlijke din
gen.

leder die dat niet begrijpt en daarover zijn 
schouders ophaalt geeft daar mede bhjk de 
mentaliteit van een groot gedeelte van het 
Nederlandse volk niet te kennen. Wij wen
sen niet een partij, zelfs federatief, in te 
gaan die zich baseert op pragmatische idee- 
en die het in 1975 goed doen.
Waar bleven de partijen waar men anno.. .  
66 of 70 vol enthousiasme over kon lezen? 
Wij wensen ons niet te baseren op het nega
tivisme t.o.v. andere partijen, overigens 
waar gaan ze na ons heen?

Wij wensen een eigen christen-democrati- 
sche weg. Die weg hoeft niet en zal niet 
altijd in het verlengde van de wegen van 
KVP, ARP en CHU liggen. Wij willen we
tenop welke krach tb ron die ons moet voort
stuwen op die weg wij ons beroepen wil
len. Daarom was de conference nuttig en is 
datgene wat nu moeilijk tot stand komt een 
beperking van de mogelijkheden later uit te 
glijden”.

INLOSSEN
Twee resultaten van de conference noemde 
de Unievoorzitter met name. „De bijbel is 
in een voetnoot vastgelegd, daarin zit een 
mooie symboliek”. Wat de beslissing over 
de ene lijst voor de Tweede- 
Kamerverkiezingen betreft (uiterlijk sep
tember 1976 beslissen) zei mr. Van Ver
schuer, dat de totstandkoming van zo’n lijst 
niet door de een of andere burger kan wor
den tegengehouden. „Wij, dat wil zeggen 
KVP, ARP en CHU, en niemand anders, 
maken dit uit. De voorwaarde van vol
doende politieke identiteit kunnen wij in
lossen en willen wij inlossen”. 
Samenvattend zei de Unievoorzitter: „Niet 
iedereen was tevreden met de resultaten 
van de conference”. En hij had het idee, dat 
de beschikbare pijn eerlijk verdeeld werd.

H. L.

Commentaar CHU-fractie op PvdA<ongres

„Waarom vermeden over vraagstukken 
van binnenlandse politiek te praten?"

„Het is opvallend, dat in tegenstelling tot 
de Unieraad van de CHU vorige week za
terdag het congres van de PvdA zich op 
hetzelfde tijdstip niet bezig hield met de 
binnenlandse politiek. De PvdA sprak over 
de buitenlandse politiek, juist nu er op het 
terrein van de binnenlandse politiek onge
kend grote problemen zijn.
De vraagstukken hier zijn vooral van so
ciale aard”. Aldus het commentaar, dat dr. 
R. J. H. Kruisinga, namens de CHU-fractie 
in de Tweede Kamer, aan het begin van 
deze week gaf op het driedaagse congres 
van de PvdA, dat vorige week zaterdag 
afgesloten werd. „Waarom vermijdt een 
socialistische partij te praten over de vraag
stukken van sociale aard? Omdat ze aan de 
regering is kan die partij daaraan het 
meeste doen”, zo luidde het commentaar, 
dat vervolgens luidde:
* Op bestrijding van de werkeloosheid,

van de geldontwaarding, en op het tegen
gaan van de stijging van de faillissementen 
van veel kleine bedrij^es moet het kabi
netsbeleid in de eerste plaats worden ge
richt. Waarom zijn juist die zaken niet aan 
de orde gesteld?
* Actieve vredespolitiek is van het groot
ste belang. Ook de CHU wenst die actieve 
vredespolitiek. Bij de begroting van buiten
landse zaken heeft de CHU erop gewezen, 
dat de vredespolitiek in de VN van dit ka
binet in de gespecialiseerde organen van de 
VN niet actief genoeg is. Herhaaldelijk 
heeft juist de CHU gevraagd om spoedige 
indiening van de nota vredesbeleid van dit 
kabinet. Die blijft echter steeds uit. Daar
over spreekt het congres niet.
* Wel is er een defensienota van het kabi- 
net-Den Uyl ondertekend onder meer door 
de PvdA - minister Vredeling en PvdA - 
staatssecretaris Stemerding. Die nota is

aanvaard door_de PvdA-Tweede-Kamer- 
fractie.
SCHUNVERTONING?
* Het congres lijkt daarom veel op een 
schijnvertoning. Het spreekt niet over le
vensgrote binnenlandse vraagstukken. 
Daar moet het kabinet-Den Uyl in de eerste 
plaats een oplossing voor vinden. Over die 
belangrijke zaken wil de PvdA kennelijk 
geen crisis. Is het gevoerde beleid daar te 
kwetsbaar? Ook voor zijn meest fervente 
aanhangers? Het buitenlands beleid lijkt als 
rookgordijn te worden gebruikt om vraag
stukken als werkeloosheid, geldont
waarding en faillissementen en land- en 
tuinbouw en middenstand niet te bespre
ken. Een dergelijke afleidingsmanoeuvre 
zou de CHU nooit accepteren. Het lijkt er
op, dat er een aantal verplichte politieke ri
tuele dansel zijn opgevoerd. Rituele dansen.

zoals we die in deze kabinetsperiode 
wel eens eerder ook van de PvdA hebben 
gezien.
* De regeringspartij de PvdA moet niet 
proberen door op een tweejaarlijks congres 
praktisch uitsluitend over de buitenlandse 
problemen te spreken, de binnenlandse 
vraagstukken te verdoezelen.

ONVOORSTELBAAR
* De binnenlandse vraagstukken zijn erg 
groot. En daar moet dit kabinet-Den Uyl nu 
iets aan doen. De kiezers hadden het recht 
daarover iets te horen. De Unieraad van de 
CHU was daarover ontevreden. Tezelfder
tijd zweeg de PvdA erover. Dat acht de 
CHU onvoorstelbaar.
Tot zover het CHU-commentaar op het re
cente PvdA-congres.

H.L.
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PARLEMENTARIA
Piket in Senaat:

Volksgezondheidsbeleid 
is weinig vastomlijnd
„Een vastomlijnd beleid is helaas nog niet 
te bespeuren. Als deze bewindslieden de 
parlementaire rit uitzitten is echter nog een 
ruime periode voorhandèn voor beleids
ombuiging of beleidsvorming”. Dit zei mr.
F. H. Piket, die namens de frakties van 
KVP, ARP en CHU vorige week in de Eer
ste Kamer sprak over het onderdeel volks
gezondheid, bij het beleidsdebat over 
Volksgezondheid en MUieuhygiene. 
Spreker wees op de personeelsstop en de 
bouwstop voor ziekenhuizen. Deze was af- 
gekondigd om het accent op de eerste lijns 
geneeskunde te leggen. Nu de bouw- en 
personeelsstop is opgeheven blijft de visie 
op de eerste lijnsgeneeskunde echter nog 
uit. In dit verband noemde Piket ook de 
problemen die zich rond het ambulance

vervoer voordoen. Hij zei de indruk te

hebben dat het beleid te onzeker en te on
duidelijk is waardoor de onzekerheid weer 
wordt overgedragen op anderen die in de 
gezondheidszorg werkzaam zijn.
Piket vroeg zich af of de structurering van 
de volksgezondheid niet wordt bemoeilijkt 
doordat het kabinet nog geen duidelijke 
beleidslijnen heeft getrokken over de toe
komstige bestuurlijke ontwikkelingen in 
ons land. Op een aantal punten bestaan nog 
steeds onvolledige regelingen. Spreker 
wees daarbij op de afbouw van de AWBZ- 
oktoberregeüng; de gang van zaken rond 
de „eigen bijdrage-regeling van de AWBZ” 
achtte hij niet gelukkig. Hij vroeg voorts 
aandacht voor de ziekenfondsverzekering 
voor bejaarden en de beleidsvisie inzake de 
gezondheidszorg voor buitenlandse werk
nemers.

ZIEKENHUISVOORZIENINGEN
Nadere informatie achtte spreker nodig 
over de trage inwerkingstelling van de Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen. Hij drong aan 
op zo spoedig mogelijke inwerkingtreding 
van deze wet. Reeds lang wordt ook ge
wacht op de aangekondigde wijziging van 
de wet Ziekenhuistarieven.
Piket vroeg zich af of de relatie tussen de 
overheid en de Nationale Ziekenhuisraad 
wel optimaal is. Zijns inziens wordt deze 
Raad te veel in het defensief gedrongen.

DECLARATIES
Over de kwestie van de te hoge declaraties 
van medewerkers van ziekenfondsen 
merkte Piket op dat volgens de christen
democratische frakties het ontketenen van 
een heksenjacht onjuist is. De resultaten 
van het ingestelde onderzoek dienen eerst 
te worden afgewacht. De zogenaamde 
commissie - Becht, die het onderzoek ver
richt is echter zijns inziens eenzijdig sa
mengesteld. Er zijn geen vertegenwoordi
gers van de Ziekenfondsraad in opgeno
men, overeenkomstig het advies van de be
trokken raad. Spreker was hier niet zo ge
lukkig mee. Bovendien achtte hij hier de 
uitleg van het Reglement van de Zieken
fondswet niet erg verstandig.
Sprekend over de geestelijke volksgezond
heid stelde Piket dat door het kabinet te 
weinig aan preventie wordt gedaan. De 
samenwerking tussen CRM en Volksge
zondheid op het terrein van de zwakzinni
genzorg funktioneert zijns inziens niet

goed. Hij was verheugd dat de sparmingen 
rond,,Nieuw Dennendal” thans tot het ver
leden behoren. Piket onderstreepte dat de 
minister-president in deze kwestie op be
slissende ogenblikken heeft geïnterve
nieerd. Dit is dan ook duidelijkeen zaak van 
het hele kabinet. Ten omechte wordt vaak 
uitsluitend de staatssecretaris van volksge
zondheid met de kwestie-Nieuw Deimen- 
dal verbonden.

DRUGS
Inzake het drugbeleid herinnerde Piket aan 
een uitspraak van minister Vorrink, dat zij 
het beleid van staatssecretaris Kruisinga te 
weinig wetenschappelijk onderbouwd 
vond. In internationale kringen maakt men 
zich echter ernstig bezorgd over het liberale 
beleid van deze socialistische bewinds
vrouw.
Over de vraag of de gebruiker van soft 
drugs niet op hard drugs zal overgaan be
staat in diverse kringen geen eensluidend 
oordeel. Zelfs in Zweden kijkt men wan
trouwend naar Nederland dat als een 
Mekka van handel en gebruik van drugs 
geldt. Hij informeerde wat het standpunt is 
van het kabinet inzake ontwerp-resoluties 
van de ECOSOC waar onder meer over 
„Narcotic Drugs” zal worden gesproken. 
Spreker zei te verwachten dat de betrok
ken resoluties zullen worden aanvaard en 
vroeg of de Nederlandse regering deze re
soluties loyaal zal uitvoeren.

H. van Spanning.

AFKEURING UITSTEKEN RODE VLAG VAN GEMEENTEHUIZEN OP 1 MEI
De besluiten van enkele dagelijkse bestu
ren van gemeenten, ondermeer van Rot
terdam en Zaanstad, om op donderdag 1 
mei (de dag van de arbeid) de rode vlag uit 
te steken van het gemeentehuis, ontmoet 
meer en meer in niet-socialistische kring 
bezwaar. Het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
stelde erover schriftelijke vragen aan pre-

Unieraad wil snelle en 

doelmatige maatregelen 
voor de bouw
„Het bouwbeleid van het kabinet-Den Uyl 
faalt”. Dit heeft de Unieraad van de CHU 
vorige week zaterdag uitgesproken, tijdens 
de te Utrecht gehouden vergadering. Op de 
bdde christelijk-historische kamerfracties 
is een beroep gedaan om bij voortduring 
aan te dringen op snelle en doelmatige 
maatregelen.
De maatregelen moeten naar het oordeel 
van de Unieraad niet alleen betrekking 
hebben op een toeneming van de woning- 
produktie, maar ook op het terugdringen 
van het onvoorstelbaar hoge 
werkloosheidscijfer en op versterking van 
de nationale economie. Een en ander zal 
tevens mogelijkheden moeten inhouden 
voor de oplossing van de moeilijkheden 
van de zelfstandigen, zowel bij het midden- 
en kleinbedrijf als in de land- en tuinbouw. 
Tijdens de discussie in de vergadering van 
de Unieraad over inleidingen van Unie- 
voorzitter mr. O. W. A. van Verschuer en 
de beide fractievoorzitters dr. R. J. H. Krui
singa en prof. dr. J. W. van Hulst, bleek 
grote teleurstelling en diepe bezorgdheid te 
bestaan over het bouwbeleid van het kabi
net. „Het falend bouwbeleid heeft niet al
leen consequenties voor de werkgelegen
heid en de woningproduktie in het alge
meen. Ook gehandicapten, bejaarden en 
alleenstaanden worden getroffen, omdat 
gepaste voorzieningen uitblijven”, aldus de 
Unieraad in eén met algemene stemmen 
aangenomen motie. De raad had grote 
waardering voor het beleid, dat de twee 
kamerfracties tot dusverre terzake voer
den.

JAARVERGADERING
De Unieraad hield zich voorts bezig met de 
voorbereiding van de op zaterdag 24 mei te 
houden jaarvergadering-1975 van de 
CHU. In het volgende week verschijnende 
nummer van het christelijk-historische 
weekblad/leden-contactblad „de Neder
lander” vindt uitvoerige publikatie plaats 
van de jaarverslagen en diverse voorstel
len. Voorgesteld wordt ondermeer met in
gang van volgend jaar de contributie cen
traal te innen. '

H.L.

mier Den Uyl. En de christen-democra- 
tische fractievoorzitters in de Eerste Ka
mer, prof. dr. J. W. van Hulst (CHU), prof. 
dr. W. Albeda (KVP) en J. L. P. M. Teijssen 
(KVP) vroegen minister De Gaay Fortman 
van binnenlandse zaken de desbetreffende 
gemeentelijke besluiten voor te dragen 
voor vernietiging door de Kroon.

VERSCHERPING
Het Uniebestuur gaf in de loop van vorige 
week de volgende verklaring uit: „Het be
stuur van de CHU is van mening, dat in 
Nederland de overheid geen instrument 
Van pure partijpolitiek moet zijn. De over
heid is hoedster van het algemeen belang. 
Ook in publieke uitingen moet zij zich 
daarnaar gedragen.
Het laten wapperen van de rode vlag van 
stadhuizen is een partij-politieke demon
stratie en moet derhalve afgekeurd wor- 
dea  Een dergelijke uitdagende manifesta
tie verscherpt de tegenstellingen. Dit ge
drag van linkse programcoUeges versterkt 
onze bezwaren tegen deze eeiizijdig sa
mengestelde gemeentebesturen” .

„JA” of „NEEN”
Drs. Van der Mei vroeg premier Den Uyl of 
hij van mening is dat het juist is, dat op 1 
mei van openbare gebouwen in Nederland 
een rode vlag waait. De premier kan deze 
vraag met „Ja” of „Neen” beantwoorden, 
maar in beide gevallen zal hij volgens het 
kamerlid zijn antwoord dienen te motive
ren. Als drs. Den Uyl „Neen” zegt zal hij 
zijn opvatting onder de aandacht van de 
desbetreffende gemeentebesturen moeten 
brengen. (Veertien dagen geleden liet pre
mier Den Uyl op zijn wekelijkse pers
conferentie weten, dat van hem geen voor
stel te verwachten is inzake het uitsteken 
van de rode vlag van rijksgebouwen).

INTERPELLATIE
In Rotterdam hebben de CDA- en W D - 
fracties eveneens grote bezwaren. Er is al 
een interpellatie over de zaak aangekon- 
digd en de genoemde fracties hebben zich 
afgevraagd of het nuttig is de voor donder
dag 1 mei uitgeschreven Rotterdamse 
gemeenteraadsvergadering te boycotten.

BESLUIT VERNIETIGEN
De drie christen-democratische senatoren 
vroegen minister De Gaay Fortman of hij 
niet van mening is, dat besluiten van ge
meentelijke organen onderworpen zijn aan 
het toezicht van de Kroon. Ook wilden de 
vragenstellers weten of de bewindsman 
van mening is, dat democratisch bestuur 
vereist dat zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met gevoelens en opvattingen 
van minderheden en dat het uit dien hoofde 
de voorkeur verdient vlagvertoon achter
wege te laten in die gevallen, waarin geen 
vrijwel algemeen levende gevoelens ver
tolkt of waarin zelfs bestaande overtuigin
gen worden gekwetst.
„Is de minister bereid, nu het hijsen van de 
rode vlag opgevat kan worden als het tot

uiting brengen van een bepaalde politieke 
visie, die in de meeste desbetreffende ge
meenten niet door de gehele gemeentelijke 
bevolking wordt gedeeld, de besluiten over 
het uitsteken van de vlag aan de Kroon ter 
veriÉetiging voor te dragen?”, aldus de 
voorzitters van de Eerste-Kamerfracties 
van KVP, ARP en CHU.
De Kroon heeft al eens een besluit van een

gemeentelijk bestuur om op Koningirmedag 
niet de nationale driekleur uit te steken, 
vernietigd.
De Unieraad, die zaterdag jongstleden te 
Utrecht bijeen was, onderschreef tijdens 
een korte discussie de naar voren gebrachte 
bezwaren.

H.L.

Bij CHU ernstige zorgen over 
onderwijsbeleid
Bij de CHU bestaan ernstige zorgen over de 
ontwikkeling van het onderwijsbeleid van 
de hmdige regering, zo heeft dr. R. J. H. 
Kruisinga, voorzitter van de christelijk-his
torische Tweede-Kamerfractie meegedeeld 
op de zaterdag jongstleden te Utrecht ge
houden vergadering van de Unieraad. 
„Het kabinet kan wel hoog opgeven van de 
vrijheid van onderwijs, maar wat stelt deze 
vrijheid voor als ons gehele onderwijs 
wordt ingeweven in een verzorgings
structuur (Stichting leerplanontwikkeling, 
schoolbegeleidingsdiensten, onderwijs 
planbureau enzovoort), waarbij het kabi
net voor een belangrijk deel aan de touw
tjes trekt”, aldus dr. Kruisinga. Hij wees 
erop, dat een school de euvele moed kan 
hebben om zich aan deze verzorgings
structuur te onttrekken.
„Maar dit betekent wel, dat men onver
zorgd achterblijft. Achterblijft: Ook in die 
zin, dat men een onevenredig klein deel 
ontvangt uit de middelen, die de belasting
betalers met elkaar bijeenbrengen. Tenzij 
de overheid aan die scholen, die zelf de

inrichting van het onderwijs willen bepa
len, in geUjke mate de middelen verschaft. 
Omdat dit laatste niet het geval is, staat de 
vrijheid van onderwijs wel degelijk op de 
tocht” , aldus dr. Kruisinga.

H.L.

Kamerlid l  Tolman spreekt 

te Roden

De kiesverenigingen van ARP en CHU te 
Roden organiseren op vrijdagavond 18 
april een gezamenlijke bijeenkomst voor 
leden en belangstellenden.
Het. christelijk-historische
Tweede-Kamerlid T. Tolman spreekt over 
actuele politieke gebeurtenissen.
De vergadering wordt gehouden in Op de 
Holte (achter de gereformeerde kerk) en 
vangt om 8 uiu aan.

Wetenschapdjudget kom t eerder
Minister Trip voor wetenschapsbeleid wil 
alles in het werk stellen om zijn weten
schapsbudget voor volgend jaar vroegtijdig 
te publiceren. Hij heeft dat vorige week in 
de Tweede Kamer gezegd tijdens het debat 
over het wetenschapsbudget voor 1975. 
Dr. R. J. H. Kruisinga, die namens KVP, 
ARP en CHU kort het woord voerde, had 
bezwaren gemaakt tegen de late indiening 
bij de kamer van het wetenschapsbudget- 
1975. „Wij kunnen er nu pas over praten, 
maar alle departementale begrotingen, 
waarop de diverse posten van dat budget 
voorkomen, zijn al door de Tweede Kamer 
goedgekeurd. Het heeft dan ook weinig zin 
om nu nog over het budget te discussiëren. 
aldus de christelijk-historische fractie
voorzitter. Hij drong er sterk bij de be
windsman op aan om voortaan vroeger zijn 
ontwerp-budget aan de Tweede Kamer

voor te leggen, liefst zo tijdig dat het gedu
rende de gehele begrotingsbehandeling een 
rol kan spelen.
De bewindsman ging op het verzoek van 
dr. Kruisinga in. „De indiening van het 
wetenSthapsbudget-1976 zal vroeger ge
schieden. Dat doel moet bereikt worden 
door het aanhouden van een strak tijd
schema en met behulp van een 
begeleidingsgroep wetenschapsbudget- 
1976. In deze groep hebben deskundigen 
van verschillende departementen en instel
lingen, zoals ZWO (Zuiver Weten
schappelijk Onderzoek) en TNO (Toege
past Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 
zitting” . De minister deelde mee uiteinde
lijk te streven naar een wetenschapsplan, 
waarin per sector duidelijke 
meerjaren-informatie wordt verstrekt.

H.L.
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CHU-fractie heeft al wensen voor begrotingsbeleid 7976

Lastenverlichting 
tenminste noodzakelijk
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, heeft 
vorige week zaterdag, op de vergadering 
van de Unieraad, de verlangens van zijn 
fractie op tafel gelegd voor het begrotings
beleid van volgend jaar 1976.
„Wij zullen, om de werkgelegenheid op 
een aanvaardbaar niveau te lóijgen, be
langrijke keuzen moeten doen. Nodig zijn: 
beter investeringsklimaat, betere ren- 
dementspositie van het bedrijfsleven en 
nauwlettend in de gaten houden van de 
ontwikkeUng van de kosten, ook in ver
band met de exportpositie van Nederland”, 
aldus dr. Kruisinga. „Het beleid van het 
kabinet zal meer ook daarop gericht moe
ten worden. Het begrotingsbeleid, met 
name wat betreft de ontwikkeling van de 
overheidsuitgaven en de belastingdruk met 
name, dient zo te zijn dat er een lastenver- 
Uchting komt, op zijn minst geen stijging 
van de belastingdruk”.

OP STAL

Een lasten verlichting betekent volgens dr. 
Kruisinga, dat verschillende partij
politieke stokpaarden op stal gezet 
moeten worden, in afwachting van betere 
tijden.
,,Het is, zeker voorlopig, nog de grote 
vraag of het kabinet-Den Uyl de daartoe 
nodige politieke moed zal weten op te 
brengen.”

HARDE CIJFERS
In dit verband liet de fractievoorzitter niet 
onvermeld, dat uit het Centraal Econo
misch Plan 1975 blijkt, dat het rendement 
van de onderneming ernstig wordt aange
tast.
„Dat zijn de harde cijfers. Daarvoor mag dit 
kabinet niet als een struisvogel zijn kop in 
het zand steken. De harde cijfers liegen er 
niet om. Tot nu hebben we daarop het 
commentaar"en ook de beleidsbeslissingen 
van dit kabinet onvoldoende afgestemd ge
zien.”
Dr. Kruisinga vond, dat de geruststellende

woorden ten aanzien van het midden- en 
kleinbedrijf en de middenstand onjuist ge
bleken zijn.
„In het midden- en kleinbedrijf wordt voor 
de detailhandel in duurzame gebruiks
artikelen enige rendementsverbetering 
mogehjk geacht. Voor de detailhandel in 
levensmiddelen, bijna alle bedrijfstakken 
in nijverheid en ambacht, alsmede voor ho
reca en vervoer zal 1975 opnieuw een 
slecht jaar zijn. De nieuwe cijfers bieden 
weinig hoop op herstel van de werkgele
genheid op korte termijn, tenzij het ko
mende Kamerdebat over de werkgelegen
heid betere perspectieven voor het bedrijfs
leven opent. Zowel de werkgelegenheid in 
het midden- en kleinbedrijf met name moet 
worden bevorderd als steun aan de mid
denstand moet in dit kader worden gebo
den.”
De CHU zou, deelde dr. Kruisinga mee 
daarop bij het werkgelegenheidsdebat in de 
afgelopen week in de Tweede Kamer aan
dringen.

GROTE ZORGEN
„De werkgelegenheid geeft ons allen grote 
zorgen. Het cijfer van ruim 200.000 werk
lozen is een ongekend hoog getal. Veel 
menselijk leed staat achter zo’n getal. In 
een groot deel van de wereld heerst de 
werkloosheid. Wij staan als Nederland dus 
niet alleen voor dit probleem.
Van grote betekenis voor de oplossing van 
dit vraagstuk is de houding van het kabi
net” , aldus de CHU-fractie voorzitter. Hij 
vond het tekenend voor die houding, dat de 
premier kort geleden nog duidelijk maakte, 
dat de ontwikkeling van de economische 
situatie hem tegenviel.
„Zijn verwachtingen waren optimistischer 
dan de realiteit.
Dat moet op z’n minst merkwaardig ge
noemd worden. De minister-president had 
beter kunnen weten. Want zowel in Ame
rika als in de Duitse bondsrepubliek daalde 
de nationale produktie in het laatste kwar
taal van 1974. Een zodanige ontwikkeling 
in deze twee hoogst belangrijke pijlers van

de wereldeconomie laat de situatie in 
West-Europa en dus ook in ons land be
paald niet onberoerd.
Daarbij komt, dat de Duitse collega 
Schmidt van drs. Den Uyl de laatste maan
den bij herhaling ernstige waarschuwingen 
heeft laten horen over de economische 
ontwikkehng” .

NIET BEGRUPELUK
Tegen die achtergrond begreep dr. Krui
singa de plotselinge schrik van de 
minister-president niet erg. „Maar mis
schien is zijn reactie typerend voor dit ka
binet, dat de zaken nogal eens en ook nu 
weer te optimistisch heeft benaderd. Dat is 
vooral daarom ernstig, omdat het daardoor 
onder andere te laat met maatregelen 
komt.”
De Nederlandse economie is sterk afhanke- 
hjk van de gang van zaken in de wereld
economie. Daaruit volgt voor Nederland 
een extra noodzaak voor een versterking 
van de structuur van de eigen economie. 
Wü ons land op de wereldmarkt mee 
kunnen doen - en dat is een noodzaak - dan 
zal de economie versterkt moeten worden. 
„Daarvoor hebben we investeringen nodig. 
Maar voor het doen van die investeringen is 
het o.a. nodig, dat het bedrijfsleven niet 
doodgedrukt wordt door het overheids
beleid, en dat er ruimte blijft voor het parti- 
cuher initiatief om te leven en adem te ha
len. Dat vereist een beleid, waarin niet al
leen aan de korte termijn wordt gedacht.” 
Het betekent volgens dr. Kruisinga dat er 
ook maatregelen getroffen moeten worden 
in de sfeer van de lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven in het algemeen, maar voor 
het midden- en kleinbedrijf, de midden
stand, de landbouw en de tuinbouw in het 
bijzonder.
De CHU zou dit bij het kamerdebat over de 
werkgelegenheid vragen.
De christehjk-historische fractie-voor- 
zitter stelde met nadruk, dat het kabinet bij 
het debat duidelijk zou moeten maken, dat 
het werkehjk ernst is met de bestrijding 
van de werkloosheid.
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„Je  kunt niet twee dingen blijvend geloof
waardig tegelijk doen. Namelijk èn zeggen, 
dat de werkloosheidsbestrijding de 
hoogste prioriteit heeft èn onvoldoende 
maatregelen nemen tegen de voortgaande 
aantasting van de concurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven. Het één is 
ten nauwste met het ander verbonden.
De op feiten en cijfers gebaseerde keiharde 
waarschuwing van het Centraal Planbu
reau hgt er bij de al herhaalde ook onzer
zijds gegeven waarschuwingen. Daar mag 
het kabinet niet omheen willen gaan.” 
Aldus dr. Kruisinga tot de Unieraad, die te 
Utrecht bijeen was.

H.L.

DONKERE TOEKOMST VOOR 
KONINKLIJKE LUCHTMACHT
door: Dr, K de Vries, lid Eerste Kamer van CHU

Sinds de overschakeling van de NAVO- 
strategie, acht jaar geleden, van de af
schrikking op het aangepaste antwoord is 
de Starfighter oftewel F 104 niet meer ten 
volle voor zijn taak berekend; op blz. 65 
van de defensienota van juli 1974 wordt
o.m. gesproken van een te geringe wend
baarheid en het ontbreken van voldoende 
ophangpunten voor conventionele wapens. 
Tijdens het bewind van minister Den 
Toom, zo’n vijf jaar terug, was er sprake 
van een vervanging, die zou beginnen in
1974. Het wordt nu op z’n vroegst 1979, 
dus vijf jaar later. Tengevolge van deze 
vertraging moet de vervanging van onze 
andere straaljager, de NF 5, die oorspron
kelijk omstreeks 1980 zou plaatsvinden, 
eveneens worden uitgesteld.
Op blz. 66 van de defensienota is sprake 
van „de mogelijkheid.. .  om in een later 
stadium ook de NF 5 toestellen van de Ko
ninklijke Luchtmacht aansluitend te ver
vangen door hetzelfde vliegtuigtype” (te 
weten de opvolger van de Starfighter). Als 
met „aansluitend” ' wordt bedoeld „in 
1984” , het jaar, waarin volgens de nota 
„het produktie- en afleveringsschema” van 
deze opvolger „dient voltooid te zijn” , dan 
rijst de vraag: is dit verantwoord? In „Het 
Vrije Volk” van 26 maart j.1. zegt de heer 
M. van Eeghen, ex-piloot van de Konin
klijke Luchtmacht: „De aanschaf van de NF 
5, onze tweede straaljager, is. . . een flop 
geweest. . .
Op lage hoogten is het één der beste toestel
len, die er zijn. Alleen, het vervelende is dat 
hij voor de enige taak die hij aan kan geen 
wapensystemen heeft” . Dit zal wel over
dreven zijn, maar het is een feit, dat aan de 
NF 5 al heel wat is gesleuteld.

BEDENKELUK
Op de oorzaken van de vertraging van de 
vervanging van de F 104 en de NF 5 ga ik 
niet nader in. Ik geef volmondig toe, dat 
NAVO-comphcaties - o.m. het overleg met 
België, Denemarken en Noorwegen - daar
bij een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Maar het bhjft een bedenkelijke gang van 
zaken.
Er zit aan de vervanging van de Starfighter 
ook een zorgwekkend aspect, waarvoor de 
minister van defensie wèl ten voUe verant
woordelijk is: de op blz. 52 van de defen
sienota aangekondigde vermindering van 
het aantal in de jaren 1979-1984 aan te 
schaffen toestellen van 112 tot 102, dus 
met 9 procent. Van de 138 Nederlandse 
Starfighters zijn in de loop der jaren 19 
verloren gegaan - de laatste twee op 12 en 
20 maart j.1., dus binnen tien dageri. Van de 
102 toestellen, die straks in de plaats zullen 
komen van de 119 Starfighters, waarover 
de Koninklijke Luchtmacht thans beschikt, 
zijn er 90 nodig voor de vijf squadrons (vijf 
maal 18), zodat er 12 oefenvliegtuigen 
overblijven. Waar moet de vervanging van 
de „afvallers” - het aantal daarvan wordt 
door deskundigen over een periode van 15 
jaar geschat op 30 - vandaan komen? Vast 
staat, dat, als de squadrons in de toekomst 
beneden de sterkte raken, het beginsel 
,,kwahteit boven kwantiteit” , waarop de 
defensienota gebaseerd is, op losse schroe
ven komt te staan.

NIET GERUST
Tot zover deze critische beschouwing over 
de vervanging van de straaljagers. Ook op 
de in de defensienota vervatte plannen in

zake de geleide-wapengordel in Duitsland 
ben ik aUesbehalve gerust: opheffing van 
vier van de acht NlKE-squadrons en ver
plaatsing naar Nederland van vijf van de elf 
HAWK-squadrons. Wel is inmiddels beslo
ten acht in plaats van zes HAWK- 
squadrons in Duitsland te laten blijven, 
maar dat neemt mijn bezorgdheid niet weg. 
De sterkte van de geleide-wapengordel laat
m.i. geen reductie toe. Ja maar, zegt de 
defensienota, er „wordt enige compensatie 
geboden door de operationele basisvoor- 
raad aan raketten per squadron te verrui
men door herverdeling van vrijgekomen 
NIKE-raketten” (blz. 52). Ik waag dit te 
betwijfelen; er kan wel langer maar niet 
intenser worden gevuurd, bij gebrek aan 
lanceerinrichtingen en radar, m.a.w.: de 
slagkracht wordt door de halvering van het 
aantal NKE-squadrons op het critieke 
moment - en daarop komt het aan! - met de 
helft verminderd. De heer W. Wierda, de 
„grand old man” van de Partij van de Ar
beid op defensiegebied, heeft in „Het Pa
rool” van 12 juli 1974 het opheffen van de 
vier NIKE-squadrons dan ook „niet ver
antwoord” genoemd, „gezien de sterkte en 
de capaciteit van het Sovjet-luchtwapen” . 
Of de teruggetrokken HAWK-squadrons 
een effectieve,bijdrage zullen leveren tot 
de beveihging van de Nederlandse vliegba- 
ses, betwijfel ik eveneens. Op blz. 52 van 
de defensienota staat: „Een neveneffect 
van de opstelling van HAWK-squadrons op 
de vhegbases is, dat tevens een zekere mate 
van verdediging met geleide wapens wordt 
verkregen voor een groot deel van het Ne
derlandse grondgebied” . Daar geloof ik 
niets van.
De vrijgekomen zeven vuureenheden (één

squadron omvat twee vuureenheden) wor
den verdeeld over zeven vliegbases. Het is 
zeer de vraag, of een half squadron per 
basis, waarmee alleen een zeer beperkt ge
bied daar omheen kan worden verdedigd, 
mag worden beschouwd als een verdedi
ging van „een groot deel” van het Neder
landse grondgebied.

Ook de in de defensienota aangekondigde 
vermindering van het personeelsbestand 
van 20.825 op 1 januari 1974 tot 17.500 op 
1 januari 1977, dus met 16 procent in drie 
jaar tijds, geeft mij aanleiding om de toe
komst van de Koninklijke Luchtmacht 
donker in te zien. Het betreft hier een mili
taire organisatie, die bij het uitbreken van 
een oorlog onmiddeUijk in actie moet ko
men. ,,Parate luchtstrijdkrachten” (aldus 
terecht de defensienota op blz. 50)” kunnen 
tijdig een daadwerkelijke dreiging door 
luchtverkenning signaleren en snel de om
vang ervan vaststellen. Ook voor het geval 
een agressor zou proberen door een zeer 
sneUe actie met een beperkte doelstelling 
een „fait accompli” te stellen, zijn snel rea
gerende luchtstrijdkrachten van groot be
lang. Hun vertragende actie stelt andere 
strijdkrachten in staat tijdig tot ontplooiing 
te komen” . De conclusie is duidelijk; de 
vredessterkte van de Koninklijke Lucht- 
macht moet zoveel mogelijk beantwoorden 
aan de oorlogsbehoefte. De op blz. 53 van 
de defensienota vermelde verlaging van de 
vliegerbezetting met twee vliegers per 
squadron valt hiermee niet te  rijmen. Het 
gevolg van deze maatregel is, dat de vlieg
tuigen in oorlogstijd niet volledig kunnen 
worden bemand. Aanvulling door stafoffi
cieren betekent wel een oplossing in kwan
titatieve, maar niet in kwalitatieve zin.

„Als gevolg van deze maatregel (de verla
ging van de vliegerbezetting) zal voor een 
continue inzet van vliegtuigen in oorlogs
tijd een zwaardere wissel op het uithou
dingsvermogen van de vliegerbemanning 
worden getrokken dan bij de huidige vlie
gerbezetting het geval is” (blz. 53). Het 
beginsel „kwaliteit boven kwantiteit” gaat 
ook hier de mist in. Nogmaals: ik zie de 
toekomst van de Koninklijke Luchtmacht 
donker in.
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STRAATSBURG 
EN DEN HAAG
door Mr. W. Scholten
lid Europees Parlement

Bescherming van 
werknemers bij fusie
De komende studiedagen

De plenaire vergadering van het Europees 
parlement in de tweede week van april 
werd ditmaal in Luxemburg gehouden. 
Langzamerhand raak je wat gewend aan al 
deze verschillende vergaderplaatsen, maar 
het 'hlijft een onrustige en kostbare zaak. 
Hoe eerder er voor aUe vergaderingen van 
het Europees parlement één vaste verga
derplaats komt des te beter.

STUDIEDAGEN
Persoonlijk was deze vergaderweek voor 
mij een week van organisatie. Namelijk van 
de studiedagen die de Christendemocrati
sche fractie in het Europees Parlement op 
dinsdag 6 en woensdag 7 mei in Nederland

zal houden. De Nederlandse leden van die 
fractie treden op deze studiedagen als gast
heren op. Op deze studiedagen komen 
twee onderwerpen aan de orde.
In de eerste plaats het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid. Onder de fraaie titel 
„Structuurhervorming van het algemeen 
landbouwbeleid” zuüen wij proberen een 
visie te ontwerpen op het toekomstige 
landbouwbeleid in Europa. Inleiders over 
dit onderwerp zullen zijn de Italiaan Ve- 
trone en de Belg Martens. Het lid van de 
Europese Commissie, ir. P. Lardinois, 
oud-minister van landbouw in het kabinet 
Biesheuvel, zal dit deel van de studiedagen 
bijwonen en het debat openen.
Het tweede onderwerp betreft de situatie 
van de vakbeweging in Europa. De Belg 
Pêtre zal het onderwerp „de huidige situa
tie van de vakbeweging in de landen van de 
Gemeenschap” inleiden, terwijl de Italiaan

B ersani zal rapporteren over het onderwerp 
„de vakbonden en de christen
democratische politieke krachten”.

UNIEKE GEBEURTENIS
Voorafgaande aan deze studiedagen wordt 
op de avond van de 5e mei een ontmoe- 
tingsbijeenkomst gehouden tussen de 
christen-democratische fractie in het Euro
pees Parlement en leden van de zes fracties 
van KVP, ARP en CHU in Eerste en 
Tweede Kamer, alsmede van een aantal 
christen-democratische bewindslieden. 
Bovendien zullen een aantal maatschappe
lijke organisaties zijn vertegenwoordigd. 
Ongetwijfeld - zowel nationaal als interna
tionaal bezien - een unieke gebeurtenis. 
Van de onderwerpen die het Europees Par
lement in deze aprilzitting heeft behandeld 
noem ik - en het is een hele mondvol - de 
richtlijn tot harmonisatie van de wettelijke 
en bestuurrechtelijke voorschriften van de 
Hd-staten betreffende het behoud van de 
rechten en voordelen van de werknemers 
bij fusies van vennootschappen, overdrach
ten van vestigingen en concentratie van 
ondernemingen. Wat korter gezegd: een 
betere bescherming van werknemers en 
him belangen bij fusies.

NOODZAKELUK
De Europese Commissie had in zijn toelich
ting op het voorstel - dat ik gelet op het 
sterk technisch/juridische karakter hier niet 
volledig uit de doeken zal doen - onder 
meer opgemerkt dat het economische con- 
centratieproces vaak een sterke weerslag 
heeft op de sociale positie van de werkne
mers binnen de betrokken ondernemingen. 
De nationale voorschriften op dit punt 
houden niet altijd voldoende rekening met

de belangen van de werknemers. Daarom is 
een communautaire regeling van deze zaak 
noodzakelijk. Met de onderhavige richtlijn 
wordt beoogd door middel van de invoe
ring van beschermende en waarborg bie
dende bepalingen de werknemers de rech
ten en voordelen, welke zij hebben ver
worven alvorens (als gevolg van de fusie) 
van werkgever te veranderen, niet te doen 
verliezen. Daartoe wordt in de ontwerp
richtlijn onder meer voorgeschreven:
a. een automatische overdracht van de ar

beidsverhoudingen van de vroegere op 
de nieuwe wer%ever;

b. bescherming van de werknemers tegen 
ontslag uitsluitend op grond van de wij
ziging van de structuur van de onder
neming;

c. informatie en raadpleging van en over
leg met de werknemersvertegenwoor
digers ten aanzien van de belangen van 
deze werknemers.

Het Europees Parlement heeft dit voorstel 
aanvaard, benevens enige door de christen
democratische fractie ingediende amende
menten die erop waren gericht de positie 
V an de werknemers nog verder te verster
ken.
Het parlement heeft ook nog een uitvoerig 
debat gewijd aan de huidige „wijnoorlog” 
tussen Frankrijk en Italië. Maar toen had
den andere plichten mij weer naar Neder
land teruggeroepen, zodat ik - met excuus 
aan de wijnliefhebbers - daarvan geen ver
slag kan doen.
Een ding is wel duidelijk: Komt er op korte 
termijn geen oplossing, dan wordt deze 
wijnl^estie een zeer sterke bedreiging' 
voor de gemeenschappelijke landbouw
markt.

Scholten.

De Wijnoorlog
(van een medewerker)

Tijdens een buitengewone vergadering 
heeft de Europese commissie vorige week 
besloten, via een spoedprocedure ophef
fing te eisen van het wijnimport-verbod dat 
de Franse regering kort Voor Pasen heeft 
afgekondigd. Deze Franse maatregel, die 
voornamelijk Italiaanse wijn treft, en waar
tegen de Italiaanse regering onmiddellijk 
beroep had aangekondigd, is volgens de 
Europese commissie een inbreuk op een 
van de belangrijkste beslissingen van het 
verdrag van Rome, namelijk het vrije goe
derenverkeer binnen de gemeenschap. De 
Franse regering kreeg de mogelijkheid het 
importverbod te rechtvaardigen. Op grond 
van die uitleg zou de commissie besluiten of 
tegen Frankrijk een kort geding voor het 
Hof van Justitie in Luxemburg zal worden 
aangespannen.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de 
commissie voorstellen geformuleerd voor 
de destillatie van enkele miljoenen hectoli
ters wijnoverschotten van inferieure kwali
teit en voor de invoering van een strenge 
produktiebewaking om wijnoverschotten 
in de toekomst te voorkomen. De details 
van de voorstellen zijn op 9 april in het 
Europese Parlement in Luxemburg bekend 
gemaakt en de Raad van ministers van 
landbouw zal ze tijdens een extra zittifig op 
15 april, eveneens in Luxemburg, in beslis
singen moeten omzetten.

De commissievergadering vond plaats na
dat de Franse en Italiaanse ministers van 
landbouw. Bonnet en Marcora, de situatie 
op de wijnmarkt met de Europese commis
saris Lardinois hadden besproken. Terwijl 
voor het Brusselse Berlaymontgebouw en
kele tientaUen Franse wijnboeren hun on
genoegen uitten over hun dalende inkomen 
en de concurrentie van goedkope Italiaanse 
wijnen, verklaarde minister Bonnet dat 
Frankrijk bereid was het importverbod in 
te trekken. Op voorwaarde evenwel dat de 
Gemeenschap, buiten de destillatie van in 
totaal 6,6 miljoen hectoliter wijn waartoe 
de ministerraad al eerder besloten had, de 
verwerking tot alcohol van nog eens enkele 
miljoenen hectoliter wijn zou bekostigen.

Bovendien drong minister Bonnet aan op 
spoedige verbetering van de Europese 
wijnmarkt-ordening. Op het verlanglijstje 
van minister Marcora stond eigenlijk maar 
één punt: onmiddellijke afschaffing van het 
Franse importverbod, een wens die tot nu 
toe niet in vervulling is gegaan.

NOODZAAK
De commissie is het overigens volkomen 
met minister Bonnet eens wat betreft de 
noodzaak tot verbetering van de 
wijnmarkt-ordening. Al sedert enkele jaren 
wijst zij regelmatig op het gevaar van over-

produktie. Ieder jaar neemt de produktie 
met gemiddeld 4 procent toe, terwijl de 
consumptie met een gemiddelde'groei van 
1 procent duidelijk achterblijft. Bovendien 
wordt steeds meer wijn van inferieure kwa
liteit geproduceerd. Eind 1974 heeft de 
commissie daarom concrete voorstellen bij 
de ministerraad ingediend die gericht zijn 
op een grondige structurele aanpak van de 
wijnproblematiek. Zij behelzen onder an
dere stimuleringsmaatregelen voor kwali- 
teitsproduktie en eventueel verplichte pro- 
duktiebeperking.
Het verwerken van wijnoverschotten tot 
alcohol kan de in nood verkerende wijn
boeren alleen op korte termijn soelaas bie
den. De commissie zal haar voorstellen be
treffende de destillatie en de structurele 
aanpak dan ook als pakket aan de raad van 
15 april voorleggen, met andere woorden 
geen distillatie indien de raad niet tegelij
kertijd een aantal ferme besluiten neemt 
om wijnoverschotten in de toekomst te 
voorkomen.

Verklaring Nederlandse groep EUCD over Vietnam

De Nederlandse Groep van de Europese Unie van Christen-democraten
- spreekt ten scherpste haar afkeuring uit over de voortdurende agressiviteit 

van Noord-Vietnam en de voorlopige revolutionaire regering (VRR),
- betreurt het in hoge mate dat geen van de drie bij de Parijse akkoorden 

betrokken Vietnamese partijen zich op redelijke wijze aan deze akkoorden 
heeft gehouden,

- meent dat zo snel mogelijk alles moet worden gedaan om een einde te maken 
aan alle geweld en vernietiging en dat alleen een onmiddeUijke regeringswis
seling in Saigon de weg kan openen tot het voorkomen van verder bloedver
gieten en tot het begin van besprekingen tussen de verschillende groeperingen 
in Zuid-Vietnam, die zullen moeten leiden tot een nationale regering, die als 
eerste taak het voorbereiden van algemene verkiezingen ter hand zal moeten 
nemen.

De Nederlandse Groep van de Europese Unie van Christendemocraten dringt er 
bij de regering met de grootste klem op aan om in internationaal overleg te 
bevorderen dat de groeiende stroom van vluchtelingen kan worden opgevangen 
en dat meer middelen ter beschikking kornen om deze vluchtelingen te kunnen 
helpen, alsook om het onoverzienbare leed van de bevolkingen van Noord- en 
Zuid-Vietnam te helpen verzachten.

8 april 1975

drs. W. K. N. Schmelzer, voorzitter Nederlandse Groep van de Europese Unie 
van Christen-democraten (EUCD).

Open parfifen zijn wegwerp-partiien
Binnen de CHU zijn er leden, die met het 
CDA geen haast willen maken; er zijn er 
ook die ongeduldig zijni%n die vinden dat 
het er nu maar eens van moet komen. Tot 
die laatsten reken ik mijzelf en in die zin 
voel ik mij verbonden met de afgetreden 
voorzitter van de KVP en vele van zijn 
partijgenoten. Uit dien hoofde bétreur ik 
zijn aftreden.
Echter, ik deel niet zijn mening dat het 
CDA een open partij moet worden, dat wil 
zeggen niet gegrondvest op een beginsel. Ik 
ben van harte overtuigd dat het christen- 
zijn ook moet blijken in het leven van elke 
dag en dus dat het evangelie richtsnoer 
moet zijn voor het politiek handelen.
TROUW
Daarnaast geven de voorbeelden van D’66 
en DS’70 te zien waartoe „open” partijen 
leiden. Opgaan, blinken en verzinken! Ik 
heb verschillende vrienden en bekenden, 
die aan de oprichting van die partijen heb
ben meegewerkt. Het heeft me verbaasd 
dat zij er even vlot weer uitstapten bij het 
eerste het beste voorval dat hen niet zinde. 
Trouw moet blijken en het is een sterk punt 
van de confessionele partijen dat zij dui
zendenleden tellen die zich voor hun partij 
inzetten, ook al heeft de politieke gang van 
zaken niet hun volle instemming. Geen po- 
htieke partij kan het stellen zonder begin
sel, zonder toegewijde leden en zonder een 
goede organisatie. Dat zijn allemaal zaken, 
waar in CDA-verband aan wordt gewerkt. 
Ik vrees echter dat in CHU-kring een aantal 
mensen de genoemde zaken te veel verab

soluteert en tot doel in zichzelf maakt.
De CHU heeft in de vergadering van 8 fe
bruari j.1. het CDA belast met een viervou
dige hypotheek. Politiek de belangrijkste 
daarvan is het amendement-Scholten, no
pens de opstelling van één CDA-lijst. Heeft 
iemand die op 8 februari vóór dat amen
dement stemde zich wel gerealiseerd welke 
uitwerking dit afhouden van de samenwer
king op onze zusterpartijen zou hebben? 
Hadden we niet hetzelfde kuimen zeggen, 
maar dan positief geformuleerd? Als onze 
stellingname was geweest: „Ja, één lijst, 
tenzij er alsnog onoverkomelijke bezwa
ren opdoen”, dan was dat anders overge
komen, zowel bij onze zusterpartijen als bij 
de kiezers.
Soortgelijke overwegingen gelden met be
trekking tot de beginsel-verklaring. Hef is 
fijnals ’t zo kan worden omschreven, dathet 
duizenden kiezers op de Veluwe aan
spreekt, maar het CDA richt zich op de 
millioenen stemmers in het hele land. Dat 
bedoel ik te zeggen met het verabsoluteren 
van de beginsel-omschrij ving: ons politieke 
profiel moet niet blijken uit een precieze 
woordkeus, maar uit daadkracht en één
heid!

LEDENWINST
We hebben dezer dagen in de krant kunnen 
lezen dat er bij de KVP een uittocht van 
leden laats vindt. Onze CHU is de laatste 
jaren stationair, maar wat opvalt bij alle 
drie CDA-partners, is dat het aantal jonge 
mensen dat toetreedt, betrekkelijk gering

is. Ook andere partijen kennen dit ver
schijnsel, dus we behoeven niet direct in 
alarm te raken. Toch geeft het te denken. 
Toen vorig jaar december de econoom J. P.
S. van Neerven promoveerde aan de Ka- 
thoheke Hogeschool, luidde één van de 
stellingen in zijn proefschrift: „Het verlies 
van stemmen (en van leden, d. G.) van een 
aantal konfessionele partijen, behoeft 
geenszins alleen te betekenen, dat onder ’t 
Nederlandse volk de behoefte aan politieke 
partijvorming op konfessionele basis is af
genomen; het is zeer wel mogelijk dat 
slecht management en een onvoldoende op 
de eigen doelgroep afgestemde 
„marketing-mix” mede de oorzaken vor
men yan hun stemmenverlies”.
De hand in eigen boezem stekend, kan de 
CHU deze stelling betrekken o.a. op het 
gekrakeel over de candidaatstélling bij de 
twee laatste verkiezingen. De manier 
waarop thans het CDA wordt gevormd zal 
bij de kiezers ook niet de indruk van door
tastendheid wekken, die van een politieke 
partij wordt verwacht. Wil het CDA le
denwinst maken, met name onder de jon
geren, dan moeten we ons anders presente
ren dan tot nog toe het geval is. Vanuit de 
CHU kunnen we daartoe bijdragen door 
ons positiever op te stellen. Nu de CDA- 
partners de CHU-amendementen hebben 
overgenomen, is het onze (morele) plicht er 
van harte aan mee te werken om van het 
CDA een echte politieke organisatie te ma
ken.

Maassluis P. de Geus.
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Sleufsilo's en mestopslagplaatsen

TIJDELIJKE SUBSIDIEMOGELIJKHEID VIA 

PARTICULIERE CULTUURTECHNISCHE WERKEN

Minister Van der Stee van landbouw is niet 
van plan, de bouw van sleufsilo’s en mest
opslagplaatsen blijvend te subsidiëren in 
het kader van de regeling voor particuliere 
cultuurtechnische werken. Gezien echter 
de verwachtingen, die in de provincie door 
de gegeven voorlichting gewekt zijn, is de 
bewindsman bereid alsnog een aantal aan
vragen onder die regeling (met 33 procent) 
te doen subsidiëren. Dit voor zover de aan
vrage vóór 23 april a.s. bij de districtsbu- 
reauhouder is ingediend en aan de overige 
eisen van de regeling wordt voldaan.
Een en ander blijkt uit het ministeriële ant
woord op terzake gestelde schriftelijke 
vragen van de Tweede Kamerleden Tol
man en Wisselink (beide CHU) en collega’s 
van VVD en PvdA, Tuijnman en Voort
man. De bewindsman behoudt de opvat
ting dat verbetering in de bedrijfeopslagca- 
paciteit, zoals sleufsilo’s en mestopslag
plaatsen, geen cultuurtechnische werken 
zijn. De tijdelijke toepassing van genoemde 
regeling staat de bewindsman dan ook uit
sluitend toe op grond van gewekte ver
wachtingen. Hij neemt daarbij in acht dat 
op ruime schaal advies is gegeven op basis

Commentaar

dr. R. J. H. Kmisinga op 

veroordeling minister Pronk

„Ik heb geen behoefte commentaar te leve
ren op een uitspraak van een rechter”. Al
dus het commentaar, dat dr. R. J. H. Krui- 
singa, voorzitter van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie gaf, na
dat de politierechter te Zwolle minister 
Pronk voor ontwikkelingssamenwerking, 
wegens het rijden onder invloed van sterke 
drank, had veroordeeld tot ƒ 2.000 boete 
en negen maanden ontzegging van het rij
bewijs.
Dr. Kruisinga vindt het onjuist dat premier 
Den Uyl, terwijl de rechtsgang nog niet be
ëindigd is, omtrent de zaak van minister 
Pronk een uitspraak deed. Op zijn weke- 
hjkse persconferentie vorige week vrijdag, 
enkele uren na de uitspraak van de politie
rechter, zei drs. Den Uyl dat er geen reden 
was voor minister Pronk om af te treden. 
„Met het door hem gestelde wekt de pre
mier de indruk op dit moment de nog niet 
beëindigde rechtsgang te beïnvloeden. De 
heer Pronk en het kabinet zullen te zijner 
tijd zelf moeten bepalen welke consequen
ties uit de rechterlijke uitspraak zullen 
moeten worden getrokken”, aldus fractie
voorzitter Kruisinga.

H. L.

van een te brede interpretatie van het be
grip „open opslagplaats”, voorkomende op 
de aanvraagformulieren voor een bijdrage 
uit hoofde van genoemde regeling. Bij de 
opstelling van de regeling waren alleen tij
delijke tussenopslagplaatsen voor afvoer 
van produkten bedoeld, in de vorm van 
plaatselijke verbredingen van bedrijfs- en 
toegangswegen, zoals die ook b.v. in ruil
verkavelingen worden uitgevoerd.

GEEN AANLEIDING
Overigens is de bewindsman rdet gebleken 
dat de diensten van het ministerie aanne
mers tot het verrichten van grote materiaal- 
aankopen hebben geadviseerd. Daartoe 
heeft ook geen aanleiding bestaan, omdat 
de regeling geen beperkte uitvoeringsduur 
heeft.
Voorzover bekend zijn ruim 400 aanvra
gen ingediend die (eventueel tevens) be
trekking hebben op open opslagplaatsen, 
waaronder sleufsilo’s e.d. Dit betreft 1,5 
a 2 procent van de ruim 25.000 aanvragen 
(per 31 maart) en van de totale investering 
in het kader van de regeling. In een veertig
tal gevallen waren reeds toezeggingen ver
leend, tot op 12 maart de te ruime interpre
tatie werd vastgesteld, waarna daags • 
daarop de verlening van toezeggingen 
werd gestaakt.
In zijn antwoord toonde de minister aan dat 
de tekst van de Beschikking bijdragen par
ticuliere cultuurtechnische werken geen 
ruimte laat voor een interpretatie waar
door sleufsilo’s e.d. onder deze regeling 
subsidiabel zouden zijn. Deze investerin
gen hebben een sterk bedrijfsgebonden ka
rakter, voUedig overeenstemmend met dat 
van agrarische bedrijfsgebouwen. Bij het 
langdurige overleg in EEG-verband over de 
Bijdrageregeling verbetering agrarische 
bedrijfsgebouwen is gebleken dat dit type 
voorzieningen hoogstens voor 20 procent 
subsidie in aanmerking kan komen, zonder 
in strijd te komen met de toepassing in ons 
land van de EEG-ontwikkelingsrichtlijn.

H. L.

Programma werkbezoeken 

fracties gewijzigd

Het programma van de werkbezoeken van 
de Eerste-Tweede-Kamerfracties van de 
CHU aan christelijk-historische kamer- 
kringen is gewijzigd. Het is nu als volgt: 
Maandag 28 aprü: Rotterdam.
Vrijdag 2 mei: Middelbm-g (Zeeland). 
Vrijdag 16 mei: Utrecht.
Vrijdag 30 mei: Haarlem.
Vrijdag 6 juni: Assen (Drenthe).
Vrijdag 13 jimi: Zwolle (Overijssel)

CHU-VOORZITTER OVER  
KVP-VOORZITTER
In zijn openingswoord op de vorige week 
zaterdag gehouden vergadering van de 
Unieraad besteedde Unievoorzitter mr. O. 
W. A. van Verschuer aandacht aan het af
treden van KVP-voorzitter dr. ir. D. de 
Zeeuw. Hij zei:

„Al je op welke plaats dan ook maar zeker 
als voorzitter energie geeft aan een poli
tieke partij - en dat heeft De Zeeuw ruim
schoots gedaan - dan hoop je op en werk je 
voor het omzetten van deze energie in een 
voortgaande en opgaande beweging. Een
voudiger gezegd wie werkt wil graag tij
dens het werk resultaten zien. Het tragische 
van het aftreden van De Zeeuw is dat al
thans naar zijn eigen gevoel hij die voort
gang onvoldoende heeft genoten.”

Mr. Van Verschuer gaf uiting aan de vaar- 
dering van de CHU voor de energie van dr. 
De Zeeuw. „Wij hebben begrip voor de 
teleurstelling, welke zijn deel is”.

GEEN INVLOED
De voorzitter van de CHU sprak uitdrukke
lijk uit, dat de opvattingen van de CHU 
over een open partij door datgene, wat zich 
in de K VP rónd het aftreden van haar voor
zitter afspeelt.
„Wij houden vast aan datgene wat laatste
lijk in de conference is doorgesproken en 
statutair vastgelegd. Het CDA is een open 
partij, die zich richt tot het hele Neder
landse volk.
Wij wensen geen besloten clubje te vor
men, geen ballotage. Het aangeven van een 
duidelijk christelijk signatuur is daarmede 
niet in tegenspraak omdat juist vanuit die 
christelijke levensvisie ons hart en onze 
roep uit moet gaan tot de hele mensheid. 
Ook uitdrukkelijk tot degenen die mis
schien wel heel in de verte de klok van het 
Christendom hebben horen luiden of zelfs 
helemaal niet gehoord hebben”, aldus mr. 
Van Verschuer.

H.L.

Verklaring Nederlandse groep EUCD 

over Portugal
De Nederlandse Groep van de Europese Unie van Christen-democraten
- overwegende dat de omwenteling van 25 april 1974 in Portugal de invoering 

van een democratisch bestel beoogde,
- verontrust over de uitsluiting van een aantal erkende politieke partijen van 

deelname aan de algemene verkiezingen, die op 25 april 1975 zullen plaats 
vinden,

- spreekt de hoop uit dat in de verkiezingscampagne alle deelnemende partijen 
op dezelfde wijze de gelegenheid zullen krijgen hun visie uit te dragen, zodat 
de uitslag van de verkiezingen een duidelijke afspiegeling vormt van de in de 
Portugese bevolking levende politieke overtuigingen,

- verwacht dat de uitslag van deze verkiezingen bepalend zal zijn voor de wijze 
van inrichting van het toekomstige Portugese democratische staatsbestel,

- spreekt als haar oordeel uit dat de mate waarin de democratie in Portugal zal 
worden gerealiseerd een bepalende factor zal zijn voor de toekomstige vor
men van samenwerking met de Europese Gemeenschappen,

- is tevens van oordeel dat de Europese Gemeenschappen zich in dat geval
“ dienen in te zetten voor zinvoUe onderhandelingen over de economische

betrekkingen met Portugal.

Schmelzer,

voorzitter van de Nedèrlandse groep van de Europese Unie van Christen
democraten (EUCD).

Eerste werkbezoek van CHU-kamerfracties

Harteliik meeleven van 
Groningse Unieleden
Op vrijdag 11 april was het dan zover: het 
eerste werkbezoek van de christelijk-his
torische fracties uit de Tweede Kajner en de 
Eerste Kamer. Dit eerste bezoek gold de 
provincie Groningen.
De dag begon in motel Terminus Noord te 
Groningen met een informele ontvangst 
door kamerkrii^bestuut Groningen en be
groeting door voorzitter Doornbos. De he
ren Wisselink en Van der Mei van de Twee
de-Kamerfractie, mevrouw Ten Kate-Veen 
en de heer De Vries van de Eerste-Kamer- 
fractie. Statenleden Van Delden, Caze- 
mier en Den Engelse en het bestuur van 
de kiesvereniging Groningen, mr. IJs- 
peert, mevrouw Knottnerus, mevrouw 
Van Delden en de heer Boon zijn aan
wezig. Later in de loop van de dag voeg
den zich nog bij het gezelschap dr. Krui
singa en de heer Tohnan, evenals het staten
lid Hoogstraten.
De heer Boon drukte de aanwezigen gelijk 
maar op de problematiek van het noorden in

GEANIMEERD
Een geanimeerde discussie volgde met de 
heren Van der Mei en Wisselink terwijl de 
heer De Vries nog mededelingen deed over 
het a.s. defensiedebat in de Eerste Kamer

Waar en wanneer 
spreken CHU-politici
In de komende weken zijn CHU-politici op 
de volgende bijeenkomsten te horen: 
Donderdag 17 april: Dronten, vereniging 
christelijk onderwijs: drs. G. van Leijen- 
horst, Bruinisse (HCVB): mr. H. K. J. Be- 
emink.
Vrijdag 18 april. Roden: T. Tolman. 
Zaterdag 19 april, Alphen aan de Rijn: Ka- 
merkring Leiden dr. R. J. H. Kruisinga. 
Zaterdag 19 april, Amersfoort: Landelijke 
onderwijsbijeenkomst: drs. G. van Leijen- 
horst.
Zaterdag 19 april, Rotterdam Doelen: Lus- 
trumbijeenkomst Nederlandse verenigin
gen van sportgeneeskunde: dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Zaterdag 19 april. Ede: vereniging van CH 
bestuurders en gemeenteraadsleden Gel
derland: H. Wisselink.
Maandag 21 april, Eibergen: H. Wisselink. 
Maandag 21 april, Enschede: CHU dr. R. J. 
H. Kruisinga.
Woensdag 23 april, Valkenburg Z.H.: mr. 
W. Schollen.
Donderdag 24 aprü, Geldermalsen: mr. H. 
K. J. Beemink, Ermelo, ledenvergadering 
CVO: drs. G. van Leijenhorst.
Dinsdag 6 mei, Den Bosch Kamerkring 
CHU: drs. D. F. van der Mei.
Maandag 12 mei: Schiedam CHU: drs. G. 
van Leijenhorst.
Donderdag 15 mei: Leerdam (VCO): drs. 
G. van Leijenhorst.
Maandag 26 mei: Usselstein: Politiek café: 
drs. D. F. van der Mei.

met betrekking tot de militaire oefenter
reinen in het Lauwersmeer-gebied.
De volgende pleisterplaats was Ubum waar 
het gezelschap op het gemeentehuis werd 
ontvangen door burgemeester Krajenbrink 
en zijn wethouders. Ook hier stonden de 
militaire oefenterreinen centraal in het be
toog van de burgemeester en de daarop 
volgende discussie met dv aanwezigen.
In Uithuizen en Uithuizermeeden had men 
weer geheel andere punten aangesneden. 
De burgemeesters leidden de aanwezigen 
in in de kwestie van de Eemshaven en alles 
wat daar mee samenhangt, o.a. gemeente
lijke herindeling of samenvoeging van ge
meenten zo u wilt.
Na hier de lunch gebruikt te hebben op de 
fraaie Menkemaborgh begaf het gezelschap 
zich naar de Eemshaven om met eigen ogen 
te kunnen aanschouwen wat men zich zoal 
had gedacht in de toekomst van deze 
noord-oostelijke hoek van de provincie te 
kunnen maken.
Delfzijl had burgemeester Schollen afge
vaardigd met het gemeentebestuur van 
Bierum voor een bespreking met de kamer
leden over de mogelijkheden en moeilijk
heden van Delfzijl.
In Appingedam stond een schrijvende en 
kiekende pers al te wachten op dr. Krui
singa die zich daar bij het gezelschap voeg
de.

ACTIEF
Op het landgoed Ekenstein was het 
gemeentebestuur van Appingedam actief 
om de gasten uit het westen duidelijk te 
maken dat men graag zelfstandig wil blij
ven als gemeente en men omkleedde dit 
met tal van argumenten.
Delfzijl was nogmaals de ontvangende ge
meente nu voor het diner aangeboden door 
de heren Lommerts. Een bijzonder 
gewaardeerde geste van dit expansieve be
drijf waarvan de directeuren hun bijzon
dere problemen onder de aandacht van in
tensief luisterende èn etende Kamerleden 
brachten.
Daarna splitste zich de groep in tweeën om 
zowel in Appingedam waar dr. Kruisinga 
sprak, als in Uithuizermeeden waar de he
ren Wisselink en Tohnan acte de presence 
gaven, de aanwezigen een indruk te geven 
van de visie op de landelijke en regionale 
problemen.

VERBLIJDEND
‘Verblijdend was de grote opkomst op deze 
vergaderingen en het hartelijke medeleven 
van de Groningse CHU’ers met hqn 
fractie-voorzitter en fractieleden.
Een woord van hartelijke dank aan allen 
die deze drukke werkdag hebben georgani
seerd is zeker beslist op zijn plaats, zonder 
iemand tekort te wiUen doen willen we toch 
noemen de heren Doornbos en Van Dalen 
met hun staf, die de CHU in de provincie 
Groningen weer hebben geactiveerd en die 
zich op dit gebied ook verder in de toe
komst stellig niet onbetuigd zullen laten.

d. S.
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ANTWOORD PREMIER DEN UYL
EEN COMPLETE GILLER
„Het antwoord van premier Den Uyl lijkt 
ons een complete giller. Om in de termino
logie van hem te spreken; het slaat als een 
tang op een varken”.
Dit heeft de christelijk-historische fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 
Kruisinga, gezegd op de vorige week zater
dag te Utrecht gehouden vergadering van 
de Unieraad.
De opmerking had betrekking op het schrif
telijk antwoord, dat de premier in de loop 
van vorige week gaf op zestien schriftelijke 
vragen, welke dr. Kruisinga enige tijd gele
den stelde over de problematiek met be
trekking tot het bouwbeleid.
„Het kabinet is nogal sterk in het ontwijken 
van antwoorden. Het antwoord van de 
premier is daarvan een sterk voorbeeld,” 
aldus dr. Kruisinga. Hij vermeldde in het 
bijzonder één voorbeeld, en wel vraag en 
antwoord nummer 15.
De vraag luidde: „Moet uit de uitspraken 
van de premier bij de regermgsverklaring 
en zijn opmerkingen over verzadiging van 
de bouwmarkt geconcludeerd worden, dat 
het bouwprogramma van Keerpunt ’72 on
uitvoerbaar is en op onjuiste veronderstel
lingen over de bouwmarktberust?’ ’ Het ant
woord was: „De womngproduktie over 
1972 en 1973 is aanzienlijk hoger geweest 
dan geprogrammeerd. Dat heeft uiteraard 
gevolgen voor de nieuwbouw in latere ja- 
ren”.
NIET MEER HERINNEREN?
Voor dit antwoord in het bijzonder ge
bruikte dr. Kruisinga de woorden „Com
plete giller”, en hij lichtte toe: ,,Moet nu uit 
dit antwoord worden geconcludeerd, dat 
omdat de christelijk-historische minister 
Udink zoveel heeft gebouwd, overigens 
naar het oordeel van Den Uyl, toen hij nog 
Tweede-Kamerlid was, nog te weinig. 
Keerpunt met kan worden uitgevoerd. Of 
was het zo, dat premier Den Uyl bij de 
regeringsverklaring zich dit onderdeel van 
Keerpunt niet meer herinnerde?”

LETTERLIJKE TEKST
De letterlijke tekst van de vragen en ant
woorden is als volgt:
Vraag 1 van dr. Kruisinga: Had de premier 
ten tijde van het t.v.-interview „Praten met 
dé Minister-President” op 28 februari te 
23.05 uur, al kennis genomen van de ver
schillende reacties van de CHU-Tweede- 
Kamerfractie naar aanleiding van het 
volkshuisvestingsbeleid van dit kabinet
0. m. naar aanleiding van het verschijnen 
van het Bouwprogramma 1975?
Antwoord van premier Den Uyl: Ja, al
thans van de reactie van de CHU-fractie bij 
monde van de heer Tolman te Hardenberg 
dd. 27 februari 1975.
Vraag 2: Indien vraag 1 bevestigend wordt 
beantwoord, wil de premier dan nader ver
klaren, waarom hij in genoemde t.v.- 
uitzending over de reacties van de CHU - 
inclusief de aangegeven zeven voorstellen 
om tot verbetering van de situatie in de 
bouwsector te komen - gezegd heeft; „Je 
moet wel argumenten hebben; die ben ik 
(bij Kruisinga) niet tegengekomen?
Antwoord: In de bewuste reactie van de 
heer Tolman (in het persbericht genoemd 
„tevens verklaring van de CHU-fractie”) 

werd geen enkel nieuw argument ge
noemd na de pas afgesloten behandeling 
van de begroting van VRO in de Tweede 
Kamer; wel werd nu buiten het parlement 
het aftreden van de heer Gruijters geëist.

VISIE
Vraag 3: Wil de premier, gelet op zijn reac
tie op de persconferentie, zijn visie geven 
óp de 7 voorstellen in de verklaring van de 
CHU-fractie?
Antwoord: Ik neem aan dat gedoeld wordt 
op de zeven punten, genoemd in de rede
voering van de heer Tolman dd. 27 februa
ri. Deze zeven voorstellen openen geen 
nieuwe gezichtspunten. Het zijn ten dele 
zaken ten aanzien waarvan maatregelen 
reeds zijn genomen of in voorbereiding zijn 
en ten dele zaken waarover de regering na 
ampele overweging tot een afwijzende 
standpuntbepaling is gekomen.
1. De afschaffing van' de fiscale aftrek

mogelijkheid van de onderhoudskosten 
van de eigen woning - waartoe een vorig 
kabinet besloot - is gepaard gegaan met

een aanzienlijke verlagmg van het 
huurwaardeforfait. Het eigen woning- 
bezit heeft vorig jaar een drietal belang
rijke stimulansen gekregen: de regering 
heeft per 1 oktober.de subsidies voor 
premiewomngen aanzienlijk verhoogd 
en heeft per 18 november de mogelijk
heid van een eenmalige extra premie 
voor eigenaren/bewoners van meuw te 
bouwen premiewoningen geopend. Te
voren was op 7 jum 1974 voor alle ge
meenten de mogelijkheid geopend om 
voor nieuwe eigen woningen garanties 
te geven voor leningen tot praktisch de 
volledige stichtingskosten. Het eigen 
geld kan beperkt blijven tot f ICO,-.

2. Tweemaal is van de gelden voor de be
strijding van de werkloosheid f 10 mln 
bestemd voor de verbetering van agra
rische bedrijfsgebouwen. Zoals voorts 
in de nota inzake de werkgelegenheid is 
aangegeven, is f 80 mln uitgetrokken 
voor de stimulering van bouwkundige 
en infrastructurele voorzieningen m het 
midden- en kleinbedrijf en het toerisme.

3. Het ruimtelijke beleid dat de regering 
voert is m het algemeen gericht op de 
beperking van de snelle verstedelijking 
van het platteland. De sterke groei van 
vele kleme woonkernen heeft in recente 
jaren reeds onherstelbare schade toege
bracht aan het landschapsbeeld. Voor
zover het gaat om bouwplannen die 
voortvloeien uit een reële woningbe
hoefte zal daarvoor ruimte moeten en 
ook kunnen worden gevonden in ge
meenten waaraan wèl een groeitaak is 
gegeven.

4. De bouw van eengezmshuizen is in de 
laatste jaren sterk toegenomen. Van de 
begonnen woningen bestond in 1972, 
1973 en 1974 respectievelijk 75%, 
78% en 83% uit dit type huis. Een ver
dere stijging van dit percentage is niet 
uitgesloten; wel dient bedacht te wor
den dat er ook altijd behoefte aan wo
ningen in meergezinshuizen zal be
staan.

5. De besteding van de middelen die voor 
de bestrijding van de werkloosheid in 
de opeenvolgende programma’s zijn 
uitgetrokken heeft slechts haar zwaar
tepunt gekregen in de gebieden waar de 
werkloosheid zowel in absolute zin als 
ten opzichte van de omvang van de 
beroepsbevolking uitzonderlijk hoog 
was.

6. Door de mstelling van een bouwpro
gramma tot een bedpag van f 500 mln 
voor de intra-murale gezondheidszorg 
zijn de mogelijkheden voor de bouw in 
deze sector nog onlangs verruimd.

7. Onder meer door de bouw van kleine 
woningen in toenemende mate mogelijk 
te maken tracht de regering tegemoet te 
komen aan de huisvestingsbehoefte van 
bijzondere groepen. Voorts heeft zij een 
nota over dit onderwerp in voorberei
ding.

Vraag 4: Heeft de premier kennis genomen 
van dat deel uit de verklaring van de CHU- 
fractie dd. 27 februari jl., waarin is gesteld, 
dat het dringend gewenst is, dat minister 
Gruijters - of, zo hij dit niet mocht doen, de 
minister-president - de terbeschikking
stelling van de portefeuille van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening aan de orde 
stelt, waardoor het kabinet deze kwestie 
kan bespreken én de overwegingen, die

haar tot een beslissing in één of andere zin 
zou hebben geleid, kunnen worden meege
deeld?
Antwoord: Ja.
Vraag 5: Kan de premier nader verduidelij
ken, hoe het in de verklaring gestelde als 
ten dele omschreven in vraag 4 hem tot de 
conclusie heeft gebracht, in voomoemd 
tv.-interview te kunnen zeggen: „Dat 
mijnheer Kruisinga niets beters wist dan 
zonder argumenten te roepen: „Mijnheer 
Gruijters moet weg”, maakt uiteraard geen 
indruk”?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.
Vraag 6: Heeft de premier kennis genomen 
van de bijdrage van mijn fractiegenoot T. 
Tolman bij de discussie over de begroting 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or
dening in 1973 en 1974, alsmede van de 
door de Kamer in 1973 aangehouden en in 
1974 aanvaarde motie-Tolman inzake 
aanvullende bouwprogramma’s? 
Antwoord: Ja.

GEEN KENNIS?
Vraag 7: Moet uit de opmerking van de 
premier, in voomoemd t.v.-interview, dat 
hij „de heer Kmisinga bij de behandeling 
van de begroting van de heren Gmijters, 
Van Dam en Schaefer niet heeft gehoord” 
worden geconcludeerd, dat de premier 
geen kennis heeft genomen van de bijdrage 
van de CHU-woordvoerder bij de 
begrotingsbehandeling van Vollshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening; dan wel 
meent de premier, dat de heer Tolman deze 
bijdragen niet mede namens de CHU- 
fractievoorzitter heeft gehouden.
Antwoord: Neen. Mijn opmerking be
doelde juist te signaleren dat het betoog 
namens de CHU-fractie bij de behandeling 
van de begroting van VRO in de Tweede 
Kamer gehouden, niet uitmondde in de 
conclusie die namens dezelfde fractie kort 
daarna buiten het parlement werd getrok
ken terwijl daarvoor geen nieuwe argu
menten naar voren werden gebracht.
Vraag 8: Heeft de premier kennis genomen 
van de reactie van de CHU-zijde op
- de nota Woningbouw in de jaren 1974- 

1977;
- de eerste, voorlopige reactie op de nota

Huur- en Subsidiebeleid;
- de OCV over de Nota Huur- en Subsidie

beleid;
- de opmerkingen o.m. over de bouw bij de 

behandeling van de begroting van So
ciale Zaken;

- de reactie op de mededelingen van de 
premier inzake de bouw van zieken- 
W zen e.d.?

Antwoord: Ik tracht naar vermogen de 
reacties van politieke groeperingen op het 
regeringsbeleid te volgen, ook die van de 
CHU.
Vraag 9: Beschouwt de premier de in vraag 
8 vermelde reacties van CHU-zijde als 
stukken, waarin zonder argumentatie kri
tiek op het bouwbeleid werd geleverd?
Antwoord: Hetgeen in antwoord op vraag 
3 is gesteld, geldt mutatis mutandis ter be
antwoording van deze vraag.
Vraag 10: Is de premier niet van oordeel, 
dat de verantwoordelijkheid van de minis
ter van Volkshuisvesting terzake van het 
bouwbeleid mede tot uiting komt in het 
aantal uitgegeven machtigingen, premie- 
beschikkingen en vergtmningen voor wo
ningbouw?
Antwoord: Ja, de verantwoordelijkheid 
van de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening ter zake van het 
woningbouwbeleid komt in het bijzonder 
tot uiting in het aantal afgegeven machti
gingen tot guiming en premiebeschik- 
kingen. De afgifte van bouwvergunningen 
geschiedt door de gemeenten.
CUFERS
Vraag 11: Wil de premier bevestigen dat de 
feitelijke cijfers omtrent de afgegeven gun
ningen in de door hem in voomoemd t.v.- 
interview gewraakte periode als volgt zijn 
geweest:
1971:135.368 (waarvan in januari tot juli; 
de periode-Schut 72.145)
1972 :162.105
1973:144.234 (waarvan in januari tot mei; 
de periode-Udink 58.766)
1974 :117.873 (de eerste volle periode- 
Gruijters)
Antwoord; De feitelijke cijfers omtrent de 
aantallen woningen waarvoor gemeente
lijke bouwvergunningen werden afgegeven 
luiden als volgt;
1971: 136.430 (waarvan in januari tot en 
met juli 72.783)
1972 :162.991
1973 :145.297 (waarvan in januari tot en 
met mei 59.151)
1974 :118.903

Beter aansluitend bij het gestelde in vraag 10 is een vergelijking van de 
volgende cijfers:
machtigingen 
tot guiming 
voor woning
wetwoningen 
1971 46.819
1972
1973
1974

49.733
48.264
40.312

premiebeschik- 
kingen voor 
particuliere 
woningen 
68.286 
69.524 
58.998 
62.883

bouwvergun
ningen voor' 
ongesubsidi
eerde woningen 1) totaal 
24.905 140.010
32.617 151.874
37.748 145.010
28.784 131.979

1) excl. woningen in boerderijen e.d.

DRAMATISCH
Vraag 12: Kan de premier zijn uitspraak in 
voomoemd t.v.-interview, dat de vergun
ningen voor het bouwen van woningen uit
gegeven in 1972 en het eerste halfjaar van 
1973 een dramatische teruggang vertoon
den, gelet op het onder vraag 11 gestelde, 
nader met cijfers verduidelijken?
Antwoord: Bij het debat over de regerings
verklaring dd. 30 mei 1973 heb ik erop 
gewezen, dat „het kabinet zich bij zijn op
treden geplaatst ziet voor een dreigende 
ineenzakldng van het niveau van de bouw- 
produktie”. Die uitspraak was met name 
gebaseerd op de prognose van het Centraal 
Planbureau, dat mede als gevolg van anti
cipatie in 1972 op het bouwprogramma 
1973 de te verlenen gemeentelijke bouw
vergunningen in 1973 zouden dalen tot
124.000 (Centraal Economisch Plan 1973, 
pag. 66). De daling in 1973 is geringer ge
weest dan voorzien; de vermelding van 
1972 in het televisie-interview is niet juist.
Vraag 13: Kan de premier nader verdmde- 
lijken waarom' het kabinet er nog niet in 
geslaagd is de situatie in de bouw te verbe
teren, hoewel de premier reeds bij het de
bat over de regeringsverklaring dd. 28-30 
mei 1973 wees op de problemen in de 
bouw, en aan deze uitspraak in voomoemd 
tv.-interview herinnerde?

Antwoord: In de nota inzake de werkgele
genheid wordt uitvoerig ingegaan op de 
Actoren die de ontwikkeling in de bouw 
bepalen. Naar de betreffende passages 
(hoofdstuk II, paragraaf 4) van die nota 
moge hier worden verwezen.
Overigens zij aangetekend dat het effect 
van het omvangrijke programma ter stimu
lering van de economie, waarvan onderge
tekende mededeling deed in zijn brief dd. 
16 november 1974 aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer, eerst in de tweede helft 
van dit jaar merkbaar zal worden.
Dit programma is, zoals bekend, in sterke 
mate gericht op de verbetering van de si
tuatie in de bouw.

VROEGERE UITSPRAKEN
Vraag 14: Acht de premier het mogelijk, 
dat de situatie in de bouw verslechterd is 
door vroegere uitspraken van minister 
Gmijters over het niet meer aftrekbaar stel
len van hypotheekrente en het invoeren 
van een huurbelasting?
Antwoord: Minister Gmijters heeft zich 
destij ds niet uitgesproken ten gunste van het 
niet meer aftrekbaar stellen van 
hypotheekrente. De invoering van een 
doorstromingsheffing, waaromtrent de re-
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Rechtvaardig inkomen 
voor ieder
Aan de CDA-conferentie inkomenspoli
tiek op 5 april j.1. heb ik, in bescheidenheid 
deelgenomen. De leiding beruste bij mr. W. 
Schollen in goede handen. De irileiding 
naar aanleiding van Ruth 2, de werkver
houding van Boaz en Ruth was zakelijk en 
sober, de slotconclusie glashelder en juist. 
Ingedeeld bij sectie IIL onder leiding van 
prof. S. Th. van Bijsterveld en rapporteur 
drs. B. Beumer hebben we het volgende 
gezegd: „Het thema voor deze conferentie 
is gericht op nivellering van de gevolgen van 
een kwade zaak dan wel op het euvel zelf, 
n.1. te bestrijden de ongebreidelde concur
rentie”.
Deze is wettelijk mogelijk om ten koste 
van de ander zich een hoger inkomen te 
verwerven.
Een technisch, economisch en sociaal bona
fide bedrijfsbeoefenaar kan plotseling be
dreigd worden door reclamestunten en on
faire praktijken van derden in zijn be
staansmogelijkheid.
Onze hebzucht, waar geen mens aan ont
komt, is de grote drijfveer om eigen inko
men (winst) te vergroten. Hier paal en perk 
te stellen is eis voor een Bijbels verant
woorde politiek.
Redelijke verwerving van inkomen kan 
voor werknemers middels CAO afsluiting 
met werkgevers gerealiseerd worden. (Wie 
hierboven bedingt verwerft zwart inko
men, wie hier beneden zich aanbiedt is pro
fiteur).
In de vrije sector van zelfstandigen kan de
claratie van onkosten plus redelijke winst

Zo denk ik 
er over

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

een verantwoord inkomen verschaffen. 
(Onbillijke declaratie is diefstal, te lage 
prijszetting, die de onkosten niet dekt be
tekent vaak broodroof voor de medemens). 
Controle op declaratie en prijsbepaling in 
deze sector is onmisbaar hetzij door Over
heid of stands- of vakorganisatie om een 
sociale samenleving te garanderen. (Zie 
b.v. de werkwijze in de Scandinavische 
landen).
De inkomenshoogte zal voor elk afzonder
lijk verschillend worden benaderd. In groot
vaders tijd werd gevraagd om „het dagelijks 
brood”. Bij onze kinderen komt daarbij: 
een lange vacantie, een auto, een gevuld 
spaarbankboekje enz.
In een theocratische samenleving als de Is
raëlische samenleving in de woestijn (elke 
dag genoeg brood op de plank) en de verde
ling van het Beloofde land, met elk zijn 
wijnstok en zijn vijgeboom als inkomens
mogelijkheid was voor hebzucht en concur
rentie geen plaats. De inkomensverschillen 
in geld werden om de zeven jaar en in omoe- 
rende goederen om de vijftig jaar genivel
leerd. Als het CDA dit bijbels gegeven poli
tiek kan waarmaken zullen revoluties als in 
Rusland, China en de Derde Wereld in Eu
ropa vermeden kunnen worden!”
Deze visie werd door de voorzitter van de 
sectie gekwalificeerd als een gedeelte van 
de kapstok waar verdere motiveringen 
voor een eerlijke inkomensverdeling aan 
konden worden opgehangen. Met genoe
gen heb ik als „gewone kiezer” mijn 
steentje kunnen bijdragen aan deze confe
rentie en ook kennissen en vrienden in ARP 
en KVP-kring kunnen opdoen.

Oosterbierum A. Stelliagwerf.

CDA^tudiedag inkomensbeleid 
vraagt vervolg
„Zoals elke goede studieconferentie vraagt 
ook de CDA-studiedag over inkomens
beleid, op zaterdag 5 april gehouden, om 
een vervolg, op hetzelfde landelijke of 
plaatselijke niveau in welke vorm dan ook. 
Daarbij zullen uitvoeriger aan de orde 
moeten komen de vragen naar bijvoor
beeld de economische orde (waarin begre
pen het mededingingsbeleid), de bezits
vorming, de sociale verzekeringen en het 
fiscale winstbegrip.”
Dit commentaar was te lezen in het anti
revolutionaire weekblad „Nederlandse 
Gedachten” over de CDA-studiedag. 
„Niettemin heeft voorzitter mr. W. Schol- 
ten terecht kuimen constateren dat de 
deelnemers aan deze conferentie over de 
uitgestrekte en ingewikkelde materie op 
niveau in ernstige verantwoordelijkheid 
hebben gediscussieerd en daarin een grote 
mate van eenstemmigheid hebben rriogen 
ervaren”.
„Nederlandse Gedachten” herinnerde er 
aan, dat tijdens de studiedag een sterk ac
cent viel op de gevolgen voor een 
inkomensbeleid van de vertraagde econo
mische groei, een grote inflatie en een hoge 
werkloosheid.
Het weekblad „Onderneming” van het 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
VNO schreef, dat al met al de studiedag een 
teleurstellende indruk achterliet. „De fei
ten over de inkomensverdeling zijn, het 
bleek duidelijk uit het gepresenteerde 
studiemateriaal, gebrekkig en onvergelijk
baar. Normen voor een rechtvaardig ge
achte inkomensverdeling zijn niet voor
handen”, aldus ,,Onderneming”. „Deson
danks werden allerlei opmerkingen ge
maakt over meer inkomensnivellering, 
over de invoering van een maximum- 
inkomen, enzovoort, zonder dat duidelijk 
werd welke instrumenten gehanteerd moe
ten worden en welke effecten ingrepen in de 
bestaande inkomensverhoudingen zouden

hebben. Zij die de resultaten van de CDA- 
conferentie moeten uitwerken tot een reac
tie op de aangekondigde nota over het 
inkomensbeleid van minister Boersma zijn 
niet te benijden” .

OMVANGRUK TERREIN

In zijn inleiding op de studiedag had de 
voorzitter, het christeUjk-historische 
Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten, er op 
gewezen dat het inkomensbeleid een 
uitzonderlijk omvangrijk terrein omvat. 
Hij noemde als hoofdpimten:
- de taak van de overheid en de rechts

grond voor het ingrijpen van de over
heid,

- het begrip inkomen, dat voor de verschil
lende groepen van de samenleving een 
verschillende betekenis kan hebben,

- de vraag of het inkomensbeleid individu
eel of coUectief gericht moet zijn en het 
tempo waarin de inkomenspolitiek be
dreven wordt.

Mr. Scholten had vier slagzinnen voor de 
discussie:
1. een rechtvaardig inkomensbeleid dient 

zich primair te richten op de zwakkeren 
in de samenleving,

2. een rechtvaardig inkomensbeleid is wat 
inhoud en vormgeving betreft afhanke
lijk van tijd en plaats,

3. een rechtvaardig en rechtvaardiger 
inkomensbeleid kan niet in algemene 
getallen en verhoudingscijfers worden 
verwoord,

4. een rechtvaardiger inkomensbeleid en 
inflatie zijn gezworen vijanden.

Het kamerlid zei van mening te zijn, dat het 
fiscale instrument ten behoeve van zijn 
hoofdfunctie reeds zo intensief wordt ge
bruikt, dat van de werking van dit instru
ment voor de inkomenspolitiek niet zo veel 
mag en kan worden verwacht.

H.L.

LIMBURG KRIJGT RIJKSUNIVERSITEIT
Bij de Tweede Kamer is het wetsontwerp 
rijksuniversiteit Limburgtingediend. Voor
gesteld is te Maastricht een rijksuniversiteit 
en een academisch ziekenhuis te stichten. 
Bij het in werking stellen van dit wetsvoor
stel zal de Maastrichtse instelling bestaan 
uit twee faculteiten, t.w. de faculteit der 
geneeskunde en de faculteit der algemene 
wetenschappen.
De faculteit der algemene wetenschappen 
wil een kader scheppen voor de relatie tus
sen het wetenschappelijk onderwijs en het
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gering heeft toegezegd zich nog nader te 
beraden, acht de regering niet een factor 
welke de situatie in de bouw zou verslech
teren. Van een eventuele doorstromings- 
regeling zou in tegendeel eerder een stimu
lerende werking uitgaan.
Vraag 15: Moet uit de uitspraken van de 
premier bij de regeringsverklaring en zijn 
opmerkingen over verzadiging van de 
bouwmarkt, geconcludeerd worden, dat 
het bouwprogramma van „Keerpunt ’72” 
onuitvoerbaar is en op onjuiste vooronder
stellingen over de bouwmarkt berust?
Antwoord: De woningproduktie over 1972 
en 1973 is aanzienlijk hoger geweest dan 
was geprogrammeerd. Dat heeft uiteraard 
gevolgen voor de nieuwbouw in latere ja- 
ren.
Vraag 16 van dr. Kruisinga: Is de minister
president bereid in het volgend of een vol
gend pers-interview op zijn uitspraken als 
„zonder argumenten roepen”, „argumen
ten heb ik niet gehoord”, „een losse flod
der” e.d. terug te komen en deze ook pu
bliekelijk terug te nemen dan wel nader 
toe te lichten?
Antwoord premier Den Uyl: Mijn kwalifi
catie berustte op de uitspraken in de ver
klaring van 27 februari jl. De discrepantie 
tussen de conclusies in deze verklaring en 
de conclusies van het begrotingsdebat heb 
ik nader toegelicht.
Tot zover de zestien vragen van dr. Krui
singa en de zestien antwoorden van pre
mier Den Uyl.

H.L.

hoger beroepsonderwijs, alsmede voor het 
toekomstige hoger onderwijs. Ook het on- 
derzoekgebeuren naar de ontwikkeling 
van dit onderwijs zal binnen deze faculteit 
plaatsvinden. De gebouwen voor de vijfde 
rijksuniversiteit zullen worden opgetrok
ken in de wijk Randwijck van Maastricht. 
Bij de planning en de ontwikkeling van de 
rijksuniversiteit zullen gevestigde tradities 
en gegroeide verhoudingen geen doorslag
gevende rol spelen. „Hierdoor kunnen in 
het kader van de zich ontwikkelende rui
mere taakstelling van het wetenschappelijk 
onderwijs samenwerkingsverbanden tot 
ontwikkeling worden gebracht en lijnen 
worden getrokken die kunnen leiden tot 
het ontstaan van nieuwe structuren”, aldus 
de toelichting.
De nieuwe universiteit zal het ook tot haar 
taak dienen te rekenen, haar verhouding 
tot het hoger beroepsonderwijs in be
schouwing te nemen en te regelen, zodat 
het wetenschappelijk onderwijs en het 
daarvoor in aanmerking komende hoger 
beroepsonderwijs gecoördineerd zullen 
kunnen worden. De universiteit zal de mo
gelijkheid van snelle verwezenlijking hier
van moeten onderzoeken. Ook de interna
tionale aspecten van het onderwijs en on
derzoek aan de nieuwe instelling zullen be
keken dienen te worden.

FACULTEIT DER GENEESKUNDE

Wat het onderwijs betreft moet speciale 
aandacht worden besteed aan de opleiding 
van artsen voor de eerste fijns geneeskunde 
(huisartsen), gezien de ontwikkelingen op 
dit terrein. Ook de andere richtingen bin
nen de gezondheidszorg zoals de curatief- 
specialistische zorg, de maatschappelijke 
en geestelijke gezondheidszorg dienen 
voldoende aandacht te krijgen.
Uit het feit dat een nieuwe Maastrichtse 
medische faculteit wordt ingesteld mag niet 
zonder meer worden geconcludeerd dat de 
produktie aan artsen in totaliteit wordt 
vergroot. „Het is bekend dat de bestaande 
faculteiten de hun toegewezen aantallen 
medische studenten slechts met moeite 
kunnen opvangen. De instelling van de 
Maastrichtse faculteit der geneeskunde zal 
er ook toe kunnen leiden dat soelaas wordt 
geboden aan de grote faculteiten die op het

ogenblik onder sterke druk staan’ ’, aldus de 
toelichting.

FACULTEIT DER ALGEMENE WETEN
SCHAPPEN

Naast een faculteit der geneeskunde wordt 
een faculteit der algemene wetenschappen 
ingesteld. Het van de grond brengen van 
een nieuwe instelling biedt een unieke kans 
een bijdrage te leveren aan de vernieuwing 
van het onderwijs en aan de verbetering

van de mogelijkheden tot persoonlijke ont
plooiing. „In de regio Zuid-Limburg is ge
zien de aanwezigheid van een groot aantal 
instellingen van hoger beroepsonderwijs 
een gunstige situatie aanwezig om gedach
ten ten aanzien van onderwijskundige 
coördinatie in het hoger onderwijs nader te 
toetsen en uit te werken”. De faculteit der 
algemene wetenschappen wordt in de eer
ste plaats gezien als centrum voor de opzet 
en uitwerking van ontwikkelingen in het 
hoger onderwijs. Het ligt in de bedoeling in 
de regio Zuid-Limburg te komen tot een 
begeleidings- of coördinatiecommissie 
voor een samenwerkingsexperiment tussen 
de h.b.o.-opleidingen in de gezondheids
zorg en de faculteit der geneeskunde.

Nederianders en Belgen betalen het meest 

aan de Europese Gemeenschap
De Nederlander en de Belg betalen van alle 
„burgers” in de Europese Gemeenschap het 
meest aan het budget van de gemeenschap
pelijke markt.
Dat blijkt uit een docmnent dat door de 
Belgische delegatie op de Europese confe
rentie in Dublin op tafel werd gelegd.
Wij hebben becijferd zo vertelde de Belgi
sche premier, Leo Tindemans, zijn collega’s 
in Dublin, dat in 1972 in de Gemeenschap 
van de Zes, rekening houdend met het Bruto 
Nationaal Produkt van de EG en met het 
bevolkingsgetal, de Europese burger ge
middeld 54,61 gulden aan contributie aan 
de Gemeenschap betaalde. Rekening hou
dend met dezelfde gegevens, maar dan per 
land bekeken, betaalde de Belg 88,90 en de 
Nederlander 81,90 gulden contributie. De 
Belgische en de Nederlandse burger droe
gen toen het meeste bij aan de Europese 
schatkist.

De Belgen hebben, aldus hun premier, een
zelfde soort berekening gemaakt voor het 
jaar 1974, maar dan voor de Gemeenschap 
van de Negen en er bovendien van uit
gaande dat dan op de bijdragen van de lid
staten het zogeheten correctie-mechanisme 
zou zijn toegepast.
Uit die rekensom is het volgende gebleken: 
de Nederlander draagt per hoofd het meeste

bij aan het totaal van het Europese budget, 
namelijk 104,76 gulden, onmiddellijk 
daarop volgt de B elg met 99,55 gulden, dan 
volgen de Westduitser met 88,11 gulden, de 
Deen met 86,49 gulden, de Brit met 60,09 
gulden, de Fransman met 59,40 gulden, de 
Italianenmet43,65 gulden en alshekkeslui- 
ter de Ier met 35,58 gulden. (ANP).

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Regels op komst voor verwijdering afvalstoffen
Bij de Tweede Kamer is het ontwerp- 
Afvalstoffenwet ingediend, dat moet wor
den gezien als een belangrijke bouwsteen 
voor het mibeubeleid.
Het sluit aan op het reeds eerder inge
diende ontwerp van de Wet Chemische 
Afvalstoffen, dat reeds bij de Tweede Ka
mer in behandeling is.
In het wetsontwerp Afvalstoffen worden 
regels gesteld op het gebied van de verwij
dering van diverse afvalstoffen zoals huis
vuil, autowrakken en bedrijfsafvallen. 
Hierbij staan centraal enerzijds de 
MILIEUHYGIËNISCHE VERWIJDE
RING van afvalstoffen en anderzijds de 
BEPERKING VAN HET ONTSTAAN van 
afvalstoffen door bevordering van het her
gebruik.
Om deze doelstelling te realiseren zijn de 
taken in dit ontwerp verspreid over ver
schillende bestuurslagen. De provinciale 
overheid beoordeelt deze vanuit een lande
lijke visie. De gemeenten geven in onder
linge samenwerking vorm aan een doelma
tige inzameling en verwerking van afval
stoffen.

HOOFDPUNTEN
Enige hoofdpunten van het wetsontwerp 
zijn:
a. De gemeente stelt regels op voor de af

gifte van huisvuil en moet tenminste 
wekehjks het huisvuil inzamelen.

b. De gemeenten zorgen voor een terrein 
waar men»zijn autowrak kwijt kan.

c. De provincie omschrijft haar 
afvalverwijderingsbeleid in provinciale 
plannen.

d. De centrale overheid kan het storten 
van bepaalde milieugevaarlijke afval
stoffen verbieden.

e. Er kunnen voorschriften gegeven wor
den óm het hergebruik te bevorderen 
zoals regels met betrekking tot het ge
scheiden inzamelen van afvalstoffen of 
statiegeldvoorschriften.

f. Er wordt een vergunningstelsel voor de 
verwerkers van afval ingevoerd.

g. Er komt een systeem van heffingen, die 
aan vergunninghouders én producenten 
van bepaalde goederen opgelegd kun
nen worden.

GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN
In vele gemeenten zijn al voorschriften 
voor de afgifte en inzameling van huisvuil 
gegeven. Dit ontwerp sluit hierop aan door 
de gemeenteraad te verplichten in een ge

meentelijke verordening hieromtrent re
gels te stellen. Deze gemeentelijke veror
dening zal ook regels bevatten voor het 
achterlaten van huisvuü op daartoe aange
wezen plaatsen zoals containers en papier
baken. Om een doelmatige en milieu
hygiënische verwijdering van afvalstoffen 
te bevorderen worden in het wetsontwerp 
de gemeenten verplicht het huisvuil ten
minste wekehjks in te zamelen.

AUTOWRAKKEN
Om de verwijdering van autowrakken op 
een milieuhygiënisch verantwoorde wijze 
te doen plaatsvinden is een goede door
stroming naar de sloperijen een belangrijke 
voorwaarde. Op deze wijze wordt er voor
komen dat er landschapsontsiering en on
nodig ruimtebeslag door de „wrakken in de 
wei” optreedt. Deze doorstroming wordt in 
de eerste plaats bevorderd door het verbod 
om een autowrak op een erf of op een an
dere voor het pubhek zichtbare plaats op te 
slaan. Verder dient de gemeente een plaats 
beschikbaar te stellen waar men zijn auto
wrak kwijt kan. Tenslotte mag men als re
gel zijn autowrak slechts afgeven aan ie
mand die in het bezit is van een vergunning 
om autowrakken te verwerken.

PROVINCIALE PLANNEN
Behalve de gemeente krijgt ook de provin
cie een belangrijke taak op het gebied van 
de afvalverwijdering. De provinciale staten 
worden in het kader van de Afvalstoffen
wet verpMcht plannen op te stellen voor de 
afvalverwijdering in de provincie. Deze 
plannen zijn vooral noodzakelijk als 
instrument ter bevordering van de regio- 
nahsatie bij de verwijdering van afval
stoffen. Regionahsatie houdt onder meer in 
dat de gemeenten de afvalverwijderings- 
problemen niet ieder voor zich, doch in 
onderhnge samenwerking aanpakken. 
Essentiële elementen van deze regionale 
samenwerking zijn onder meer dat wordt 
uitgemaakt over welk grondgebied 
(samenwerkingsgebied) de samenwerking 
zich uitstrekt en welke verwijderings- 
methode(n) wordt (worden) gekozen. Voor 
zóver tussen de gemeenten in bepaalde 
samenwerkingsgebieden geen overeen
stemming bestaat over het te voeren afval
beleid, kan de provincie samenwerking tus
sen die gemeenten opleggen. Naast de ge
gevens betreffende de regionalisatie in de 
provincie dienen de plannen de huidige 
hoeveelheid afval en de toekomstige ont- 
wikkehng daarvan te bevatten.

Deze plannen moeten de hoofdlijnen in
bonden van het provinciale beleid met be
trekking tot de verwijdering van huishou- 
dehjke afvalstoffen, autowrakken en an
dere soorten afvalstoffen zoals bedrijfs
afvallen.

STORTVERBOD
In sommige gevallen kan in het belang van 
de bescherming van het milieu een stort
verbod voor bepaalde categorieën afval
stoffen ingesteld worden. Deze mogelijk
heid is in de wet opgenomen om voor geval
len waarin het niet gaat om afvalstoffen die 
in het Wetsontwerp Chemische Afval
stoffen zijn geregeld, maar die wel grote 
bezwaren bij het storten op de bodem op
roepen, een verbod te kunnen stellen.

HERGEBRUIK
Naast de milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van afvalstoffen is de 
bevordering van het hergebruik en de be
perking van de hoeveelheid afval een es
sentieel bestanddeel van het wetsontwerp. 
Dit kan tot stand gebracht worden door het 
stellen van regels ten aanzien van het 
vervaardigen en op de markt brengen van 
bepaalde goederen zoals wegwerp
artikelen. Het hergebruik kan verder wor
den bevorderd door het stellen van 
statiegeld- en verpakkingsvoorschriften. 
Regels met betrekking tot het gescheiden 
inzamelen van afvalstoffen zoals glas en 
papier zijn ook belangrijke instrumenten 
ter bevordering van het hergebruik. De in

dit ontwerp opgenomen bevoegdheden
i.v.m. het hergebruik komen tegemoet aan 
de bij velen levende wens om verspilling 
tegen te gaan en een begin te maken met 
een zekere mate van versobering.

VERGUNNINGSTELSEL
Met dit wetsontwerp wordt een nieuw ver
gunningstelsel voor veiwerkingsinrich- 
tingen van afvalstoffen geïntroduceerd 
waarbij als criterium voor de verlening van 
de vergunning wordt gehanteerd: „Het be
lang van de bescherming van het miilieu”. 
Hierdoor worden niet alleen de gevaar-, 
schade- en hinderaspecten van een ver- 
werldngsinrichting beoordeeld, de aspec
ten die door de Hinderwet plegen te wor
den bestreken, doch ook ruimere milieu
hygiënische aspecten, zoals de land
schappelijke, ecologische en organisa
torische aspecten. Inrichtingen die in de 
toekomst op grond van dit wetsontwerp 
een vergunning nodig hebben, zijn onder 
meer stortplaatsen, vuilverwerkingsin- 
staUaties, autosloperijen en shredder- 
installaties.

FINANCIERING
De financiering van maatregelen in het ka
der van dit wetsontwerp sluit aan bij het 
ook in andere milieuwetten gehanteerde en 
inmiddels tevens internationaal aanvaarde 
beginsel „De vervuiler betaalt”. Het sys
teem van gemeentelijke reinigingsrechten 
kan worden gecontinueerd. Er kan echter 
ook een gemeentelijke reinigingsbelasting 
worden ingevoerd. Daarnaast biedt het 
wetsontwerp voor de centrale overheid de 
mogelijkheid om de vergunninghouders 
aan een heffing te onderwerpen en bij
voorbeeld ook gebruikers of producenten 
van bepaalde goederen.

Hulp aan Indo^hina 1975
De Nederlandse regering heeft besloten in 
1975 ruim 30 miljoen gulden beschikbaar 
te stellen voor hulp aan Indo-China. 
Ongeveer de helft van dat bedrag, te weten 
15 miljoen gulden, is bestemd voor bilate
rale hulp aan de Democratische Republiek 
Vietnam. De hulp aan de overige drie lan
den in Indo-China zal worden geleid via 
internationale en particuliere organisaties. 
Zo wordt 8 miljoen gulden geleid via de 
Mekong-Commissie. Het Internationale 
Rode Kruis en het VN-Kinderfonds (UNI
CEF) krijgen ieder de beschikking over 1
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miljoen gulden ter besteding via hun 
internationale programma’s. Tevens wordt 
1 miljoen gulden via UNESCO geleid.

, Het resterende bedrag zal via particuliere 
organisaties worden besteed. Hiervan 
loopt 2,1 miljoen gulden via het Medisch 
Comité Vietnam, 1,1 miljoen gulden via de 
Brede Vietnam Beweging, 500.000 gulden 
via de Wereldraad van Kerken, 300.000 
gulden via de Asian Christian Service en
430.000 gulden via de Stichting Neder
landse Kinderdorpen.
Voorts komt 400.000 gulden beschikbaar 
voor hulp aan politieke gevangenen in 
Zuid-Vietnam. Dit bedrag zal via de 
Wereldraad van Kerken en Caritas worden 
geleid.
Onlangs is een bedrag van 1 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld aan het Internationale 
Rode Kruis voor hulpverlening onder 
vluchtelingen in Zuid-Vietnam.

De Eerste Kamer heeft een wetsontwerp 
aangenomen, waarbij o.m. wordt bepaald, 
dat de jaarlijkse huurverhoging in 1975 niet 
op 1 april, maar op 1 juli zal plaats hebben. 
Op deze datum wordt ook de nieuwe rege
ling voor individuele huursubsidie van 
kracht. Deze zal ertoe bijdragen dat huur
ders met een laag inkomen door de ko
mende huurverhoging niet in financiële 
moeilijkheden geraken.

Op 1 juli a.s. worden de huren van de nog 
gesubsidieerde woningen in het gehele 
land, die tenminste één jaar oud zijn, met 8 
procent verhoogd.
De huurders van woningen die toebehoren 
aan gemeenten en woningcorporaties en die 
niet of niet meer worden gesubsidieerd, 
zullen met een huurverhoging van ten 
hoogste 8 procent rekening moeten hou
den.
Ook van vele niet of niet meer gesubsidi
eerde woningen van particulieren zullen op 
die datum de huurprijzen kunnen worden 
verhoogd. Zo zullen de huren van wonin
gen in de z.g. niet-geliberaliseerde gebie
den waarop de Huurwet nog van toe
passing is, in vrij overleg tussen verhuurder 
en huurder met ten hoogste 8 procent kun
nen worden verhoogd. De niet-geliberali
seerde gebieden zijn in het algemeen de 
stedeHjke agglomeraties van de Randstad 
en de daaromheen liggende gebieden.
De huurprijs van in deze gebieden gelegen

woningen die behoren tot de z.g. vrije- 
sector en van de woningen waarvoor de 
Huuradviescommissie een z.g. categorie- 
verklaring heeft afgegeven, is geheel vrij. 
Voor niet of niet meer gesubsidieerde wo
ningen in het geliberaliseerde gebied, die 
niet toebehoren aan gemeenten of woning
corporaties is eveneens de huurprijs geheel 
vrij.
Indien in deze gevallen een hoger percen
tage dan acht wordt 'overeengekomen, 
moet de verhuurder daarvan mededeling 
doen aan de Huuradviescommissie. Dit 
schrijft de begin deze maand van kracht 
geworden Wet huurprijsontwikkeling 
woonruimte voor. Deze wet biedt de minis
ter de mogehjkheid de huurverhoging voor 
woningen met vrije huren zo nodig aan een 
maximum te binden.

VOORLICHTINGSBROCHURES
Het departement van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening zal weer een brochure 
uitgeven, waarin wordt uiteengezzet hoede 
huurverhogingen tot stand komen of kun
nen komen. Zij zal in de eerste helft van 
mei verkrijgbaar zijn. Via de pers en een 
televisiespot zal bekendheid worden gege
ven aan de verkrijgbaarstelling.
Het is de bedoeling, dat huurders van wo
ningen van gemeenten en woningcorpora
ties een vouwblad in hun bus vinden, 
den.
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Werkgelegenheid en Vredesbeleid

Wat wil de PvdA ?
door dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie Tweede Kamer

Het was een drukke week in de politiek 
vorige week. Het debat over de nota Werk
gelegenheid en het Bouwprogram 1975 
eiste veel aandacht op.
Het was overigens wonderlijk dat de 
PvdA, die kort voor de behandeling 
van deze belangrijke stukken drie dagen 
haar twee-jaarlijks congres hield, dat 
vrijwel uitsluitend gewijd was aan de 
NATO en de vredespolitiek.
Nu was dit onderwerp reeds lang te voren 
vastgelegd, maar het is bepaald vreemd dat 
men zweeg over de problematiek van de 
werkgelegenheid, waarvoor het kabinet- 
Oen Uyl zich in de eerste plaats gesteld ziet. 
Premier Den Uyl, aangekondigd als drs. 
Joop den Uyl, hield de slottoespraak. Nu is 
het met redevoeringen van de premier bui
ten de Kamer altijd moeilijk om vast te 
stellen in welke hoedanigheid hij optreedt. 
Soms spreekt hij als privé-persoon (Nijme
gen) soms als premier (Amsterdam). 
Minister Duijsenberg merkte tijdens het 
debat op dat met de aankondiging „drs. 
Joop den Uyl” wellicht de econoom-Den 
Uyl bedoeld was.
Dat neemt niet weg dat het jammer is dat 
„Joop den Uyl” op het congres van zijn 
partij alleen maar impopulaire maatregelen 
heeft aangekondigd zonder enigszins aan te 
duiden wie dan door die impopulariteit ge
troffen zou worden.
Het congres heeft zich nu bezig gehouden 
met de NAVO. Terwijl enige tijd geleden de 
Defensienota is behandeld - en ook door de 
PvdA-fractie is aanvaard. Bovendien 
wacht de Kamer nog steeds op de nota 
Vredesbeleid. De CHU heeft reeds enkele 
malen op het uitbrengen van deze nota 
aangedrongen. Eerst dan wordt het moge
lijk een goed voorbereid debat over de 
vredespolitiek te houden.
Het PvdA-congres heeft nu in feite min of 
meer vrijbhjvend gefilosofeerd over de 
NATO, terwijl de betekenis van de uit
spraken nog moeilijk is te overzien.

MERKWAARDIG
Daarvoor zijn diverse uitspraken ook 
merkwaardig getimed.
De PvdA wil de NATO nog drie jaar beoor
delen op haar actief vredesbeleid. Dat be
tekent tot 1978. Daart^enover staat dat 
bij elke kabinetsformatie kritische bezin
ning op de NAVO dient plaats te hebben. 
Dat betekent - uitgaande van een normale 
parlementaire rit - in 1977.
Ook een tweede besluit is wat schimmig. 
Men wil voorlopig nog niet beslissen over 
het leggen van contacten met de CPN, in

Bewaar 
djt nummer
Dit nummer van „de Neder
lander”, het ledencontactblad van 
de CHU, moet bewaard worden. Het 
bevat namelijk alle gegevens voor 
de komende algemene vergadering 
van de CHU op zaterdag 24 mei aan
staande te Utrecht 
Er wordt, zoals de laatste jaren ge
bruikelijk is, geen afzonderlijk pro
grammaboekje uitgegeven.

zake een progressieve concentratie. De 
besluitvorming hierover is een jaar ver
schoven.
Ook hier is sprake van een schimmige dis
cussie, die wellicht veroorzaakt wordt door 
een zekere interne labiliteit van de PvdA. 
De tijdens de oppositieperiode opgewekte 
polarisatiedrang moet kennelijk ergens een 
uitweg vinden. Ik had het juister geacht 
watmeer de PvdA, als grootste partij van 
het land en grootste regeringspartij, op haar 
congres aandacht had besteed aan de 
binnerdandse problemen.
Het congres van de PvdA heeft hier een 
verzuim gepleegd.

ROTTERDAM
Ook op een ander vlak dient de PvdA mijns 
inziens tot een concreet standpunt te ko
men.
Rotterdam, sedert jaren onze nationale 
trots als de grootste wereldhaven is de laat
ste tijd op een negatieve wijze in het 
nieuws. Onlangs werd bekend dat men op 1 
mei 'an het gemeentehuis de rode vlag laat 
wapperen. Dezer dagen heeft de raad 
besloten de gemeente-ambtenaren op 1 
mei een extra vrije dag te geven. Zoals 
bekend heeft de CHU-fractie over beide 
kwesties vragen gesteld.
Wat ons echter verwondert is dat van 
PvdA-zijde tot nu toe een stilzwijgen wordt 
bewaard. Daardoor is het volstrekt ondui
delijk welke positie het links college van B. 
en W. in de Maasstad momenteel inneemt. 
Beschouwt de PvdA het Rotterdamse 
linkse college als een soort speeltuin van 
linkse politici of is Rotterdam een proeftuin 
waar experimenten worden uitgedacht 
voor een toekomstig beleid van linkse col
leges in raden, staten en een mogelijk ge
heel rood kabinet, zonder de geringste 
witte rand?
Zowel ten aanzien van de binnenlandse 
problematiek als ten aanzien van de 
Rotterdamse acties huldt de PvdA-top zich 
in een stilzwijgen, waardoor rookgordijnen 
worden opgetrokken. Dat is temeer ver- 
wonderhjk omdat juist de PvdA aan de 
christen-democraten veelal verwijt dat zij 
per definitie onduidelijk zijn. De CHU kan 
dit verwijt echter op de genoemde onder
werpen niet treffen.

STANDPUNT CHU
Wij hebben de vorige week ons standpunt 
duidelijk kenbaar gemaakt. De CHU heeft 
van begin af aan gewaarschuwd voor de 
kwalijke gevolgen van het bouwbeleid. Een 
zevental suggesties onzerzijds zijn door de 
premier in antwoord op schriftelijke vragen 
I >epaald onvoldoende beantwoord.

Bij de discussie over de nota werkgelegen
heid heb ik, sprekend namens de fractie, 
gewezen op de noodzaak van een goed 
gecoördineerd kabinetsbeleid op het punt 
van de werkloosheidsbestrijding, waardoor 
de werkloosheid integraal wordt aange
pakt. De minister van sociale zaken dient 
daarbij onzes inziens de primaire verant
woordelijkheid te dragen.
Slechts op die wijze kan een goed en slag
vaardig beleid gevoerd worden. De CHU 
verwacht met Prinsjesdag een duidelijk in
tegraal beleidsplan.
In dit verband wil ik er nog op wijzen dat 
vaak te snel wordt geconcludeerd dat we 
blijvend te maken zullen hebben met een 
structureel groter arbeidsoverschot. In de 
Kamer heb ik hierover - bij interruptie 
gedebatteerd met de heren Van Gorkum 
(PPR) en Van der Lek (PSP).

Nog te weinig is duidelijk waar structurele 
overschotten en tekorten op de arbeids
markt bestaan. Er is met name in de secto
ren gezondheidszorg, maatschappelijke 
dienstverlening en dienstverlening in het 
midden- en Ideinbedrijf nog een grote 
vraag naar personeel.
We staan wellicht voor een verschuiving 
van een geïndustrialiseerde maatschappij 
naar een groei van de dienstensector. Maar 
ook deze verschuiving - waarbij onder 
meer de zorg voor het milieu een rol speelt - 
zal in andere sectoren vraag naar arbeids
krachten oproepen. Daardoor zal het 
bestedingspatroon veranderen en is mijns 
inziens ook een andere benadering van het 
begrip nationaal inkomen nodig. Deze be
langrijke vragen zijn nog te weinig funda
menteel benaderd.

VREDESBELEID
Tenslotte is het een misvatting wanneer 
men in het linkse kamp denkt dat alleen 
daar kritisch over de NATO en het vredes
beleid wordt gediscussieerd. Ook de CHU 
wil hieraan meewerken en meedenken aan 
een oplossing.
Onlangs is de staatscommissie voor bestu
dering van een vrijwilligersleger ingesteld. 
Onder de leden van deze commissie bevin
den zich ons oud Tweede-Kamerlid Kikkert 
en CHJO-voorzitter Van Gulyk. Vooral de 
CHU heeft op de instelling van deze com
missie aangedrongen.

Bij de behandeling van de begroting van 
buitenlandse zaken heb ik onlangs gewe
zen op het belangrijke werk in het kader 
van een aktief vredesbeleid van diverse 
speciale organen van de V.N. zoals bij 
voorbeeld de Wereld Gezondheids Organi
satie en de Voedsel- en Landbouworgani
satie.
Naar mijn mening wordt op de financiën 
van deze belangrijke organen te veel be
knibbeld. Ik heb staatssecretaris Kooymans 
deze zaak onder zijn aandacht gebracht. 
De CHU geeft de vredespolitiek een zeer 
hoge prioriteit. Ook wij staan kritisch 
tegenover het gebruik van kernwapens. Bij 
het debat over buitenlandse zaken heeft de 
CHU gevraagd in de besprekingen te We
nen ook de problematiek van de taktische 
kernwapens op de agenda te plaatsen.
Maar bij dit alles staat een ding duidelijk 
voorop. Een actief vredesbeleid dient van 
houdbare premissen uit te gaan. Tot een 
gesprek hierover is de CHU bereid. Wan
neer echter van enige zijde bij komende 
kabinetsformaties als uitgangspunt wordt 
gehanteerd: „Nederland NU uit de NA
TO” zal men bij de CHU, op die basis geen 
gehoor vinden.

Kruisinga.

Uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering 1975
De algemene vergadering-1975 van de Christelijk Historische Unie wordt 
gehouden op zaterdag 24 mei 1975 in het Jaarbeurscongrescentrum, Jaar
beursplein, Utrecht (030-914914), aanvang 10.00 uur.
Tussen 9 en 10 uur is er gelegenheid voor het indienen van de geloofs
brieven, het drinken van een gratis kop koffie en het bestellen van een 
lunch (prijs ongeveer ƒ 9,-).
Stemrecht hebben die kiesverenigingen die tenminste de afdracht over het 
eerste halQaar 1975 hebben betaald.
De agenda luidt:

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer;
2. Redes te houden door de voorzitters van de CHU-fracties der Eerste 

en Tweede Kamer;
3. Notulenvandebijzondere Algemene Vergadering van 7 en 8 februari 

1975 te Utrecht (zie pagina 7 );
4. Jaarverslag over 1974 van de secretaris (zie pagina 9 );
5. Financieel verslag over 1974 (zie pagina 10);
6. Voorstellen van Wesverenigingen (zie pagina 11);
7. Verkiezing leden Unieraad (zie pagina 11);
8. Voorstel inzake centrale contributie-inning (zie pagina 12 );
9. Voorstel tot statutenwijziging (zie pagina 12 );

MIDDAGPAUZE
10. Verkiezing 50-tal leden CDA-congres;
11. Vaststellen van de contributie of afdracnt per 1-1-1976 

(zie pagina 13 );
12. Bespreking van de (partij)-politieke situatie;
13. Rondvraag;
14. Sluiting.
’s-Gravenhage, 23 april 1975 mr. J. L. Jan >sen van Raay,

secretaris.
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COMMENTAAR

Een merkwaardige reaktie 
van minister Gruijters

Minister Gruijters heeft zich vorige week in 
de Tweede Kamer tijdens het vragen
uurtje, heftig verontwaardigd getoond 
over vfaĝ en van de CHU-afgevaardigde T. 
Tolman, naar aanleiding van berichten 
over de verkoop van een woning in Den 
Haag, waarbij de bewindsman als gemach
tigde optrad.
Tolman had geïnformeerd of dit bericht 
juist was en of het niet in strijd was met de 
geest van het op 15 oktober j.1. tijdelijk van 
kracht geworden verbod tot splitsing van 
appartementen, om op 14 oktober deze 
kwestie te regelen.
In zijn antwoord maakte minister Gruijters 
duidelijk dat hij als gemachtigde van zijn 
rnoeder en zusters was opgetreden; terwijl 
de bepalingen inzake het verbod tot split
sing van woningen niet sloegen op het be
trokken pand.
De bewindsman nam het Tolman echter 
kwalijk dat hij over deze privé-kwestie 
geen persoonlijk contact met hem had op
genomen maar schriftelijke vragen had ge
steld. Hij achtte dit in strijd met de alge
mene regels van de ethiek, die juist voor de 
partij van Tolman ook in de politiek dienen 
te gelden.

Tohnan, van zijn kant meende dat door de 
betrokken publikatie opheldering vereist 
was. Wanneer door een publikatie de naam 
van een bewindsman in opspraak wordt 
gebracht heeft de Kamer recht op verduide
lijking.

De minister toonde zich echter in zijn per
soonlijke eer aangetast. Na zijn repliek 
merkte hij op: „Dit was weer eens een losse 
flodder van de CHU. Goedemorgen”. 
Niettemin blijven er voor de belang
stellende toehoorder bij dit debat wel en
kele vragen bestaan. Kamervoorzitter 
Vondeling paste een soepele procedure toe 
omdat, meende hij, deze vraag, die op ver
zoek van de minister, mondeling werd be
antwoord, een persoonlijk feit nadert. Te
recht wees Tolman er op dat dit dan door de 
bewindsman zo wordt begrepen; maar 
door hem niet is uitgelokt.

Onze vragen zijn de volgende:
De betrokken publikatie verscheen 

zaterdagochtend 12 april in het Algemeen 
Dagblad. Tolman stelde zijn schriftelijke 
vraag maandag 14 april, in de namiddag, 

minister Gruijters nu zo verontwaar-

mr. Gruyters

digd is over een publikatie, die naar hij zei, 
op een onjuiste weergave van feiten berust, 
waarom heeft hij dan niet onmiddellijk in 
het A.D. van maandagmorgen 14 april een 
rectificatie van dit bericht gevraagd dan 
wel zelf een verklaring bijvoorbeeld via 
zijn departement uitgegeven?
Hier blijkt overigens opnieuw dat de oud- 
journalist Gruijters weinig gelukkig ope
reert in zijn contact met de pers.
Waarom ergert de bewindsman zich als in 

de Kamer vragen gesteld worden over een 
zaak waarvan hij meent dat ze in de privé- 
sfeer moet worden afgehandeld. Met res

pect voor de persoonlijke gevoelens van 
Gruijters moet worden gezegd dat deze 
opvatting in een wonderlijke verhouding 
staat tot het door de partij van de be
windsman (D’66) krachtig gepropa
geerde beginsel van openbaarheid en 
openheid.
Tenslotte: als minister Gruijters zich per
soonlijk gegriefd voelt is niettemin duide- 
hjk gebleken dat dit niet de opzet van Tol
man is geweest. De minister roept echter 
rond Tolman een sfeer op, die strijdig is met 
het uitgangspunt van de bewindsman in
zake een privé-kwestie.
Nu hij zo reageert menen wij alsnog deze 
vraag te mogen stellen.
De bewindsman heeft als filosoof van 

D’66 het pragmatisme gepropageerd. Nu 
beroept hij zich echter op.het rialeven van 
algemene ethische beginselen en houdt dit 
Tolman en de CHU voor.
In de verkiezingscampagne heeft Gruijters 
destijds gezegd dat hij altijd zijn vingers 
natelde als hij een christen-democraat een 
hand gaf.
Moet hij - tegen die achtergrond - nu juist 
van de christen-democraat Tolman een 
privé-gesprek vragen? Terwijl deze 
bewindsman bovendien steeds heeft ge
zegd bij voorkeur alleen in het parlement 
verantwoording te willen afleggen van zijn 
daden.
De CHU speelt nooit op de man. Het gaat 
haar om de zaak. Het is niet de bedoeling 
geweest deze bewindsman persoonlijk te 
kwetsen. Als de bewindsman zich gekwetst 
voelt is dit ten onrechte.

H. van Spanning.

PARLEMENTARIA
Kruisinga:

Werkloosheidsbestri/ding vraagt 
gecoördineerd kabinetsbeleid
CHU-fraktieleider dr. R. J. H. Kruisinga heeft bij de behandeling van de Nota Werkgelegen
heid, vorige week in de Tweede Kamer, gevraagd om op Prinsjesdag 1975 een samenhan
gend beleid ter bestrijding van de werkloosheid te presenteren..
Hij betoogde dat de nota te weinig een samenhangend en gecoördineerd kabinetsbeleid 
toont. Het kabinet moet nog enkele belangrijke stukken indienen - de nota Inkomensverde
ling; de nota inzake de strufauur van de economie en de bijstelling van de meerjarenramin
gen -. De samenhang van het totale beleid ter bestrijding van de werkloosheid is in de nota 
nog vaag. Te weinig is ook nog bekend waar de centrale knelpunten liggen, aldus Kruisinga. 
Daarnaast is aldus spreker voor het goed 
overleg met de Kamer, gelet ook op de 
kabinetsconstructie, nodig dat een flexibel 
beleid gevoerd wordt. In dat opzicht achtte 
hij een uitlating van de premier dat het 
kabinet met deze nota het uiterste heeft 
gedaan voor bestrijding van de werkloos
heid, niet gelukkig. Hij hoopte dat die in
druk kon worden weggenomen. Duidelijk 
moet, aldus de CHU-woordvoerder, ook 
vast staan wie bij de coördinatie in het ka
binet van de werkloosheidsbestrijding be
trokken zijn en bij wie de primaire verant- 
woordebjldieid berust. Zijns inziens dient 
dit bij de minister van sociale zaken te 
zijn.
STRUKTURELE ASPECTEN
De nota behandelt, aldus Kruisinga, te on
volledig de verhouding tussen conjunctu
rele en structurele werkloosheid. Nog te 
weinig is duidelijk welk deel van de werk
loosheid structureel van aard is en welk 
deel conjimctureel. Dit vergt een moeilijke 
analyse maar het is wel noodzakelijk. In dit 
verband stelde spreker dat zijns inziens nog 
vaak te snel wordt gesproken over een toe
komstig structureel overschot aan arbeid. 
In een interruptiedebat met de PPR- 
woordvoerder Van Gorcum betoogde 
Kruisinga dat de toenemende aandacht 
voor het milieubeheer eerder zal leiden tot 
meer arbeidsinspanning dan tot een arbeids- 
overschot.
Terwijl dé industrie werknemers moet af
stoten is er in de sector van de dienstverle
ning nog een grote vraag naar arbeidsplaat
sen. Dit geldt ook voor de gezondheids
zorg, de maatschappelijke dienstverlening 
en de dienstverlening in het midden- en 
kleinbedrijf.
Als gevolg hiervan zullen we, aldus spreker 
naar een ander bestedingspatroon toe
groeien. Dit vraagt een fundamentele be
zinning met betrekking tot het type wel
vaart, welzijn en werkgelegenheid dat we 
willen bevorderen. In dat kader dient ook 
een herbezinning plaats te hebben op de 
wijze van berekening van het nationaal in
komen en de nationale groei. Wij hebben in 
de vorige eeuw een verschuiving gezien 
van de agrarische sector naar de industrie 
(de industriële revolutie); we staan wellicht

thans aan de vooravond van een verschui
ving van de industriële sector naar de dien
stensector met dienovereenkomstige ver
schuivingen in het bestedingspatroon.

LASTENVERDELING
Kruisinga was van oordeel dat gestreefd 
moet worden naar versterking van de 
struktuur van onze economie. Daarvoor 
zijn investeringen nodig en dit vraagt be
grip voor de problemen van het bedrijfsle
ven. Nodig zijn lastenverlichtingen in het 
algemeen en voor het midden- en kleinbe
drijf, middenstand en land- en tuinbouw in 
het bijzonder.
Dit houdt voorts in dat dit beleid op zijn 
minst voor 1976 gevolgen moet hebben 
voor het begrotingsbeleid. Spreker dacht 
daarbij aan de aktualisering van „Keerpunt 
’72”. I
Voor onze toekomstige financiële ruimte 
zijn zijns inziens - naast het toelaatbare 
begrotingstekort - twee elementen van be-. 
lang: de reële groei van het nationaal in-1 
komen - met aUe vraagtekens rond de defi
niëring van dit begrip -; en de progressie- 
factor in de belastingheffing.
Uit de formulering van de nota Werkgele
genheid kan worden afgeleid dat met een 
Ideinere groei rekening moet worden ge
houden dan waarvan men bij de meerjaren
ramingen was uitgegaan. Als men die reali
teit niet onder ogen ziet kan dit een be
dreiging vormen voor een gezond financieel | 
beheer in de toekomst.Over de progressie- 
factor wordt in de nota gezwegen.
Wel wordt de indruk gewekt, aldus spre
ker, dat men de belastingdruk niet wil ver
lagen. Wanneer de werkloosheidsbe
strijding bezinning op de overheidsuitga-, 
ven en de belastingdruk noodzakelijk 
maakt, wil de CHU dit niet uit de weg gaan. 
In dit verband was hij benieuwd aan welke 
maatregelen door de premier werd gedacht 
toen hij op het PvdA-congres wees op de 
noodzaak van het invoeren van impopu
laire maatregelen.

FISCALE MAATREGELEN
Spreker zei dat de CHU met ARP en KVP

blijft aandringen op invoering van een ho
gere investeringsaftrek. Hij vroeg het kabi
net nog eens de destijds verworpen motie- 
Scholten betreffende vervroegde af
schrijving op gereedschap en outillage te 
overwegen. De fraktie gaat akkoord met de 
aangekondigde maatregelen betreffende 
vervroegde afschrijving en de .uitbreiding 
van de carry-back. Het betoog over de be
strijding van de beunhazerij achtte hij ech
ter - na de diverse reakties van organisaties - 
weinig overtuigend.
Verder drong hij aan op versterking van het 
bemiddelingsapparaat op de arbei^buro’s; 
de beschouwingen over de herplaatsbaar- 
heid van oudere werknemers achtte hij ma
ger.
Voorts wees hij op het belang van een ak- 
tief scholenbouwbeleid, ter bestrijding van 
de werkloosheid in de bouw. Hier bestaat 
nog een groot stuwmeer. Spreker vroeg een 
over dit punt door Van Leijenhorst, tijdens 
een commissievergadering van Onderwijs 
ingediende motie, thans op de agenda te 
plaatsen.

REGIONAAL BELEID
BCrachtens een taakverdeling van KVP en 
ARP sprak de CHU-woordvoerder bij het 
regionaal beleid met name over het Oosten 
des lands.
Het kabinet is door de CHU al vaker geat
tendeerd op de Oostelijke problematiek. 
Hij noemde in dit verband met name Oost 
Overijssel; Enschede en Twente. Gelet op 
de cijfers is hier sprake van een hardnek
kige strukturele werkloosheid. Er zullen 
voor dit gebied meer initiatieven ontplooid 
moeten worden. Spreker herirmerde zich 
uit de tijd van zijn straatssecretariaat be
sprekingen over het betrekken van 
Twente in het spreidingsbeleid. Hij infor
meerde naar het verdere verloop van deze 
besprekingen. De dienstensector is in 
Twente onderbezet. Hij rondde zijn betoog 
af met vier opmerkingen over het Oosten 
des lands.
Hij drong aan op integrale toepassing van 
de zogenaamde IPR-regeling voor het Oos
ten. De stedeband Twente is altijd als ge
heel naar buiten getreden. Daarom dienen 
in elk geval Borne en Oldenzaal betrokken 
te worden bij de IPR (investeringspremie- 
regeling). Spreker drong voorts aan op 
voortzetting van het bedrijfsvoorlichtings- 
project, waarvoor de Rijkssteun is inge
trokken. Tenslotte vroeg hij of het mogelijk 
is twee instituten, waarvan de oprichting in 
de nota Werkgelegenheid is aangekondigd, 
het Sociaal Cultureel Planburo en het On- 
derwijsplanburo - in het Oosten te vestigen.

H. van Spanning.

Tolman:

Minister Gruijters 
faalt
„De grote fout van deze bewindsman is dat 
hij het parlement een te optimistisch beeld 
heeft gegeven van de situatie en daardoor 
ondanks de vele waarschuwingen te laat 
maatregelen heeft genomen om het instor
ten van de bouw te voorkomen. Juist deze 
bewindsman, komende uit een partij waar 
men sprak over pragmatisme, heeft dat in. 
zijn beleid niet waargemaakt.
Weliswaar kan niet alle schuld voor de hui
dige situatie op de regering worden af
geschoven. Er zijn invloeden waar de over
heid geen greep op heeft. Waar dit wel het 
geval is maar dit nagelaten wordt is de rege
ring en met name minister Gruijters, 
verantwoordelijk.”
Dit zei de CHÜ-woordvoerder T. Tolman 
vorige week in de Tweede Kamer bij de 
behandeling van de Bouwnota 1975.
Spreker achtte heroverweging van het be
leid rond twee knelpunten noodzakelijk: 
het funktioneren van onze planologische

politiek en het doorbreken van de admini
stratieve en bestuurlijke barrières.
We zijn thans bijna zover dat voor elke 
molshoop die geslecht moet worden een 
vergunning nodig is. Anderzijds zullen we 
op moeten passen niet te rigoureus bouw
vakkers om te scholen. Minister dreigt an
ders minister In ’t Veld II te worden, aldus 
spreker;

ONEENS
Tolman zei het pertinent oneens te zijn met 
de minister wanneer hij stelt dat alle moge- 
hjke maatregelen tijdig genomen zijn. De 
CHU heeft kort na het optreden van minis
ter Gruijters gewaarschuwd. In 1973 is 
reeds een motie voor aanvullende bouw
programma’s door de CHU ingediend. 
Deze motie is toen aangehouden maar een 
jaar later aanvaard. De minister heeft zijns

vervolg pag 4
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1940 - mei -1945 - mei - 1975

A f s t a n d e l i j k  o f  e m o t i o n e e l  ?

door prof. dr. J. W. van Hulst, voorzitter CHU-fractie Eerste Kamer

Mijn jongste dochter werd in september 
1939 geboren; dat betekende dat wij met 
heel jonge kinderen de oorlog ingingen. 
Woonplaats: Amsterdam. Werkplaats: de 
Plantage Middenlaan, enkele meters van de 
„Joodse Schouwburg”, het centrum van de 
razzia’s, de beruchte Duitse politie 24 uur 
van het etmaal voor de deur. Dagtaak: di
recteur van een kweekschool die door het 
ingrijpen der Duitsers de volledige subsidie 
verloor. . .
Als de redactie van dit blad mij vraagt een 
artikel te schrijven over het onderwerp: 
dertig jaar na de bevrijding, dan zijn dertig 
lange jaren voor mij niet voldoende om tot 
een afstandehjke beschouwing te komen; 
ook nu nog is er emotie. Het terugdenken 
aan wat geweest is, mist nog steeds de ob
jectiviteit. Amsterdam in de hongerwinter 
is geen objectief gegeven. Natuurlijk zijn er 
mensen die één moord een misdaad noe
men, terwijl voor hen de uitroeiing van zes 
a zeven miljoen Joden een statistiek is. 
Maar ik zal nooit tot die mensen behoren, 
daarvoor zij n de herirmeringen te diep in de 
ziel geschroeid. Daartoe behoort ook het 
volgende voorval.
Vanzelfsprekend heb ik met mijn jonge 
kinderen, die opgroeiden bij sirenes van 
luchtalarm, bombardementen en honger, 
meermalen gesproken over oorlog en over 
vrede; er was een vast vertrouwen dat de 
oorlog eens op zou houden, dat de gehate 
bezetters weg zouden trekken en dat er dan 
weer heel lekkere dingen zouden zijn als si
naasappels, chocolade, suiker ... En als het 
vrede was, zouden we ook ’s avonds naze
ven uur weer op straat mogen lopen. En zo 
werd ’t dan eindelijk vrede en we gingen die 
eerste avond van de bevrijding met elkaar 
de straat op. Heel goed weet ik nog, dat ik 
toen met m’n kinderen aan de hand midden 
op straat stil stond en zei: jarenlang heb ik 
jriUie gezegd dat het eens vrede zou zijn en 
dat we weer als vrije mensen op straat 
langer dan een paar uur kon duren, 
geerde m’n jongste dochter - dus ruim vijf 
jaar oud - met een opmerking die mij door 
de ziel sneed: ,,Papa, is het alleen van
avond vrede en is het morgen weer oor
log?”
Voor kinderen die nooit iets anders dan 
oorlog hadden meegemaakt, was het blijk
baar onmogelijk te beseffen, dat de vrede 
langer dan een paar jaar kon duren. 
Daarom is het voor mij onmogelijk de pro
blemen van oorlog en vrede zuiver afstan
delijk te bezien. De emotie is nog steeds 
niet uit te bannen.

5 MEI 1945
WAT IS EIGENLIJK VREDE?
De vraag wat eigenlijk vrede is, staat in de 
studie der polemologie (d.i. eigenlijk: 
oorlogskunde) centraal. De vraag blijkt in 
wetenschappelijke zin nauwelijks te be
antwoorden. Maar ook in de praktische zin 
hebben we er de grootste moeite mee. Na

tuurlijk was het op 5 mei vrede. Dóch ook 
de simpele en volstrekt ontoereikende de
finitie, dat vrede de afwezigheid van oorlog 
is, faalt hier beslissend. Ik heb in Indonesië 
gestaan bij de vele, vele oorlogsgraven, dat 
was toch geen periode van vrede. En als wij 
vervolgens denken aan de oorlog in Korea, 
aan Vietnam, aan Israël, aan Cyprus, Ier
land, de Koerden. . .  het wordt wel een heel 
lange lijst yan oorlogstonelen; het wordt 
met de dag moeihjker om over vrede te 
spreken. Want die is er niet. Het in deze we
reld opgeslagen wapengeweld kan de gehe
le mensheid zelfs vele malen vernietigen. 
Maar er zijn nog andere aspecten die ons 
ernstig doen aarzelen om over vrede te spre
ken: de toenemende criminaliteit, de gij- 
zehngen, de martelingen, de uitdrukking 
„voetbal is oorlog” heeft zelfs al een zeker 
burgerrecht gekregen.
Dit aUes neemt niet weg, dat Nederland na 
vijf barre oorlogsjaren nu reeds dertig jaar 
lang de vrede mag genieten, ook al is „vre
de” meer een betrekkelijk dan een absoluut 
begrip.
Dan past ons in 1975 zowel een omzien in 
verwondering als een omzien in dankbaar
heid.

WAT DEDEN WE MET DE VREDE?
Laten we niet al te pessimistisch zijn. Laten 
we ook nog eens terugdenken aan de totaal 
ontredderde situatie, waarin ons land op de 
dag van de Duitse capitulatie verkeerde. Er 
is hard gewerkt, er is enorm veel tot stand 
gebracht. De economie kwam weer op 
gang, bruggen werden herbouwd, ver
woeste steden kregen een nieuw aanzien, 
de chaos maakte plaats voor de welvaarts
staat, de sociale voorzieningen groeiden 
optimaal, nieuwe scholen en universiteiten 
verrezen, voor bejaarden kwamen er ver
zorgingshuizen, onze vakanties vierden wij 
niet alleen in heel Europa, maar ook ver- 
daarbuiten. Men kan moeilijk staande hou
den, dat er in Nederland weinig of niets ten 
goede is gebeurd. We mogen ook nimmer 
vergeten te noteren, dat alle constructief 
ingestelde politieke partijen zich daarvoor 
tot het uiterste hebben ingespannen. Na
men noemen is gevaarlijk, maar waarom 
mogen wij niet in aUe eerlijkheid hulde 
brengen aan mensen als Schermerhom, 
Drees Sr. (PvdA), Romme (KVP), Oud 
(WD), Schouten (AR) en Tilanus Sr.? Zij 
hebben jarenlang in de arena van onze par
lementaire democratie op de bres gestaan 
voor land en volk. En daar bovenuit stijgen 
de namen van Wilhelmina, Juliana, Bern- 
hard.
Zonder binding aan politieke partijen zijn 
de Oranjes het enige nog regerende vor
stenhuis, dat al vier eeuwen in de politiek 
is. Nederland kan trots zijn op wat bereikt 
werd. Maar niettemin is er geen enkele re
den om zich op de borst te slaan. Daarvoor 
zijn onze vergissingen teveel, onze fouten 
te grof en onze gemiste kansen te menig

vuldig geweest. Naast de dankbaarheid 
voor het bereikte, is er de schaamte over 
het verknoeide.

DE ANDERE ZIJDE
Wie dertig jaar vrede in Nederland over
ziet, mag natuurhjk beginnen met het be
reikte. Maar het verknoeide meldt zich zó 
nadrukkelijk, dat het niet mogelijk is de 
ogen ervoor te sluiten.
In 1945 had niemand een fiets, nu heeft 
ieder een auto. Dat is een meer dan opzien
barende vooruitgang. Doch de auto heeft 
de onzorgvuldigheid waarmee wij met 
mensenlevens omgaan, sterk in de hand 
gewerkt: tienduizenden verkeersslachtof
fers in dertig jaar, waarbij een heel hoog 
percentage kinderen. We hebben onvol
doende acht gegeven op de vervuiling van 
lucht en water; we hebben getolereerd dat 
het Nederlandse natuurschoon onherstel
bare schade heeft geleden; we hebben met 
onze energiebronnen gehandeld alsof ze 
onuitputtelijk waren; we hebben verschil
len tussen arm en rijk getolereerd die door 
niets zijn te rechtvaardigen; het 
democratiseringsproces op onze universi
teiten - op zichzelf een voortreffelijke zaak 
is tot een chaos geworden; in de politiek 
zochten we met grote energie naar wat ons 
verdeeld houdt; een regeringscoalitie is 
niet meer dan uiterst kwetsbaar noodver
band; in plaats van de politieke dialoog is 
de heilloze polarisatie gekomen; het begrip 
democratie vertalen we met de dictatuur 
der meerderheid; we hebben nagelaten de 
zwakke plekken op te zoeken in onze 
maatschappij, waardoor wellicht een be
paald percentage criminaliteit voorkomen 
had kunnen worden; Nederland presen
teert zich over de gehele wereld als de grote 
zedemeester - vooral als het over rassen
discriminatie gaat - maar het probleem der 
Surinamers bleek voor ons onoplosbaar; 
wie vandaag in actiegroepen meeloopt, 
gaat morgen - vanachter de regeringstafel - 
deze groepen met geweld te lijf; bescher
ming van het zwakke en weerloze is een 
dierbare politieke slogan, maar de abortus 
provocatus achten wij nauwelijks een we- 
zenhjk probleem; en om nog een laatste 
punt te noemen: een getal van 200.000 
werklozen biedt een ongehoord somber 
perspectief.

In 1945 ontvingen we de vrijheid en de 
vrede als een genade; hoe gaarne had ik 
dertig jaar later geschreven dat we deze 
genadegaven optimaal hadden benut; dat is 
tot ons verdriet niet het geval geweest.

IS ER NOG PERSPECTIEF?
Deze vraag brengt ons bij de fundamenten 
van ons bestaan. Dan gaat het noch over 
materiële noch over immateriële zaken. 
Naar ons inzicht is hier de grondvraag, of 
ons volk bereid is het gebod Gods in het
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eigen leven en in het maatschappelijk leven 
tot gelding te brengen.
Met het neerschrijven van deze laatste zin 
neem ik bewust een groot risico op mij: 
men kan mij verwijten, dat ik toch nog even 
voor ,,een vroom slot” wil zorgen. Wie 
meent dit verwijt te moeten lanceren, ga 
gerust z’n gang. Dat neemt niet weg, dat 
naar mijn diepste overtuiging aan de mens 
van 1975 verantwoordelijkheden zijn toe
vertrouwd, zoals nog nimmer het geval is 
geweest. Wij kunnen in één dag de ganse 
schepping vernietigen; we kunnen ook 
doorgaan met oorlogvoeren, martelen, de 
derde wereld laten creperen, enz. Maar 
naar het bijbels getuigenis zijn wij rent
meester; en ons zal eveneens rekenschap 
gevraagd worden wat we hebben gedaan 
met al die goede gaven die God in Zijn 
schepping heeft neergelegd. Als de mens 
dertig jaar na 1945 eindelijk gaat beseffen, 
dat wij de opdracht hebben te bouwen aan 
een aarde waarop gerechtigheid woont, 
dan is dat ons grote perspectief. Men moet 
zich echter-niet veraanschouwelijken, hoe 
de schepping er over dertig jaar uit zal zien, 
indien de mens willens en wetens doorgaat 
zich te verzetten tegen ’t geen God van hem 
eist. Misschien leven we nu wel in het tijd
perk van de laatste kans die ons geboden 
wordt.

Van Hulst.

De leefbaarheid van de kleine kernen
door mr. O . W. A. van Verschuer, voorzitter CHU
De problematiek die achter deze titel ver
borgen ligt brengt in de huidige tijd velen in 
beroering. Het spookbeeld van een uitge
storven dorp met stille straten waar een 
enkele grijsaard loopt - een aantal tweede 
woningen, die alleen de weekends nog be
woond worden en geen kerkelijk noch ver
enigingsleven meer is staat ieder daarbij 
voor ogen.
Het hoeft geen betoog dat geen welden
kend mens, waar ik ook de bestuurders on
der zou willen rangschikken, dit beeld aan
trekkelijk voorkomt. Sterker, het over
heidsbeleid dient er op gericht te zijn dat dit 
beeld niet kan ontstaan.
Het probleem is echter te veel omvattend 
om met een enkel woord aan te geven welk 
beleid t.a.v. kleine kernen gevoerd zou 
moeten worden. Ik volsta met het plaatsen 
van enkele kanttekeningen. Het is niet al
leen een kwestie van aantallen van bevol
king. Men kan niet zeggen dat boven 2500 
mensen een kern leeftaar is en daaronder 
niet Het probleem valt uiteen in een ruim
telijk aspect en een sociaal aspect. Ruimte- 
hjk gezien kan vermorsing van ruimte 
tegen gegaan worden door bevolking in een 
beperkt aantal kernen te concentreren.

VEEL TEVEEL
Het aanbreien van karakterloze nieuwe 
wijken aan pittoreske oude dorpskernen is 
planologisch al veel te veel gebeurd. Eco
nomisch gezien is een concentratie van be
volking voor werkgelegenheid in indus
triële en diensten sector, een betere zaak 
dan een verspreide bevolking.
Sociaal gezien onderscheidt de problema
tiek van de kleine kernen zich niet van die 
van de oude stadswijken. Het is daarom uit 
dat oogpunt beter te spreken over het ver
sterken en instandhouden van leefgemeen
schappen.
Deze leefgemeenschappen zijn vaak zeer 
kwetsbaar voor nieuwe en weinig gerichte 
invloeden van buiten. In dat verband is een 
sterke bevolkingstoename buiten de cate
gorie van de eigen bevolking even of mis
schien meer schadelijk als een bevriezing 
van de bevolking.
In de wet op de stadsvernieuwing werd ge
ïntroduceerd een sociaal plan. Dit plan zou 
moeten inhouden een visie op die maat
schappelijke en sociale impulsen, die voor 
de leefgemeenschap nodig was. Hoewel dit 
plan in de wet de formele eindstreep wel

niet zal halen is er veel voor te zeggen dit 
bij de kleine kernen problematisch toch als 
gedachte vast te houden. Ik denk hierbij 
niet aan dure en tijdrovende onderzoeken 
maar wel aan een visie op de vraag met 
welke uitbreiding van personen zowel 
kwantitatief als kwalitatief het dorp, de 
stad het meest gediend is.

NEGATIEF
Het is zeer de vraag of de overheid en met 
name het gemeentebestuur voldoende in
strumenten heeft om, als zij inzicht hebben 
over de gewenste ontwikkeling, dit op leef
baarheid gerichte beleid te realiseren. Ik 
ben van mening dat deze vraag negatief 
beantwoord moet worden.

Als wij het er over eens zouden zijn dat de 
wensen voor leefbaarheid in elk geval 
zouden zijn dat de „eigen” bevolking moet 
kunnen blijven komen in de kern dan is het 
duidelijk dat de eigen bevolking met lede 
ogen moet aanzien dat huizen door „bui
tenlanders” worden opgekocht. Het tegen
gaan daarvan is uitermate moeilijk. Privaat 
rechtelijk en publiek rechtelijk zijn daar 
geen doeltreffende bedingen of verorde
ningen voor aanwezig. Daarom zal o.a. na
gegaan moeten worden of een verordening 
die de gemeente de bevoegdheid geeft in 
bepaalde gevallen tegen nieuwkomers

neen te zeggen voor de gemeente die daar
aan behoefte heeft moet worden vastge
steld. Voorts kan een regionaal werkend 
grondbedrijf het mogelijk gaan maken dat 
ook in kleine dorpen betaalbare woningen 
worden gebouwd.
Bij het maken van de bestemmingsplannen 
zullen de gemeentes een „sociaal plan” 
moeten hebben hoe ze door het bestem
mingsplan de leefbaarheid van de kern 
kuimen bevorderen. Bij het beoordelen 
van deze plannen door de provincie zal het 
welzijns aspect een veel groter rol moeten 
gaan spelen.

SUGGESTIE
Tenslotte zou ik de suggestie willen doen 
dat de wetenschappelijke bureau’s van de 
KVP, ARP en CHU aan deze problematiek 
een studie wijden en daarover een bijeen
komst beleggen.

De problematiek van de leefbaarheid van 
de leefgemeenschappen is bij uitstek een 
probleem waar christen democraten 
bij betrokken moeten zijn. Juist vanuit 
onze levensvisie dienen wij hierop een 
antwoord te formuleren, omdat het in diep
ste wezen gaat over de vraag van de vorm
geving aan de ontmoeting van onze naaste, 
die wij hebben lief te hebben.

Mr. O. W. A. baron van Verschuer.
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Mevrouw A, A, ten Kate-Veen ( nieuw 
lid Eerste Kamer) is bereid 
talenten zo goed mogeiifk te gebruiken

In de sfeeryolle omgeving van de Eerste 
Kamer vond een kort persoonlijk inter
view plaats met het nieuwe fractielid! 
voor de CHU, mevrouw A. A. ten 
Kate-Veen uit Groningen. Terwijl vrien
delijke CH-senatoren koffie en gebak 
lieten komen, werden een aantal vragen 
en antwoorden genoteerd.

VERWACHTTE JE DEZE BENOEMING?
Absoluut niet, gezien mijn plaats op de lijst, 
vrijwel onderaan. Hoewel ik destijds bewil
ligde in een kandidatuur had ik nooit ver
wacht dat er nog eens een beroep op mij 
zou worden gedaan. Nu deze funktie door 
allerlei omstandigheden op mijn weg ligt, 
zie ik het ook wel als een uitdaging om er 
iets van te maken. Ik heb het zelf niet ge
zocht, maar ik ben bereid mijn talenten zo 
goed mogelijk te gebruiken. Maar het heeft 
mij natuurlijk wel overvallen. Wie ver
wacht er nu dat vijf kandidaten plotseling 
mtvallen?

DOE JE AL LANG AAN POLITIEK?
O ja, ik werd lang geleden lid van de CH- 
Vrouwengroep in Groningen, toen ik daar 
kwam wonen. Mijn dochter was toen nog 
niet geboren, zij is nu 19, dus dat is zeker 
zo’n twintig jaar geleden. Eigenlijk stimu
leerde mijn man mij. Bij hem thuis was het. 
uitbrengen van een stem een hele ceremo
nie. Zijn moeder was ook erg geïnteres
seerd. Mijn man vond dat je ook als vrouw 
goed op de hoogte moest zijn van het poli
tieke gebeuren, en bewust moest stemmen. 
De vond het dan ook heel erg fijn dat zij 
bij mijn beëdiging konden zijn.

WELKE FUNKTIES 
HAD JE VROEGER EN NU?
Na mijn MULO-examen haalde ik in de 
avonduren het diploma 5-jarige Middel
bare Handelsavondschool. Ik werkte toen 
op een accountantskantoor. Daarna deed ik

tot mijn trouwen de boekhouding van een 
confectiefabriek in Twente. Dat vond ik fijn 
en verantwoordehjk werk.
In mijn huwelijk had ik geen betaalde baan, 
maar ik was wel altijd maatschappelijk be
zig. Jarenlang was ik bestuurslid van de 
CH-Vrouwengroep in Groningen, de laat
ste 8 a 9 jaar als presidente. Daardoor heb 
ik ook zitting in het bestuur van de kiesver
eniging en de kamerkring. Zoals je weet 
ben ik al geruime tijd penningiheesteresse 
van de Centrale van CH-Vrouwen, en als 
zodanig adviserend lid van de Unieraad. 
Ook zit ik in het bestuur van het WiDem 
Lodewijk Gymnasium in Groningen. Voor 
de Christen Vrouwenbond ben ik rayon- 
contactvrouw van dertien afdelingen in 
onze buurt. Ik spreek daar nog al eens over 
politiek, dat is duidelijk. Ook maken wij 
excursies naar het Binnenhof, met o.a. een 
bezoek aan de Eerste Kamer. Ik moet dat 
nu nog tweemaal doen, en het is een 
vreemde gewaarwording om nu als lid hier 
rond te lopen.

HOE VIND JE DE SFEER HEER?
De fractie heeft mij geweldig ontvangen. 
Alle leden hebben hun steun en medewer
king toegezegd. We vergaderen zeer inten
sief om alle redevoeringen door'te spre
ken alvorens de zitting begint. Normaal ko
men we één dag per week bij elkaar, maar 
nu zijn er juist wat extra vergaderingen. 
De sfeer is erg gemoedelijk, heel anders 
dafi in andere politieke coUeges. Aan de 
overkant (Tweede Kamer) zijn de politieke 
tegenstellingen veel harder, en ook de 
leden van andere partijen zijn mij vriende
lijk tegemoet getreden. Misschien komt dat 
pok door de bijzonder mooie entourage. 
Het is hier schitterend. Over het werk kan 
ik uiteraard nog weinig zeggen. Ik zal ze
ker een half jaar, misschien wel een jaar 
ijiodig hebben om mij enigszins in te wer
ken.

vervolg van pag 2

inziens te weinig naar de suggestie van 
CHU-zijde geluisterd.
De oorzaken die de bewindsman voor het 
teruglopen van de bouwaktiviteit aangeeft 
achtte de CHU-wöordvoerder niet volle
dig. In diverse publikaties worden andere, 
belangrijke oorzaken genoemd.
Veel gemeenten zijn, aldus Tohnan het 
slachtoffer geworden van een te krachtige 
ombuiging van het sub-urbanisatiebeleid. 
Kleinere gemeentes lopen daardoor vast. 
Zij moeten veel te lang wachten op een 
verklaring van geen bezwaar om met de 
bouw te beginnen.
De CHU-fraktie wil met in achtneming van 
de uitgangspunten van het sub-urba- 
nisatiebeleid de werkgelegenheid op korte 
termijn, zwaarder laten wegen. Daarvoor is 
een aangepast beleid nodig.
De reaktie van de minister-president op de 
16 vragen van CHU-fraktieleider Kruisinga 
achtte spreker negatief. Het is trouwens 
niet de eerste keer dat dit gebemt. Destijds 
werd ook een aangenomen motie over de 
positie van het midden- en kleinbedrijf naar 
de pruUemand verwezen. Later bleek ech
ter dat de CHU de problematiek beter had 
onderkend dan het kabinet. De minister
president sprak nu over „losse flodders”. 
De CHU-fraktie ziet echter met belang
stelling de zakelijke beantwoording op 
haar zeven suggesties inzake het bouwbe
leid tegemoet.
Het schriftelijk antwoord van de premier 
gaat langs de feiten heen. Niet de CHU 
hoeft nieuwe feiten te noemen maar de ver
schijning van de trieste gegevens van het 
Bouwprogram 1975 vormde een nieuw 
feit. Gewekte verwachtingen kunnen niet 
worden waargemaakt. Daardoor is de si
tuatie zo ernstig dat de positie van ministers 
Gruijters er wankel door wordt, aldus Tol
man.

BESTUURLIJKE KNELPUNTEN
Spreker constateerde dat ten aanzien van 
diverse knelpunten in de bouw voldoende 
gegevens ontbreken.
Onduidelijk blijven de oorzaken omtrent 
de kwalitatieve achterstand in de bouw. 
Vooral bejaarden, alleenstaanden en

gehandicapten moeten in de grote steden 
kng op woonruimte wachten. De beroeps
procedures duren yeel te lang.
De gegevens omtrent de woningbehoefte 
blijven vaag. Volkshuisvesting schijnt ten 
onder te gaan aan de complexiteit, die men 
zelf heeft geschapen.
Bijzondere aandacht vroeg spreker voor 
bouwaktiviteiten ten gunste van gehandi
capten. Hier kunnen diverse projecten 
worden uitgevoerd, die arbeidsintensief 
zijn, geschikt voor kleine aannemers en 
weinig tijd van voorbereiding kosten. Hij 
wees op een suggestie onder andere van de 
burgemeester van Winterswijk om de ge
meenten ƒ 25,- per inwoner te geven en 
deze projecten onmiddeUijk, met goed
keuring achteraf te laten uitvoeren.
Het betreft hier een snel uit te voeren pro
ject van in totaal 300 mUjoen. Tolman 
deelde mee hierover eventueel een uit
spraak van de Kamer te zullen vragen.
Hij wees voorts op een suggestie eerder 
gedaan door Van Leijenhorst om met het 
oog op de werkgelegenheid een aktief 
scholenbouwbeleid te voeren.
Hij drong aan op verdubbeling van de be
schikbaar gestelde gelden voor verbetering 
van agrarische bedrijfsgebouwen. Een ver
hoging van 20 naar 40 miljoen is niet strij
dig met de EEG-spelregels en helpt boven
dien de werkloosheid in de bouw op het 
platteland bestrijden.
Tolman herinnerde voorts aan zijn eerder 
gevoerde pleidooi voor het zgn. Friese 
Zuivelplan. Het kabinet bestudeert nu al 
■vier maanden of dit plan past in de zuivel
industrie in breder verband, terwijl de 
Friese zuivelmaatschappijen deze investe
ring wel verantwoord achten.
Voorts vroeg hij extra maatregelen om de 
bouw en het onderhoud in het midden- en 
kleinbedrijf te stimuleren.
Aan het slot van zijn betoog merkte Tol
man op:
„In ons politiek optreden spelen wij niet op 
de man, de partij of de regering maar zal 
een zakelijke beoordeUng primair zijn. 
Wij zijn van oordeel dat dit beleid tekort 
geschoten is. Onze waarschuwingen in 
1973 en 1974 zijn te weinig serieus geno
men. Ook het luisteren naar de oppositie en 
in het beleid hiermee rekening houden kan 
veel onheil voorkomen.”

H. van Spanning.

WELKE ONDERWERPEN 
ZDN JE TOEBEDEELD?
Mijn interesse gaat uit naar milieuzaken, en 
daarop richt mijn studie zich in de eerste 
plaats. Ik had alleen wat achtergrondinfor
matie over enkele zaken, de rest is nie' 
Verder mag ik ’t even aanaien, maar ik zal 
mij zeker ook verdiepen in de problemen 
van het Noorden des lands. Dat 'vraagt dus 
veel inlooptijd. Ik kan dan ook beslist nog 
niet ’t land intrekken om spreekbeurten te 
houden, zoals al enkele kiesverenigingen 
vroegen. Ook voor de 'vrouwenorganisaties 
moet ik helaas kalm aan doen, al vind ik die 
maatschappelijke en politieke vorming erg 
belangrijk

HOE z m  JE DE 
POLITIEKE TOEKOMST?
Ik heb erg veel vertrouwen in het CDA. In 
Groningen werken de drie Christen Demo
cratische partijen al jaren lang samen, op 
alle niveaus. Daar ben ik een groot voor

stander van en ik heb goede resultaten ge
zien. De fracties van AR, CH en KVP in de 
Eerste Kamer hebben ook een nauwe sa
menwerking. Men spreekt namens  ̂elkaar, 
en als er drie sprekers zijn dan nemen zij elk 
een onderdeel, zodat dit goed uitgediept 
Ifan worden. Dat werkt bijzonder nuttig 
ën er zijn goede contacten. Natum- 
Hjk reken ik op een snelle éénwording van 
de drie partijen en op één CDA-lijst bij de 
komende verkiezingen.
Ik hoop daaraan mee te werken zoveel als 
in mijn vermogen ligt. Dat geldt overigens 
voor het hele politieke beefrijf. Ik ben be
reid daar erg veel tijd aan te besteden, en 
ik vertrouw er op dat dat niet tevergeefs 
zal zijn.
Veel succes! H. T. B.

Welkom aan mevrouw Tony ten Kale
door prof, dr. J, W, van Hulstg 

voorzitter Eerste-Kamerfractie
De komst van mevrouw Ten Ka te in de 
senaat verlost de CHU van twee proble
men:
1. Sinds de dood van dr. Beerekamp op 14 

april 1974 is er in feite een vakature 
geweest; dat betekent dat de Eerste- 
Kamerfractie elf maanden lang met zes 
man heeft moeten werken. Door de 
komst van mevrouw Ten Kate is het 
zevental eindelijk weer compleet; dat is 
het eerste probleem dat is opgelost.

2. Het was toch eigenlijk een onverteer
bare zaak, dat de CHU geen vrouw in 
het parlement had; dat was bovendien 
een opvallende breuk met een jaren
lange traditie. De CHU heeft er altijd 
duidelijk naar gestreefd, dat er minstens 
een van haar vrouwelijke leden deel 
uitmaakte van de statengeneraal. Wij 
denken daarbij aan Frida Katz, de freu
le, Berthe Haars en Nellien de Ruiter.
Door electorale tegenspoed was helaas 
de CHU-'vrouw uit ons parlement ver
dwenen. Maar nu me'vrouw Ten Kate 
beëdigd is, mogen we ook dit probleem 
althans voor een deel als opgelost be
schouwen; maar het wachten is nu nog 
op de christelijk-historische vrouw in de 
Tweede Kamer!

Wie nu denkt dat mevrouw Ten Kate naar 
Den Haag is gekomen met de houding: 
„Ik zal ze daar wel eens vertellen hoe 
het moet”, vergist zich. Zij is van nature 
erg bescheiden en ze verbeeldt zich 
niets. Dat is wel gebleken uit een uren
lang gesprek, dat ik met haar had alvo
rens zij de benoeming wilde aannemen. 
Dat gesprek heeft er toe geleid, dat ik 
haar uit naam van de fractie kon zeg
gen: Kom over uit Groningen en help 
ons.

En nu is ze gekomen. Veel familie en be
langstellenden waren bij de beëdiging 
aanwezig: het was een héél mooie dag 
voor ons allen. En sinds die tijd is me
vrouw Ten Kate voor ons: Tony; zij 
neemt deel aan het fractieberaad en zij 
volgt zo intensief mpgélijk de kamerde
batten. Maar op een moment komt ook 
voor haar de grote dag, dat ze zelf ach
ter de katheder plaats zal nemen om 
met de regering in discussie te treden. 
Het is heel menselijk, dat zij daar nu nog 
tegenop ziet. Maar de gehele fractie is 
vol vertrouwen. Vandaar dat ik namens 
de zes mannen in de fractie zeg: Tony, 
heel veel succes in je politieke carrière!

Van Hulst.

Jhr. De Geer in Senaat:

Andere samenstelling 

Eerste Kamer 
heeft voordelen
Bij de behandeling van de nota Grond
wetsherziening in de Eerste Kamer heeft de 
CHU-woordvoerder jhr. mr. L. E. de Geer 
van Oudegein gezegd dat in zijn fraktie 
bezwaren leven tegen de gedachte van het 
kabinet om de Eerste Kamer gelijktijdig 
met de Tweede Kamer, voor vier jaar te 
laten kiezen.
Het kabinet acht het minder juist dat in de 
huidige procedure - aftreden van de helft 
der senatoren om de drie jaar - de samen
stelling van de Eerste Kamer soms belang
rijk achterloopt bij een nieuw gekozen 
Tweede Kamer. Een aantal leden van de 
CHU-fraktie acht dit echter een goede 
zaak, aldus de Geer. De „waan van de dag” 
werkt hierdoor, althans op een deel van het 
parlement, niet direct door. De op en neer
gang van partijen als D’66, Boerenpartij en 
DS’70 vormt hiervan een goede demon
stratie.
De CHU-fraktie wil vasthouden aan het 
districtsgewijze kiezen van de leden van de 
Eerste Kamer, door de Pro'vinciale Staten. 
Het is van belang dat leden van de Staten- 
Generaal een goede achtergrondskennis

hebben van wat er in diverse regio’s in het 
land leeft. Met name de Eerste Kamerleden 
hebben doordat hun hoofdberoep vaak el
ders ligt intensieve contacten met regio’s. 
In de Tweede Kamer is dit, aldus spreker, 
doorgaans minder het geval.
Jhr. De Geer meende dat mogelijke invoe
ring van consultatieve referenda wel in de 
grondwet moet worden vastgelegd. Het 
kabinet meent dat dit niet noodzakelijk is. 
Voorts zei spreker dat de CHU-fraktie het 
betreurt dat het kabinet niets voelt voor 
invoering van het rechterlijk toetsings- 
recht. Vooralsnog wü men afwachten wat 
de Tweede Kamer in de toekomst ten aan
zien van dit onderwerp zal doen.

H. van Spanning.

Kamerkring
’s-Grayenhage
De jaarvergadering van de Kamerkring 
’s-Gravenhage zal worden gehouden op 
woensdag 14 mei a.s., des avonds 8 uur in 
hotel Bel Air (zaal E) aan de Johan de Witt- 
laan.
Na afhandeling van de huishoudelijke 
agenda, waaronder een aantal benoe
mingen in verband met de samenstelling 
van het CDA-congres, zal de fractie
voorzitter uit de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 
Kruisinga spreken over actuele politieke 
vraagstukken. Nadien is er gelegenheid tot 
discussie.
AHe leden zijn welkom.

Wm. C. de Kruyf, voorzitter.
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Kamerfracties CHU bezoeken Rotterdam
Op maandag 28 april a.s. zullen enkele le
den van de CHU-kamerfracties een werk
bezoek brengen aan Rotterdam. De 
fractiedelegatfe is samengesteld uit de he
ren Kruisinga, Scholten, Van Leijenhorst, 
Van der Mei en Piket Het bestuur van de 
Rotterdamse Kamerkring heeft een pro
gramma samengesteld dat er op gericht is 
de kamerleden een helder inzicht te ver
schaffen in een aantal Rotterdamse pro
blemen.

Het werkbezoek start om 9.45 uur. De 
gecommitteerden tot de zaken van de 
Nederlands Hervormde Kerk te Rotterdam 
zullen het gezelschap ontvangen en rond
leiden door de Grote- of Laurenskerk. Om
11.00 uur volgt er een gesprek met het 
bestuur van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam. De werkgelegenheid zal o.a. 
onderwerp yati gesprek zijn. Na dit gesprek 
biedt de gemeente Rotterdam de bezoekers 
ten stadhuize een lunch aan.
Het middagprogramma staat in het teken 
van de volkshuisvesting en de stads
vernieuwing. Daartoe zal in het begin van

de middag een bezoek gebracht worden 
aan een gerenoveerd stadsgedeelte. Het 
tweede gedeelte van de middag wordt 
voornamelijk doorgebracht in het Stads
timmerhuis waar enkele gemeentelijke 
deskundigen enige problemen op het ge
bied van de vollöhuisvesting en de stads
vernieuwing zullen toelichten.
Een belangrijk politiek moment vormt het 
gesprek dat de kamerfracties te 16.30 uur 
zullen voeren met enkele leden van het 
Rotterdamse programcoUege van B. en W. 
Naast burgemeester Van der Louw, zullen 
aanwezig zijn de wethouders Van der Pols, 
Mentink en Van der Ploeg. In aansluiting op 
deze ontmoeting is er een persconferentie 
in het Stadhuis.
Na een diner met het Grootkamerkring- 
bestuur en de CDA-gemeenteraadsfractie 
in gebouw Engels bij het Centraal Station 
start om 20.00 uur in ditzelfde gebouw een 
openbare ledenvergadering. Elk der ka
merleden verzorgt een korte inleiding, 
waarna de aanwezigen de gelegenheid 
wordt geboden om met de CHU-kamer- 
leden van gedachten te wisselen.

Welkom Floris
We zijn het alweer bijna vergeten!
Floris Frederik Martij n is als vierde zoon 
van Prinses Margriet en de heer Van 
Vollenhoven geboren.
Midden in alle narigheid van het heengaan 
van de heer Marijnen, waar Den Haag zeer 
van onder de indruk was; midden tussen 
alle akelige Cambodja- en Vietnam-berich- 
ten was daar ineens het lang verwachte 
kind. Weer een zoon! We weten nu, dat hij 
Floris zal genoemd worden. En ook was 
men het weer gauw vergeten, welke dag 
was het ook weer? Met moeite halen we het 
op; 10 april, o ja, dat was de datum, waarop 
hij in deze wereld kwam. Wat zal zijn toe
komst zijn?
Wij weten het niet, ook dit leven is in Gods 
Hand. Hij is de negende in de erfopvolging.

Eerst komt Prinses Beatrix, dan haar drie 
zonen, daarna Prinses Margriet en na haar 
de vier zonen Maurits, Bemhard, Pieter 
Christiaan en Floris. Wat de Oranjes betreft 
is de opvolging wèl verzekerd. Moge het 
ook zo tegemoet gezien worden door het 
Nederlandse volk.

In de praktijk moeten we natuurlijk hopen, 
dat Floris nooit aan de beurt komt, want 
wat zouden er dan een rampen moeten ge
beurd zijn. Neen, als alles goed gaat, zal 
Floris een rustige studie en een baan kun
nen kiezen naar zijn aanleg en ambitie. 
We wensen de ouders geilde met Floris en 
bidden, dat het kind ten zegen zal zijn voor 
zijn familie en omgeving.

C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen. H.M. de Koningin, die op 30 april a.s. haar 66ste verjaardag hoopt te vieren.
Foto: Max Koot.

VAN SPREIDING 
GESPROKEN
Spreiding van Rijksdiensten: dat is één van 
de hete hangijzers van de politiek. Als 
Noorderling heb ik daarover wel een me
ning, maar het is mij in dit artikeltje begon
nen om een ander soort spreiding: die van 
de leden van de CHU.
De CHU telt ruim 29.000 leden, om precies 
te zijn - volgens een opgave van het Unie- 
bureau van 5 maart j.1. - 29.061. Zij is 
daarmee qua ledental de vijfde politieke 
partij van ons land.
In verhouding tot het aantal inwoners is de 
Unie het sterkst in de provincie Friesland 
(ca. 3900 op een bevolking van rond 
550.000) en het zwakst in Limburg (nog 
geen 50 leden, ruim 1 miljoen inwoners). 
Tussen deze uitersten in liggen van boven 
naar beneden: Zeeland (1300 op 330.000), 
Overijssel (4000 op 1 miljoen) en Drenthe 
(1550 op 400.000), nagenoeg ex aequo; 
Utrecht (2650 op 900.000) en Gelderland 
(4400 op 1,6 miljoen), idem; 
Zuid-Holland (7350 op 3 miljoen), Gronin
gen (1000 op 540.000), Noord-HoUand 

. (2200 op 2,3 miljoen) en Noord-Brabant 
(750 op 2 miljoen).
De nummers 1,2 en 4 van dit Unielijstje zijn 
de drie dunstbevolkte provincies van ons 
land; Friesland telt 165, Zeeland 180 en 
Drenthe 150 inwoners per vierkante kilo
meter. Dat de CHU het in elk geval niet van 
de grote steden moet hebben, bhjkt uit het 
feit, dat zij in Amsterdam 175, in Rotter
dam 885, in Den Haag 660 en in Utrecht 
140 leden telt, in totaal dus nog geen 2000.

Bovengenoemde cijfers zijn ontleend aan 
de centrale ledenadministratie van de CHU 
en het Statistisch Zakboek 1974, met toe
passing van enige afronding. Jammer ge
noeg bevat eerstgenoemde bron geen gê  
gevens omtrent de kerkelijke richting. Toch 
waag ik het erop te verondersteüen, dat de 
meeste leden van de CHU behoren tot de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Welnu, 
volgens de volkstelling van 1971 is 42 pro

door dr. K, de Vries

cent van de inwoners van Drenthe, 37 van 
die van Zeeland, 34 van die van Gelder
land, 30 van die van Friesland, Overijssel 
enZuid-HoUand en 29 van die van Utrecht 
Hervormd. Dit zijn, zoals wij zagen, de 
provincies, waarin de CHU verhoudings
gewijs de meeste leden telt, zij het in een 
andere volgorde: Friesland, Zeeland, Over
ijssel, Drenthe, Utrecht, Gelderland, 
Zuid-HoUand. Dat Friesland op dit laatste 
lijstje bovenaan staat en Zuid-Holland on
deraan, terwijl het percentage Hervormden 
in beide provincies even groot is, kan be
halve uit het feit, dat in laatstgenoemde 
provincie twee grote steden liggen (Rotter
dam en Den Haag) worden verldaard uit de 
omstandigheid, dat in Zuid-Holland be- 
trekkehjk veel Gereformeerde-Bonders 
wonen, die ten dele aan de Staat- 
kundig-Gereformeerde Partij de voorkeur 
geven boven de Christelijk-Historische 
Unie, terwijl deze richting van de Neder
landse Hervormde Kerk in Friesland spo
radisch voorkomt. En dat Drenthe in laatst
genoemde Kerk nummer 1 en in de CHU 
nummer 4 is, valt, althans ten dele,, toe te 
schrijven aan het relatief grote aantal vrij
zinnigen in deze provincie.
Wat de grote steden betreft: in Rotterdam 
en Den Haag was het percentage Hervorm
den in 197123, in Utrecht21 en in Amster
dam 12. Het is nu duidelijk, waarom in 
Amsterdam procentsgewijze zo veel min
der Unieleden wonen dan in de drie overige 
grote steden.

„TOT LERING”
Tenslotte: toen mijn zoon, die economie 
studeert aan de Rijksuniversiteit in Gronin
gen, het bovenstaande las, zei hij mis
prijzend: U hebt een primitief-reken- 
kundige methode toegepast. Hij mompelde 
verder nog iets over het ontbreken van 
„variant-analyse”. Toch heb ik het er op 
gewaagd, dit artikeltje te publiceren, niet 
„tot vermaak” maar „tot lering”.

K. de Vries.

■

Op zaterdag 31 mei in Amersfoort

e h j o CHJC^studiedag over 
Europese christen
democratische 
partijvorming

De Christehjk-Historische Jongeren-Organisatie houdt op zaterdag 31 mei in 
Amersfoort een studiedag over het onderwerp Europese christen-democratische 
partijvorming. De Commissie buitenland van de CHJO onder voorzitterschap van 
mr. Jeannette Stegeman-den Engelse is al geruime tijd met dit onderwerp bezig, 
mede in verband met de discussie hierover m zowel de Europese Unie van Chris- 
ten-Democraten als de EUJCD, waarin de jongerenorganisaties zijn vertegen
woordigd.
De vraag is, welke koers de Europese partij zou moeten voorstaan. Geen eenvou
dige zaak voor wie bedenkt dat de CDU erin zit, de Conservative Party, maar 
ook de veel progressievere Christelijke Volkspartij van België en de Nederlandse 
CDA-partners.
Daarom een CHJO-studiedag, waarbij ook anderen van harte welkom zijn. Restau
rant De Oude Tram, tegenover het station, is de plaats van handeling, 10 uur 
het aanvangsmoment. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. ^

----------- ---- ---------------------- ---- ------------------------------- ----------------------Bon
(opsturen naar CHJO-secretariaat, Juweelstraat 77, Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 01720-74708).

Ik kom wel/niet naaf de studiedag Buitenland.
Stuur mij de nadere gegevens.

NAAM:................ ...............................................................................................

ADRES: ........................... .............................................................................. ..

LEEFTUD: ........................................................................................................ ..

(Handtekening)
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Thijs van Vlijmen: CDA moet 
staan voor behoud van onze 
steden
Thijs van Vlijmen vertegenwoordiger van 
de rechtstreekse CDA-leden in het CDA- 
bestuur, werd in 1930 in Bloemendaal ge
boren. Zijn vader was fabrikant in Amster
dam. Na de middelbare school en militaire 
dienst heeft Van Vlijmen gedurende een 
periode van zes jaar achtereenvolgens in 
Londen, Düsseldorf en in Parijs gestudeerd 
en gewerkt. Hij kreeg inmiddels de leiding 
over de exportbehartiging van de fabriek, 
hetgeen in de na-oorlogse jaren een niet 
geringe opgave was. Hij was vrijwel door
lopend op reis in Noord-, Midden- en 
Zuid-Amerika, dat wil zeggen in hoog geïn
dustrialiseerde samenlevingen als in sterk 
onderontwikkelde gebieden.
In deze periode heeft Van Vlijmen zich met 
name verdiept in de ontwikkelingen die het 
goederendistributie-apparaat doormaakt 
als gevolg van optredende sub-urbanisatie. 
In 1965 ging de fabriek in andere handen 
over. Van Vlijmen vond een nieuwe 
werkkring in de distributiesector, hij kreeg 
de leiding over een winkelbedrijf met ne
gen landelijk verspreide filialen. Vanuit die 
functie werkte hij mee aan nieuwe winkel
centra in Nederland, terwijl hij daarbij te
vens betrokken raakte als bestuurslid van 
ondernemersorganisaties.
Uit zijn Amerikaanse periode kende hij de 
gevolgen van sub-urbanisatie, nl. het ver
val van de „city” en daarop de reactie om 
de city weer opnieuw tot leven te brengen. 
Mede op grond hiervan kwam hij terecht in 
zijn huidige werkkring, te weten het bewa
ren en het herstellen van de city-fimctie, 
sedert 1972 in het bijzonder van Amster
dam. Hij werkt hier in het kader van een 
professionele organisatie, die op dit 
lurbanisatie-terrein is gespecialiseerd.

In hoeverre bent u betrokken 
bij de Amsterdamse 
gemeenteproblematiek?
„Als vertegenwoordiger van diverse city- 
organisaties, waaronder ook het city- 
winkelapparaat, heb ik uiteraard veel con
tacten met de gemeentelijke overheid en de 
gemeentelijke instanties en die contacten 
kurmen zijn om mee te werken aan het 
voorbereiden van beleidsbeslissingen dan 
wel om genomen beslissingen, waarmee wij 
worden geconfronteerd, te trachten weer 
om të buigen. In dit werk speelt de gemeen
telijke politiek natuurlijk een overheer
sende rol. Ik hoef in dit verband maar te 
herinneren aan kwesties als vrije tramba
nen, parkeergelegenheid, mogelijkheden 
voor lossen en laden, wel of geen koop
avond, allemaal zaken, die niet los gemaakt 
kurmen worden van de stedelijke politiek, 
vaak weer samenhangen met de landelijke 
politiek.”

Wat is de oorzaak van de 
moeizame situatie in de 
Amsterdamse politiek?
„Daarvoor is natuurlijk niet één oorzaak 
aan te wijzen, het is een complex van oor
zaken en het is ondoenlijk dat in een kort 
bestek verhelderend te bespreken, maar ik 
wü vanuit mijn vakgebied één oorzaak 
noemen en wel de stadsgroei zonder be
volkingsgroei.
We krijgen dan te maken met een proces 
dat het bekende en vertrouwde stadsli
chaam uit elkaar trekt.
De gevolgen zijn telkens nieuwe verrassin
gen op velerlei gebieden waarop men niet is 
voorbereid en waarvoor men ook geen 
stadaardoplossingen, uit welke discipline 
ook, kan hanteren. Het is begrijpelijk, 
hoewel niet terecht, dat men dan in die 
situatie komt met deel-oplossingen, met in
cidentele ingrepen en zelfs met kretologie-

Deze inadequate maatregelen wekken een 
verwarrend beeld op en de burgerij verliest 
het zicht op de toekomst en daarmee ook 
het vertrouwen in de toekomst en gelijktij
dig ook het vertrouwen in de overheid.
Dit geldt voor de burger, maar evenzeer 
voor de ondernemer, het bedrijfsleven kan 
haar politiek niet meer afstemmen op de 
politiek van de gemeentelijke overheid en 
daardoor wordt het ondernemingsklimaat 
aangetast, wat zich alom zichtbaar manifes
teert.
Uit dit gebrek aan doelbewuste creativiteit 
kan men nooit komen tot een nieuwe aan
sprekende toekomstvisie en het baat niet 
dat men dat tracht te maskeren met de term 
„progressiviteit”.
Het ontbreekt dus ia Amsterdam aan 
scheppend vermogen en de moed om ge
zamenlijk weer op weg te gaan naar het 
„beloofde land” waar voor Amsterdam na 
700 jaar de goede toekomst moet liggen. 
Maar het ontbreken van visie op de toe
komst geldt, dacht ik, niet alleen voor Am
sterdam.”

Waar moet naar uw mening de CDA- 
politiek voor staan en welke problemen ei
sen speciale aandacht, gezien vanuit uw 
specifiek stads-werkgebied?
„Steden zijn uitermate belangrijk voor het 
behoud van de ontwikkelde cultuur en dat 
geldt evenzo voor onze Nederlandse ste
den met hun rijke „burger-cultuur”.”
Dit zei Thijs van Vlijmen in een gesprek 
met de redactie van CDAktueel.

CDA-vrouwenberaad: 
wat is dat eigenlijk?
Iedereen weet zo langzamerhand wel dat 
1975 het Internationaal Jaar van de Vrouw 
is. Moet er daarom ook maar eens over de 
vrouwen geschreven worden in CDAku- 
eel? Ja en Nee.
Het CDA-Vrouwenberaad bestaat nu ruim 
anderhalf jaar en verdient regelmatig de 
aandacht in de CDA-kolommen. Deze keer 
echter zeer speciaal, omdat er grote aktivi- 
teiten zijn.

Jarenlange vriendschap
De vrouwen van ARP, CHU en KVP had
den elkaar al lang voor het CDA gevonden 
in de Europese Vrouwen Unie. Zij vormden 
samen de Nederlandse sectie, waarin tal 
van bekenden gedurende meer dan twintig 
jaar hun aandeel leverden. Naarmate de 
drie partijen meer gingen samenwerken 
werd ook de partijpolitiek steeds vaker on
derwerp van gesprek in de sectie, soms ten 
koste van het vele commissiewerk van de 
EVU. Daarom werd besloten de verant
woordelijkheid voor de binnenlandse aan
gelegenheden te leggen daar waar zij hoor
de, bij de besturen van de vrouwen
organisaties van de drie partijen.
Op de eerste bijeenkomst van afgevaardig
den van deze besturen werd de noodzaak 
tot nauwere samenwerking onderkend, en 
nog voordat de partijen het officiële start
schot hadden gegeven, kwam de eerste „re
solutie” van het vrouwenberaad tot stand.

Resolutie
Op 8 oktober 1973 vroegen de vrouwen 
om
- uitbreiding van regionale contacten
- samenwerking bij de verkiezingen
- aandacht voor vrouwelijke kandidaten
- CDA-optreden bij scholingscursussen.
- oprichting van CDA-organen met moge
lijkheden voor rechtstreekse leden.
Het toenmalige CDA-Bestuursorgaan rea
geerde enthousiast en verheugde zich over 
de medewerking van de vrouwen.

Verschillende organisaties
Bij elk der drie partijen speelt de vrouw 
mee op aUe niveaus, maar wel in geringe 
mate. Dit, en de mogelijkheid om de vrouw 
apart aan te spreken leidde destijds tot het 
instellen van speciale vrouwenorganisaties, 
die bij de drie echter verschillend zijn op
gezet.
Bij de ARP zijn het afgevaardigden van 
vrouwelijke leden uit de Kamerkringen die 
met elkaar het AR-Vrouwencomité vor
men.
De KVP kent de commissie „Vrouw en par
tij” die aktiviteiten ontplooit en bij de CHU 
is er een aparte ,,Centrale van CH- 
Vrouwen”, die als actiegroep optreedt. 
Met elkaar is men het er over eens dat 
aparte vrouwenorganisaties nog niet ge
mist kunnen worden. Dit geeft echter een 
dubbele taak aan de vrouw, want zij zal in 
de eerste plaats moeten deelnemen aan het 
normale partijwerk.

Inventarisatie en Uitbouw
Belangrijk voor het CDA-Vrouwenberaad 
is de inventarisatie van het vrouwelijk ka
der, zodat ook regionaal overlegorganen 
kunnen worden opgebouwd.
Tevens is dat van belang voor de politieke 
scholingscursussen, die door een negental 
vrouwenverenigingen zijn georganiseerd. 
Voor kadertraining zijn inmiddels twee 
speciale studiedagen gehouden.
Ook is aandacht geschonken aan de recht
streekse leden van het CDA. Een waar
neemster uit die groep woont de vergade
ringen bij van het CDA-VroUwenberaad. 
In de nieuwe koepel van de Nederlandse 
vrouwenorganisaties - de Nederlandse 
Vrouwen Raad - is voor de christen
democratische richting een plaats inge
ruimd in het hoofdbestuur, zodat een afge
vaardigde biimenkort kan worden geko-

Jaar van de Vrouw
Van de acht bijeenkomsten die het CDA- 
Vrouwenberaad sinds haar oprichting 
heüd, zijn de laatste vergaderingen over
wegend besteed aan de aktiviteiten in het 
kader van het internationale jaar van de 
vrouw.
De noodzaak werd gevoeld om te werken 
aan een christen-democratische visie op de 
rol van de vrouw in de maatschappij. Te 
weinig nog werd hierover gesproken. 
Daarom is aan de wetenschappelijke bu
reaus gevraagd een brochure samen te stel
len die de discussie hierover kan stimule
ren.
Op 12 mei a.s. zal een studiedag worden 
gehouden om te komen tot 'aspecten van 
een toekomstig CDA-emancipatiebeleid’.
Dit is niet alleen een zaak voor vrouwen, 
het is een politieke zaak, die voor de man
nen even belangrijk is. Daarom rekent het 
Vrouwenberaad op een evenredige verte
genwoordiging van marmen en vrouwen! 
(Even noteren s.v.p.)

Emandpade
Gedurende drie weken (20 mei - 8 juni 
1975) zal er in Utrecht een manifestatie 
plaatsvinden, waaraan de vrouwen
organisaties meewerken. De politieke par
tijen zijn te vinden rondom een plein, 
waar regelmatig sprekers zullen optreden. 
De stands van ARP, CHU en KVP lopen in 
elkaar over, en zijn overkoepeld met de 
slagzin „Christen Democraten, mannen èn 
vrouwen, samen op weg naar een verant
woordelijke maatschappij”.
De inrichting en het maken van de nodige 
folders vraagt nog veel energie, evenals het 
opstellen van twee attracties in de ludieke 
sfeer. Dit is een unieke gelegenheid om 
propaganda te maken voor het CDA, van
uit de drie partijen.
Vrijwilligers om stands te bezetten zijn 
van harte welkom. Zijn kunnen zich mel
den, evenals degenen die nadere inlichtin
gen wensen, bij het secretariaat van het 
CDA-Vrouwenberaad, Berkenboschblok- 
straat 7, Den Haag.

Haty Tegelaar-Boonacker.

Initiatief CDA-Eindhoven: 
Ombudsteam biedt burgerij 
helpende hand
Het CDA-Elndhoven heeft een Ombuds
team in het leven geroepen. Het instellen 
van een CDA-Ombudsteam betekent het 
uitvoeren van een van de aktiepunten uit 
het verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 1974-1978 
van het Komité van Samenwerking (K.V.S.) 
waarin vertegenwoordigd zijn de plaatse
lijke afdelingen van de KVP, de ARP en de 
CHU.

Het doel
Maar al te dikwijls is gebleken, dat de indi
vidu of groepering ergens zou willen aan
kloppen, waar men aandacht schenkt aan 
bepaalde persoonlijke belangen en wensen. 
Maar men weet dan niet, waar men met de 
problemen terecht kan.
Het CDA-Ombudsteam wil trachten die 
ervaren lancune op te vullen.
Het stelt zich daarbij ten doel aUe Eindho
venaren en groeperingen van Eindhovena
ren, die zulks wensen, behulpzaam te zijn 
in hun contacten met onder meer de plaat
selijke overheid, plaatselijke instellingen 
enz.
Hulp te bieden aan mensen, die de weg niet 
weten om hun problemen op te lossen of 
aanhangig te maken; te helpen, waar men
sen in conflict zijn of dreigen te geraken 
met de plaatselijke instanties.
Ook stelt het Ombudsteam zich tot taak om 
diegenen, die ten onrechte klagen of ten 
onrechte menen omjuist behandeld te wor
den, begrip en aanvaarding van situaties en 
feiten bij te brengen. Daarnaast meent het

team een 'brugfunctie’ te kurmen vervullen 
als er bijvoorbeeld tegenstellingen bestaan 
bij instellingen, die in wezen hetzelfde doel 
nastreven.

Werkwijze
Het CDA-Ombusteam zoekt bij het oplos
sen van de hem voorgelegde vraagstukken 
niet het conflict-, maar het harmoniemodel. 
Overleg, samenspraak en wederzijds be
grip zullen de belangrijke leidraad vormen 
in het pogen om tot voor partijen bevredi
gende oplossingen te komen. Hetgeen ech
ter allerminst wil zeggen, dat het team niet 
met alle kracht en met aUe ten dienste 
staande legale middelen zal opkomen voor 
hulpvragende personen of groeperingen. 
Het CDA-Ombudsteam is duidelijk niet met 
het ambtelijk apparaat van de gemeente 
verbonden; het neemt een onafhankelijke 
positie in. De drie medewerkers werpen 
zichnietop als „deskundigen”, zij gaan niet 
zitten op de stoel van de rechter, de advo
caat of van de officiële instanties. Het team 
houdt geen spreekuur, dus in de gemeente 
Eindhoven komt er geen wachtkamer bij. 
De bedoehng is de mensen in hun eigen 
omgeving te gaan helpen. Maar ook is het 
mogehjk, dat de hulpvrager, zo hij of zij dat 
wenst, naar het team of een van zijn leden 
toekomt.
Nodig is slechts, dat men zich schriftelijk of 
telefonisch wendt tot het team: CDA- 
Ombudsman,postbus 9050, Eindhoven, of 
voor telefonisch contact: 040-412314. Het 
CDA-Ombudsteam, dat uit 3 leden bestaat, 
verricht zijn werkzaamheden onder ver
antwoordelijkheid van het Komité van Sa
menwerking.

CDA een feit
De ARP heeft zich met overweldigende 
meerderheid (91 procent voor, 8,8 procent 
tegen en 0,2 procent blanco) voor de statu
ten van het CDA uitgesproken. Daarmee 
zijn de CDA-statuten aanvaard. Zoals be
kend hebben CHU en KVP zich reeds eer
der met de statuten akkoord verklaard. Het 
CDA is thans als federatie van ARP, CHU 
en KVP een feit.
Op zaterdag 23 augustus a.s. zal het eerste 
Congres van het CDA plaatsvinden in het 
Nederlands Congresgebouw te Den Haag. 
Op dit Congres zal de politieke profilering 
van het CDA aan de orde komen. 
Gediscussieerd zal worden aan de hand van 
een door de Permanente Program Advies 
Commissie van het CDA op te stellen 
beleidsadvies.

CDA en defensie
Het PvdA-congres heeft mij de indruk ge
geven dat er binnen de PvdA wel degelijk 
belangrijke en fundamentele tegen
stellingen bestaan met betrekking tot de 
opvattingen over de te voeren (toekom
stige?) pohtiek ten aanzien van vrede, vei
ligheid en het NATO lidmaatschap.
Het doet je als „rechtstreeks CDA lid” dan 
goed het resultaat van het CDA commen
taar op de Defensienota te (her)lezen.
De duidehjk eensgezinde grote lijn in dit 
commentaar van de politiek-weten- 
schappehjke instituten van KVP, ARP en 
CHU alsmede de doorwrochte en zakelijke 
aanpak zijn het bewijs van de goede resul
taten zelfs bij benadering van deze als zeer 
moeilijk te kwalificeren practische poli
tieke problematiek.
Het CDA commentaar op de Defensienota 
vormt het bewijs dat het institutionaliseren 
en het pohtiek practisch bruikbaar maken 
van het CDA samenwerkingsverband 
makkehjker functioneren kan dan velen 
denken.

UITSTEKENDE INDRUK
Het is mij gebleken dat het eensgezind op
trekken van Tweede-Kamer fracties van 
KVP, ARP en CHU bij de kiezers en poten
tiële CDA kiezers een uitstekende indruk 
heeft achtergelaten. Toch realiseert een ie
der zich dat er op andere gebieden nog vele 
practische en vaak ,,personeels- 
technisphe” problemen moeten worden 
opgelost voordat er sprake is van „de 
CDA-pohtiek”. De samenwerking tussen 
de wetenschappehjke instituten is in dezen 
een zeer belangrijke stap geweest.
Laten we ons wel realiseren dat - gelet op 
de huidige politieke verhoudingen - de 
snelle totstandkoming van één Christelijke 
partij in Nederland voor ons land een zegen 
zou betekenen. Zo denken heel veel kie
zers. Dat ieder CDA lid daaraan zijn steen 
moge bijdragen.

N. M. M. L. Hameleers,
lid CDA-defensiecommissie.
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N o t u l e n  b i j z o n d e r e  a l g e m e n e  v e r g a d e r i n g  

1 9 7 5 ,  g e w i j d  a a n  C D A - s t a t u f e n

De notulen van de bijzondere Algemene 
vergadering, gehouden op vrijdag 7 en za
terdag 8 februari 1975 in het Jaarbeurscon
grescentrum te Utrecht zijn als volgt:

OPENING
De voorzitter, mr. O. W. A. Baron van 
Verschuer, opent de vergadering met 
schriftlezing (Johannes 16:16-33) en ge
bed.
Hierna volgen enkele woorden van wel
kom tot de ca. 380 aanwezigen, waaraan de 
wens toegevoegd wordt dat men aan het 
einde van de vergadering kan zeggen, dat 
deze de Christelijk-Historische Unie en zijn 
bestaan waardig is geweest, alsmede de 
hoop dat allen daaraan zullen medewer
ken. Van de aanwezigen worden speciaal 
genoemd de heren Aantjes en Corporaal 
(ARP), Gribnau (KVP), Krajenbrink (CDA) 
en van Rossum (SGP).
De voorzitter deelt mede aan het begin van 
de vergadering er prijs op te stellen iets te 
zeggen over een persoordijke brief aan de 
voorzitter van de ARP, de heer De Koning, 
die helaas in de pubUciteit gekomen is. De 
ondergrond van deze brief was er voor te 
waken, dat de gevoelige verhoudingen die 
er tussen ARP en CHU in het verleden la
gen aanleiding zouden geven tot proble
men bij het tot stand komen van het CDA. 
De heer Van Verschuer zegt hierover: „Ik 
betreur des te meer dat door deze pubhci- 
teit de indruk zou kunnen ontstaan, dat ik 
geen waardering zou hebben voor de secre
taris van het CDA, de heer Krajenbrink. Ik 
wil graag mijn bewondering voor en ver
trouwen in de heer Krajenbrink, wiens 
enorme inzet voor het CDA ik in de tij d dat 
ik voor de heer Steenkamp heb moeten 
waarnemen van nabij heb meegemaakt, 
hier uitspreken.
KVP, ARP en CHU zullen in gezamenlijk 
overleg met de heer Krajenbrink er onge
twijfeld in slagen de bezetting van het secre
tariaat van het CDA goed te regelen”, en 
vervolgt zijn rede met te wijzen op de be
langrijkheid van de besluitvorming van 
morgen in het licht van het bestaan van de 
CHU. Dit bestaan wordt niet acuut be
dreigd in een federatief bestel, doch de 
konsekwenties van het gekozen groeimo
del gaan duidelijk in de richting van totaal 
opgaan in egn groter verband.
Het CDA moet geen vierde Christen- 
Democratische Partij worden. Daarvoor is 
niet noodzakelijk al onze oude formulerin
gen en gedachtenvormingen op de leesta
fel van het CDA terug te vinden, het boei
ende en inspirerende van nieuwe partij
vorming is het samen nieuwe inhoud aan 
oude begrippen geven. Essentieel voor het 
thuis voelen is met elkaar een gemeen
schappelijke mentaliteit te ervaren. Het 
verschil in mentaliteit gaat met name tussen 
CHU en ARP erg diep. Dat is de geest van 
Lohman die zich onderscheidde van Kuy- 
per, die van Tilanus die zich onderscheidde 
van Schouten. Wij overwinnen dat niet 
door dit dood te zwijgen noch door de be
sluitvorming daarop te laten afspringen. 
Belangrijker dan de discussie over Evange
lie en Bijbel is de vraag of we bereid zijn in 
het toetreden in het CDA ook in dit opzicht 
een nieuw begin te maken”.
De heer Van Verschuer zegt alle begrip te 
hebben voor degenen die bang zijn dat ze in 
een kleurloze, van een christelijke basis af
gekeerde, partij terechtkomen. Dat erfgoed 
is ons heilig en willen we niet loslaten. AUe 
begrip dus voor een discussie over het fun
dament, maar laten we dat niet doen door 
het woord Bijbel en het woord Evangelie, 
die in het hele bestaan van de Unie door 
elkaar gebruikt zijn, als symbolen te gaan 
hanteren.
Naast mentaliteit en fundament wordt ge
noemd: politieke eensgezindheid. De tij
den zijn veranderd, de mens, de mentali
teit, de sfeer van vroeger is niet meer. Nu 
worden we voor de vraag gesteld wat de 
partij vindt van ontwikkelingshulp, van ons 
economisch bestel, van milieubescherming, 
van onze rechtsorde en van de kwestie van 
leven en dood.
De voorzitter zegt: „Wij hebben wel wat 
gespeeld met ons uitgangspunt door op ba
sis daarvan zo lang gescheiden op te trek
ken en zoals bij het Imbinet Den Uyl ons uit 
elkaar te laten werken. Hoe dat te voorko
men?
Door, erkennende dat ons uitgangspunt het
zelfde is, bereidheid hebbende mentaal 
naar elkaar toe te groeien - een keihard 
politiek programma te maken op hoofd
punten en daarvoor te gaan staan”.
De heer Van Verschuer besluit zijn ope

ningsrede met de volgende woorden: „Be
tekent dat nu ook dat wij nu moeten kiezen 
voor PvdA of voor W D? Net zo min als wij 
aan PvdA en W D  vragen nu en ooit blij
vend voor ons te kiezen, doen wij dit ten 
aanzien van hen. Een gedeelte van de poli
tieke hypotheek in het amendement Schot
ten betekent, dat als wij voor de volgende 
verkiezingen - wat ik van harte hoop en 
verwacht - met één CDA-lijst uitkomen, 
wij het hierover eens moeten zijn. Het is 
naar onze opvatting van Christen- 
Democratische partijvorming volstrekt in 
strijd met onze principes ons voor en na 
verkiezingen voor eeuwig en altijd te ver
eenzelvigen met een andere partij, onver
schillig of het de W D  of PvdA is, daarmede 
maar een beperkt facet van onze doelstel
lingen, dat met het hunne overeenkomt, 
benadrukkende. Is dat niet duidelijk?
Voor de verkiezingen zullen wij prioritei
ten stellen van hetgeen wij willen na de 
verkiezingen en ons daaraan houden. Ook 
in dit opzicht is er werk aan de winkel, want 
wij zullen die standpunten door de hele 
partij moeten bespreken. Wij worden on
duidelijk als wij na de verkiezingen terwUle 
van de regeerbaarheid en ook terwUle van 
de macht ons uitgangspunt en ons politiek 
programma laten vertekenen door ande
ren. Ook daarom past ons een dosis stand
vastigheid en hardheid in de politieke strijd 
van morgen.
Daarom moeten we nu al zoeken naar de
genen, die dit werk voor ons gaan klaren. 
De CHU heeft een rijk verleden en zeer 
bijzondere mensen in zijn midden gehad en 
nog. Nu hoop ik dat wij door hard werken, 
door veel geloof, in onze opdracht zullen 
slagen. De CHU was geen doel maar een 
middel. Middel om Christelijk-Historische 
politiek te voeren in het belang van heel 
ons volk.
Het CDA is geen doel maar een middel. Een 
middel om Christen-Democratische poli
tiek te voeren voor heel het volk”.
De voorzitter draagt de leiding over aan de 
vice-voorzitter mevrouw mr. E. A. Haars.

REDE DR. R. J. H. KRUISINGA
De voorzitter van de CH-Tweede Kamer
fractie dr. R. J. H. Kruisinga toont zich ver
heugd over de grote opkomst en zegt zich 
vanavond te beperken tot de profilering, de 
kentekening van de Christen-Democratie 
in Nederland. Morgen volgen actuele poli
tieke vraagstukken in het licht van ons be
ginselprogramma.
De uitspraken van de voorzitter inzake ba
sis, vasthouden aan standpunt, afwijzing 
van vereenzelving mét een vertekening 
door anderen worden onderstreept. De 
fracties kunnen en mogen vaststellen, dat 
de steun overal vanuit het land ontroerend 
en overweldigend is. Toch willen wij verder 
op de weg van de Christen-Democratische 
samenwerking. Ook nu, juist nu. Een groei
ende en bloeiende Unie is essentieel een 
voorwaarde voor het welslagen van de 
Christen-Democratie, van een CDA, in ons 
land.
Centrale karaktertrekken van de 
Christen-Democratie zijn:
- gedragen door een samenbindende 

kracht van het gemeenschappelijk uit
gangspunt, zoals dat vanuit de Bijbel tot 
ons komt

- uit dit gemeenschappelijk uitgangspunt 
afgeleid een politiek programma. Het 
programma verandert naarmate de tijd 
voortgaat; het gemeenschappelijk uit
gangspunt blijft hetzelfde

- politieke onafhankelijkheid, niet het eti
ket links of rechts, progressief of conser
vatief, sociahstisch of liberaal

- principiële vredesgezindheid in de zin 
van de bereidheid tot constructieve sa
menwerking in het algemeen belang

- sociale bewogenheid en solidariteit
In een tijd van ongekende werkeloosheid, 
misdadigheid, aantallen faillissementen  ̂
eenzaarnüheid vragen juist die kernwoorden 
om vervulling.
De heer Kruisinga geeft in aanslmting 
hierop een tiental practische politieke pun
ten aan, waaruit ook en wel bij voortduring 
in de praktische politiek de Christen- 
Democratische opstelling kenbaar moet 
zijn t.w.:
1. onderstreping van de geestelijke waar

den in onze samenleving, dat betekent 
eerbied voor het leven

2. afwijzing van de polarisatie in welke 
vorm dan ook

3. streven naar schaalvergroting critisch 
volgen en schaalverkleining bevorde-

4. verdediging van de vrijheid van richting 
en inrichting van het onderwijs

5. een duidelijke visie op het milieubeleid 
en op wat wij onder economische groei 
ten dienste van welvaart en welzijn 
moeten wiUen verstaan

6. bevordering van de veiligheid en tegen
gaan van de misdadigheid

7. een werkelijke plaats voor de bejaarden 
in onze samenleving

8. onderkenning van en zoeken naar de 
echt sociale zwakken in onze samenle
ving en sohdariteit met hen

9. respect voor het gewordene, dat waar- 
devol is

10. afwijzing van de tegenstelling 
links/rechts, progressief/conservatief

De Christen-Democratische Partijen zijn 
van eigen aard, zij hebben een eigen visie 
en een eigen geluid. Zij kermen uit de Bijbel 
de waarheid over het leven en de dingen, 
ook over het politieke en maatschappelijke 
leven. De keuze tussen links en rechts is 
geen echte polarisatie en de keuze tussen 
beide geen echt dilemma, want in feite zijn 
het twee tegenover elkaar staande stro
mingen, die alle twee hun positieve kant 
hebben.
De fractievoorzitter besluit zijn toespraak 
als volgt: „In het liberalisme verwerpen wij 
de overschatting van de mogelijkheden, die 
een enkeling worden toegekend en de on
derschatting van het kwaad, dat de enke
ling de maatschappij kan berokkenen. In 
het sociahsme keuren wij het eenzijdig ac
cent af, dat men legt op de mogehjkheden 
van collectiviteiten om tot werkelijke her
vorming van onze maatschappelijke orde 
te komen en de onderschatting van de be
dreiging, die van collectiviteit kan uitgaan 
op de enkeling en zo weer op de samenle
ving in haar geheel.
In beide gev^en keuren wij - op grond van 
de Bijbelse visie op overheid, mens en 
maatschappij - het liberalistisch optimisme 
ten aanzien van de mens en de socialisti
sche accentuering van de collectiviteit af, 
omdat beide stromingen onzes inziens ver
wachtingen wekken bij het volk die niet te 
verwezenlijken zijn. De Christen- 
Democratie heeft in ons land een grote tra
ditie. Zij is aan haar beginsel en haar tradi
tie tot zeer veel verplicht. Met het aanvaar
den van de statuten van het CDA, met de 
totstandkoming van de federatie van 
Christen-Democratische Partijen zal een 
nieuwe belangrijke bijdrage van de 
Christen-Democratie, van de Democratie 
zijn geleverd. Die bijdrage wil de CHU le
veren”.

BESPREKING EN TOELICHTING 
AMENDEMENTEN OP 
ONTWERP CDA-STATUTEN
Mevrouw Haars deelt mede géén uitdruk
kelijke beperking van spreektijd te wiUen 
vaststellen doch wel, gezien de omvang
rijkheid van het geheel, te moeten ver
zoeken zo kort mogelijk te wiUen spreken. 
Nadat vijf minuten spreektijd is gebruikt 
wordt de spreker gewaarschuwd. De inlei
ding en artikel 1 worden gecombineerd be
sproken.
Vijf sprekers V ragen het woord. Enkele 
vragen worden gesteld door Zoetermeer en 
er wordt gewaarschuwd tegen verder
gaande stappen dan een verbinding van 
drie afzonderüjke lijsten. Hierbij valt onder 
meer het woord „drijfzand”. Twintig spre
kers melden zich voor commentaar ten op
zichte van artikel 2, het artikel waarin de 
grondslag van het CDA is vastgelegd. Op 
dit moment staat reeds vast, dat de discus
sie over de grondslag zeer veel tijd zal ver
gen en op het geheel een stempel zal druk
ken. De overige artikelen kunnen hierna 
slechts terloops behandeld worden. 
Behoudens een enkele wat meer algemene 
uitdrukking, zoals „de nieuwe kleren van 
de kiezer” bepalen de sprekers zich tot de 
huidige betekenis van het woord „Evange
lie”. Velen steUen met grote ernst, dat 
hoewel Bijbel en Evangelie in het verleden 
naast en door elkaar zijn gebruikt de bete
kenis nu is vervlakt. Men zegt o.m.: „te 
vaag en te schraal”, „absoluut onvoldoen
de”, „te mager”, „totaal vervlakt” en „kan 
men aUe kanten mee op”.
Anderzijds zegt men: „waardeloze dingen 
steelt men niet”, „er valt niet over te pra
ten” en „persoonlijk ruim voldoende”.
Men wijst op herhaald gebruik van het 
woord Evangelie in het verleden zoals bijv. 
in het handboek 1971 van de CHU en het 
Gemeenschappelijk Urgentieprogram 
1971-’75. KW en ARP 7;uUen moeten er- 
keimen, dat het woord Evangelie onduide-

Ujk in betekenis is geworden. Daarom dient 
het te worden vervangen door het woord 
Bijbel. En als men dit niet wil erkennen, laat 
men het dan gedogen, aldus mr. Beemink. 
Anderen daarentegen zijn van mening, dat 
men niet van de partners kan eisen uitslui
tend onze principiële uitgangspunten te 
aanvaarden.
Van de amendementen op het artikel wordt 
voornamelijk aanbevolen dat van 
Apeldoom-Zuid luidende: „Zij acht het 
Bijbels getuigenis van Gods beloften en ge
boden maatgevend zowel voor de overheid 
als voor mens en maatschappij! ” Dit amen
dement wordt toegelicht door ds. Veldman 
en onder meer gesteund door de heer Bode, 
drs. Van Leijenhorst en mr. Beemink.
Na deze discussie volgt een korte pauze. 
Hierna wijst de voorzitter er op dat begin
selprogramma en statuten kennelijk zijn 
verward en verzoekt dringend geen stem
ming over „Bijbel” en „Evangelie” te gaan 
houden. Wij kunnen ons fimdament niet in 
één woord vastleggen, aldus de heer Van 
Verschuer, die daarom vraagt of het moge
lijk is elkaar te vinden in een motie aan het 
Bestuur, waarin uitkomt wat hedenavond 
besproken is en gevraagd wordt dit in het 
beginselprogram duidelijk vast te leggen. 
De heer Kruisinga sluit zich bij de woorden 
van de voorzitter aan. De secretaris, mr. J.
L. Janssen van Raay, merkt op dat veel 
minder over juridische punten is gesproken 
dan over de grondslag en wijst er op dat het 
aanneméii van de CDA-statuten niet in- 
houdt opheffing van de Unie. Elke verdere 
stap komt in de Algemene Vergadering. Op 
enkele punten wordt nog schriftelijk inge
gaan.
Mevrouw Haars informeert eveneens naar 
de mogelijkheid van een motie en verdui
delijkt desgevraagd dat deze verwacht 
wordt van de groep, welke zich achter het 
amendement van Apeldoom-Zuid heeft 
geschaard. Voorts moeten thans behandeld 
worden enige van de belangrijkste van de 
overige artikelen.
Mr. Y. Scholten geeft een toelichting op het 
door de Unieraad aanvaarde additioneel 
artikel dat luidt:
1. „Voor zover en voor zolang geen wijzi

ging is gekomen in de huidige parleriien- 
tair-poMeke situatie zij n de Tweede Ka
merfracties van ARP, CHU en KW niet 
gebonden het streven naar één CDA 
Tweede Kamerfractie, als bedoeld in ar
tikel 4, te realiseren.

2. De beslissing over de vraag of met één 
CDA-lijst of lijsten bij de eerstkomende 
Tweede Kamerverkiezingen zal wor
den uitgekomen zoals uitgewerkt in art. 
23, dan wel verbinding van drie afzon
derlijke lijsten zal plaatsvinden, zal 
t.z.t. worden genomen door de be
voegde organen van de drie partijen aan 
de hand van de dan geldende 
parlementair-politieke situatie.”

Dit is bedoeld om het bestaande korte- 
termijn-probleem niet te verwaarlozen en 
is géén eis aan KVP en ARP het kabinet- 
Den Uyl op dit moment naar huis te sturen. 
Spreker hoopt dat de vergadering met een 
zo groot mogelijke meerderheid de CDA- 
statuten zal aannemen en dat er één CDA- 
hjst komt.
De hierop volgende discussie spitst zich 
vrijwel geheel toe op de vraag: Wat is in de 
CHU het bevoegde orgaan voor de t.z.t. te 
nemen beslissing over deze lijst? Volgens 
de statuten van de CHU kan dit zijn de 
Algemene Vergadering óf de Unieraad. 
Mevrouw Haars en de heer Janssen van 
Raay zeggen toe dit in het Bestuur te be
spreken en zoveel mogelijk te bevorderen 
dat de beshssing in de Algemene Vergade
ring genomen kan worden. Er wordt echter 
gewezen op omstandigheden waarbij de 
beslissing op zeer korte termijn genomen 
moet kunnen worden en het eventueel niet 
mogelijk zal zijn tijdig een Algemene Ver
gadering te beleggen.
De oud fractie-voorzitter, de heer Melle- 
ma, uit bezwaren tegen het additionele ar
tikel als zodanig en wel tegen lid 2 daarvan. 
Er zijn voor één lijst maanden van voorbe
reiding nodig. Het is noodzakelijk de tijd 
die thans nog rest om tot samenstelling van 
die lijst te komen te benutten.
De heer Mateman stelt voor de CH- 
delegatie voor de komende conference met 
ARP en KVP te machtigen te onderhande
len over artikel 7 (samenstelling van het 
congres) en mevrouw De Graaff-Nauta ad
viseert artikel 26 (richten van leden in ver
tegenwoordigende lichamen naar uitspra-

vervolg pag 8
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vervolg van pag 7
ken en verklaringen van bevoegde 
CDA-organen) te schrappen.
Mevrouw Haars zegt dat dit ook geldt voor 
artikel 25 (onderschrijving van het politiek 
program). Zij is genoodzaakt gezien het 
vergevorderde uur de discussie tebesluiten. 
Vice-voorzitter ds. A. Oliemans eindigt met 
gebed.

HEROPENING
Zaterdagmorgen 8 februari heropent de 
voorzitter van de Unie mr. O. W. A. van 
Verschuer de vergadering met schriftlezing 
(Spreuken 3) en gebed. De thans bijna 800 
aanwezigen zingen staande 3 coupletten 
van Med 427 „Beveel gerust uw wegen”. 
De heer Van Verschuer heet vervolgens de 
aanwezigen als vertegenwoordigers van de 
kiesverenigingen, die samen de Unie vor
men, welkom en toont zich verheugd over 
de zeer grote opkomst. Van de gasten wor
den met name genoemd: prof. Steenkamp, 
voorzitter van het CDA, alsmede de heren 
Aanijes en Andriessen die resp. de Tweede 
Kamerfracties van ARP en KVP vertegen
woordigen.

REDE UNIEVOORZITTER - 
PROFETEN EN REGENTEN
Op een moment als dit, aldus de heer Van 
Verschuer, voor misschien wel één der be
langrijkste beshssingen in het bestaan van 
de Unie, voelen wij ons heel sterk verbon
den, maar ook gesterkt, door de traditie 
waarin wij als Christelijk-Historische Unie 
staan.
Lobman, De Visser, Hoedemaker, Schok- 
king, Slotemaker, de Bruine, Snoeck 
Henkemans, Tilanus, Van Niftrik en ontel
bare anderen hebben bij „zijn” en „wor
den” van de Unie als profeten en regenten 
gefungeerd. Op ons rust vandaag de uiter
mate zware phcht vanuit deze traditie ver
der te denken en te werken: profeten en 
regenten van 1975 te zijn.
Zonder het verleden los te laten, zonder de 
toekomst te negeren.
Hierna haalt de voorzitter enkele woorden 
van Lobman aan, o.m. „Er kan slechts één 
basis zijn en wel de Christelijke. Daar het in 
ons land nog altijd hierom gaat, behoren 
alle Christenen saam, ook al bestaat tussen 
hen een verschil op praktisch gebied.”
De geschiedenis herhaalt zich als een golf
beweging. Is de gedachte om alle Chris
tenen samen te brengen ook nu nog de 
drijfveer van ons federatief denken? Ik 
antwoord daar heel duidelijk voor mijzelf 
ja op, aldus de voorzitter, bewust dat het 
aanmatigend klinkt.
In 1908 ging het om alleen reformatorische 
Christenen, nu reiken wij ook Rooms- 
Katholieke broeders en zusters de hand.
Overgaande op het punt „Bijbel” of 
„Evangelie” zegt de heer Van Verschuer 
onder meer:
Op het moment dat wij het met elkaar eens 
zijn dat wij onze nieuwe federatie een 
Christehjke Signatuur geven, dat wij in de 
statuten aangeven dat het Evangelie richt
snoer is van ons politiek handelen, dat wij 
streven naar een maatschappij waarin Bij
belse gerechtigheid gestalte krijgt, dat wij 
in de toehchting op de statuten nog eens 
heel duidelijk uitspreken dat wij onder 
EvangeMe heel uitdrukkelijk willen ver
staan de gehele openbaring Gods inclusief 
de geboden, moet het ons genoeg zijn. Wij 
mogen eikaars Christen zijn niet meten aan 
de hand van het voor of tegen het woord 
EvangeMe in de statuten van het CDA.
De voorzitter stelt dat wij ook in het CDA 
ruimte en vrijheid in ons denken en hande
len zullen opeisen, die moet leiden tot het 
bepalen van een standpunt, waaraan wij 
ons moeten houden. Dat vergt organisatie, 
kader, discipline, begrip voor eikaars 
standpunten en loyaliteit en trouw t.o. v. de 
partij.
Is er voldoende politieke eensgezindheid 
om nu samen een politiek huis te betrek
ken? Wehswaar zijn wij eensgezind t.a.v. 
het fundament, maar de CHU verkeert in 
een andere positie t.a.v. het kabinet.
Als er in het recente verleden onvoldoende 
eensgezindheid zou zijn geweest, was het 
begin van het kabinet-Den Uyl het einde 
van het CDA geweest. Onze tegenpartij- 
ders hebben daarop gehoopt en er zeer be
wust naar gestreefd. Zij zijn bedrogen uit- 
gekorrien. Meer dan in onze gelederen is in 
sociaMstische en aanverwante gelederen de 
verdeeldheid naar voren gekomen. Dit be
tekent niet dat we er al zijn. Er rust nog een 
hypotheek op de beslissing van één lijst en 
één fractie. Dat behoort tot de vrijheid die 
wij elkaar in dit federatieve huis nood
gedwongen moeten laten. Dit is de motie 
Scholten.
De heer Van Verschuer herhaalt in het ver
volg van zijn rede enkele voorwaarden uit 
zijn toespraak op de Algemene Vergade
ring van 1974, die de CHU in zal brengen in

het overleg en waarover eenstemmigheid 
moet zijn voordat wij tot één Mjst komen 
t.w. een duidelijk politiek profiel, dat zon
der vertekening of vervaging door afspra
ken vooraf inzet van de verkiezingen moet 
zijn, het desnoods alleen verantwoorde- 
Mjkheid dragen alsmede een aantal onzer 
als kandidaat-bewindslieden naar voren 
schuiven.
De discussie t.a.v. de Christen-Demo- 
cratische Partijvorming heeft gelegen tus
sen de vraag of we er al poMtiek aan toe 
waren en de vraag of we er nog verder ge
scheiden door konden gaan.
Het is vandaag, indien goed gezien, zowel 
voor de partij-politieke timing als ten aan
zien vaii een sterk bij velen levende be
hoefte naar meer eenheid van Christen- 
Democraten het juiste moment. Een toe- 
Mchting daarvan aan de hand van vier pun
ten is:
- de Christen-Democraten zullen het moe

ten wagen een nieuwe boodschap in 
Nederland te gaan verkondigen. Een 
boodschap die inhoudt dat wij terug wil
len naar geestehjke normen en waarden, 
naar de basis daarvan, een gelukkig ge
zin. Naar een samenleving waar we weer 
respect voor het leven en elkaar kuimen 
hebben. Al te zeer zijn de Christen-

Democraten te wereldgelijkvormig ge
worden.
- wij moeten ons in de huidige enorm 

moeihjke crisis richten tot alle verant- 
woordeMjken in onze maatschappij, 
werkgevers en werknemers, aUe verban
den waarin zij samenwerken. Wij vragen 
hen hier en nu vanuit onze visie samen te 
werken en meer te kijken naar datgene 
wat hen bindt dan naar datgene wat hen 
scheidt, opdat wij samen de weg uit de 
problemen weer vinden.

- wij willen geen opdeling van Nederland 
in twee groepen die elkaar poMtiek naar 
het leven staan ook al zou dat zogenaamd 
zo duideMjk zijn.

- wij wiMen een Christelijke natie omdat 
wij in het heil daarvan geloven en onze 
diepste Christelijke gevoelens ons daar 
naar toe dringen.

De voorzitter besluit met de woorden:
„Ik ben begoïmen met te spreken over pro
feten en regenten. Laten we vandaag pro
beren beiden te zijn. Als wij ons als CHU 
richten tot het CDA dan is dat omdat wij 
geloven dat in het geheel van klanken en 
meningen de onze niet gemist kan worden 
en dat wij nu onze inbreng moeten hebben. 
Ik ga daar niet biimen met de angst om 
overstemd te worden noch om in 
kleurloosheid op te gaan. Ik ga daar binnen 
met respect en gevoelens van verbonden
heid met onze voorgangers, met geloof, 
hoop en liefde.
Geloof in ons uitgangspunt en de waarde 
daarvan in deze maatschappij.
Hoop op de toekomst opdat wij er met 
name in zuUen slagen samen iets van wat 
ons bezielt over te dragen en iets voor onze 
naaste te doen.
Liefde tenslotte voor al degenen die met 
ons dit waagstuk wiMen ondernemen.
Ik heropen deze vergadering met de hart
grondige wens, dat, als wij vandaag de sta
tuten van het CDA aanvaarden, wij er in 
zuUen slagen de geest van Lohman, de ge- 
zuüen slagen de geest van Lohman, de geest 
van de Unie over te brengen naar het 
nen zijn voor het heil van heel ons volk.”

REDE VOORZITTER 
TWEEDE KAMERFRACTIE
Dr. R. J. H. Kruisinga zegt vandaag vooral 
te zuMen spreken over vraagstukken van 
actuele poMtiek in het licht van ons 
uitgangspunt, ons fimdament.
De betekenis van de federatieve vorm van 
samenwerking, die de drie Christen-Demo- 
cratische partijen nu aangaan, mag niet 
worden onderschat. Zij zal b.v. betekenen, 
dat kabinetsformaties zoals deze niet meer 
zuMen mogen voorkomen. De CHU is nu en 
in de toekomst niet beschikbar voor een 
aanhangwagen- of bijwagenfunctie. In een 
poMtieke situatie, waarin geen partij een 
meerderheid heeft, zal fn eerMjk en opeii 
overleg een kabinetsformatie dienen te ge
schieden. Daarbij zal de inbreng van aUe 
partijen geMjkwaardig moeten zijn, dit zal 
tot uitdruliing moeten komen in de 
programmaformule en de kabinetssamen- 
steUing.
De fractievoorzitter wijst afspraken voor
af, voordat de kiezers gesproken hebben, af 
en noemt de verhouding kiezer/gekozene 
een voor de CHU buitengewoon belangrijk 
en principieel punt. De gekozene is geen 
partijmandataris doch volksvertegen
woordiger. Het landsbelang moet in de op
tiek van de volksvertegenwoordiger cen
traal staan, niet het partijbelang.
Bij de vorming van een CDA moet het ver
trouwen, ook in de mensen van de CHU, 
heel duideMjk bMjken. Wij wiUen gerespec
teerd, niet aMeen getolereerd worden.

Hieraan kan uit ervaring toegevoegd wor
den, dat voor de leden van de fractie in tal 
van CDA-verbanden grote waardering is 
gebleken.
Buitengewoon belangrijk is voorts te ach
ten de inbreng van de CHU binnen het 
CDA op een aantal praktische beleids
punten. Deze punten zijn gisteravond ge- 
.noemd.
De heer Kruisinga stelt vast, dat Nederland 
bmtengewoon moeilijke tijden doormaakt 
en noemt als symptomen daarvan: onge
kend hoge werkloosheid en jeugdwerk
loosheid zoals nimmer te voren; onrust
barende stijging van het aantal faiUisse- 
menten; een recordniveau van geld
ontwaarding; stagnerende activiteit in de 
bouw; toenemende misdadigheid en groei
ende rechtsonzekerheid; brandhaarden 
in de internationale poMtiek.
De huidige kabinetsformule, de huidige 
kabinetssamensteUing is om op die proble
men een adequaat antwoord te geven on
voldoende. Het kabinet Den Uyl is ookin de 
afgelopen periode tekortgeschoten.
Dit geldt voor inkomensbeleid, voorstel 
studiefinanciering, uitbMjven • wets
ontwerpen op het gebied van de milieu
hygiëne, de nu al berucht geworden te ver
wachten medianota, de mogeHjkheid voor 
vergroting van de overheidsinvloed op het 
onderwijs en de aanvankelijke onder
schatting van de werkloosheids- 
ontwikkeMng.
Tweehonderdduizend werklozen betekent 
zorg en eUende in tweehonderdduizend 
huisgeziimen.
De fractievoorzitter is nog niet overtuigd, 
dat er een toenemend structureel arbeids- 
oyerschot zou zijn te verwachten. In de 
sector van de dienstverlening lijken nog 
grote behoeften te bestaan, met name in de 
gezondheidszorg, de maatschappeüjke 
dienstverlening en de dienstverlening door 
het midden- en kleinbedrijf. Een goed 
welvaart- en welzijnsbeleid en een goed 
werkgelegenheidsbeleid houden ook in, 
dat men de werkgelegenheid daar bevor
dert waar die behoefte nadrukkehjk be
staat. Wij gaan naar andere bestedings
patronen toe en hoeven daar helemaal niet 
van te schrikken.
De heer Kruisinga zegt bij die verschuiving 
van de bestedingspatronen in het 
productie- en consumptiepakket de bijzon
dere positie van ons land, met zijn hoge 
Mnport- en exportquote, natuurMjk te er
kennen en besluit zijn toespraak met de 
volgende woorden:
„De Christen-Democratie heeft in de 
Nederlandse parlementaire democratie een 
belangrijke rol gespeeld, zolang die parle
mentaire democratie bestaat. Zij is trou
wens in geheel West-Europa sinds de oor
log van geweldige betekenis geweest. De 
opbouw van West-Europa uit de puinhoop, 
die de oorlog had achtergelaten, is geleid 
door Christen-Democraten als Adenauer in 
'Duitsland, De Gasperi in Italië, Schuman in 
Frankrijk.
In ons land is het sociale zekerheidsbohw- 
werk gemaakt door Christen-Democraten 
als de KVP-ers Aalberse, Romme èn 
Veldkamp, de ARP-ers Talma en Roolvink, 
de CHU-ers Slotemaker de Bruine.
Naar ik hoop zuUen in de toekomst de 
letteraanduidingen in de specificatie van de 
Christen-Democratie kunnen vervallen en 
zuUen we eendrachtig samen verder op 
weg kunnen gaan in één bloeiende, groei
ende Christen-Democratische beweging, 
waarin de CHU een duidelijke, een krach
tige en bovenal een standvastige inbreng 
heeft.
Daartoe wiUen en moeten wij ons aUemaal 
gezamenMjk inzetten.”

TOESPRAAK VOORZITTER 
EERSTE KAMERFRACTIE
Het CDA is voor de CH-Eerste Kamer
fractie geen probleem, aldus de voorzitter 
van deze fractie. Prof. dr. J. W. van Hulst 
Dit is in het verleden bewezen door zoveel 
als enigszins mogelijk was de samenwer
king te zoeken, bijv. door als dat kon met 
gezamenMjke sprekers achter de katheder 
te komen. Ondanks persoonMjke nuances 
vormt de fractie voor het CDA en het CDA 
voor de fractie geen probleem.
Zo nu en dan moet kritiek uitgesproken 
worden t.o.v. de regering en haar voor
steken, doch dit wordt ons door de partners 
hl het CDA ruet kwalijk genomen. Daar is 
eveneens geen volstrekte eensgezindheid 
bij de beoordeling van de situatie. Zeer re
cent is het bij de behandeling van de bibUo- 
theekwet voorgëkomen dat de ARP tegen, 
de KVP verdeeld en de CHU voor stemde. 
De fractievoorzitter zegt, dat de fractie het 
recht heeft duidelijke bedenkingen tegen 
bepaalde wetsontwerpen te hebben en 
noemt als voorbeeld: de huurwet.
Het is voorts niet te begrijpen, dat de rege
ring geen gevolg heeft gegeven aan de 
suggestie om ministers en staatssecretaris
sen die duideMjk onder de maat bMj ven naar

huis te stirren, zoals in het buitenland ook 
wordt gedaan.
Spreker besteedt aandacht aan het 
ondernemersklimaat, dat steeds kiUer gaat 
aanvoelen met aUe gevolgen van dien voor 
de werkvoorziening en het onderwijs. Hier 
zijn tendensen die met grote zorg gade
geslagen worden. Vooral het over elkaar 
heenjagen van allerlei bepalingen en wets- 
voorsteUen, waarbij kostbare structuren 
die aan het onderwijs gegeven zijn plotse
ling vernietigd worden, is een moeüijk ver
teerbare zaak.
PersoonMjk zit het spreker zeer hoog, dat 
vragen, inzake advertenties waarin uitslui
tend marxistisch georiënteerde weten- 
schappeMjke medewerkers voor universi- 
teiten gevraagd worden niet tijdig beant
woord worden. Genoemd wordt een geval 
te Utrecht en te Amsterdam. Hieruit 
spreekt onvoldoende respect voor de 
volksvertegenwoordiging.
De CH-Eerste Kamerfractie is echter bereid 
ook deze bewindslieden waar het gaat om 
goede intentie, goede wetsontwerpen en 
goede planning voor het Nedèrlandse on
derwijs te steunen waar het maar enigszins 
kan.
De heer Van Hulst eindigt zijn toespraak 
door namens de gehele fractie de wens uit 
te spreken, dat we vandaag zoveel verder 
komen met het CDA, dat we binnenkort 
van één CDA kunnen spreken.

NOTULEN ALGEMENE 
VHIGADERING 1974 
EN WIJZIGING AGENDA
De notulen van de Algemene Vergadering 
1974 worden onveranderd goedgekeurd. 
Op voorstel van de voorzitter wordt de 
agenda zodanig omgezet dat direct aange
vangen wordt met de stemming.

STEMMING INGEDIENDE 
AMENDEMENTEN 
ONTWERP CDA-STATUTEN
De voorzitter vraagt en verkrijgt instem
ming voor een zodanige behandeling van 
het geheel dat:
- aUéén gestemd wordt over ingediende 

amendementen indien uit de vergadering 
om stemming verzocht wordt

- slechts verzoeken om stemming over een 
bepaald amendement en korte stem
verklaringen toegestaan worden en ver
der niet meer gesproken zal worden

- ingevolge een suggestie van de kiesvere
niging Overschie eerst gestemd wordt 
over het amendement Scholten - het ad
ditionele artikel
De stemming zal plaatsvinden met 
blauwe (vóór) en gele (tégen) vlaggen, 
die de voorheen traditionele oranje en 
witte vlaggen vervangen.

Hierna volgt de feiteüjke behandeling. De 
heer Van Verschuer leest het amende
ment Scholten voor en brengt dit in 
stemming, waarbij dit additionele artikel 
met overgrote meerderheid wordt aan
genomen.

Op soortgeMjke wijze volgt de behandeling 
van de inleiding en de artikelen, stuk 
voor stuk.

Bij de inleiding wordt gevraagd pm stem
ming over een amendement, ingediend 
door Putten (no. 10) en bij artikel 1 over 
het amendement van Haulerwijk. De uit
slag van de diverse stemmingen is voor 
de amendementen negatief, voor inlei
ding en artikel 1 positief.

De voorzitter gaat over op artikel 2 en me
moreert gisteravond, na de zeer uit
voerige bespreking over de grondslag 
van het CDA, een beroep gedaan te heb
ben op de vergadering een oneigenlijke 
stemming te vermijden. Tevens is ge
vraagd om een motie waarin het Bestuur 
wordt opgedragen gedurende de ko
mende conference, maar meer nog bij de 
besprekingen over het programma van 
het CDA, naar voren te brengen wat 
hierover in de Unie leeft.

Ds. Veldman deelt mede dat Apeldoom- 
Zuid gaarne stemming wil over het 
amendement (no. 3). Niet omdat men een 
stemming wil over het verschil wie. voor 
het EvangeMe is, of wie voor het woord 
Bijbel of het Woord Gods is maar aUeen 
vanuit de overw^ing, dat wij het CDA 
pas tegemoet kunnen treden met een zo 
sterk mogeUjke, een zo breed mogelijke, 
basis.

Het woord EvangeMe is helaas, dat betreu
ren we ook aldus de spreker, een ver
worden woord geworden. De afdeling 
Apeldoom-Zuid wil gaarne terug naar 
hetBijbelse getuigenis van Gods geboden 
en beloften.

De zaal wordt verzocht te stemmen over 
het amendement en reageert daarbij zoda
nig dat telling noodzakeMjk bMjkt. De uit
slag van deze teUing is 247 vóór en 329 
tegen, waarmede het dus geen meerderheid
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behaald heeft. Het artikel 2 als zodanig 
wordt nu aangenomen. Mr. H. K. J. Beer- 
nink krijgt nu gelegenheid de navolgende 
motie in te dienen:
De Algemene Vergadering van de CHU, te 
Utrecht bijeen op 8 februari 1975, spreekt 
als haar oordeel uit, dat onder het begrip 
„Evangelie”, genoemd in artikel 2 van de 
ontwerp-statuten van het CDA, moet wor
den verstaan het Bijbels getuigenis van 
Gods geboden en beloften; 
dringt er bij het Bestuur en de z.g. Confe
rence op aan te bewerkstelligen, dat dit 
oordeel in het desbetreffende programma 
van het CDA op duidelijke wijze tot uit
drukking zal komen en als toelichting op 
artikel 2 in de statuten zal worden opge
nomen.
De motie wordt met overgrote meerder
heid aangenomen.
De verdere artikelen verkrijgen aUe een 
grote meerderheid. De verzoeken inzake 
stemming over amendementen beperken 
zich tot twee alinea’s (ingediend door Put
ten en 80 anderen) en het amendement 
Amsterdam-Oud (op verzoek van Ussel- 
muiden) die resp. betrekking hebben op de 
artikelen 4 en 5. Deze stemmingen geven 
geen meerderheid.
De artikelen 7, 25 en 26 worden niet in 
stemming gebracht, de vergadering geeft 
gevolg aan adviezen het Bestuur van de 
CHU te machtigen deze artikelen in de con
ference te bespreken en met de daar te 
nemen beslissingen accoord te gaan.
Tenslotte vraagt de heer Van Verschuer 
aan de vergadering thans te stemmen over 
de totale CDA-statuten zoals deze nu arti
kel voor artikel zijn behandeld, inclusief de 
motie Beemink, inclusief datgene wat het 
Bestuur aan machtiging heeft ten aanzien 
van de artikelen 7,25 en 26 en inclusief de

motie Scholten. Degenen die voor zijn, 
wordt verzocht dit aan te geven door hun 
blauwe vlag op te steken.
Direct blijkt, onderstreept door een dave
rend ajpjilaus, dat zeer velen aan dit verzoek 
gevolg gegeven hebben. Hiertegenover 
verschijnen, desgevraagd, slechts een be
trekkelijk gering aantal gele vlaggen. Een 
overweldigende meerderheid heeft de 
CDA-statuten aanvaard, aldus de heer Van 
Verschuer. „Dames, heren, een historisch 
moment” klinkt het uit de mond van de 
voorzitter, die een gelukwens richt tot prof. 
Steenkamp, de voorzitter van het CDA, en 
daarin betrekt de secretaris van de Unie, de 
heer Janssen van Raay, die een zeer groot 
aandeel gehad heeft in de formulering van 
de statuten.
Het applaus gaat over in een staande ova
tie. De vergadering wordt geschorst voor 
de lunchpauze.

VOORSTEL CDA-HEFFING
Daar de kiesvereniging Zoetermeer ver
zocht heeft het door haar ingediende voor
stel niet te bespreken resteert, na de her
opening, nog slechts de voorgestelde 
CDA-heffing ad. ƒ 1,50.
Hierover stelt men diverse vragen. Ussel- 
muiden wenst te weten waimeer de heffing 
ingaat (dit is per 1 januari 1975), anderen 
vragen wat te doen met die leden die be
zwaar hebben tegen de betaling van deze 
heffing (Meerkerk en Alblasserdam).
Door vertegenwoordigers van enkele kies
verenigingen (Huizen en Driebrugge) 
wordt gesteld dat de gehele afdeling als 
zodanig tegen de heffing gekant is.
Er wordt ook gevraagd om richtiijnen.
De vertegenwoordiger van Eerbeek vraagt 
of we daar nu wel goed aan doen. Laat 
ieder in eigen kring dit nog eens rustig be
kijken en laat het resultaat van de besluit
vorming van hedenmorgen nu zijn, dat we 
daar als één man achter gaan staan.

De penningmeester, de heer A. J. Kaland, 
stelt dat aan het voorstel weinig te verdedi
gen is, gezien de stemming van hedenmor
gen en het grote enthousiasme. Op volko
men ordelijke en legale wijze is een besluit 
genomen, daar zijn de kiesverenigingen 
gewoon aan gebonden.
Hoewel denkbaar is, dat een bepaald lid 
bezwaren heeft, desalniettemin past in de 
democratische spelregels, dat men zich bij 
een besluit neerlegt.

Zo lang niet is overgegaan op centrale in
ning van de contributie, ligt de verplichting 
tot betaling niet bij de leden doch bij de 
kiesverenigingen. Deze zijn verplicht de 
hetöng gebaseerd op het ledenaantal af te 
dragen. In de kiesverenigingen kan naar 
een oplossing gezocht worden door met de 
bezwaarden te gaan praten of op andere 
wijze.
Men blijft echter aandringen met vragen 
zoals; „Wat gaat er gebeuren met de z.g. 
gewetensbezwaarden?” en verwijst naar 
Kalkar en dienstweigering, h. J. J. Grün- 
bauer krijgt de gelegenheid een open brief 
aan het Bestuur van de CHU voor te lezen 
waarvan de slotzin luidt: „Ik doe bij dezen 
een beroep op u mij vrijstelling te geven 
van de voorgestelde heffing: ik verklaar 
mijzelf onvermogend als het gaat om sa
menwerking met de huidige ARP en KVP.”
De penningmeester benadrukt dat 
dispensatiemogelijkheid bij de kiesvereni
gingen ligt.
De voorzitter sluit deze discussie en brengt 
het voorstel voor de heffing in stemming. 
Dit wordt met overgrote meerderheid aan
genomen.

RONDVRAAG EN SLUITING
Aan de rondvraag gaat de mededeling 
vooraf, dat ditmaal bewust niet is voorge
steld een telegram aan H.M. de Koiiingin te 
zenden. Dit is n.1. een bijzondere vergade

ring en de gewoonte is het te doen op de 
jaarvergadering. Deze komt nog en daar 
wordt wel een voorstel hiertoe gedaan.
De rondvraag wordt geopend door de af
gevaardigde van Hagestein en levert 
slechts als resultaat op, dat het afgesloten 
debat rondom de CDA-heffing weer op
laait.
De heer Kaland wordt genoodzaakt naar de 
statuten te verwijzen.
De heer Van Verschuer voegt daaraan toe 
dat we elkaar een stuk vrijheid moeten blij
ven gunnen, maar ook moeten beseffen, 
dat wij een democratisch functionerende 
partij zijn die volgens bepaalde regels moet 
werken. Deze regels hebben ook konse- 
kwenties voor de financiën. De grenzen 
van de vrijheid zijn door de heer Kaland 
heel duidelijk aangegeven.
In de komende Algemene Vergadering 
komt overigens een voorstel voor overgang 
op centrale inning van de contributie.
Ook hierna blijft men spreken over de hef
fing tot de heer Van Verschuer zegt deze 
discussie, op deze manier, in deze vergade
ring met zoveel mensen te besluiten.
Dit zijn geen reële vragen aan het Bestuur 
op dit moment. Als bepaalde kiesvereni
gingen moeilijkheden hebben, dan kan men 
bij het Bestuur komen en dit zal een stand- 
pimt bepalen. Dit standpunt zal natuurlijk 
gebaseerd zijn op de statuten en op de 
ruimte die statuten ons daarin geven. Als u 
problemen heeft, kunt u zich tot het Be- 
stum van de Christelijk-Historische Unie 
wenden.

Hierop volgt een woord van dank voor de 
wijze, waarop men het de voorzitter moge
lijk heeft gemaakt deze vergadering in een 
zo kort tijdsbestek tot een goed einde te 
brengen.
Ds. Oliemans eindigt met dankgebed, 
waarna de aanwezigen staande het 6e cou
plet van het Wilhelmus ,,Mijn schild ende 
betrouwen” zingen.

JAARVERSLAG 1974 VAN DE CHU

T O E G E N O M E N  K A N S E N  V O O R  

C H R I S T E N - D E M O C R A T I E

Het jaar 1974 kan gekenschetst worden als 
het jaar van de toegenomen kansen voor de 
Ch^ten-Democratie in Nederland, en van 
de constructieve rol die de CHU daarin 
vervult.
Moest ik nog in mijn vorige jaarverslag met 
bitterheid vermelden dat de merkwaardige 
gang van zaken bij de kabinetsformatie óók 
beoogdmoethebben de Christen-Democra- 
tische samenwerking te verijdelen, thans 
kunnen wij met vreugde constateren dat 
deze poging schipbreuk heeft geleden. Dit 
is stellig in belangrijke mate te danken aan 
de beheerste h o u d ^  van onze firacties in 
Eerste en Tweede Kamer. Er is oppositie 
gevoerd op een wijze die de duidelijke 
steun had van een oveip'ote meerderheid 
binnen onze Unie, maar die de voortgang 
van het federatieve samengaan met ARP en 
KVP niet belemmerd heeft. Zonder ’t be- 
lan^jke werk van onze Senaatfractie ook 
maar in enigerlei opzicht te kort te willen 
doen moet toch met lof de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie worden vermeld. 
Dr. R. J. H. Kruisinga heeft als de politieke 
woordvoerder van de Unie geen twijfel la
ten bestaan aan de politieke plaatsbepaling 
van de Unie. Onze leden en stemmers we
ten precies waar zij aan toe zijn, óók na de 
toetreding van de Unie tot het CDA.

CDA
Het werk voor het CDA boekt gestaag 
voortgang. Als men ziet wat er met kort- 
bloeiers als D’66 en DS’70 is geschied 
wordt duidelijk dat de misschien wat min
der spectaculaire, maar wel degelijke wijze 
waarop wij het CDA tot stand brengen de 
kans op duurzaamheid alleen maar- ver
groot Willen wij in een huis trekken, dan 
moeten we dat eerst bouwen. En willen wij 
het bouwen, dan moeten wij het eens zijn 
over een stevig fundament Deze over
eenstemming is bereikt. Ons gezamenlijke 
fundament is het beginsel.
Het CDA richt zich op het Evangelie, en 
met Evangelie wordt bedoeld de gehele 
bijbeL Op dit fundament moet een wel
doortimmerd bouwwerk verrijzen. De 
CDA-Statuten zijn in aUe geledingen uit
voerig besproken. Er zijn honderden 
amendementen ingediend. Deze hebben 
weer tot tal van wijzigingen geleid, maar op 
15 december 1974 namen onze Unieraad 
en de Parijraden van ARP en KVP de statu

ten aan. Aangezien de drie partijbesturen 
hun partijen niet met een dictaat wensten te 
confronteren waS het onvermijdelijk dat er 
verschillen in de tekst zouden ontstaan. 
Met het oog daarop was afgesproken na de 
Algemene Vergadering van de Unie een 
speciale bijeenkomst te beleggen. Op het 
moment dat dit jaarverslag in de Algemene 
Vergadering besproken wordt staat vast 
dat ook de afdelingen van de ARP de statu
ten hebben aanvaard. Hiermede is het 
bouwwerk voltooid. Als nu ook de politieke 
hypotheek worden opgeheven zijn wij ge
reed om als eigen Christen-Democratiële 
stroming de kiezers buiten het liberalisme 
en het sociali.sme een derde mogelijkheid te 
beiden.

VERKIEZINGEN
De voorbereiding van de verkiezingen van 
27 maart voor de Provinciale Staten en van 
29 mei voor de Gemeenteraden zijn reeds 
goeddeels vermeld in het jaarverslag 
1973. Zodoende kan thans voktaan wor
den met de opmerking, dat veel en veler 
arbeid in deze met verblijdend succes werd 
bekroond. Dit geldt zowel voor CHU- als 
voor CDA-lijsten en stemt tot grote dank
baarheid.
Temeer doordat duidelijk geworden is, dat 
het CDA een factor van betekenis gewor
den is en wel in zodanige mate dat aantrek
kingskracht uitgeoefend wordt op velen die 
eerder aarzelend of afzijdig stonden tegen
over een verdeelde Christen-Democratie. 
Desondanks gaf de vooruitgang van 1974 
ten opzichte van 1972 wel een herstel, doch 
niet in zodanige mate dat de verliezen van 
1972 ten opzichte van 1970 geheel ingelo
pen werden. In vergelijking met de voor
gaande Staten- en Gemeenteraads
verkiezingen is er dus sprake van achter
uitgang. In aantal zijn vele fracties vermin
derd.
Hierdoor en door onzes inziens vreemde en 
ongebruikelijke methoden bij coUegevor- 
ming zijn vele problemen ontstaan. De 
ondemocratische uitsluiting van bekwame 
bestuurders is moeilijk te aanvaarden, en 
blijkt in de praktijk tot moeilijkheden te 
leiden.

VERGADERINGEN
Het uitvoerig verslag van de Algemene Ver
gadering van de CHU, gehouden op 8 juni

op 21 september de heren A. J. Kaland en 
Wm. C. de Kruyf als lid van het bestuur 
werden herkozen. In twee bestaande vaca
tures werd tegelijkertijd voorzien door de 
verkiezing van de heren P. Bode en A. van 
Twist.
In de vergadering van 18 mei werd een 
CDA-bestuur ad interim benoemd, dat in de ^

te Apeldoorn, is reeds opgenomen in het 
Ledencontactblad van 10 januari j.1., waar
naar verwezen kan worden.
De Unieraad vergaderde vijf maal in 1974 
en wel op 27 april, 18 mei, 21 september, 
26 oktober en 14 december. Hier kwam 
uiteraard de politieke situatie veelvuldig 
ter sprake, daarnaast had iedere vergade
ring een bepaald karakter of thema en wel: 
April: voorbereiding Algemene Vergade
ring.
Mei: samenstelling groslijst Eerste Kamer
verkiezing en diverse bestuurs
verkiezingen.
September: discussie rond de troonrede. 
Oktober: bespreking derde Nota Ruimte
lijke Ordening.
December: bespreking amendementen op 
de ontwerp CDA-statuten.
De beraadslagingen in de Unieraad werden 
onder de aandacht van het publiek ge
bracht via enkele moties en communiqués. 
In april werd in een motie uitgesproken, dat 
er aanleiding was tot ernstige ongerustheid 
over de positie van vele zelfstandigen in het 
midden- en kleinbedrijf, alsmede waarde
ring voor de daadwerkelijke grote aan
dacht van de beide kamerfracties in deze. 
Aan het einde van de september- 
vergadering werd een communiqué uitge
geven inzake werkgelegenheid, midden
stand en landbouw en het uitgavenniveau 
van de overheid.
De besprekingen in september, die werden 
gevoerd aan de hand van een onder auspi
ciën van het bestuur van Jhr. mr. A. F. de 
Savomin Lobman Stichting, door de vice- 
voorzitter van die Stichting mr. F. J. H. 
Schneiders, samengestelde discussienota 
voerden tot de aanvaarding van een uit
voerige motie op het brede terrein van de 
Ruimtelijke Ordening.
Het resultaat van de beraadslagingen over 
de CDA-statuten in december werd vastge
legd in een communiqué waarin onder meer 
werd gewezen op de korte-termijn proble
matiek in de Christen-Democratische ver
houdingen tengevolge van het optreden 
van het kabinet-Den Uyl. Hierdoor was de 
noodzaak ontstaan een additioneel artikel 
ingediend door mr. Y. Scholten, aan de sta
tuten toe te voegen.
In zijn vergadering van 18 mei benoemde 
de Unieraad mevrouw mr. E. A. Haars tot 
tweede vice-voorzitter van de CHU, terwijl

plaats trad van het voordien bestaande 
CDA-bestuursorgaan. In dit a.s. bestuur-  ̂
werden verkozen: mr. O. W. A. Baron van 
Verschuer, mr. J. L. Janssen van Raay, A. J. 
Kaland, drs. D. F. van der Mei, jhr. mr. L. E. 
de Geer van Oudegein, mevrouw H. 
Tegelaar-Boonacker, mevrouw E. A. 
Haars, drs. C. Dekker, W. A. Mateman, en 
mevrouw D. Y. W. de Graaff-Nauta.
14 december werden voor het bovenge
noemde bestuur in verdubbelde samenstel
ling hieraan toegevoegd: mr. H. K. J. Beer- 
niidq P. Bode, mevr. H. Evenhuis-van Es
sen, H. Eversdijk, Chr. van Gulyk, Wm C. 
de Kruyf, ds. A. Oliemans, J. Sluimer, A. van 
Twist en mevrouw M. Ybema-Fortgens.
De mei-vergadering had tevens tot taak een 
CH-delegatie voor de door het CDA inge
stelde Permanente Programma Advies 
Commissie (PPAC) aan te wijzen en ver
koos op voorstel van het bestuur de heren 
mr. Y. Scholten (tevens voorzitter PPAC) 
mr. G. van Muiden, drs. J. Tegelaar, drs. B.
J. Udink en B. Heringa.
Het bestuur van de CHU vergaderde in 
1974 tien maal en wel op 16 januari, 13 
februari, 6 maart, 17 april, 9 mei, 12 juni, 
21 augustus, 10 september, 22 oktober en 
19 november.
Behoudens een veelheid van organisatori
sche en daaraan verwante onderwerpen 
kwam o.m. ter sprake: stemmingen over de 
Machtigingswet in de beide Kamers van de 
Staten-Generaal, benoeming nieuwe
hoofdredacteur Nederlander, centrale 
contributie-inning, verhouding tot de j onge- 
ren en vormingswerk.
Ingekomen stidcken werden besproken en 
hebben, naar gelang van inhoud en onder
werp, mede het beleid bepaald.
Veelvuldig heeft het CDA, in allerlei 
verschijningsvormen, op de agenda gestaan 
en tijdens de besprekingen de aandacht ge
vraagd. Dit geldt tevens voor Christen- 
Democratische samenwerking in nog bre
der verband, waarbij gesproken is over 
verhoudingen en gebeurtenissen in Chili en 
Portugal.
Het bestuur vergaderde voorts enkele ma
len met de gelijke besturen van ARP en 
KVP. Déze vergaderingen waren niet zo
zeer van belang wegens de genomen be
sluiten, als wel door een persoonlijke ken
nismaking van de bestuursleden.

ZU DIE ONS ONTVIELEN
In het verslagjaar ontvielen ons een aantal 
leden waarvan wij met name noemen: de

vervolg pag 11
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FINANCIËLE JAARCIJFERS 1974

REKENING VRIJWEL SLUITEND GEMAAKT
Met veel moeite is de rekening 1974 nog vrijwel sluitend gemaakt. Opvallend is daarbij dat 
de kosten van het Unie-bureau minimaal zijn gestegen, hetgeen een bijzonder positieve 
bijdrage van de leiding van het bureau is. Ook de bestuurskosten zijn aardig in de hand 
gehouden ondanks de toegenomen vergaderdrukte en de CDA-kosten, w.o. uiteraard ook 
personeelskosten zijn begrepen.
In het algemeen kan trouwens worden gesteld dat de uitgaven minimaal zijn gestegen. 
Ware dat niet het geval geweest dan zag de rekening er heel wat somberder uit.

De contributie-afdracht met name is achtergebleven bij de raming en - wat erger is! - bij de 
verpMchting die de leden zichzelf hebben opgelegd.
Wat extra baten - rente en giften - hebben de totale ontvangsten toch ongeveer op het 
geraamde niveau gebracht.
Graag breng ik hulde aan onze medewerkers(sters) die dat resultaat wisten te bereiken.

A. J. Kaland 
penningmeester

CHRISTELUK-HISTORISCHE UNIE te ’s-Gravenhage 
Balansen per:

ACTIVA:
PAND WASSENAARSE- 
WEG 7 te ’s-GRAVENHAGE
KANTOORBMVENTARIS:
VOORRADEN:
VORDERINGEN:
Stichting Uniewerkfonds, 
rek.-crt.
Jhr. Mr. A. F. de Savomin 
Lohman Stichting, rek.-crt. 
Subsidie radio- en televisie
uitzendingen 
Vooruitbetaalde kosten 
Overige nog te ontvangen 
posten

GELDMIDDELEN:
Kas
Postgiro
N.V. Slavenburg’s Bank, 
Rotterdam, rek.-crt.
Idem, 3 maands deposito

31-12-1974 31-12-1973 31-12-1974

ƒ ƒ ƒ ƒ
PASSIVA:

ƒ ƒ

KAPITAAL:
24.000,-
1.400,-
2.266,18

24.000,-
2.800,-

Saldo per 1 januari 
Af: Nadelig saldo 1974 
BijrVoordeüg saldo 1973

60.431,48
911,89

59.519,59

20.000,-

16.940,50

14.718,-
3.300,-

VERKIEZINGSFONDS:
SCHULDEN:

70.000,-

20.790,74

9.300,-
3.170,-

Verzorgingsfonds personeel, 
rek.-crt.
Ontvanger der belastingen 
Overige te betalen en 
vooruitontvangen posten

14.399,08
7.542,68

43.670,15
65.611,91

900,-
55.858,50

4.400,-
37.660,74

173,94
27.055,47

103,99
12.508,19

4.377,41
80.000,-

111.606,82

1.455,34
75.000,-

89.067,52

195.131,50 153.528,26 195.131,50

31-12-1973

ƒ

37.595,86

22.835,62
60.431,48
70.000,-

6.655,86
1.883,81

14.557,11
23.096,78

153.528,26

CHRISTELUK-HISTORISCHE UNIE te ’s-Gravenhage 
Rekeningen van Baten en Lasten over de jaren:

Werkelijk- Begroting Werkelijk- Werkelijk- Begroting Werkelijk-
heid 1974 1974 heid 1973 heid 1974 ' 1974 heid 1973

ƒ ƒ ƒ BATEN: ƒ ƒ ƒ
LASTEN:

ONTVANGEN CONTRIBUTIES:
EXPLOITATIEKOSTEN UNIE-BUREAU: 1971 _ _ _ 3.455,75
Personeelskosten 94.472,04 90.000,- 82.025,40 1972 3.822,25 10.000,- 50.915,28
Bureaukosten 27.155,24 46.000,- 35.561,21 1973

1974
102.466,42
201.438,39

100.000,-
220.000,-

212.544,34

121.627,28 136.000,- 117.586,61
307.727,06 330.000,- 266.915,37

KOSTEN VAN BESTUUR: INTEREST BANKREKENINGEN: 14.351,14 1.000,- 1.761,30
Bestuur 11.750,11 15.000,- 15.042,40 EXPLOITATIE PAND WASSENAARSE-
Unieraad 9.952,50 11.000,- 8.688,20 WEG 7: 8.295,79 10.000,- 8.392,32
Algemene Vergadering 
Bestuurskosten CDA

2.770,87
11.504,74

7.000, -
5.000, -

3.280,41- SUBSIDIE RADIO- EN TELEVISIE-
Diverse commissies 51,- 4.000',- 3.061,27 UITZENDINGEN:

BUZONDERE BATEN EN LASTEN:
14.718,- 13.000,- 9.300,-

36.029,22

PROPAGANDA EN PUBLICITEIT:

42.000,- 30.072,23 Verkoop materiaal voorzover niet 
vallend onder de bureaukosten 118,85 155,75
Nagekomen baten verkoop affiches 1.649,30 2.000,- 864,77Informatie- en ledenwerfmateriaal 5.833,85 6.000,- 9.309,72 Giften 11.030,-Radio, t.v. en advertenties 32.478,85 14.000,- 24.690,28 Onvoorzien 2.000,-Ledencontactblad 73.180,04 70.000,- 59.331,36

Kosten raden- en statenwerk 58.882,99 49.000,- 203,015,93 12.798,15 1.020,52
Dotatie verkiezingsfonds 10.000,- 20.000,-
Vormingswerk “j” 30.000,-

170.375,73 152.000,- 316.347,29
Af: Bijdrage Unie-Werkfonds 9.000,- 9.000,- 223.000,14

161.375,73 143.000,- 93.347,15

BIJDRAGEN EN DONATIES: 39.769,80 33.000,- 23.547,85

VOORDELIG SALDO 1973: 22.835,62 NADELIG SALDO 1974: 911,89

-
358.802,03 354.000,- 287.389,51 358.802,03 354.000,- 287.359,51
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VERZORGINGSFONDS PERSONEEL C.H.U. 
Balansen per 31 december:

1974 1973 1974 1973

ACTIVA:
ƒ ƒ

PASSIVA:
ƒ ƒ

EFFECTEN: KAPITAAL
Kostprijs waarde 
VORDERINGEN:

46.227,24 47.033,99 Saldo per 1 januari 
Bij: voordelig saldo

60.174,19
2.617,85

57.865,37
2.308,82

Hoofdbestuur Christelijk 
Historische Unie 14.399,08 6.655,86
GELDMIDDELEN:
Algemene Bank Nederland N.V. 
te ’s-Gravenhage, rek.-crt.
N.V. Slavenburg’s Bank, rek.-crt. 2.165,72

3.884,39
2.599,95

62.792,04 60.174,19 62.792,04 60.174,19

SPECIFICATIE VOORDELIG SALDO:
Ontvangen dotatie hoofdbestuur C.H.U. 
Ontvangen bankrente, incl. ƒ 75,75 boekwinst 
uitgelote obligatie 
Ontvangen coupons en dividend

Af'. Pensioenuitkeringen

Voordelig saldo:

1974

5.000,-

229,55
2.788,30

8.017.85 
5.400,-

2.617.85

1973

5.000,-

107,84
2.828,50

7.936,34
5.627,52

2.308,82

Vooistellen en kiesverenigingen 

voor de algemene vergadering

Enkele Christelijk-Historische kiesvereni
gingen hebben voorstellen ingediend, ter 
behandeling op de Algemene Vergadering 
1975 van de CHU. Deze voorstellen zijn 
door de Unieraad van een prae-advies 
voorzien.
De voorstellen en de prae-adviezen zijn:

A. KIESVERENIGING 
ZOETERMEER

De Algemene Vergadering spreke zich uit 
over het abortusvraagstuk.
De CHU-kiesvereniging Zoetermeer zou 
het bijzonder op prijs stellen als de Alge
mene Vergadering tot de volgende uit
spraak zou kunnen komen: Het overheids
beleid moet er op gericht zijn het leven te 
beschermen, ook het ongeboren leven. Dit 
ongeboren leven begint als de menselijke 
vrucht zich gevormd heeft. God heeft dan 
nieuw leven geschapen. Elke onderbreking 
of afbreking van dit leven is een menselijk 
ingrijpen in de scheppingsordonnanfie 
Gods.
Aborteren is dan ook alleen verantwoord 
als de arts te kiezen heeft tussen het directe 
behoud van het leven van de moeder of dat 
van het door haar te verwachten kind. 
Indien de vergadering zich uitspreekt in de

zin als hierboven, zal het Bestuur dit ten 
spoedigste ter kennis brengen van de Be
sturen van de KVP en de ARP.
Toelichting:
Wij vinden dat de discussie rond de abortus 
steeds verwarrender wordt. Een duidelijke 
uitspraak vanuit de CHU zou zeer verhel
derend kunnen werken, zodat onzerzijds 
alle twijfel over het wel of niet toelaten van 
de abortus wordt weggenomen.
PRAE-ADVIES:
Met erkenning overigens van de grote be
tekenis van het vraagstuk meent de Unie
raad, dat, nu de Tweede Kamer een voor
lopig verslag over de drie initiatief-wets- 
ontwerpen terzake heeft uitgebracht, 
waarin ook het standpunt van de CH- 
Kamerfractie is neergelegd, dat het doen 
van een uitspraak thans niet opportuun is.

B. KIESVERENIGING 
„OUD-AMSTERDAM”

De kiesvereniging „Oud-Amsterdam” stelt 
voor de volgende bepaling in de statuten 
der CHU op te nemen:
De leden van de CHU-Kiesverenigingen, 
die om des gewetens wille geen lid wensen 
te zijn van het CDA, geven daarvan blijk
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heer A. de Ruiter oud-wethouder te Vee- 
nendaal, dr. J. W. Beerenkamp die de CHU 
lang op waardige wijze in de Senaat 
vertegenwoordigd heeft en de heer D. W. 
Marcus secretaris/penningmeester van de 
kiesvereniging Lage Zwaluwe en lid van de 
gemeenteraad aldaar.

ADMINISTRATIE - LEDENBESTAND
Het aantal leden van de CHU was per 1 
januari 1974 inclusief ca. 900 echtgenoot- 
leden 27.740. Voornamelijk/ door de in
spanningen die velen zich getroost hebben 
in het kader van de Ledenwerfactie 1973- 
1974 is het gelukt het natuurUjk verloop 
van het ledenbestand in het verslagjaar ge
heel op te vangen en daarboven nog met 
een betrekkelijk kleine, doch zeer verblij
dende, ledenwinst het jaar af te sluiten. In
clusief ca. 1.050 echtgenoot-leden kwamen 
wij per 31 december 1974 op een totaal van 
28.085 leden.
Voor dit aantal geldt, zoals immer, een be
paald voorbehoud doordat de contributies 
achteraf betaald worden. Het is gebruike
lijk en noodzakelijk daarvoor een ruime 
marge in acht te nemen.

In de personeelsbezetting van het Uniebu- 
reau traden in 1974 geen wijzigingen op, 
zodat de samenstelling was en bleef: de 
heer H. Lindenburg en mevrouw H. J. C. 
Pfeiffer- Alberts en voorts mevrouw C. van 
Beukering-Vermeer en de heer J. W. Ouds- 
hoom als halve-dagkrachten.

Ondanks de vele extra inspanningen en 
extra-werkzaamheden in verband met de 
verkiezingen fungeerde de leden
administratie wederom goed.
De mogelijkheid om via het Uniebureau 
convocaties te laten verzenden werd in 
toenemende mate door kiesverenigingen 
en andere Unie-organen gebruikt.

SLOTWOORD
Het welslagen van het CDA hangt af van de 
kracht van de deelnemende partijen. De 
Unie is niet opgeheven, de Unie is een 
samenwerkingsverband aangegaan.
Wij moeten er met ons allen voor zorgen 
dat onze organisatie zo krachtig mogelijk 
blijft. Alleen dan kan ons beleid, dat erop 
gericht was de gehele Unie als zodanig in de 
Christen-Democratie in te brengen, met 
succes worden bekroond.

De secretaris

aan het Bestuur van hun kiesvereniging. 
Deze leden worden vrijgesteld van het be
talen van een bijdrage voor het CDA en 
hebben geen stemrecht over zaken, die het 
CDA-lidmaatschap betreffen.
De kiesverenigingen doen aan het Dage
lijks Bestuur der CHU opgave van het aan
tal leden, dat vrijgesteld is van het betalen 
van een bijdrage voor het CDA; de door de 
kiesverenigingen te betalen bijdrage aan de 
CHU wordt verminderd met een bedrag, 
dat gehjk is aan de bijdrage voor het CDA 
per Ud, vermenigvuldigd met het aantal le
den, dat vrijgesteld is van het betalen van 
deze bijdrage.
Toelichting:
Bij de aan de Unieraad gezonden en op 14 
december j.1. aldaar besproken ontwerp
statuten voor het CDA werd in de toelich
ting op artikel 5, zulks n.a.v. een amende
ment als hierboven bedoeld, gesteld, „dat 
de leden van de ARP, CHU en KVP auto
matisch, via hun partijlidmaatschap, lid 
zijn van het CDA. Deze grondgedachte 
moet voorop blijven staan. Wanneer er 
echter partijleden zijn, die niet als lid van 
het CDA willen worden gezien, dan zou 
men dat aan het eigen partijbestuur kunnen 
melden. In die zin kan iedere partij voor 
zich bedoeld amendement realiseren”.
In de Algemene Vergadering der CHU op 8 
februari j .1. werd in afwijking van deze toe- 
hchting evenwel gesteld, dat hoogstens 
door de betrokken kiesverenigingen ont
heffing zou kunnen worden verleend van 
de voor het CDA te betalen bijdrage.
De betrokken kiesverenigingen dienden

evenwel het totale verschuldigde bedrag 
voor het CDA naar rato van haar ledenaan
tal, te voldoen. Deze bijdrage is uiteraard 
het gevolg van het automatisch koppelen 
van het lidmaatschap van de CHU aan dat 
van het CDA. Terecht vroeg zich in ge
noemde Algemene Vergadering een kies
vereniging af, welke haar status voortaan 
zou zijn, aangezien wellicht alle leden van 
deze kiesvereniging zouden weigeren be
doelde bijdrage voor het CDA te betalen. 
Ook onze kiesvereniging telt verscheidene 
zeer trouwe leden - waaronder een enkele, 
die al meer dan 50 jaar lid van de CHU is - 
die principieel weigeren bedoelde bijdrage 
te betalen; deze leden kunnen er zich niet 
mede verenigen, dat in feite andere leden 
van hun kiesvereniging deze bijdrage voor 
hen zouden betalen, indien de kies
vereniging voor de CDA bijdrage toch zou 
worden aangeslagen naar rato van het aan
tal leden.
Moeten bedoelde leden c.q. kiesvereni- 
gingén dan bedanken c.q. opgeheven wor
den?
Om zulks te voorkomen wordt boven
staande aanvulling op de Statuten door de 
kiesvereniging voorgesteld.
PRAE-ADVIES:
Omdat in de aan de Algemene Vergadering 
voorgelegde statutenwijziging een op deze 
materie betrekking hebbende passage 
wordt gewijd, adviseert de Unieraad dit 
voorstel niet apart te behandelen.

(Dit stuk behoort bij agendapunt 6).

Verkiezing leden 
Unieraad
De Algemene Vergadering van de CHU 
dient op zaterdag 24 mei zes leden van de 
Unieraad te kiezen.
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 
mevr. D. U. W. de Graaff-Nauta, Sneek 
(herkozen in 1971),
drs. J. van Dis, Flilversum (herkozen in 
1971),
A. B. Kramer, Breda (gekozen in 1971), 
ds. A. Oliemans, Dordrecht (herkozen in 
1971),
mr. Y. Scholten, ’s-Gravenhage (herkozen 
in 1971).
De Unieraad adviseert deze leden te her
kiezen.
In de vacature ontstaan door het zich niet 
meer beschikbaar stellen van dr. B. G. 
Klein Wassink te Leersum adviseert de 
Unieraad te kiezen uit het volgende twee
tal:
mevr. A. H. Werther-van Suylekom te 
Almkerk (wethouder van de gemeente 
Woudrichem en penningmeester van de 
Kamerkring),

mevr. L. G. Boud te Breukelen (penning
meester van de Lohman Stichting, raads- 
Hd te Breukelen, bestuurslid Centrale van 
CH-vrouwen).

De Christelijk-Historische kiesverenigin
gen hebben bovendien de volgende kandi
daten voorgedragen:

ds. K. Abelsma. Wateringen (hervormd 
predikant),
A. Bakhuis, Hardenberg (brigadier, hoofd- 
bestuurshd Christelijke Politiebond), 
drs. N. W. Caro, Breukelen (drs. theolo
gie, organisatie-adviseur, voorzitter kies
vereniging),
P. Dirksen, Nijkerk (assuradeur, wethou
der, voorzitter diverse besturen),
E. C. Grootendorst, Zoetermeer (secreta
ris kiesvereniging, gepensioneerd adjudant 
van politie),
M. Hulst, Renswoude (burgemeester, be
stuurslid CH-gemeentebestuurders),
A. Sonneveld, Schiedam (penningmeester 
CDA-Rijnmond, voorzitter kiesvereni
ging),
mevrouw S. IJbema-Fortgens, Ommen. 

(Dit stuk behoort bij agendapunt 7).
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Centrale inning met ingang van 1976
Het Bestuur stelt aan de algemene vergade
ring van de CHU voor, gehoord de 
kamerkringbesturen en de unieraad, om 
per 1 januari 1976 het systeem van centrale 
inning in te voeren. De noodzakelijke wij
zigingen in de statuten worden onder het 
desbetreffende agendapunt voorgelegd.

ENKELE VAN BELANG ZUNDE PUN
TEN
Bij de besprekingen over de centrale inning 
kwam steeds weer het vermeende bezwaar 
naar voren dat door invoering van centrale 
inning het contact met de leden zou ver
minderen, ja in sommige gevallen tot nul 
reduceren.
Dit is niet waar!
Het verschil met de huidige methode van 
contributie-inning is dat de penningmeester 
inplaats van een zelfgeschreven kwitantie 
nu de centraal geadresseerde acceptgi- 
ro/bankkaart aan het lid afgeeft.
Een tweede motief tegen centraal innen is 
dat een lid gemakkelijker zal bedanken in ' 
het geval de betaalkaart over de post wordt 
toegestuurd. Dat zou kunnen gebeuren,, 
maar in die gevallen wordt de penning
meester verzocht dit lid toch nog eens op te 
zoeken.
Als derde bezwaar kwam naar voren dat 
minder dr aagkrachtigen - den de Unie telt er 
relatief velen - sneller zouden bedanken. 
Door evenwel het minimum contributie
bedrag op ƒ 15,- per jaar te stellen is zo’n 
geval welhaast ondenkbaar.
Een vierde bezwaar: de meer-kosten van 
centrale inning ten opzichte van de huidige

doe het zelf methode. Inderdaad de kosten 
zullen voor wat de werkzaamheden op het 
Uniebureau betreft groter zijn, al staat er 
een fors bedrag aan rente winst tegenover 
tengevolge van de gemiddeld een jaar eer
der binnenkomende contributiegelden. 
Maar, er staat ook tegenover dat in den 
lande veel tot nu toe gemaakte kosten aan 
briefpapier en postzegels, niet meer nodig 
zijn.
En rekent u dat maar eens uit voor hamer
en statenkringen en voor kiesverenigingen 
(vooral de grotere) die de leden moesten 
aanschrijven om geld.
Het laatste bezwaar hier te noemen, n.1. 
aantasting van de autonomiteit van de 
kiesverenigingen, is juist. Maar gezien het 
feit dat de Algemene Vergadering en dus de 
kiesverenigingen, de contributie vaststelt is 
hier sprake van een verschuiving van be
voegdheid naar de collectiviteit. Voor een 
landehjke organisatie als de Unie is dat in 
deze tijd geen bezwaar te noemen.

HET SYSTEEM
De contributiebedragen en de toerekening 
zullen door de algemene vergadering wor
den vastgesteld.
De contributiebedragen zijn ondeelbaar en 
kunnen op het lid worden afgestemd (tabel
len naar draagkracht).
Per 1 januari 1976 wordt aan alleJeden van 
de C.H.U., hetzij rechtstreeks hetzij via de 
penningmeester van de kiesvereniging (dit 
laatste wanneer de kiesvereniging dit ver
zoekt) een acceptgiro/bankkaart verzon
den c.q. aan huis afgegeven. Bij deze kaart 
gaat een begeleidende brief met toelichting

en aanwijzingen. Na enige maanden wordt 
een tweede kaart verzonden aan de niet- 
betalers. Per 1 augustus worden de ontvan
gen contributies verdeeld en doorbetaald 
aan kiesvereniging, statenkring en kamer- 
kring.
Per 1 september ontvangen de kiesvererii- 
gingpenningmeesters de acceptgirokaarten 
van de leden die niet hebben gereageerd, 
met het verzoek om voor inning zorg te 
dragen.
Eind van het jaar wordt schoon schip ge
maakt; de nagekomen contributies worden 
verrekend en de niet-betalers worden met 
medeweten van de kiesvereniging uit de 
centrale administratie gelicht.
Het ledenbestand per 1 januari is bepalend 
voor het stemrecht van dé kiesvereniging. 
Het innen van donaties blijft uiteraard voor 
rekening van de penningmeesters.
De verdeelsleutel voor de doorbetaling van 
de contributiegelden is: 
kiesvereniging 20%
statenkring 5%
kamerkring 15%
(is er geen statenkring dan gaat 20% naar 
de kamerkring).
landelijk bestuur 60%
Deze percentages kunnen na de ervaringen 
van het eerste jaar worden bijgesteld door 
de algemene vergadering.
Uitkering aan de gemeentelijke kiesvereni
gingen en provinciebesturen is watmoeilijk. 
Deze fungeren vaak alleen tijdens de ge
meenteraadsverkiezingen c.q. kamerver
kiezingen. Het eenvoudigst is dat de 
gemeentehjke kiesvereniging c.q. de 
provincievereniging, waarvan het bestuur

altijd bestaat uit bestuursleden van de aan
gesloten kiesverenigingen c.q. kamer krin
gen, zelf een bijdrage per aangesloten kies
vereniging c.q. kamerkring vaststelt. Het is 
duidelijk, dat de diverse besturen er zorg 
voor dragen dat bestuurssamenstelling en 
bank/girorekening op het Uniebureau be
kend is. Zij dienen dit jaarlijks op te geven.

WAAROM CENTRALE INNING?
- Omdat het aantal penningmeesters dat 

door weer en wind de gelden wil ophalen, 
steeds minder wordt

- om de zorg van de besturen over het 
ophalen van de centen weg te nemen en 
de werkzaamheden van de penningmees
ters te verlichten (ook kamer- en stateh- 
kring)

- omdat bijna iedereen een girorekening 
heeft en snel en eenvoudig via een ac
ceptgirokaart kan en wil betalen

- om sneller de contributiegelden binnen 
te krijgen (dit geldt speciaal voor kamer- 
en statenkringen en het Uniebestuur)

- omdat de ledenadministratie dan veel be
ter op de hoogte is van mutaties en „bij” 
is

- opdat we in dit opzicht aansluiten bij
A.R.P. en K.V.P., die ook centraal innen

- om meer regelmaat te krijgen in de 
verenigingsontvangsten, trouwens ook 
voor de leden is het plezieriger om op een 
vast tijdstip de acceptgirokaart aangebo
den te krijgen

- omdat - middels een bij te voegen advies 
contributiestaffel - de leden dan naar 
draagkracht kunnen betalen, en zij die 
niet meer kunnen en willen betalen zul
len dit nu gauwer doen

- omdat kiesverenigingen met een niet 
functionerend bestuur dan niet meteen 
afvallen.

( Dit stuk behoort bij agendapunt 8).

Voorstel tot wijziging van statuten van de CHU

Op de algemene vergadering van de CHU, 
die op zaterdag 24 mei gehouden wordt, 
komt een voorstel aan de orde om de sta
tuten van de CHU te wijzigen. De tekst 
van dit voorstel luidt:
I. ALGEMEEN
Tengevolge van de hiernavolgende wijzi
gingen is een vernummering van artikelen 
en andere benaming van enkele hoofd
stukken gewenst. Hiervoor - en voor de 
nummerwijzigingen in de tekst - vraagt het 
Unie bestuur volmacht. In de hierna vol
gende voorstellen is terwiUe van de duide
lijkheid uitgegaan van de bestaande num
mering.

IL ADVISERENDE LEDEN 
VAN HET BESTUUR

Artikel 4.5 wordt:
De voorzitters van de CH-Eerste Kamer
fractie, CH-Tweede Kamerfractie, de Cen
trale van Christelijk- Historische Vrouwen, 
de Christelijk- Historische Jongeren Orga
nisatie, de Vereniging van CH-leden van 
gemeente- en provinciebesturen en de jhr. 
mr. A. F. de Savornin Lohman Stichting 
zijn adviserende leden van het Bestuur in
dien zij lid zijn van de Unie. Zij kunnen zich 
bij belet of ontstentenis doen vervangen 
door hun plaatsvervangers.
Toelichting:
De Unieraad is van mening dat de jhr. mr. 
A. F. de Savornin Lohman Stichting en de 
Vereniging van CH-leden van gemeente
en provinciebesturen evenals de in de sta
tuten genoemde Centrale van CH-vrouwen 
en CHJO, een adviserende stem in het 
Uniebestuur behoren te hebben.

III. INSTELLEN VAN
PROVINCIALE BESTUREN

Toelichting:
Ingevolge een besluit van uw vergadering 
op 29 april 1972, waarin werd aangedron
gen te komen tot provinciale verbanden, 
stellen wij via de navolgende artikelen voor 
om in de provincies Noord-Brabant, Gel
derland, Noord-HoUand en Zuid-HoUand 
de mogeUjkheid te openen om een provin
ciale vereniging te vormen met een provin
ciaal bestuur. De wijziging van het hierna
volgende artikel 29 lid 4a voorkomt dat bij 
de statenverkiezingen één statenkring de 
hele provincie haar wil kan opleggen door 
een eigen afwijkend standpunt in te nemen. 
De nu geformuleerde tekst legt de be
voegdheid tot besluiten nemen bij aUe 
kiesverenigingen binnen de provincie ge
zamenlijk.

Toevoegen nieuw lid tussen lid V en VI van 
artikel 3:
De plaatselijke kiesverenigingen binnen 
een provincie kunnen een provinciale ver
eniging vormen. Indien binnen een provin
cie slechts één kamerkringvereniging be
staat is deze tevens de provinciale vereni
ging-
Artikel 3 lid VI wordt:
In verband met de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer kunnen bovendien 
provinciale verenigingen in het geval, be
doeld in artikel 18 sub 4 worden verenigd 
tot groepen. De plaatselijke kiesverenigin
gen in een groep vormen dan een groeps- 
vereniging.
Artikel 4 eerste zin wordt:
Elke plaatselijke kiesvereniging is gerech
tigd één of meer afgevaardigden met stem
recht en hun plaatsvervangers aan te wij
zen voor de stemmingen in de vergaderin
gen van bovengemeentelijke verenigingen, 
statenkringverenigingen, kamerkringver- 
enigingen, provinciale-verenigingen, 
groepsverenigingen en de Algemene Ver
gadering van de Unie.
Artikel 6 lid 1 en 3 wordt:
1. De plaatselijke en gemeentelijke kies

verenigingen, de bovengemeentelijke 
verenigingen, de statenlnmg- en ka- 
merkringverenigingen en provinciale 
verenigingen kiezen allen haar eigen 
bestuur en stellen haar eigen huishoude
lijk reglement vast met inachtneming 
van de bepalingen van deze statuten. 
Deze reglementen zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van het Bestuur.

3. In de vergaderingen van de 
statenkring-, de kamerkring- en de pro
vinciale verenigingen -zijn stemgerech' 
tigd de gekozen leden van de besturen 
van die verenigingen en de afgevaar
digden van de plaatselijke kiesvereni
gingen, als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 lid 2 wordt:
De financiële verhouding tussen plaatse
lijke kiesverenigingen en de gemeentelijke 
Idesverenigingen, alsmede tussen kamer- 
kringverenigingen en de provinciale ver
enigingen wordt geregeld bij afzonderlijk 
reglement als bedoeld in artikel 6 sub 1 en
2.
Toevoegen twee nieuwe artikelen na arti
kel 15:
Ie artikel
De provinciale vereniging heeft tot taak:
a. het deelnemen aan de arbeid van de 
Unie, door het bevordérén en coördinèren'

van de werkzaamheden van de Kamer- 
kringverenigingen binnen de provincie;
b. zorg te dragen voor het samenstellen 
van de kandidatenlijst voor de Statenver
kiezingen met inachtneming van het be
paalde in de artikelen 26 tot en met 35.
2e artikel
1. De besturen van de provinciale vereni

gingen doen aan het Bestuur terstond 
opgaaf toekomen van samenstelling en 
wijzigen in hun Bestuur.

Artikel 17 lid 1 wordt:
Door een of meer Kamerkringverenigingen 
tezamen of door een of meer provinciale- 
verenigingen tezamen kan aan de Unieraad 
een gemotiveerd verzoek worden gericht 
tot het mogen indienen van een afzonder
lijke kandidatenhjst.
Artikel 18 lid 5 wordt:
Indien besloten wordt niet in aUe kamer- 
kringen en of provincies gelijkluidende hjs- 
ten in te dienen, vormen de kamerkringen 
en of provincies waarin een gelijkluidende 
lijst zal worden ingediend, zoveel mogelijk 
een groep.
Artikel 19 lid 2 wordt:
Daarbij wordt mededeling gedaan van de 
besluiten van de Unieraad, als bedoeld in 
artikel 18, sub 4 en worden tevens de be
sturen van de kamerkringen c.q. de provin
cies die een groep vormen, uitgenodigd de 
Dagelijkse Besturen af te vaardigen naar 
een bijeenkomst om het tijdelijke groeps
bestuur te constitueren en plaats en uur van 
de groepsvergadering vast te stellen. De 
uitnodiging bevat tevens de aanwijzing van 
het Kamerkringbestuiur c.q. provinciaal be
stuur, dat de bijeenkomst van de Dagelijkse 
Besturen zal uitroepen. Het tijdelijke 
groepsbestuur wijst uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penning
meester aan en doet daarvan onverwijld 
mededeling aan de secretaris van de Unie.
Artikel 26, 1 eerste zin wordt:
1. Voor het geval in de provincies Noord- 

Brabant, Gelderland, Noord-HoUand 
en Zuid-HoUand geen provinciale ver
eniging in de zin van artikel 3, V/VI is 
gevormd, zal het Bestuur in verband 
met elke verkiezing van leden van Pro
vinciale Staten het tijdstip bepalen 
waarop de Kamerkringbesturen in die 
provincies zullen bijeenkomen tot het 
vormen van een tijdelijk provinciaal 
groepsbestuur; enz., enz.

Artikel 26, 3 wordt:
In de provincies, die één kamerkring vor
men c.q. een provinciale vereniging vor

men, treedt het kamerkringbestuur c.q. het 
provinciale bestuur op als lijdelijk provin
ciaal groepsbestuur.
Artikel 29 lid 4a wordt:
het aantal en de aanduiding van de kandi
datenlijsten die binnen de provincie zullen 
worden ingediend. Voor een beslissing 
over een andersluidende aanduiding dan de 
naam CHU is een tweederde meerderheid 
vereist.
Artikel 29 lid 4b wordt:
Indien het ter vergadering besprokene en 
beslotene ertoe leidt, dat niet in alle staten
kringen een gelijkluidende Üjst zal worden 
ingediend, in welke statenkringen een af
zonderlijke lijst zal worden ingediend;

rv. CENTRALE INNING EN 
VASTSTELLING VAN 
CONTRIBUTIEGELDEN

Toelichting:
De tot nu toe geldende statuten geven de 
kiesverenigingen het recht zelf de contribu
ties van de leden te bepalen. Bij centrale 
inning evenwel zal het onvermijdelijk zijn 
dat dit door de Algemene Vergadering 
wordt bepaald omdat dan een centrale uni
forme contributieregeling nodig is. Tevens 
zullen de centraal geïnde gelden doorbe
taald moeten worden aan kiesverenigin
gen, statenkringen, kamerkringen en lande
lijk Bestuur. Wij vragen uw aandacht voor 
artikel 7 lid 4 waarin het stemrecht van de 
kiesvereniging wordt geregeld. Dit stem
recht moet worden afgestemd öp het leden
tal per 31 december van het voorafgaande 
jaar, omdat dan meting van het ledenbe
stand praktisch het meest eenvoudig is.
Artikel 7 de leden 1, 3 en 4 wordt:
1. De Algemene Vergadering bepaalt de 

contributies van de leden.
3. De leden van de Unie zijn verplicht jaar

lijks voor 1 april de vastgestelde contri
butie te betalen. De kiesverenigingen 
doen voor het innen van de contributies 
zorgdragen, zij kunnen de inning door 
het Bestuur doen geschieden.

4. Het stemrecht wordt aan de plaatsehjke 
kiesverenigingen verleend op basis van 
het ledenbestand per 31 december van 
het voorgaande jaar, zijnde de leden die 
aan hun contributieplicht hebben vol
daan.

Artikel 46, e wordt:
De verzorging van een centrale ledenad

ministratie, het op verzoek van de kies
verenigingen iimen van contributiegel
den, het innen van contributiegelden 
van buitengewone leden en leden van 
kiesverenigingen die nalatig bhjven bij 
het innen der contributiegelden, het uit
geven of doen uitgeven van een leden
contactblad.

vervolg pag 13
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Artikel 49 eerste zin wordt:
De penningmeester voert, onder verant

woordelijkheid van het Bestuur, het be
heer over de geldmiddelen van dè Unie, 
ziet toe op en draagt zorg voor de inning 
van de contributiegelden en derzelver 
verdeling, draagt zorg voor de inning 
van aUe andere inkomsten en voor het 
verrichten van betahngen.

Artikel 58, e wordt:
De bespreking van het jaarverslag van de 

secretaris, het financieel verslag van de 
penningmeester en de vaststelling van 
de door de leden van de kiesverenigin
gen te betalen contributiegelden.

Artikel 60 lid 1 wordt:
Alle leden van de Unie hebben toegang tot 

de Algemene Vergadering en kunnen 
aan de beraadslagingen deelnemen. 
Stemrecht hebben daar alleen de leden 
van de Unieraad en de afgevaardigden 
van de plaatsehjke kiesverenigingen, de 
laatstgenoemden overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 4 en 7 lid 4.

V. WIJZIGINGEN VOORTVLOEIENDE 
UIT DE AANVAARDING 
VAN DE GDA-STATUTEN

Toelichting:
De CH-statuten dienen te voorzien in de 

samenstelling van CDA-organen voor
zover er sprake is van door de CHU aan 
te wijzen leden, dus de procedure voor 
het benoemen van de leden van het 
CDA-Dagelijks Bestuur (3 leden, de le

den van het CDA-Algemeen Bestuur 
(10 leden). Dubbel Bestuur (nog 10 le
den), congres (240 leden boven de leden 
die al in het CDA-Algemeen Bestuur 
zitting hebben) en een mogelijkheid om 
plaatsvervangende leden voor het con
gres aan te wijzen. Tevens is het correct 
om de federatieve samenwerking in de 
CH-statuten op te nemen.

Ook zal in de CH-statuten de mogehjkheid 
moeten worden aangegeven waarop le
den die geen lid van het CDA willen zijn 
dit kunnen kenbaar maken. Tenslotte 
zal geregeld moeten zijn welke het be
voegde orgaan is dat beslist over het wel 
of niet meedoen in één CDA-lijst voor 
de Tweede Kamerverkiezingen, de ver
deling van de zetels over ARP, CHU en 
KVP en welke persoon in de eventueel 
te benoemen commissie zitting zal ne
men (CDA-statuten artikel 23).

Toevoegen een 2e lid aan artikel 1:
De Unie werkt in federatief verband samen 

met de Anti Revolutionaire Partij en de 
Kathoüeke Volkspartij in het Christen 
Democratisch Appèl, verder te noemen 
CDA, welke federatie wordt geregeerd 
door de aan deze statuten gehechte 

. CDA-statuten.
De leden van de in de Unie verenigde kies

verenigingen zijn als zodanig lid van het 
CDA, voorzover zij niet door een per
soonlijke schriftelijke verklaring hun
nerzijds bij het Bestuur hebben doen 
blijken geen prijs te stellen op het lid
maatschap van het CDA.

Toevoegen een lid c aan artikel 12:
het benoemen van leden van het CDA-

congres op grond van artikel x. 1)
1) Dit artikel nummer nog nader in te vul

len.
Toevoegen de leden j, k, 1, m en n aan 

artikel 56:
j. de verkiezing, op voordracht van het Be

stuur van 10 leden van het CDA- 
Algemeen Bestuur, waarvan 3 leden te
vens lid zijn van het CDA-Dagelijks Be
stuur, en hun 10 plaatsvervangers. Zij 
tezamen vormen de vertegenwoordi
gers van de Unie in het CDA-Algemeen 
Bestuur in verdubbelde samenstelling;

k. het opstellen van een lijst van 10 plaats
vervangers voor het CDA-Algemeen 
Bestuur in verdubbelde samenstelling 
en een lijst van 100 plaatsvervangers 
voor het CDA-congres;

l. beslissen bij vervroegde verkiezingen 
over het wel of niet meedoen in één 
CDA-hjst of lijstverbinding, indien het 
praktisch onmogelijk is om de Alge
mene Vergadering bijeen te roepen;

m. bij het deelnemen door de Unie aan één 
CDA-lijst voor de Tweede Kamerver
kiezingen beshssen over het door het 
CDA-Algemeen Bestuur opgesteld 
voorstel tot verdeling van de zetels van 
de CDA-Tweede Kamerfractie over 
ARP, CHU en KVP;

n. de aanwijzing van een persoon, die geen 
lid van het CDA-Algemeen Bestuur 
mag zijn, die zitting neemt in de com
missie van drie personen, genoemd in 
artikel 23 van de CDA-statuten.

Toevoegen de leden i en j aan artikel 58:
i  de verkiezing van de Unie-leden in het 

CDA-congres tot het maximum toege-

stane aantal, voorzover niet benoemd of 
gekozen krachtens voorgaande leden;

j. de beslissing over het wel of niet mee
doen in één CDA-lijst of lijstverbinding.

Toevoegen een nieuw artikel tussen artikel 
57 en 58:

Tot Unie-leden van het CDA-congres wor
den benoemd:

a) de CH-bestuursleden van het CDA- 
Algemeen Bestuur, het CDA-Algemeen 
Bestuur in verdubbelde samenstelling 
en hun plaatsvervangers;

b) de leden van de Unieraad;
c) de adviserende leden van de Unieraad 

als omschreven in artikel 53 sub a tot en 
met e;

d) de plaatsvervangende leden van de 
Unieraad zoals bedoeld in artikel 51;

e) de leden aangewezen door de staten
kringen, deze aanwijzing geschiedt naar 
verhouding van het aantal betalende le
den van een statenkring- en wel als 
volgt: bij een aantal van minder dan 300 
leden één, bij een aantal van 300 - 600 
leden twee, bij een aantal van 600 - en 
meer leden drie;

f) een aantal leden aangewezen door de 
Algemene Vergadering als bedoeld in 
artikel 58, i.

Toevo^en een nieuw lid aan artikel 46:
in geval van ontstentenis of belet van een of 

meer Unie-leden van het CDA- 
Algemeen Bestuur in verdubbelde sa
menstelling en van het CDA-congres, 
het aanwijzen van derzelver plaatsver
vangers uit de door Unieraad vastge
stelde lijst van plaatsvervangers.

(Dit stuk behoort bij agendapunt 9).

VOORSTEL TOT CONTRIBUTIE- 
VASTSTELLING 1976
Over het voor en tegen van de verschil
lende contributieschalen - variërend van 
één contributiebedrag tot een héél scala 
van mogelij kheden naar inkomen, geslacht, 
gezinssamenstelling eri leeftijd - valt veel 
op te merken en is veel gezegd.
Een zo neutraal mogelijk systeem is: 
het gemiddelde en eenvou^ge, een gemid
delde waarmee we in de voor de Unie on
bekende situatie zo weinig mogelijk brok
ken maken, en eenvoud die zeker in een 
eerste stadium voor alle leden de zaak dui
delijk doet zijn. Met andere woorden, geen 
uitzonderingen, geen lange rij becfragen 
(zoals b.v. de ARP).
Wij stellen voor om voor 1976 de contribu
ties als volgt vast te stellen, waarbij we 
ervan uitgaan dat zodra de praktische erva
ringen daartoe aanleiding geven, we on- 
middeHijk met een voorstel tot aanpassing 
komen.
Bij een netto-inkomen per maand van 
nunder dan ƒ 1000,- minimaal ƒ 15,-;
Bij een netto-inkomen tussen ƒ 1000,- en 
ƒ 2000,- per maand minimaal ƒ 30,-;
Bij een netto-inkomen per maand van bo
ven de ƒ 2000,- minimaal ƒ 50,-.
Betaalt men tevens voor een huisgenoot, 
neem dan anderhalf maal het geadviseerde 
bedrag.

VERHOGING
In het geval het voorstel om tot centrale 
inning over te gaan niet wordt aangeno
men, wordt het volgende voorstel aan u 
voorgelegd:

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

VOORSTEL TOT VERHOGING 
VAN DE AFDRACHT AAN 
HET LANDELIJK BESTUUR.
Op de algemene vergadering van april 
1972 heeft u besloten de contributie
afdracht op ƒ 15,- te stellen.
Drie motieven lagen aan dit besluit ten 
grondslag:
a. de inflatie noopt tot aanpassing van ta
rieven;
b. de Lohman Stichting wilde wat meer 
armslag;
c. het ledencontactblad moest tweemaal 
zoveel verschijnen.
Driejaren heeft de CHU landelijk met deze 
ƒ 15,- per lid haar werkzaamheden kuimen 
bekostigen, mede dankzij het niet 14-daags 
verschijnen van ons contactblad.
Nu, op deze vergadering zal voor het jaar 
1976 e.v. bekeken moeten worden in hoe
verre de afdracht herziening behoeft. 
Uitgaande van een financieel gezonde si
tuatie - uitgezonderd dan het late, te late en 
soms geheel niet voldoen aan de plicht tot 
afdracht - is er maar één dwingende reden 
om de afdracht bij te stellen, te weten de 
inflatie, immers de koopkracht van de 
inkomsten van de CHU moet gelijk blijven.
Iedere andere verhoging betekent een aan
slag op de potemonnee van onze leden en 
vooralsnog is het beleid van het Unie- 
bestuur er op gericht om dat te voorkomen. 
Dit betekent dat, wordt voor een aktiviteit 
meer gevraagd dan zal elders in de kosten 
iets gevonden moeten worden waarvoor

minder nodig is. Door het afwegen van be
langen wordt onnodig stijgen van kosten 
voorkomen (en daarmee belasten van uw 
portemonnee) en een halt toegeroepen aan 
het ongebreidelde beroep doen op de alge
mene middelen en de inkomsten willen 
verhogen in plaats van het roeien met de 
riemen die men heeft.

Uitgaande van de wens om de afdracht per 
hd toch wel voor minimaal drie jaar con
stant te houden, zal de huidige ƒ 15,- met 
de inflatiecorrectie (rond 13 procent van 
1975,1976 en 1977) moeten worden bijge
stuurd. Dat betekent - en dat in ronde 
bedragen- pér 1-1-1976 ƒ17,-, per 1- 
1-1977 ƒ 19,20, per 1-1-1978 ƒ 21,70.

Het gemiddelde van deze bedragen is 
57,90 : 3 = 'ƒ 19,30.
Wij stellen u voor om ingaande 1 januari 
1976 de afdracht per lid op ƒ 20,- per jaar 
vast te stellen.
De ƒ 1,50 voor het CDA moet hierin ge
vonden worden.
In principe geldt deze afdracht voor de ja- 
ren 1976, 1977 en 1978.
Iedere kiesvereniging wordt van deze ver
hoging ten spoedigste op de hoogte ge
bracht, opdat zij in de komende verga
deringen aUe gelegenheid hebben om voor 
het seizoen 1976 de contributies aan te pas
sen.

(Dit stuk behoort bij agendapunt 11).

Bestuursmededeling 
over contributie
Op de zaterdag 8 februari jongstleden ge
houden Algemene Vèrgadering van de 
CHU is het besluit genomen om de jaar- 
Üjkse afdracht aan het Landelijk Bestuur 
nu bedragende ƒ 15,- per lid - met ƒ 1,50 
te verhogen, ingaande 1 januari van dit 
jaai.

Deze extra bijdrage is noodzakelijk om de 
kosten van het CDA-secretariaat te be
strijden.
De penningmeesters van de kiesvereni
gingen worden verzocht bij het overmaken 
van de afdracht naar giro 169900 t.n.v. 
CHU, ’s-Gravenhage, hiermede rekening 
te houden. Dus voor 1975 bedraagt de af
dracht ƒ 16,50 ner lid. Een eventuele aan

passing van de contributie die het indivi
duele lid aan zijn/haar kiesvereniging af
draagt is uiteraard een zaak die de kies
vereniging intern dient te regelen.
Indien een kiesvereniging volgens een door 
haar aan het Bestuur gericht schrijven er 
bezwaar tegen heeft dat een gedeelte van 
de door haar betaalde contributie aan het 
CDA wordt betaald, verplicht het Bestuur 
zich om dat deel van de contributie te stor
ten in het Uniewerkfonds.
Verder treft u in dit nummer aan een 
bestuursvoorstel inzake statuten
wijzigingen die de status van het wel of niet 
hd zijn van het CDA via het lidmaatschap
van de CHU regelen. _“ Bestuur

Mr. Sj. H. Scheenstra

nieuwe voorzitter van CH gemeentebestuurders

Het bestuur van de vereniging van 
Christehjk-Historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen heeft als 
opvolger voor het voorzitterschap der ver
eniging na het aftreden van de heer J. 
Hoekstra, burgemeester van Nijkerk, bij 
acclamatie uit zijn midden gekozen mr. Sj.
H. Scheenstra, burgemeester van de ge
meenten Asperen en Heukelum.
De heer Scheenstra (41), die beide Zuid- 
hoUandse gemeenten sedert medio 1967 als 
burgemeester dient, is voorzitter van de 
kring Zuid-HoUand van de vereniging van
C.H. gemeente- en provinciebestuurders 
en voorts o.m. lid van het bestuur van de 
Jhr. Mr. A. F. de Savomin Lohmanstichting 
en adviserend lid van het bestuur van de 
Christelijk-Historiche Unie.
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Programma
werkbezoeken

CHU-fracties

Het programma van de werkbezoeken van 
de beide CHU-Kamerfracties luidt;
Maandag 28 april: Rotterdam.
Vrijdag2 mei; Middelburg-Goes (Zeeland). 
Vrijdag 16 mei: Utrecht.
Maandag 2 juni; Haarlem.
Vrijdag 6 juni: Assen (Drente).
Vrijdag 13 juni: Zwolle (Overijssel).

Waar en wanneer spreken 

CHU-politici?
In de komende weken zijn CHU-politici op 
de volgende bijeenkomsten te horen:
Dinsdag 6 mei, Den Bosch Kamerkring 
CHU: drs. D. F. van der Mei.
Maandag 12 mei, Schiedam CHU: drs. C. 
van Leijenhorst.

Donderdag 15 mei. Leerdam (VCO): drs. 
C. van Leijenhorst.
Maandag 26 mei, IJsselstein, Politiek café; 
drs. D. F. van der Mei.
Donderdag 29 mei. Utrecht (KOV): dr. R. J. 
H. Kruisinga.

Correctie
CDA-statuten
hl de CDA-statuten zoals deze staan afge
drukt in „de Nederlander’VLeden- 
contactblad van 21 maart j.1., moeten en
kele correcties worden aangebracht.
Artikel 6 de voorlaatste zin wordt:
Vanaf dat ogenblik benoemen zijzelf voor 
elk vol 10.000-tal één lid in het Dagelijks 
Bestuur, drie leden in het Algemeen Be
stuur en 70 leden in het Congres.
Artikel 7 een woordwijziging:
Daar waar staat CDA-bestuur moet wor
den gelezen; CDA-Algemeen Bestuur.
Artikel 10:
Het zesde punt betreffende het benoemen 
en ontslaan van CDA-personeel dient te 
vervallen (zie artikel 13L

Adverteer in

bouw en

ki

„De Nederiander”

w e

Komende
bestuuisveiiaderingen
Het Uniebestuur, het dagelijks bestuur van 
de CHU, komt voor de zomervakantie nog 
bijeen in vergadering op donderdagavond 
15 mei en op dinsdagavond 10 jimi. Op 15 
mei worden de laatste voorbereidingen ge
troffen voor de algemene vergadering op 
zaterdag 24 mei en op 10 juni wordt ge
sproken over de agenda van de eerst
volgende Unieraadsvergadering.
De Unieraad komt weer bijeen op zaterdag 
21 juni, en wel te Utrecht.

it c m s ^ ia n t
SS’iNKELCALBRU KBPSCHÖ7EN 

TBl. /SêóS • APELÖOOPN .

'A

aanneming ma b.v. breda

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 bekende en vertrouwd^ adres:

Gebr. BEKKERB.V.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

BUDDINGHiNATUURSTEEN B.V.
Kanaalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119,

VEEf{ÉNDAAL;

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Voor’ UW .
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
'A' Kolen, HuisbrandoMe,
★  Tartk-transporten 

Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen 

Container-vuilafvoer

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

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k. gevr. en aangeboden.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlantlaan 7 - Amersfoort.

033-17647.
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De Aker n
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Kerkplein 4 - Putten - Telefoon 03418-1887.
Wij verzorgen tegen billijke prijzen uw

diners,
recepties,
partijen,
broodmaaltijden, 
conferenties en reünies.

Voor kleine en grote vergaderingen vele mogelijkheden (van 10 t/m 550 personen). 
Grote parkeergelegenheid.
Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door de beheerder.

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen voor 10. -

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W ERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10. -

Het raadiidmaatschap, 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 schrifteiijke iessen voor 45-

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

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (071) 93403.

Kistenfabriek
Nijkerk

: N. DE BOER

Dit m etalen kastje bevat een 
AMIGO uitw erpbare brandladder

* EFFICIëNTE BEVEILIGING VAN IEDERE W O O N - O F W ERKSITUATIE TEG EN  
MINIMALE KOSTEN

*G EEN  HAK-, BR EEK- EN M ETSELW ERK AAN UW  GEVEL
* ONBRUIKBAAR VOOR INBREKERS 
*G EEN  O N D ER H O U D
* LEVERBAAR IN LEN G TEN  VAN 3.70 t/m 15 mtr
* ZEER EEN VO UD IG E M ONTAGE
* H E T  M ETALEN KASTJE IS GERING VAN AFM ETIN G EN  EN HARM ONIEERT M ET 

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

HANAB B.V
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941|^

VEENDAM Telefoon 05987-7800

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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Het ledencontactblad verschijnt 
slechts éénmaal 
per maand!

ü '-" i/

i . \ i

DIE VERTELT U WEEK-IN 
WEEK-UIT WAT ER 
GEBEURT.

Voor 
slechts J

)!É®injk &ö)ks
Hoe meer en veelvuldiger de ideeën 
van de C.H.U.worden verspreid, 
des te groter kan de invloed zijn.
U kunt er zelf aan meewerken.
Door onderstaande voor uzelf of 
voor wie u maar wenst, in te zenden.

r i i i

Al
/ ' I

W iltu ELKE WEEK
op de hoogte 

blijven?

Meer nieuws uit en over de C.H.U.? 
Nieuws dat uw krant, radio of T.V. u 

niet zal geven?

Lees dan

DE NEDERLANDER
Die geeft het u wel

ELKE WEEK OPNIEUW.
Zorg dat u niets ontgaat, want de komende 
maanden worden voor politiek Nederland 

belangrijk.

Zorg dat u weet wat er gebeurt.

Ook in de C.H.U. Ook in het C.D.A. 
Hoe die reilen en zeilen, leest u alleen in

DE NEDERLANDER

O OrujjgiL u HDOWiBimmem mum t&t i  jj 
wermMjuemde viummers mrmm

mi M I

Naam:....

Adres:.....

Plaats: ....

Handtekening:

S TU U R  M IJ VANAF DEZE W EEK ELKE W EEK 
ALLE NIEUW S VAN E N  OVER ONZE UNIE

Overkomt het u ook wel eens dat u iets leest, en denkt:
„Hé, dat zou mijn zoon of dochter of buurman ....
(of vult u zelf maar in) moeten le^en.
Dan waren ze nu eens echt op de hoogte” .
Wel, daar kunt u zelf nu voor zorgen.
Geef ze een abonnement op de Nederlander.

STUUR VANDAAG
NOG DE

I s■ ®
I  ^
1 “
I ^

! “ I 8
(D■OOSi(DDO

(Dr
•o<
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COMMENTAAR
Van Kemenade glijdt uit 
over Van Leijenhorst

Minister Van Kemenade heeft het blijkens 
een recent interview niet zo erg begrepen 
op CHU-onderwijsdéskundige Van Leijen
horst. In Vrij Nederland van 26 april j.1. 
lezen we de volgende uitspraak van deze 
bewindsman;

„Van Leijenhorst speelt het niet fair; 
wat een poütiek nummer zeg. Hij trekt 
nou door het land om overal in de 
CHU te vertellen dat de duivel zelf in 
het onderwijsbeleid gevaren is. Dat 
zijn kunsten; dat moet hij niet doen. 
Kruisinga heeft onlangs hetzelfde uit
gehaald op een CHU-dag. Dat pak ik 
dan ook hard aan”.

De bewindsman heeft meer waardering 
voor de WD-onderwijsspecialisten Nelie 
Smit-Kroes en Nel Ginjaar-Maas. We zijn 
het politiek volmaakt oneens maar als zij 
zeggen; „Ik waarschuw jullie voor die mak
ker”, dan is dat oké. Dat zijn geen kunsten 
tenminste, aldus Van Kemenade.
Hij noemt ook de discussie met de WD- 
afgevaardigde mevrouw Van Someren in 
de Eerste Kamer, plezierig. Hier bleek dui
delijk dat zij en de minister verschillend 
dachten over het onderwijs.
De opvatting van de minister over „kun
sten maken in de politiek” doet ons wat 
geforceerd aan.
Wellicht vindt hij het - uit mannelijke hoffe
lijkheid - minder erg wanneer drie vrouwe
lijke WD-Kamerleden zeggen; „Ik waar
schuw jullie voor die makker”, dan dat Van 
Leijenhorst dit doet.
Ovetijgens hebben wij Van Leijenhorst 
noch in, noch buiten de Kamer, ooit horen 
zeggen dat de duivel in het onderwijsbeleid 
is gevaren.,
De oorzaken lijken echter dieper te liggen. 
Vindt minister Van Kemenade een discus
sie met de W D  over prestatie-onderwijs en 
„socialistische indoctrinatie” wellicht pret
tiger dan een politieke discussie over de 
vrijheid van onderwijs met de CHU? 
Daarover hebben wij Van Leijenhorst wel

regelmatig horen sprekeiL Dat hij daarin 
niet alleen staat bleek onlangs, bij het ver
schijnen van de Discussienota Schoolbege
leiding. In een commentaar hierop stellen 
de Protestants Christelijke- en de Katho
lieke Schoolraad, alsmede de Bijzondere 
Scholen op Openbare Grondslag dat in dit 
stuk onvoldoende waarborgen aanwezig 
zijn voor de vrijheid van onderwijs.
De minister mag het volstrekt oneens zijn 
met de WD-visie op prestatie-onderwijs of 
socialistische indoctrinatie; hij dient de 
grondwettelijke vrijheid van onderwijs te 
waarborgen en te beschermen.
Het vragen hierom kan niet worden a^ge- 
wimpeld als „kunstenmakerij” of een „po
litiek nummer”.

En al is de toonzetting van Van Leijenhorst 
- in de oren van de bewindsman - weUicht 
minder aangenaam dan de kritiek van de 
WD-vertegenwoordigsters, het is en blijft 
het goed recht van een Kamerlid om een 
minister om handhaving van de grondwet
telijk gewaarborgde onderwijsvrijheid te 
vragen.
De minister doet er dan beter aan om na
drukkelijk te stellen dat hij die fundamente
le vrijheid niet wil aantasten en dit met aan
wijsbare daden te staven. In dat opzicht 
mag de bewindsman van ons de zaken ge
rust hard aanpakken.

H. van Spanning

Volgende week geen 

„De Nederlander”
Volgende week zal het christelijk- 
historische weekblad „de Neder
lander” niet verschijnen, dit in ver
band met het feit, dat er twee feest
dagen aanstaande zijn (de bevrij
dingsdag maandag 5 mei en Hemel
vaartsdag donderdag 8 mei).
Het eerstvolgende nummer van „de 
Nederlander” komt uit op vrijdag 16 
mei.

1

Mr. Piket bezorgd over trage 
wetgeving op justitie
Bij het beleidsdebat in de Eerste Kamer 
over justitie heeft mr. Piket, sprekend na
mens de CHU zijn teleutsteUicg en be- 
zoigdheid uitgesproken over het feit dat de 
trage wetgeving op dit departement - 
waarover hij vorig jaar ook sprak - nog niet 
is versneld.
Er is aldus Piket in het wetgevingstempo 
;geen acceleratie gekomen. Van de 37 aan- 
gekondigde wetsontwerpen zijn er nog 
slechts twee ingediend. Spreker beklem
toonde dat zijns inziens het uitbrengen van 
twee wetsvoorstellen urgent is; de herzie- 
niiig van het echtscheidingsprocesrecht en 
de herziening van de wet op de Rechterlijke 
Organisatie.
Hij bepleitte wijziging van de wet op de 
Rechterlijke Organisatie op onderdelen in 
afwachting van de algehele herziening. Met

name dacht spreker daarbij aan de samen
voeging van de kantongerechten met de 
rechtbanken en uitbreiding van het aantal 
leden van de rechterlijke macht bij de 
rechtbanken en de gerechtshoven.
Naar aanleiding van twee recente arresten 
van de Hoge Raad, vroeg Piket voorts wij
ziging ten aanzien van twee zijns inziens 
belangrijke onderwerpen. Ten eerste een 
voorziening welke het mogelijk maakt een 
wijziging van het geslacht in de registers 
van de burgerlijke stand te laten vermel
den; als gevolg van transsexuele operaties; 
en het mogelijk maken van beroep bij 
schitldeloze overschreiding van de cassatie- 
termijnerL

CRIMINALITEIT
De CH-woordvoerder wees voorts op de

toenemende angst bij de bevolking voor 
berovingen en winkeldiefstallen. De over
heid zal de burger rust moeten geven door 
krachtig op te treden tegen deze inbreuken 
op de rechtsorde. Zwaardere straffen zijn 
niet alleen zahgmakende middelen maar 
zolang geen betere mogelijkheden zijn ge
vonden is dit onvermijdelijk.
Piket beklemtoonde dat er zijns inziens 
verwarring bestaat door verschillende toe
passing van vervolgingen in de arrondisse
menten ex artikel 26 lid 1 Wegenverkeers
wet (min of meer dronken achter het stuur) 
en artikel 26 lid 2 van deze wet (te veel 
alkohol in het bloed). De gedragslijn voor 
toepassing van deze beide leden van artikel 
.26 Wegenverkeerswet zijn onduidelijk.
In dit verband merkte Piket op dat het von
nis dat in de zaak tegen minister Pronk is 
gewezen, niet past in het scala van vonnis
sen dat hem en anderen die op verschillende 
wijze aan de rechtsbedeling deelnemen, 
bekend zijn. Spreker stelde dit zuiver als 
constatering. Hij vroeg geen reaktie van de 
minister.
Spreker ging tevens in op recentelijk be
antwoorde schriftelijke vragen inzake de 
tenuitvoerlegging van vonnissen. Uit dit 
antwoord bleek dat ongeveer 8000 vonnis
sen op 8 april j.1. nog niet ten uitvoer waren 
gebracht, waaronder 1445 vonnissen - te 
executeren op 24 februari j.1. - betrekking 
hebbend op straffen van minder dan twee 
weken.
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Kort
OVEREENKOMST - VERSCHIL
Elk land gaat gebukt onder de werkloos
heid. Ook elk land neemt speciale maatre
gelen.
In Frankrijk tracht men de werkloosheid op 
grote schaal krachtig te bestrijden, door 
grote moderniseringen door te voeren bij 
de telefonie, achtersbmd in aansluiting weg 
te werken en de automotisering te bevor
deren.
Hier zijn grote bedragen mee gemoeid.
Er is wat deze werken betreft een goede 
overeenkomst aanwezig met ons land. 
Ook wij hebben goede voornemens. Maar 
er is óók een duidelijk verschil in aanpak. 
De Franse regering neemt spontaan deze 
maatregel.
In Nederland moet door een motie - uit
spraak van de kamer - staatssecretaris Van 
Hulten tegenstribbelend over de streep 
worden getrokken.
En dat is een groot verschil!

GEHANDICAPTEN
Bij de debatten over het bouwprogramma 
en de werkgelegenheid hebben de gehandi
capten gelukkig goede aandacht gekreeen. 
Terecht. Niemand minder dan de mmister- 
president sprak onlangs voor de gehandi
capten in Lunteren, dat er een grote reke
ning was die nog onbetaald is.
De gehandicapten moeten de regering 
voortdurend in de rug prikken anders komt

er onvoldoende van terecht, zei de pre
mier, volgens „Interval” het blad van de 
gehandicapten.
In het debat is door ons rechtstreeks f 25,- 
per inwoner voor elke gemeente gevraagd 
voor voorzieningen voor de gehandicap
ten, dat lag de kamer financieel iets te 
zwaar op de maag. f 300 miljoen is een heel 
bedrag. Maar er is veel te doen. Heel wat 
voorzieningen kunnen met dit-bedrag tot 
stand worden gebracht.
Minister Gruijters dacht aan f 15 miljoen 
voor 600 a 1000 gebouwen in Nederland. 
Dat is ruim één gebouw per gemeente. 
Voor dit voorstel is maar één woord juist, 
belachelijk! En voor de gehandicapten, be
ledigend!
Tenslotte zijn er twee moties in het parle
ment met algemene stemmen aangenomen.
a. motie Tolman mede ondertekend door 
de CDA partners Scholten en Comelissen.
b. motie Vellinga.
Gehoord de discussie en gezien de inhoud 
was de eerste motie veel verder strekkend 
dan de .tweede.
Vellinga vroeg f 25 miljoen voor 1975. Ui-, 
teraard zal niemand die voor de motie Tol
man stemt de motie Vellinga naderhand af
wijzen.
Het verbaast ons echter wel als kort na de 
debatten in de kamer b.v. „Hier en Nu” 
weet te melden dat in 1975 f 25 miljoen' 
voor de gehandicapten zal worden be
steed.
Dat is een onzorgvuldige weergave.
We gaan niet touwtrekken om de belangen 
van de gehandicapten. Maar uitvoering van 
de eerste motie gaat om een veelvoud van 
f 25 miljoen. En daar zal vanuit de kamer 
op gelet worden.

T. T.

Algemene Vergadering 1975 CHU 
op 2 4  mei
De algemene vergadering-1975 van de Christelijk Historische Unie wordt 
gehouden op zaterdag 24 mei 1975 in het Jaarbeurscongrescentrum, Jaar
beursplein, Utrecht (030-914914), aanvang 10.00 uur.
Tussen 9 en 10 uur is er gelegenheid voor het indienen van de geloofs
brieven, het drinken van een gratis kop koffie en het bestellen van een 
lunch (prijs ongeveer ƒ  9,-).
Stemrecht hebben die kiesverenigingen die tenminste de afdracht over het 
eerste halQaar 1975 hebben betaald.
De agenda luidt:

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer;
2. Redes te houden door de voorzitters van de CHU-fracties der Eerste 

en Tweede Kamer;
3. Notulen van de bijzondere Algemene Vergadeiing van 7 en 8 februari 

1975 te Utrecht
4. Jaarverslag over 1974 van de secretaris
5. Financieel verslag over 1974
6. Voorstellen van kiesverenigingen
7. Verkiezing leden Unieraad '
8. Voorstel inzake centrale contributie-inning
9. Voorstel tot statutenwijziging

MIDDAGPAUZE
10. Verkiezing 50-tal leden CDA-congres;
11. Vaststellen van de contributie of afdracht per 1-1-1976
12. Bespreking van de (partij)-politieke situatie;
13. Rondvraag;
14. Sluiting.
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K a m e r l e d e n  v r a g e n ,  

b e w i n d s l i e d e n  a n t w o o r d e n

Met collega’s van de Tweede- 
Kamerfracties van KVP en ARP heeft het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. G. van Leijenhorst er bij staatssecreta
ris Klein van onderwijs op aangedrongen te 
bewerkstelligen, dat een student die van 
universiteit of hogeschool verandert gedu
rende het lopende studiejaar geen twee
maal inschrijfgeld en/of tweemaal college
geld behoeft te betalen. Volgens de kamer
leden komt het in dergelijke omstandighe
den voor, dat er tweemaal betaald dient te 
worden, terwijl bovendien deze keren niet 
meetellen voor de maximale betaling van 
vijf jaar collegegeld.
„Is de uitwerking van de collegegeldwet in 
een richtlijn, die dit voorschrijft, niet in 
strijd met de bedoeling van de wet, name
lijk dat men per collegejaar slechts éénmaal 
inschrijfgeld en collegegeld verschuldigd 
is?” aldus de drie kamerleden in hun schrif
telijke vragen aan de bewindsman. Zij wil
len weten of door het zodanig „dichten” 
van de wet geen onbillijkheden ontstaan, 
met name van studenten, die na „uitge
loot” te zijn hun definitieve keuze nog niet 
hebben kunnen maken.

SPORTBEGELEIDING
De christehjk-historische Tweede- 
Kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga, drs. G. 
van Leijenhorst en drs. A. D. W. Tilanus 
hebben minister Van Doom van CRM en 
staatssecretaris Hendriks van volksge
zondheid schriftehjk gevraagd of zij kennis 
hebben genomen van het Beleidsplan voor 
de medische sportbegeleiding, dat onlangs 
door de Vereniging voor Sportgenees
kunde werd gepubhceerd. Tevens wiUen de 
drie kamerleden weten of de bewindslie
den zich reeds een oordeel gevormd heb
ben over het in 1972 aan de minister van 
volksgezondheid en milieuhygiëne uitge
brachte advies inzake de medische sport
begeleiding.

„Als het oordeel van de bewindslieden 
over de beleidsvoorstellen van het advies 
in zijn totaliteit niet positief is, kunnen de 
bewindslieden dan meedelen over welke 
onderdelen, wel positief wordt geoor
deeld?” aldus de vragenstellers.
Voorts is aan de minister en staatssecretaris 
gevraagd om precies aan te geven, hoe zij 
denken over de verdere uitwerking van 
datgene, wat zij positief beoordelen en wat 
zij denken van de financiering van een en 
ander.

NIEUWE AANPAK
Tweede-Kamerleden van DS ’70, KVP, 
ARP, PvdA, W D  en CHU (drs. A. D. W. 
Tilanus) hebben minister De Gaay Fortman
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De CH-woordvoerder stelde de vraag of 
men deze vonnissen alsnog wil uitvoeren of 
dat men - met name voor de korte vrij- , 
heidsstraffen - gratie overweegt. Er moet 
aldus Piket niet te veel met de mens gesold 
worden. Wanneer men 10 tot 11 maanden 
moet wachten op een bericht dat men zijn 
straf moet uitzitten, is door dit pijnigend 
wachten meer leed gedaan dan bij een 
goede bedeling van justitie noodzakelijk is, 
aldus Piket
Piket besteedde voorts aandacht aan de re
cent verschenen nota betreffende de ali
mentatie. Hij was van oordeel dat in deze 
nota geen aandacht wordt gegeven aan de 
principiële achtergronden van hét alimen- 
tatievraagstuk. Zowel die achtergrond als 
de rechterlijke beslissingen, op basis van 
het huidige ahmentatierecht, zijn momen
teel zijns ziens weinig doorzichtig. Hij: 
vroeg de minister aan de commissie-De 
Ruiter alsnog op te dragen een onderzoek 
in te stellen naar de principiële grondslagen 
van het ahmentatierecht.

DRUGS
Evenals bij de begroting van Volksgezond
heid stelde spreker dat het Nederlands be
leid - ook internationaal gezien - ten aan
zien van drugs veel te tolerant is. Hij deed 
de suggestie om in overleg met de minister | 
van CRM de radio uitzending van Koos 
Zwart, in de „Rode Haan”, waarin beurs
berichten over de markt in drugs worden 
opgenomen, te verbieden.

H. van Spanning.

van Surinaamse en Antilliaanse zaken 
schriftelijke vragen gesteld over publika- 
ties van ruim jaar geleden in Antilli
aanse kranten ovér etfn nieuwe aanpak van 
de werkloosheid. Die aanpak zou gelan
ceerd zijn door de minister van sociale za
ken van de Antillen, R. F. Mc WiUiam en 
gabaseerd zijn op een gesprek dat deze be
windsman had met de Nederlandse minis
ter in maart 1974 te Willemstad.
Gevraagd is of minister De Gaay Fortman 
van oordeel is, dat het plan past in de struc
tuur van de meeqarenplaimen waarvoor 
reeds bedragen beschikbaar zijn en of er 
thans nadere mededelingen gedaan kunnen 
worden over de uitvoering in de praktijk.

HERINNERING
Het Tweede-Kamerhd mr. W. Scholten 
heeft dezer dagen staatssecretaris Glastra 
van Loon herinnerd aan een toezegging 
zijnerzijds, gedaan tijdens een openbare 
vergadering van de Tweede- 
Kamercommissie voor justitie in januari 
van dit jaar. Toen zei de bewindsman dat 
aanvuhing, uitwerking en overleg over het 
strafbaarstellen van het verbergen en aan 
de nasporing van justitie en pohtie onttrek
ken van minderjarigen binnen één maand 
zou worden afgerond.
Gevraagd is of de staatssecretaris kan ver
klaren door welke oorzaken hij zijn uit- 
drukkeüjke toezegging niet heeft kunnen 
waarmaken. Ook wil mr. Scholten weten 
walmeer een definitieve beslissing tege
moet kan worden gezien.

BEROEPSVISSERS
Met collega’s van SGP, KVP, W D, ARP, 
PvdA en DS’70 heeft de christelijk- 
historische fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga, minister Van 
der Stee van visserij schriftelijk gevraagd 
maatregelen te nemen ter verdere be
scherming van de bereopsvissers in de bin
nenwateren. Velen van hen blijken thans 
ernstig in de mogehjkheden voor het uitoe
fenen van hun beroep te zijn beperkt. Er 
zijn vissers, die in de wintermaanden ge
dwongen zijn door seizoenarbeid in hun 
onderhoud te voorzien.

DOORLAATBEWUS
„Het organiseren van schoolreizen en ex
cursies van jeugdigen in groepsverband 
naar West-Duitsland wordt sterk belem
merd door de beperkte geldigheid van het 
doorlaatbewijs voor klein grensverkeer”, 
aldus de Tweede-Kamerleden H. Wisselink 
en dr. R. J. H. Kruisinga (beiden CHU) in 
schriftelijke vragen aan minister Van der 
Stoel van buitenlandse zaken. Gevraagd is 
het doorlaatbewijs een langere geldig
heidsduur te geven en tevens te laten gel
den voor een groter gebied.

ONTKENNING
In antwoord op schriftelijke vragen van het 
CHU-Tweede-Kamerhd drs. G. van 
Leijenhorst en twee leden van de WD-

fractie heeft minister Van Kemenade van 
onderwijs ontkend dat dank zij de mede
werking van een schoolbegeleidingsdienst 
maatschappij-lesbrieven van de „Rooie 
vrouwen in de PvdA” op openbare scholen 
gebruikt worden. „Schoolbegeleidings
diensten”, aldus de bewindsman,,,kunnen 
hun medewerking verlenen om bepaalde 
werkwijzen ter introductie voor te dragen. 
Of een bepaald leermiddel al dan niet in de 
school gebruikt zal worden staat uitsluitend 
ter beoordeling van het bevoegd gezag van 
de school”. Volgens de minister zijn er vol
doende waarborgen geschapen tegen het 
gebruik van leermiddelen, die in strijd zijn 
met de in de lager-onderwijswet neerge
legde doelstellingen van het openbaar on
derwijs.

GEEN.PLANNEN
„Er bestaan geen plannen over een gedeel

telijke verplaatsing van het Girokantoor te 
Arnhem. Wel zullen ongeveer 165 taken 
van Arnhem worden overgebracht naar 
Leeuwarden, teneinde aldaar in overeen
stemming met een door het vorige kabinet 
genomen besluit, meer werkgelegenheid te 
scheppen”, aldus het antwoord van staats
secretaris Van Hulten van verkeer en 
waterstaat op schriftelijke vragen van 
CDA-Tweede-Kamerleden, onder wie drs.
A. D. W. Tilanus (CHU), „De overbren
ging van de taken zal per s^do niet leiden 
tot vermindering van arbeidsplaatsen in 
Arnhem”.

MEER BEGRIP NODIG
In antwoord op schriftelijke vragen van het 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
(CHU) over de kwestie van de rode vlag op 
de dag var de arbeid heeft premier Den Uyl 
geantwoord, dat er geen plannen waren om 
die vlag vanaf regeringsgebouwen te laten 
wapperen. „Het uitsteken van de rode vlag 
van een regeringsgebouw op 1 mei veron
derstelt niet alleen de instemming van een 
meerderheid van het parlement, maar te
vens meer begrip voor de rode vlag als 
symbool van een emancipatieproces dan ik 
op nationaal niveau aanwezig acht”, aldus 
drs. Den Uyl.

H.L.

CDA fracties in Senaat vragen 
af te zien van een ombudsman
Zorg over persoonsregistratie

De CDA-frakties in de Eerste Kamer heb
ben, bij monde van CHU-senator D. Rijn- 
ders, de minister van Binnenlandse Zaken 
gevraagd af te zien van invoering van het 
instituut van de ombudsman. Rijnders 
bracht deze kwestie ter sprake tijdens het 
beleidsdebat over Binnenlandse Zaken. 
Spreker ontwikkelde een aantal bedenkin
gen tegen de ombudsman zoals die in de 
Scandinavische landen funktioneert. In 
Zweden bestaat een van Nederland afwij
kende staatkundige struktuur. De ambte
naren zijn onafhankelijk omdat de minister 
niet voor hun daden verantwoording 
schuldig is aan het parlement. In Denemar
ken en Noorwegen beschikt het parlement 
niet over een klachtencommissie terwijl de 
administratieve rechtspraak er minder is 
ontwikkeld dan in ons land, aldus Rijnders. 
Hij meende dat door instelling van een om
budsman bestaande bevoegdheden aan de 
Kamers ter controle op het beleid, worden 
ontnomen, terwijl een ombudsman de re
gering nergens toe kan dwingen.
Spreker zei er de voorkeur aan te geven 
wanneer werd afgezien van de gedachte tot 
invoering van een ombudsman. Hij had 
voorkeur voor uitbreiding van de be
voegdheden van de parlementaire commis
sie voor de verzoekschriften. Deze com
missie brengt aan de Kamer verslag uit. 
Spreker vreesde bovendien een sterk poli- 
tiék accent bij de benoeming van een om
budsman.
In dit verband drong hij voorts aan op wij
ziging van de regeling van het parlemen
taire enquêterecht.

Mr, W. Scholten:

Novo onmisbaar 
vredesinstrument

„Onder de huidige machtsverhoudingen in 
de wereld is de NAVO een onmisbaar 
vredesinstrument. De CHU is niet bereid bij 
een komende kabinetsformatie het Neder
landse lidmaatschap van de NAVO ten prin
cipale ter discussie te stellen”, aldus het 
CHU-Tweede Kamerlid Mr. W. Scholten 
onlangs op een vergadering van zijn partij te 
’s-Gravenzande.
„Ik kan mij overigens niet aan de indruk 
onttrekken, dat de PvdA op haar congres 
heeft gepoogd zich los te maken van haar 
verantwoordelijkheid voor een defensie
politiek, die haar eigen ministers hebben 
ontworpen.
Het is voorts opvallend, dat op dit twee
jaarlijkse congres geen woord is gewijd aan 
de meest dringende problematiek van dit 
moment; een stijging van de werkloosheid 
tot boven de 200.000”.

STARFIGHTER
Wat de vervanging van de Starfighter be
treft zal de CHU-fractie onverkort vast

houden aan de eis, dat het nieuw te kiezen 
vliegtuig zich ook in luchtgevechten zal 
moeten kunnen handhaven en derhalve niet 
onafhankehjk is van bescherming door an
dere luchtmachten. Wanneer het kabinet 
afwijkt van de voorlopige voorkeur van 
ministers, voor de F16 - uitgesproken op 
basis van operationele kwaliteiten en 
kostenvergelijking - dan zal het sterkere 
argumenten moeten aanvoeren dan thans 
door de PvdA worden gebruikt.

VERVOLGINGSBELEID
De landelijke richtlijnen, welke het open
baar Ministerie blijkens persberichten heeft 
ontvangen ten aanzien van het vervolgings
beleid voor rij den onder invloed, ro epen het 
gevaar op, dat het door de wetgever be
oogde strengere optreden tegen drank
gebruik door automobilisten in het tegen
deel verkeert. Spoedige publikaties van 
deze richtlijnen is noodzakelijk, aldus mr. 
Scholten.

PERSOONSADMDMISTRATIE 
Rijnders wees voorts op de groeiende onge
rustheid over bedreiging van de privacy 
door de proeven in enkele gemeenten met 
een centrale persoonsadministratie en de 
invoering van een persoonsnummer. Hij 
noemde het experiment met de centrale 
persoonsadministratie enigszins griezelig 
omdat er geen wettelijke voorschriften be
staan; alleen spelregels.
De controle op de gegevens achtte Rijnders 
van het grootste belang. Hij vroeg of het 
beheer van de persoonsgegevens funktio- 
neel gescheiden wordt van het gebruik er
van. De verkregen persoonsnummers die
nen zijns inziens niet te worden uigegeven 
buiten het bevolkingsregister. De 
commissie-Koopmans heeft oprichting van 
een zogenaamde Registratiekamer voorge
steld. Wordt dit, zo vroeg Rijnders een on
afhankelijk instituut? Is parlementaire con
trole mogelijk; krijgt deze kamer een 
grondwetteUjke fundering, evenals bij 
voorbeeld de Rekenkamer.
Hij wees er voorts op dat reeds diverse 
a^ninistraties bestaan onder meer bij het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; de 
Rijkspostspaarbank en de Postcheque en 
Girodienst. Worden de reglementen van 
deze instellingen op elkaar afgestemd? 
Naarmate de voorbereiding van de wetge
ving langer duurt, neemt de ongerustheid 
toe. De voorbereiding dient zijns inziens nu 
zo snel mogelijk te worden afgesloten.

FINANCIËN
Spreker stelde een aantal vragen over de 
financiering van de groeikernen. Er moet 
hier meer zekerheid voor de betrokken 
gemeenten komen.
Over de financiën van de provincies merkte 
hij op dat deze onvoldoende zijn door de 
verminderde opbrengst uit het gemeente
lijk belastinggebied, als gevolg van de infla
tie; de voeding van het Provinciefonds is bij 
de inwerkingtreding van de Gezondheids
wet niet aaiigepast en voorts zijn de vast
gestelde uitkeringen van de Wet Uitkering 
Wegen ontoereikend.

BURGEMEESTER DEN HAAG 
Over de vacature voor de burgemeesters
post in Den Haag, merkte Rijnders op:
De fracties van de KVP, ARP en CHU van 
deze Kamer zijn ontsteld over de onsmake- 
hjke publicaties en reacties van politici en 
ook van pers over de opvolging van de heer 
Marijnen in Den Haag, n.b. zelfs al vóór de 
teraardebestelling van de overledene had 
plaats gehad.
Het respect voor de eminente figuur Marij
nen, het respect voor het leven en de dood, 
vraagt van ieder op zulke momenten een 
karaktervolle volwassen en gedistanti
eerde benadering. Deze benadering duldt 
op dat moment geen polemiek over de bin
nen te halen buit bij de vervulling van de 
helaas ontstane vacature. Onze fracties 
veroordelen de onsmakelijke inzet over de 
vacature Den Haag, van wélke zijde dan. 
ook deze inzet is gegeven.

H. van Spanning.
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Als de basis de baas is, wat betekent dat voor het 

concrete politieke denken, spreken en handelen

OPROEP TOT MEEBIDDEN, MEEDENKEN, MEESCHRIJVEN
ALS DE BASIS DE bAAS IS ...

Het woord van God, zoals dat in de Bijbel 
tot ons komt, legt beslag op heel ons leven. 
We kunnen er niet onderuit: het claimt ons. 
Het geeft leiding en richting aan ons denken 
over de mens, de maatschappij en de over
heid en bepaalt onze beslissingen. Het is 
een lamp voor onze voet en een licht op ons 
pad.
De bijbel is voor ons de geheel enige levens
bron die ons leven in al zijn facetten ook 
wat betreft het politiek denken en handelen 
geheel voor zich opeist en stempelt.
Dat betekent niet dat de juiste inzichten 
zomaar uit de bijbel zijn te plukken, er 
moet over gedacht worden, zelfs mee ge
worsteld worden, maar altijd vanuit die 
bron (Geciteerd uit: Naar een christen
democratische partij in „de Nederlander” 
van 27 april 1973).

DENKEN EN WORSTELEN
Welnu, ik wil proberen - in alle beschei
denheid en in het besef van mijn geringe 
kennis en politieke ervariiig - mee te hel
pen aan dat denken en worstelen verder 
gestalte te geven. Juist bij actuele concrete 
politieke vragen. Dat is niet eenvoudig. 
Maar, ik meen wèl hard nodig. We staan op 
onze basis maar.. . mag ik dat zeggen, soms 
lijkt het alsof men verder er maar veel bij 
laat zitten, of anders gezegd men staat, 
maar er zit te weinig beweging, visie, vaart, 
geestdrift en geestkracht in.
De buitenwereld moet onze worsteling 
merken. Waar en wanneer zet het Evange- 
he ons in beweging, waar en wanneer „hin
dert” het Evangelie ons in onze eigen plan
netjes, in onze manier van leven, in onze 
gedachten. ..
BEGIN MAKEN
We willen in dit artikel een klein begin 
maken. Ik hoop dat de bedoeling duidelijk 
wordt. Ik wü dat doen aan de hand van 
enkele voorbeelden. Overigens, misschien 
ten overvloede, niemand denke dat ik 
schrijf omdat ik er zo’n behoefte aan heb, of 
omdat ik het gevoel heb overal zo gemak- 
keHjk een antwoord op te kurmen geven. 
Maar mij bekruipt vaak het gevoel dat we 
soms te gemakkehjk spreken over de bijbel 
als een lamp voor onze voet en een licht op 
ons pad zonder dat we dat - om het in 
moderne termen te zeggen - hard maken. 
Gods Woord een lamp voor de voet, een 
hcht op het pad. Maar, wat betekent dat ten 
opzichte van de werkeloosheid, de NAVO, 
de onafhankeUjkheid van Suriname, de 
openbaarheid van inkomens of de metro 
van Amsterdam. Of... zegt men, nu ja 
maar dat staat er buiten of dat is practische 
politiek of dat__
Maar het gaat God om de gehele aarde om 
alle mensen. In het citaat, hierboven aan
gehaald, wordt gesproken van alle facetten

en tuinbouw
„Het verbod van de EEG aan de Neder
landse règering om ten behoeve van de Ne
derlandse tuinbouw een subsidie te geven 
op aardgas, zal gevolgen moeten hebben 
voor het beleid van het kabinet-Den Uyl ten 
aanzien van de vaststelling van aardgasprij- 
zen”, aldus mr. W. Scholten (CHU) dezer 
dagen in zijn toespraak voor de afdeling 
’s-Gravenzande van de CHU.
Het moet dan ook worden toegejuicht, dat 
de Gasunie - zoals vandaag bekend is ge
worden - thans voor kleinverbruikers tot 
170.000 kubieke meter de prijs van het 
aardgas heeft vastgesteld.
Mr. Scholten vroeg zich echter af, of bij deze 
prijsvaststelling voldoende rekening is ge
houden met het feit, dat niet alleen de subsi
die van 2 cent vervalt, maar ook de subsidie 
van 0,9 cent per kubieke meter, welke ver
band houdt met de restitutie van olieaccijns 
bij export, door de EEG is verboden. Dit 
element zal bij de prijsvaststelling per 1 
oktober a.s. - waimeer een nieuw contract 
tot stand komt - zeker mede een rol moeten 
spelen.
Mr. Scholten bepleitte overigens een zo 
spoedig mogelijke vaststelling van de aard- 
gasprijzen, die van 1 oktober a.s. af zullen 
werken. ,,Met het oog op zijn teeltpro- 
gramma moet de tuinder tijdig weten waar 
hij met de aardgasprijs aan toe is.”

van het leven. Er zijn geen levensterreinen 
waar God-het is Zijn wereld-niets mee te 
maken heeft.

BID-DENK-SCHRUFGROEP
Met opzet heb ik dit artikel een ondertitel 
gegeven. We moeten ons goed realiseren - 
en de resultaten van de enquête gehouden 
onder jongeren over geloof en kerk ver
sterken me in die mening - dat er veel men
sen zijn die vinden dat het bijbels getuigenis 
van Gods geboden en beloften weinig of 
geen betekenis heeft voor de wereld en. .. 
die het gevoel hebben dat velen die zich zo 
druk maken over de grondslag, altijd maar 
over God’s Woord spreken en zeggen er uit 
te leven toch in de practijk van hun leven en 
in het licht van de nood van deze wereld er 
vaak maar zo heel weinig van laten zien. 
Ik ben er van overtuigd dat het voor de 
toekomst van het CDA van het grootste 
gewicht is dat een veel groter aantal men
sen zich vanuit het Evangelie met de con
crete politieke vragen bezig houdt.
In het interview in Panorama (27-12-1974) 
met minister Pronk staat o.a. het volgende: 
. . .  in mijn eerste studiejaar werk ik lo
gischerwijs lid van de Christelijke Histori
sche Jongeren Organisatie. Dat duurde, een 
jaar. Ik ontdekte hoe conservatief, hoe inge
slapen, hoe bedeesd en volgzaam die club 
was. Heel erg, heel erg. Ik ging er uit.. . .  Ik 
kwam door wat ik uit de economie leerde 
tot de slotsom dat, als ik een fatsoenlijk 
mens wilde wezen, ik een socialist moest 
wezen.
Het is niet moeihjk om op dergelijke scherp 
geformuleerde zinnen te reageren. Maar ik 
wil liever een andere kant uit. We moeten 
deze zinnen eens op ons laten inwerken; 
In ons gebed ons afvragen waar we eigen
lijk staan ook als lid van een politieke partij. 
Misschien, sterker, moeten we ons in de 
eerste plaats afvragen hoe de verhouding is 
tussen ons politiek denken en handelen en 
ons gebedsleven. Nü ik het gebedsleven 
noem wil ik meteen aansluiten met een 
practisch voorbeeld.
DE TROONREDE EN DE BEDE
Velen waren begrijpelijkerwijs geschokt, 
toen de vertrouwde bede aan het eind van 
de troonrede ineens werd weggelaten. 
Reacties aan aUe kanten. Het spreekt van
zelf dat een dergelijke wijziging eerst in 
ruime kring moet worden doorgesproken 
maar daar gaat het me nu niet om. Waar het 
me wel om gaat is de vraag hoe onze hou
ding als christen eigenlijk moest zijn. Er 
kwamen protesten, moties en verklaringen. 
Je kreeg het gevoel dat deze bede weer 
onmiddellijk zou worden „ingevoerd” en 
als voorwaarde zou worden gesteld bij een 
opnieuw meedoen van de CHU aan het 
kabinet. Overdrijf ik?
Laat ik voorop mogen stellen dat ik deze 
bede erg niste maar tegelijkertijd vroeg ik 
me af of we ons niet voor aUes op het bid
den voor de overheid moesten bezinnen. 
Laten we eerlijk zijn. Hoevelen of hoe 
weinigen baden deze bede werkelijk mee? 
Was deze bede-nogmaals laten we eerlijk 
zijn, en dat is niet altijd gemakkelijk, niet 
voor velenen, ook christenen, tot een slot
zin geworden, een zin die betekende dat we 
de troonrede weer gehad hadden en tot de 
orde van de dag konden overgaan.
Meer dan eens ervaar ik als predikant in 
algemene dienst en zodoende niet aan een 
vaste plaats gebonden en dus vaak van 
zondag tot zondag op een andere plaats 
prekend, dat kerkgangers verbaasd zijn 
wanneer. . . eindelijk weer eens voor de 
Koningin de regering, de plaatselijke en 
provinciale overheden gebeden wordt. Ik 
kan me voorstellen dat we als leden van een 
kerk aan onze plaatselijke kerkeraad vra
gen om op de zondag voorafgaande aan of 
volgende op de opening van het parlemen
taire jaar grote aandacht te geven in de 
voorbeden aan hen die tot regeren zijn ge
roepen.
Op deze wijze zou, wat wij als een pijnlijk 
gemis en een verdrietige beslissing hebben 
ervaren kunnen leiden tot hernieuwde be
zinning; daarbij komen ook de vragen of je 
van niet-christenen mag vergen dat zij - 
tegen hun zin - of zonder dat zij zich er 
innerlijk bij betrokken voelen, mee bidden. 
Naast meebidders denk ik aan meedenkers. 
Ik wU dat onder de volgende titel trachten 
duidelijk te maken.

HINDERT ONS CHRISTEN ZUN 
ONS EM ONS PARTU 
POLITIEK HANDELEN?
Is dat een gekke vraag? Onlangs is er door

de Unievoorzitter gesproken over een 
harde lijn. Dat is politiek allemaal heel be
grijpelijk. Maar. . . als we willen leven uit 
Gods geboden wat betekent het dan poli
tiek gesproken om in ootmoedigheid de 
ander uitnemender te achten dan zichzelf? 
(PhU. 2:3). Of zeggen we dan, nou ja. .. dat 
slaat alleen op de gemeente in Philippi.
M.a.w. is een „harde” lijn voor een 
Christen
politicus nieterg moeilijk? 
het bleek dat er al een eerdere veroordeling 
geweest is - met teveel alcohol achter het 
stuur plaatsneemt zeggen we dan, wie zon
der zonde is werpe de eerste steen? Of zeg
gen we dat noblesse oblige, adeldom ver
plicht, wie een ministersportefeuüle be
heert moet ook zichzelf beheersen, of zeg
gen we allebei? Schrijven, spreken, denken 
we anders over politieke tegenstanders dan 
niet-christenen?
Als partij die in de oppositie is, ligt het voor 
de hand om vooral uit te zijn op het zoeken 
naar de zwakke plekken. De oppositie is 
van nature karig met lof. Missctiien is het 
goed wanneer wij onze volksvertegen
woordigers openlijk stimuleren om goed te 
noemen wat goed is. Hier komt de spanning 
om de hoek kijken. Elke partij wil groeien, 
volgende keer meer stemmen veroveren, 
sterker staan. Zijn we bereid, dat is dan de 
volgende vraag, ook als oppositie soms on
populaire maatregelen te steunen of voor te 
staan? Ik geef hier geen antwoorden.. .  ik 
zou dat ook vaak niet kunne, het gaat me 
om de meedenkers.
WELKE BIJBELGEDEELTEN 
SPELEN EEN ROL
Ik heb meer dan eens geiheenteleden ont
moet die met voUe overtuiging zeiden dat 
ze niemand tekort deden, iedereen het 
zijne gaven en volgens de tien geboden 
leefden. Wanneer je verder in gesprek 
kwam bleek vaak dat men öf de tien gebo
den nauwelijks kende en, al was dit het 
geval, eigenlijk nooit over de wezenlijke 
inhoud hadden nagedacht. Ik heb ook 
meeschrijvers gevraagd. Ik geloof dat het 
goed is wanneer we er eerhjk voor uit ko
men hoe bepaalde bijbelgedeelten en soms 
een enkele tekst invloed uitoefent op ons 
concrete politieke handelen. Natuurlijk, er 
liggen hier gevaren op de loer. Op de lagere 
school'hoorden we al het grapje van de 
boer die geen telegraaflijnen over zijn ter
rein wilde hebben want: des Heren goed
heid kent geen palen! Ik kan me goed voor
stellen dat sommigen een bepaalde tekst 
nooit op een bepaald probleem zouden be
trekken of er een andere betekenis aan ge
ven. Ik ben overtuigd dat het goed is wan
neer we elkaar binnen de CHU in dit op
zicht beter leren kermen. Daarom geef ik 
een voorbeeld.
DE GASTARBEIDER
Als een belangrijk hoofdstuk voor politiek
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denken en handelen wordt nog aleens 
' Leviticus 19 genoemd. Nu staat daar in vers 
32: En wanneer een vreemdeling bij u in uw 
land vertoeft, zult gij hem niet onderdruk
ken. Als een onder u geboren Israëliet zal u 
de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft, 
gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij 
zijt vreemdeling geweest in het land Egyp
te. llc ben de Here, uw God.
Mogen we hier uit lezen dat we de vreem
deling die heimelijk geen Israëliet behoeft 
te worden en dus eigen gewoonten mag 
aanhouden kennelijk de ruimte moeten la
ten zich zelf te zijn? En Gij zult hem lief
hebben als uzelf. Betekent dit concreet dat 
we gelegenheid tot ritueel slachten moeten 
geven? Ook tot het bouwen van een mos
kee? Betekent dit dat de werkeloosheid 
niet meer op hen mag drukken dan op ons? 
Dat hun huisvesting gehjk moet zijn aan de 
onze? Als dit allemaal zo is komt de vraag 
op concreet of de CHU gekenmerkt is door 
een zeer actief sociaal beleid ten opzichte 
van de gastarbeider.

ALS DE BASIS 
DE BAAS IS.. .
Bidt-denkt-schrijft u mee?
Een volgend maal hoop ik andere voorbeel
den te noemen.

Oegstgeest ds. A. de Haan.

H u l d e  a a n  T i l a n u s

De ARP heeft als derde en laatste partner de statuten van het CDA aanvaard. 
Daarmee is het CDA van een ideaal tot een feit geworden. Tot grote voldoening 
van allen, die ook in het laatste kwart van de twintigste eeuw een christen
democratische inbreng in de politiek wenselijk achten; van diegenen die niet 
versimpeld zijn tot het schema: „progressief” tegenover „conservatief”.
Dat dr. R. J. H. Kruizinga, getuige zijn bezielende redevoering ten gunste van 
het CDA te Bergen op Zoom, van deze ontwikkeling met intense voldoening 
heeft kennis genomen, is duidelijk.*)
Dat prof. P. J. A. M. Steënkamp - de Kerkvader van het CDA - alom wordt 
geprezen, is terecht.

* * *

"Voor één man moet het behaalde resultaat echter een bron van bijzondere 
voldoening zijn: mijn vriend drs. Amold Tilanus. Geen onzer heeft zo onver
schrokken, zo vasthoudend en zo principieel voor de goede zaak gewerkt als hij. 
Unievoorzitter geworden in een tijd, waarin de fracties van KVP, ARP en CHU 
verdeeld waren (kabinet-Calsl), aarzelde hij niet om in zijn eerste interview de 
.nadruk te leggen op de noodzaak van samenwerking tussen de genoemde 
partijen.
Daarna werd hij de motor van de daaruit voortvloeiende koers. Het resultaat 
was het aannemen van de bekende resolutie op de algemene vergadering van de 
Unie op 16 december 1967 te Utrecht.
Vervolgens heeft hij in de „Achttien” - als delegatielid heb ik het van nabij 
kunnen waarnemen - meer dan wie ook bijgedragen aan de bereikte resultaten. 
Zijn bescheidenheid heeft meegebracht dat zijn grote verdiensten voor de 
christen-democratie niet ten voUe zijn onderkend.
Maar ik weet zeker, dat mijn: Hiilde aan Tilanus! de gevoelens van alle 
christen-democraten weergeeft.

Dr. H. A. Schuring, Breda.
• Redevoering 3 april 1975 voor CDA in Westelijk Brabant.
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Dertig jaar Oostenrijkse Volkspartij
Een waardige herdenking in Wenen
Vorige maand vierde de Oostenrijkse tak 
van de christen-democratie in Emopa, de 
Oostenrijkse Volkspartij (OVP), haar der
tigjarig bestaan. In de woelige dagen van 
april 1945 kwamen in een sterk door de 
oorlogshandelingen geteisterd Wenen voor 
het eerst in het openbaar mannen en vróu
wen bijeen om gestalte te geven aan de 
OVP. De gedachten over de vorming van 
een nieuwe partij waren reeds lang tevoren 
tijdens het nazibewind ontwikkeld. Zodra 
het mogelijk was in het openbaar te ver
schijnen, werd in het gebouwencomplex 
van het Schottenklooster de oprichtings
vergadering gehouden.
Tijdens de viering van het dertigjarig be
staan, waarvoor vele Europese christen
democraten naar Wenen waren gereisd, 
mede om de vergadering van het politieke 
bureau van de EUCD (Europese Unie van 
Christen-democraten) bij te wonen, wer
den zeer vele herinneringen aan het voor
jaar van 1945 opgehaald. Oostenrijk heeft 
zich - evenals West-Duitsland - op zeer 
overtuigende wijze hersteld van de slechte 
positie, waarmede het uit de nazitijd te
voorschijn kwam. De eerste tien jaren on
der leiding van een gecombineerde bezet
tingsmacht van Amerikanen, Engelsen, 
Fransen en Russen. Daarna op eigen demo

cratische kracht. Eerst geregeerd door de 
OVP; de laatste jaren door een socialisti
sche meerderheid.

VIERING
De jubileumviering begon met twee kerk
diensten: een R.K. mis-en een Evangelische 
dienst. De verhoudingen in Oostenrijk zijn 
kermelijk nog niet zover, dat een zodanige 
herdenkingsdienst een gecombineerde k an  
zijn met een oecumeitisch karakter. Geme
ten aan het aantal kerkgangers in de Evan
gelische dienst is de invloed van dit volks
deel in de_OVP niet groot.
Daarna vond in dezelfde zaal, waar de op- 
richtingsbijeenkomst werd gehouden, een 
feestelijke bijeenkomst plaats. Spreker was 
onder meer de partijvoorzitter dr. Karl. 
Schleinzer. Hel geheel werd op verrukke
lijke wijze muzikaal onüijst door het Wener 
strijkkwartet „Jozef Haydn”, welke, hoe 
kan het anders, delen uit het strijkkwartet 
opus 76, nr. 2 van Haydn speelde.
Na afloop was er een receptie met buffet in 
de Hofburg, het voormalige keizerrijk pa
leis. In de kapel van dit in oorsprong goti
sche bouwwerk zingen iedere zondagmor
gen van oktober tot jiuii de Wiener San- 
gerknaben de Heilige Mis. Voorts bevindt 
zich in dit gebouw de beroemde Spaanse

Rijschool met de even beroemde Lippisa- 
ner Schimmelhengsten. Hoewel zonder 
zang en paarden was het een erg aardige 
ontinoetiagsavond, waarop een groot deel 
van het kader van de OVP ook aanwezig 
was.

VERBONDENHEID
De volgende ochtend werd de, wat wij als 
CHU-ers algemene vergadering noemen, 
gehouden. Behalve redevoeringen, onder 
meer over het Congresthema „Wir sind für 
die Zukunft gerüstet”, werd op deze druk 
bezochte vergadering onder • meer een 
technisch zeer knap samengesteld over
zicht - in beeld en geluid - van geschiedenis 
en plaats van de OVP in de Oostenrijkse 
samenleving gepresenteerd. Het politieke 
veld van de OVP wordt de laatste jaren in 
steeds sterkere mate gericht op de verbon
denheid met de christen-democratie in ge
heel Europa. Toch maakt de partij de in
druk thans in het bijzonder nog door twee 
denkstromen te worden beheerst: één die 
zich met name richt op verzet tegen het ook 
in Oostenrijk veld winnende socialisme 
(het communisme speelt als partij in Oos
tenrijk geen rol van betekenis) en één die 
met name plaats en taak van Oostenrijk als 
zelfstandige natie benadrukt.

hl het Salzburger-Programma, dat de partij 
in september 1972 heeft aangenomen en 
dat ik onze CDA-programmamakers

gaarne ter lezing aanbeveel, in het bijzon
der ook de paragrafen over de betekenis 
van het gezin, komt deze laatste stroming 
in de slotparagraaf duidelijk naar voren. 
„Wir blauben an i e  Zukunft Österreichs. 
Das Österreich von mórgen soll eine Zen- 
trumschöpferische Tatigkeit, ein Erho- 
lungsroman in Europa und eind Stützpunkt 
der internationalen Verstandigung sein”.

TOEKOMST
In oktober van dit jaar worden in Oosten
rijk algemene verkiezingen gehouden. De 
OVP zal bij die verkiezingen hopelijk aan 
de meerderheid van de kiezers kunnen 
duidelijk maken, dat zij klaar is voor de 
toekomst. Wij wensen onze bijzonder gast
vrije Oostenrijkse vrienden veel succes in 
deze verkiezingsstrijd toe.
Op de burenvergadering van de EUCD 
werd veel aandacht besteed aan de poli
tieke ontwikkelingen in Portugal. Grote 
zorg bestaat in christen-democratische 
kmg over de vraag of Portugal na de ver- 
Idezingen werkelijk een vrij en democra
tisch geregeerd land zal zijn. Een delegatie 
van de UECD was tijdens deze verkiezin
gen als waarnemer in Portugal.
Andere gespreksthama’s waren de ontwik
kelingen in het Middellandse Zeegebied, de 
economische situatie in West-Europa en 
vraagstukken van vrede en veiligheid.

Scholten.

De interparlementaire Unie te Colombo

CENTRALE PUNT WAS door drs. D, F, van der Mei, lid Tweede Kamer

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Beging april vond in Colombo (Sri Lanka) 
de vooijaarsconferentie van de 
Interparlementaire Unie plaats. Deze con
ferentie (die ik als Nederlandse parlementa
riër bijwoonde), diende ter voorbereiding 
van de najaarsconf erentie, die in september 
aLLonden zal wordra gehouden.

Sri Lanka is ons meer bekend onder de 
naam Ceylon. In 1972 werd de naam Cey- 
lon officieel veranderd in: Republiek van 
Sri Lanka.
In het begin van de 16e eeuw kwamen de 
Portugezen op Ceylon. Vanaf het begin van 
de 17e eeuw werden de Portugezen gelei
delijk aan door de Nederlanders verdre
ven. Tegen het einde van de 18e eeuw zijn 
het de Engelsen, die de Nederlanders ver
joegen. In 1948 verkrijgt Sri Lanka zijn 
onafhankehjkheid binnen het Britse Ge
menebest.
De regering van Sri Lanka wordt geleid 
door mevrouw Bandaranaike, die behoort 
tot de zgn. Sri Lanka Freedom Party (een 
democratisch-socialistische beweging). In 
haar regering zitten ook Communisten.

HERINNERING
Gedurende ons korte verblijf viel het ons 
op hoeveel er op Sri Lanka nog aan Neder
land herinnert. Om een enkel voorbeeld te 
noemen: We brachten een bezoek aan een 
kerk. Deze kerk behoorde tot de zoge
naamde Dutch Reformed Church. In en 
buiten het kerkgebouw waren o.a. vele 
grafzerken met Nederlandse opschriften. 
AUes keurig onderhouden.
Verder komen er nog heel veel Neder
landse namen voor. Er is zelfs een vereni
ging, waarvan men slechts lid kan zijn in
dien men in z’n afstamming van Nederlan
ders aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Wat de relatie met ons land aangaat is het 
goed op te merken, dat Sri Lanka binnen 
het Nederlands ontwikkelingssamen- 
werkingsbeleid behoort tot de algemene 
concentratielanden (landen waarop de Ne
derlandse bilaterale hulpverlening wordt 
geconcentreerd).
Met deze laatste opmerking komen we 
vanzelf bij de economische situatie van Sri 
Lanka terecht. Het eüand behoort tot de 
armste en dus sterk afhankelijke landen in 
de wereld. In de rede, waarmee mevrouw 
Bandaranaike het Congres van de IPU 
opende klonk dit ook zeer duidelijk door. 
Enerzijds wees zij op datgene wat in haar 
land nagestreefd werd en bereikt was op 
’t gebied van sociale en economische her
vormingen, maar anderzijds benadrukte zij 
de zeer sterk nadelige invloed die van de 
sterk gestegen importprijzen en van de rela

tief lage prij zen voor Sri Lanka’s exportpro- 
dukten uiting op de mogelijkheden om de 
biimenlandse situatie in sociaal en econo
misch opzicht te verbeteren.
De invloed, die van dit internationaal eco-, 
nomisch krachtenveld uitging op de eco
nomie van Sri Lanka karakteriseerde zij als 
economisch kolonialisme.

HOOFDZAAK
Wat de. conferentie zélf aangaat: de hoofd
zaak van het werk speelde zich, zoals ge
bruikelijk, af in de verschillende commis
sies. Zelf heb ik deelgenomen aan het werk 
in de Economische en Sociale Commissie. 
Het centrale punt van discussie werd daar 
gevormd door de ontwikkelingssamen
werking.
Door verschillende landen waren hierover 
korte memoranda opgesteld. Zij werden 
door de indieners toegericht, waarna de 
discussie begon, die uiteinderijk leidde tot 
een ontwerpresolutie. Deze resolutie zal 
z’n definitieve vorm op de najaars
vergadering in Londen ontvangen. Mijner
zijds werd de volgende bijdrage aan de dis
cussie geleverd:

BELANGRIJKER
„In de internationale politiek en met name 
in de internationale economische betrek
kingen speelt de ontwikkelingssamen
werking een steeds belangrijker rol.”
De problemen van heel veel ontwikkelings
landen zijn in het bijzonder door de oliecri
sis verzwaard. Ook gémdustraliseerde lan
den hebben te lijden van de gevolgen van 
de oliecrisis, de inflatie en grote werkloos
heid. De oplossing van de problematiek 
van de ontwikkelingslanden wordt door de 
nadelige ontwikkeling van de wereld
economie extra bemoeilijkt.
Indien één ding boe langer hoe meer duide
lijk wordt, dan is het wel, dat, sterker dan 
ooit, de noodzaak tot uiting komt van de 
erkenning van de wederzijdse afhankelijk
heid van ontwikkelingslanden en geïndus
trialiseerde landen. Bovendien gaan we ons 
ook sterker dan ooit realiseren dat de op
lossing van deze veelomvattende interna
tionale economische problematiek een 
zaak van generaties is. Dat neemt niet weg, 
dat alle betrokken landen bereid moeten 
zijn zich een maximale inspanning te ge
troosten om inderdaad die groeiende pro
blematiek verantwoord tegemoet te tre
den.
Wanneer ik naar mijn eigen land kijk dan 
zou ik willen zeggen, dat mijn land - 
rekening houdend met zijn betekenis in de 
wereld van vandaag - er in de afgelopen 
jaren naar heeft gestreefd een voorhoede-

positie in te nemen op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking. De omvang 
van de hulp die ons land geeft is daarvan 
een voorbeeld (in 1975 0,86 procent BNP 
(Bruto Nationaal Produtó), oplopend tot 
1,25 procent BNP in 1978).
Het is niet mijn bedoeling om met deze 
cijfers aari te geven hoe tevreden wij over 
ons beleid zijn, maar wèl dat mijn land zich 
steeds bereid heeft getoond de ont- 
wikkelingssamenwerkingsproblematiek als 
een integrerend bestanddeel van ons totale 
Nederlandse beleid te zien.
Ik zou mij vervolgens wfllen concentreren 
op een paar punten.
Multinatioiials: In het memorandum van de 
Tqechoslowaakse delegatie wordt gesteld, 
dat „supranationale monopolies, die voort
gaan met ’t mtoefenen van macht over be
langrijke onderdelen van de economie van 
ontwildseringslanden en wier aktiviteit een 
bedreiging vormt voor de nationale 
souvereiniteit van deze landen, een nega
tieve invloed hebben op de ontwikkeling 
van hun nationale economieën.
Naar mijn mening wordt in deze opvatting 
uitsluitend de nadruk gelegd op negatieve 
kanten, die aan de multinationals uiteraard 
te ontdekken zijn. Zij hebben daarentegen 
ook sterke positieve kanten. In dit verband 
zou ik mijn landgenoot prof. Tinbergen, 
wereldberoemd econoom, willen citeren. 
In een rapport, dat ruim een half jaar gele
den van zijn hand verscheen, stelt hij - en ik 
ben het volledig met hem eens: 
„Multinationale ondernemingen hebben 
veel meer verbindingskracht en efficiency 
getoond dan regeringen en hebben aan- 
zienlijkbijgedragen tot een nieuwe interna
tionale arbeidsverdeling.”
Tenslotte stelt Tinbergen dan: 
„Multinationale ondernemingen hebben 
natuiuJijk voorkem voor zoveel vrijheid als 
zij kunnen bereiken, en regeringen en vak
bewegingen trekken zoveel mogerijk als zij 
kunnen profijt van de multinationale 
ondernemingen. Deze werking blijft de 
belangrijkste bron van de welvaart. Zij 
dient in verschillende opzichten te worden 
omgebogen, maar zij is hard nodig. We 
moeten hopen, aldus Tinbergen, dat de be
trokken partijen meer door constructieve 
ideeën dan door doctrinaire en destructieve 
ideeën gemotiveerd zullen worden.”
Ik vind dit een bijzonder evenwichtige en 
wijze benadering van het vraagstuk van de 
multinationals.
Alleen op die manier is dit vraagstuk op een 
verantwoorde wijze tot een oplossing te 
brengen.
Het tweede punt, waarover ik iets zou wil
len opmerken betreft: The Charter of Eco

nomie Rights and Duties of States, De laat
ste Algemene Vergadering der Verenigde 
Naties heeft dit handvest aanvaard. Die 
aanvaarding vond niet met algemene in
stemming plaats, (120 stemmen vóór, 6 
stemmen tegen en 10 onthoudingen). Ne
derland heeft zich onthouden. Deze 
stemmingsuitslag bepaalt in sterke mate de 
practische betekenis van dit Handvest. 
Indien ik afzie van de vraag of de prakti
sche betekenis van het Handvest groot of 
klein is, dan is het m.i. toch goed over een 
paar punten iets te zeggen.
- Wat de regeling van de nationalisatie- 
geschUlen betreft vind ik het onjuist, dat de 
mogelijkheid om de hulp van een intematio- 
nale rechterlijke of arbitrale instantie in te 
roepen is uitgesloten.
- Met betrekking tot de grondstofprodu- 
cerende landen zegt het Handvest, dat deze 
zich in producentenorganisaties mogen or
ganiseren. Het zou logisch geweest zijn, in
dien daartegenover ook het recht erkend 
zou zijn van de grondstoffenconsumerende 
landen om zich te verenigen in 
consumentenorganisaties. Dat recht wordt 
door het Handvest in feite uitgesloten. 
Dat vind ik onjuist.

KRITIEK
En zo is er meer in het Handvest, waarop 
kritiek mogelijk is.
Daarom betwijfel ik of dit Handvest een 
grote bijdrage kan leveren aan de interna
tionale economische samenwerking.
Het derde pimt, waarbij ik even zou willen 
stilstaan betreft: de grondstoffenproblema- 
tiek. In ons land is men steeds voorstander 
geweest van het sluiten van grondstoffen
overeenkomsten. De noodzaak hiertoe is 
sterker geworden na de oliecrisis. Door de 
oliecrisis is de betekenis van het aanhouden 
van voorraden sterk toegenomen. Niet al
leen voor de olie, maar eveneens voor an
dere grondstoffen is het aanhouden van een 
voorraad van groot belang. Tevens zal 
daarbij een minimumprijs een rol moeten 
spelen. Voorraad en minimumprijs vormen 
elementen, die kunnen bijdragen tot meer 
evenwichtige verhoudingen op de
grondstoffenmarkten.
Het is bekend, dat er thans gewerkt wordt 
aan deze ideeën van voorraad en minimum
prijs in de sector van de grondstoffen. Ook 
uit een oogpunt van infiatiebestrijding op 
wereldschaal en van een betere
investeringsplanning in de grondstoffen- 
producerende landen lijken mij dit aan
trekkelijke gedachten.” Aldus mijn bij
drage aan het debat in de bijeenkomsten 
van de IPU.

Van der Mei.
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Spreidingsbeleid met vraagtekens
Presligezaak of effecivolle operatie ? d o o r  t s k e  s io i is e r -T e g e ia a r

Vrijwel van meet af aan betrokken 
bij alle ontwikkelingen rond het 
spreidingsbeleid, bijwoonster van 
vele vergaderingen aan dit onder
werp gewijd, voldoe ik graag aan het 
verzoek van de redactie van dit blad 
een persoonlijke visie hierover te 
geven. Om mijn taak t.o.v. de 
beleidsadvisering op dit terrein goed 
te kunnen verrichten heb ik in de 
loop van de tijd gesprekken gevoerd 
met woordvoerders van actie
groepen, met hoofden van over te 
plaatsen diensten, met bestuurders 
op allerlei niveau. Oorspronkelijk 
was mijn plan dit ook te doen uit
monden in een zo gedegen mogelijk 
artikel waarin alle zaken nog eens op 
een rijtje werden gezet, argumenten 
pro en contra op hun waarde afge
wogen, hoofd- en bijzaken werden 
gescheiden. Dit nu ga ik niet doen. 
Het is niet meer nodig, het is in de 
afgelopen jaren en maanden door 
meer deskundigen al uit ten treure 
geschied en bovendien heeft de re
gering thans haar voornemen be
kend gemaakt het spreidingsbeleid 
vrijwel ongewijzigd door te voe
ren. Eén zaak is wel gewijzigd, al
thans duidelijker geworden; het zal 
een spreiding zijn op basis van 
vrijwilligheid: niemand kan tegen 
zijn of haar zin gedwongen worden 
zich elders te vestigen.

VRIJWILLIGHEID
De bonden vinden dat een overwinning; ik 
zet daar ook al vraagtekens bij. Immers wat 
betekent die zgn vrijwilligheid. Allereerst 
heeft de regering twee grote slagen om de 
arm gehouden^ n.1. ten eerste moet het getal 
der weigeraars niet zo groot zijn, dat een 
dienst niet meer kan fungeren; dan, zo stelt

de regering, moet de zaak opnieuw beke
ken worden. Een goed verstaander weet 
wat dat bekijken inhoudt. Ten tweede 
houdt de regering zich het recht voor zeer 
gespecialiseerde diensten bemand door, 
voor hun werk in lange jaren opgeleide 
vakmensen, voor te schrijven in zijn geheel 
tenminste voor twee jaar zich te laten 
spreiderr Voor die ambtenaren
specialisten dus geen vrijwilligheid. Dat 
wat de voorwaarden van rijkswege betreft. 
Nu de andere zijde, die van de ambtenaren 
zeU. Wat betekent voor hen vrijwiUig kie
zen. Dat zij ook NEE mogen zeggen. Dat is 
prachtig in theorie. Dan wordt er voor hen 
in ’s rijksdienst een andere passende, 
overeenkomstige functie gezocht en als die 
gevonden wordt kunnen zij daarin weer 
hun ambtelijke carrière vervolgen. We
derom zet ik daar vraagtekens bij. Voor 
velen van hen immers, vooral de iets oude
ren, zal zo’n passende overeenkomstige 
functie nauwelijks gevonden kunnen wor
den. In al die jaren dat spreiding in de lucht 
hing is de arbeidsmarktsituatie in het wes
ten verslechterd, zeer verslechterd, baan
tjes bij de rijksoverheid liggen niet meer 
voor het opscheppen, vooral niet voor hen 
die al een paar stapjes op de ambtelijke lad
der waren opgeklommen. Vindt men voor 
hen zo’n funktie niet - en wie kan garande
ren dat dit wèl lukt - dan geen nood, zo luidt 
’t verhaal, dan immers is er voor hen de 
wachtgeldregeling. Wachtgeld betekent in 
wezen zonder werk zijn, zonder emplooi, 
uitgerangeerd ter zijde afwachten. Bete
kent ook dat hun verdere loopbaan voorlo
pig en veelal voorgoed is afgesneden, be
tekent ook dat velen van hen niet aan een 
normaal pensioen toekomen, daar wacht- 
geldjaren slechts voor de helft meetellen en 
bovendien gefixeerd op het eindniveau dat 
zij hadden bereikt ten tijde van him NEE- 
zeggen tegen de spreiding. Is dit dan nu nog 
een vrijwillige keuze? Dit waren zo wat 
opmerkingen rond die ,,overwinning’’ van 
de bonden.

DE GEVALLENEN

t
TER GEDACHTENIS

„Give peace in our time, oh Lord. 
(The Book of Common Prayer)

De vrede wilt ons geven
smeken wij U, o Heer,

De vrede wilt ons geven
bidden wij U steeds weer.

Uw vrede wilt ons geven
en Uw gerechtigheid,

De vrede wilt ons geven,
vrede in onze tijd.

De vrijheid wilt ons schenken
smeken wij U, o Heer, 

Vrijheid die wij gedenken
in dank en tot Uw eer,

In vrijheid laat ons leven
en in rechtvaardigheid. 

Tot vrijheid maak ons waardig
en dienstig t’ allen tijd.

Ons Koninkrijk bewaren
vragen w’ U, Jesu Heer, 

De Koningin wilt sparen
bidden wij U steeds weer. 

Uw Koninkrijk laat komen
dat ons van zorg bevrijdt, 

. De natie en Oranje
tot Uwen dienst bereid.

Geef kracht om te beschermen
het erfdeel dat Gij gaf. 

Geef kracht Heer en betrouwen
wees onze steun en staf. 

Geef kracht aan onze handen
wanneer de rede faalt,

Ak oorlog moet ontbranden .
Gij onze koers bepaalt.

Tot heerlijkheid wilt brengen
hen die gevallen zijn,

De eeuw’ge rust wilt schenken
hun ziel na angst en pijn.

De vrijheid en de vrede
geef Heer, in onze tijd. 

Laat koninkrijk en krachten
zijn tot Uw heerlijkheid.

Maassluis, Mei 19nu.
de Geus.

d o e l -m id d e l

In de kop van deze bijdrage vermeld ik de 
woorden prestigezaak of effectvolle opera
tie. Dit vormt voor mij de kern van de zaak. 
Velen, waaronder ook ikzelf, vonden des
tijds het spreidingsbeleid een goede zaak. 
Zo’n beleid zou kunnen bijdragen aan een 
betere verdehng van lusten en lasten in tal 
van opzichten over het gehele land. Het 
brengen van individuele offers dat ermee 
gepaard zou gaan, zou ruimschoots opwe
gen tegen het zegenrijk effect voor aUen. 
Dat werd beoogd, dat werd ook onder- 
bouwd door studies en onderzoekingen 
dienaangaande. Inmiddels echter zijn de ja
ren voorbij gegaan, is de gehele sociaal- 
economische ontwikkeling zodanig gewor
den, dat sterk betwijfeld moet worden, of 
dit beleid nu nog werkelijk effectvol zal 
zijn.
Effectvol in ruimtelijk opzicht, effectvol in 
werkgelegenheidsopzicht, effectvol in to
tale leefbaarheidsaspecten. Voor velen 
staat vast, dat een hernieuwde actuele 
doel-middel analyse zou aantonen dat deze 
effecten niet bereikt zullen worden; in- 
t^endeel het kon wel eens zó zijn dat niet 
alleen geenszins bereikt wordt wat oor- 
spronkehjk de bedoeling was, doch dat ook 
datgene wat thans zinvol fungeert ernstige 
schade oploopt. Voortgaande verpaupe
ring van de steden, verergering van de 
werkloosheid in bepaalde landsdelen, ver
dere aantasting van de mogelijkheden tot 
een verantwoord ruimtelijk beleid, zijn zo 
enkele van die schadelijke effecten. Nog
maals, dat alles, terwijl geen enkele garan
tie kan worden gegeven dat thans de winst 
van de gehele operatie beduidend groter 
zal zijn dan het verlies. Kan niet, schrijf ik, 
omdat daartoe een terugdraaien naar de 
oorspronkelijke doelsteUing nodig zou zijn 
geweest om op basis daarvan een grondige 
doel-middel studie te verrichten. Vandaar 
dus mijn vraag of dit gehele beleid niet 
eerder in de prestigesfeer thuishoort dan in 
de verantwoorde beleidssfeer.

JEUGD
Tenslotte nog een aspect dat naar mijn me
ning veel en veel te weinig de aandacht 
heeft en waarvoor het ook nu nog steeds 
niet te laat is.
De regering heeft gesproken, we hoeven de 
kop niet in het zand te steken we weten dat 
dit betekent dat de zaak doorgaat. In de 
praktijk zullen vele ambtenaren al of niet 
met vreugde, al of niet gesteund door hun 
familie, wel (moeten) kiezen voor mee
gaan. Dat is hun beslissing, hun individuele 
beslissing. Velen van hen echter zijn ge
trouwd, hebben wat grotere kinderen, 
hebben een echtgenote. Over hen wou ik 
het even hebben. Die kinderen gaan naar 
school of hebben al een baanije. Verande
ring van school betekent vaak voor de kin
deren een jaar verlies; andere boeken, an- 
‘dere methoden, ander schoolklimaat.
Dat is vervelend, maar te overkomen. Zijn 
de kinderen al wat groter, doch nog wel 
thuisgebonden, dan studeren zij of werken. 
De studerenden moeten er achter zien te 
komen of zij hun studies elders kurmen

voortzetten. De werkenden moeten ernstig 
twijfelen of zij elders een baan of baanije 
kumen vinden. Thuisgebonden schreef ik; 
dat heeft twee redenen, ten eerste kunnen 
zij financieel vaak nog niet op eigen benen 
staan, ten tweede zijn zij daar psychisch 
nog niet geheel en al aan toe. Hier weegt de 
verantwoording van de ouders zwaar. Mijn 
vraag is nu welke regeling wordt getroffen 
voor die studerenden die elders hun studie 
niet kunnen voortzetten en dus hier finan
cieel in staat moeten worden gesteld niet 
meer thuisverzorgd te leven. Hoe staat het 
met de voorzieningen voor de werkende 
jeugd onder hen? Een van de m.i. zeer 
tragische aspecten van de ernstige werk
loosheid is die onder de jeugd. Het door 
zich te laten spreiden mee te werken aan 
die werkloosheid van je eigen kind of kin
deren is geen licht offer, is eigenlijk een 
vraag die niet gesteld mag worden.

VROUWEN
En dan de vrouwen. We leven in 1975, 
vrouwenzaken, emancipatiebeleid aller
wegen manifestaties, beschouwingen, bro
chures. Wat betekent het voor al die vrou
wen - en dat er echt zeer velen - die, ge
huwd met te spreiden ambtenaren, straks 
hun baantje of baan moeten opgeven om 
elders vermoedelijk duimen te gaan zit
ten draaien. Wat wordt er voor hén gedaan, 
is wederom mijn vraag. Het zich als werk
loos te mogen laten inschrijven staat mis
schien nog niet eens vast, omdat hier de al 
dan niet „vrijwUligheid” van hun ontslag in 
het geding is. In de streken, waarheen zij 
gaan, komen zij waarschijnlijk niet meer 
aan de slag. In het gunstigste geval tijdelijk 
en op een veelal lager niveau. Zij krijgen 
wellicht (hopelijk) een half jaar lang een 
WW-uitkering. Daarna komen zij niet, net 
als de werkloze mannen in aanmerking 
voor een WWV-uitkering gedurende twee 
jaar; dus is voor hen de koek op. Slechts in 
het vrij uitzonderlijke geval waarin zij zelf 
een salaris genoten van tenminste 75% van 
dat van hun man, komen zij eventueel wél 
voor zo’n vervolguitkering in aanmerking. 
Van hen wordt dus ook wel een groot offer 
gevraagd. Of denkt de regering toch wel 
aan hen, worden ook voor hen regelingen 
getroffen. Ik las daar nog niets over. Kan en 
mag een regering zonder meer van de echt
genotes van te spreiden ambtenaren vragen 
zich willoos mee te laten spreiden, erkent 
mén hun recht van spreken, recht op eigen 
ontplooiing, recht om mede te mogen be
slissen.
Dat zijn van die aspecten uit het jaar van de 
vrouw, waartegen ik, in een 'eerder daar
aan gewijde bijdrage in dit blad, stel
ling nam. Theorie ook hier is aardig, maar 
wat betekent emancipatiebeleid hier in de 
praktijk?

Voor een regeling van de beide door mij 
genoemde problemen, die van de jeugd en 
die van de vrouwen, is het, ondanks de 
thans gevallen besUssingen nog steeds niet 
te laat. Mits men althans in regerings
kringen, in het parlement, in de vakbonden 
en elders in deze mannenmaatschappij, het 
opbrengt aan hen te denken, iets voor hen 
te doen, hun stem te geven en mede te laten 
spreken.

Den Haag, april 1975

Christen-democratische studiedag 

in Den Haag
De Christen-democratische fractie van het Europese Parlement zal op dinsdag b 
en woensdag 7 mei in Den Haag (Binnenhof, Rolzaal), onder voorzitterschap 
van de heer H. A. Lücker, fractievoorzitter, haar studiedagen houden.
De thema’s zijn:
Landbouw

- evolutie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en doeltreffendheid van 
de mechanismen - rapporteur, de heer M. Vetrone (Italië),

- problemen en voorstellen in verband met de aanpassing van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid - rapporteur, de heer L. Martens (België),

- specifieke aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - rapporteur 
de heer I. Früh (Duitsland).

Sociale vraagstukken
- huidige toestand van de vakbeweging in de landen van de Gemeenschap - 

rapporteur, de heer R. Pêtre (België),
- de christelijke partijen en de christelijk ge'inspireerde vakbonden en sociale 

organisaties - rapporteur, de heer G. Bersani (Italië).

Aan deze studiedagen zal o.a. deelgenomen worden door de Nederlander 
ing. P. J. Lardinois, EEG-landbouwcommissaris, die op 6 mei het debat zal 
openen.
De opening van de werkzaamheden geschiedt in aanwezigheid van de heren 
mr. A. A. M. van Agt, minister van justitie en mr. W. F. de Gaay Fortman, 
minister van binnenlandse zaken.
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Nieuws over CDA-publikaties
Opnieuw besteedt de redactie van „De Ne
derlander” aandacht aan publikaties van 
het CDA op plaatsehjk en regionaal niveau.

CDA-GRONEMGEN
CDA-Nieuws is een communicatie-blad 
voor CDA-Groningen en het eerste num
mer zo stelt de redactie- is wat klein geble
ven. Men wil een vast aantal rubrieken en 
geeft in het blad een goed overzicht van de 
adressen. Voorzitter J. Ploeger van CDA- 
Groningen schrijft het voorwoord in het 
blad en vertelt dat het een druk jaar was. 
Met tevredenheid kan men terugblikken op 
de verkiezingen voor de leden van de ge
meenteraad, het CDA nam toe van 17,6% 
tot 19,9% maarniet niet genoeg voor de 9e 
zetel in de raad van de gemeente Gronin
gen.

Al met al, een uitbouw van het CDA is een 
eerste vereiste, aldus voorzitter Ploeger.

Secretaris P. H. van Glansheek neemt de 
rest van het hlad voor zijn rekening, en hij 
levert allerlei wetenswaardigheden over 
zaken en personen, van belang voor de le
zers.
Het periodiekje is nog bescheiden, maar als 
informatiebron toch niet te missen.

CHU-ZEELAND
CHU-Zeeland hield op 10 april jaar
vergadering en zond een jaarverslag rond 
aan de leden. Dat is een zeer goede opzet. 
Wie herinnert zich niet de plaatselijke en 
regionale bijeenkomsten van CHU- 
organen, waar de secretaris een jaarverslag 
alleen maar opleest? Een jaarverslag vaak, 
doorspekt met eigen commentaar, niet te 
pruimen zo saai. Dit is wat anders. Omdat 
papier duur is, moest men wel kort en bon
dig zijn en dat is de leesbaarheid zeer ten 
goede gekomen. Bovendien zakehjke ge
gevens in cijfers en verkiezingsuitslagen

van de provincie in percentages en zetels. 
Een financieel verslag en tenslotte de 
adressenlijst van aUe Zeeuwse kiesvereni
gingen. Als alle provincies dat eens zelf 
deden, was er nauwehjks een unieboekje 
meer nodig.

CDA-DORDRECHT
Dordrecht’s CDA kent een Informatie Bul
letin, dat een bijdrage wil leveren tot een 
gemeenschappelijk doel, de vorming van 
een CDA, door iedereen in deze stad er bij 
te betrekken. De redactie van het bulletin 
schrijft dat zij het op prijs zou stellen reac
ties te mogen ontvangen naar aanleiding 
vandeinhoud. Welnu, de Nederlander geeft 
graag zijn mening. Het bulletin is duide
lijk, bevat namen en adressen, een jaar
overzicht, een beschouwing over CDA- 
landelijk, een bezinning op de plaatselijke 
situatie na de verkiezingen. Opmerkelijk is 
hoe de SGP-afgevaardigde in de gemeente

raad deelneemt in het fractie-overleg van 
de gezamenhjke confessionele groeperin
gen, die overigens niet als CDA in de raad 
zitten, maar als ARP/CHU en KVP. Er wa
ren nogal wat mutaties nadat deze dames 
en heren in eerste instantie gekozen waren. 
Eén werd burgemeester, een der dames 
moest wegens gezondheidsredenen bedan
ken. Het wel en wee van de fractie wordt op 
zakelijke wijze in het bulletin verslagen. 
Een uitstekend initiatief, er zijn nog veel 
CDA-fracties die zoiets nog niet eens heb
ben.

CDA-WAGENINGEN
Ook uit Wageningen ontving de redactie 
van De Nederlander weer de Appèl-krant. 
Daar deze krant al werd besproken, laten 
wij het graag bij de vermelding, dat men 
letterlijk aan alles heeft gedacht dat nodig is 
te wordeii vermeld.
De redactie van De Nederlander zendt de 
ontvangen kranten rond, zo gaat de krant 
van Wageningen naar Groningen, van 
Dordrecht naar Zeeland etc., zodat men 
wellicht hieraan nog iets heeft voor eigen 
werkwijze.

V. D.

Open brief aan Tweede-Kamerfractie CHU

„Neem verantwoorde beslissing"
Aan de leden van de CHU Tweede Kamer
fractie

Het is voor mij en velen met mij een gewel
dige teleurstelling, dat reeds gedurende uw 
werkbezoek aan Groningen op vrijdag 11 
april j.1. er enige leden waren, die hun me
ning inzake de herindeling duidelijk lieten 
blijken.
De motivering hiervoor was volgens de 
weergave in de pers onzes inziens erg po
ver en zelfs zeer kleinzielig te noemen.
Het ene kamerlid spreekt over zijn persoon
lijke wens de kleine samenlevings
verbanden te willen handhaven, daarbij 
aanhalend, dat het verschil in mentaliteit 
voor hem mede een rol speelt; een ander 
kamerlid wil twee havens in twee gemeen
ten, omdat hij het sneu vindt om een ge
meente als Uithuizermeeden, gezien de 
medewerking van genoemde gemeente, 
thans teleur te moeten stellen en de Eems- 
haven bij Delfzijl in te delen.
Het is voor mij en anderen met mij een 
onbegrijpehjke zaak geworden, wat in deze 
regio nu de hoofdmoot is; gaat het nu om 
voorzichtig in een porseleinkast rondwan
delen zonder maar iets te beschadigen of 
iemand op de tenen te trappen, of gaat het er 
om in deze regio, met voorbijzien van even
tuele emotionele gevoelens, die een ont- 
wikkehng in de weg staan, de hand vast aan 
de ploeg te slaan en hier uit te halen wat erin 
zit. Daarvoor is nodig een vaste, sterke- 
hand, die aUeen gevormd kan en moet wor
den door één sterke gemeente, die aUe no
dige krachten kan aantrekken op het ge
wenste hoge niveau om hieraan te werken; 
een gemeente, die qua techniek, administra
tie en financiën een vuist kan maken om 
deze ontwikkeling te beginnen en wel op 
zeer korte termijn.
Als men begint om de kool en de geit te 
sparen en overal rekening mee gaat houden, 
zonder aandacht te schenken aan het doel 
waar het om gaat, dan kunnen we gerust dit 
alles vergeten en is het geïnvesteerde kapi
taal een weggegooid kapitaal. ,
De mogelijkheid door één der kamerleden 
uitgesproken om dit alles met elkaar door 
gemeenschappelijk regelen te verwezen
lijken is een fantasie-gedachte, die niet 
stoelt op de werkelijkheid.
Het is een onmogelijke zaak om de giganti
sche taak, die hier ligt - de ontwikkeling van 
de industrialisatie rond de Eemshaven - na 
gemeenschappelijke regelingen te gaan be
heren door een samenwerking tussen het 
Havenschap en een veelheid van gemeen
ten.
Men heeft deze moeilijkheid ook reeds 
meerdere keren onderkend en dan denk ik 
aan de brieven van de Provinciale Planolo
gische Commissie van Groningen aan b. en 
w. van Appingedam, Bierum en Delfzijl d.d. 
28 september 1967 en 11 juni 1968 waarin 
ze o.a. uitspreekt dat ze het als een gevaar 
ziet, dat inplaats van één centrum, 4 centra 
tot stand komen, die afgezien van de dou- 
bliues geen van aUe tot een behoorlijk 
niveau kunnen komen. Verder schrijft ze: 
„De gedachten-fasering doet voorts tekort 
aan eisen van de planologische grondslagen 
voor de vestiging van een Eemshaven, na
melijk aansluitingen van de woon
bebouwing t.b.v. de toekomstige werkne
mers bij een bestaand centrum van enige 
allure.

Om die reden dient allereerst te worden 
gestreefd naar een samengroeien van Ap- 
pingedani en Delfzijl tot een stad met een 
nieuw stedehjk centrum.
Een krachtige ontwikkeling in deze regio is 
alleen mogehjk door samenbundelen van 
enige gemeenten en daarbij is dringend 
noodzakeüjk dat een definitieve beslissing 
wordt genomen omtrent de structurering 
van dit gebied.”

Raad van advies voor de Ruimtelijke Orde
ning zegt in de aan de Tweede Kamer voor
gelegde nota 17 februari 1969: „Het is van 
belang dat de lokale bestuursstructuur mede 
wordt aangepast aan de schaal waarop zich 
de ruimtehjke ontwikkeling voltrekt, zij 
dient berekend te zijn op de zware eisen die 
het aan de lokale overheid stelt op bestuur
lijk - technisch en administratief gebied”. 
Rapport Eemshaven van het Provinciaal 
Bestuur 1967: „Hierbij moet de ontwikke
ling van Delfzijl en van de Eemshaven wor
den beschouwd als één geïntegreerd com
plex van zeehavenactiviteiten.
Het ligt voor de hand, dat wat alle nodige 
voorzieningen betreft één gemeente voor

dit gebied dé eenvoudigste oplossing zou 
bieden”. * * *
Geachte kamerleden, deze grepen uit de 
vele gedurende de. laatste jaren gemaakte 
opmerkingen weergegeven door officiële 
instanties geven naar mijn mening duidelijk 
weer op welke wijze men een mogelijkheid 
ziet om de uitgevoerde plannen van de 
overheid: een zeehaven te creëren aan diep 
water, daarmede onze concurrerende plaats 
in het geheel van de nabij liggende zeeha
vens te handhaven en ruimte te scheppen 
om de spreiding van gevestigde en nog te 
vestigen industrieën verder tot ontwikke
ling te brengen.
Wat het runnen van de beide havens en het 
industriahsatiebeleid betreft is dit in goede 
handen van het Havenschap, doch voor de 
taak die er daarnaast nog overblijft is het 
beslist en dringend noodzakelijk, dat er één 
sterke gemeente komt in deze regio, die 
zonder het verües van tijd door diverse 
besprekingen, vergaderingen in commissies 
en/of gemeenschappelijke regelingen, een 
krachtig financieel slagvaardig beleid kan 
voeren.

Alleen op deze wijze kan deze regio vol
doen aan de gestelde verwachting en daar er 
reeds te lang gewacht, is op het vaststellen 
van de gewenste structuur voor dit gebied 
wil ik fier bijzonder op aandringen doch 
niet zonder eerst aUe dingen nog eens op een 
rij te zetten.

De ontwikkeling van deze regio eist een 
sterke gemeente, wetend dat een gemeente 
van plm. 40 tot 40.000 inwoners zich zelf 
kan handhaven.
De ontwikkeling van de Eemshaven is al
leen mogelijk als deze samen met de haven 
van Delfzijl onder één noemer met het Ha
venschap wordt geëxploiteerd.
Het zou een onmogelijke zaak worden om 
aan de ene kant de zeehaven Delfzijl met de 
gemeente Delfzijl te exploiteren en aan de 
andere kant de Eemshaven met Uithuizer
meeden.
Stap af van gevoehgheden en emoties en 
neem een verantwoorde beslissing, niet in 
het belang van de ene of andere gemeente, 
doch in het belang van de gehele regio en 
zelfs in het belang van het gehele land. 
Delfzijl

Hoogachtend,
P. K. Mulders, 
lid Unieraad, bestuurslid 
Kamerkring Groningen, 
voorzitter CDA-raadsfractie Delfzijl.

Emancipade:

U n i e k e  m a n i f e s t a t i e

wens: het medium film oftewel video heeft 
veel deelnemende organisaties geïnspi
reerd tot een visuele presentatie van haar 
aktiviteiten. Heel boeiend, levendig en sti
mulerend.

Vooral voor de vrouw die wel eens wat 
anders wil doen, dat alleen maar de boel - 
maar niet uitsluitend voor haar - is de 
Emancipade van 20 mei tot 8 juni, de 
unieke manifeslatie in de Juliana-, 
Merwede- en Margriethal van de Konin
klijke Nederlandse Jaarbeurs in Utrecht. 
Voor mannen, vrouwen, jongens en meis
jes, die geïnteresseerd zijn in de 
emandpatie-ontwikkelingen van de laatste 
en van de komende jaren, - en wie is dat 
niet? - dit niet-commerciële evenement, 
verdeeld in acht hoofdmoten: arbeid, scho
ling, leven en welzijn, wonen, derde we
reld, kerk/vrede, politiek en vrouwen
organisaties.
Op dinsdag 20 mei zal als opening een esta
fette worden gehouden, waarbij uit iedere 
provincie van Nederland atleten naar 
Utrecht spurten, elk met een letter van de 
woorden EMANCIPADE ’75.
Om half elf ’s morgens is de opening, waarbij 
het woord zal worden gevoerd door me
vrouw mr. Tineke Schilthuis, commissaris 
van de koningin in Drente en door me
vrouw ir. NeUien de Ruiter, voorzitter van 
het Nationaal Comité Internationaal Jaar 
van de Vrouw. De Emancipade is een van 
de projekten van dit comité.
Dagelijks van 10 tot 6 uur (ook in de week
ends) en op donderdagavond tot 10 uur, 
kan men op de Emancipade vertoeven.
De mogelijkheid bestaat uw kind of kinde
ren ter plaatse over te laten aan professio
nele lei^ters, maar men wordt verzocht dit 
alleen te doen wanneer in de eigen 
kennissen- of famihekring geen opvang 
mogelijk is. Het aantal bedjes en stoeltjes is 
niet onbeperkt, laat staan de schone broe

ken. De juffen zullen met de kinderen aan
trekkelijke kindervoorstellingen bijwonen. 
Er zijn zelfs levende (ongevaarhjke) dieren. 
Moeder mag er niet bijblijven; ze moet de 
Emancipade op. En dat zal haar niet be-

OP ZEEPKIST
Op het politiek plein zijn politici met klin
kende namen te zien en te spreken. De 
dames len van den Heuvel, Liebeth den 
Uyl, Els Veder-Smit en Neelie Smit-Kroes. 
De heren Kruisinga, Andriessen en Aan- 
tjes.... om er maar een paar te noemen. U 
kunt ze herkennen aan de zeepkist waarop 
ze staan. En anders vindt u ze in het poli
tieke (bruine) kafé.
Vrouwen Oriënteren zich in de Samenle
ving; afgekort de VOS-cursussen hebben 
als doel de vrouw zich bewust te maken van 
de situatie waarin zij leeft. Informatie over 
deze kursussen voor zussen die verder wil
len kijken dan hun neus lang is, wordt ge
geven in de sector Scholing, waar zelfs een 
„drempelvreeskursus” aan de orde komt.

THEMA’S
Een aantal dagen tijdens de Emancipade zal 
aan een bepaald thema worden opgehan
gen. Er komen een jongeren-, een 
consumenten- en een gezinsdag, een dag in 
het teken van vrouw en wetenschap, vrouw 
en sociale wetgeving, abortus en vrede. 
Ook op toneel-, kabaret- en filmgebied is 
heel wat te beleven. De Nieuwe Komedie 
en het Konsumententoneel spelen, Cobi 
Schreyer en Natascha Emmanuels zingen, 
er zijn oude en nieuwe füms te zien. Trou-

Mr. Piket reikt te Parijs 

erevlag uit
Mr. F. H. Piket (CHU) reikt op dinsdag 6 
mei de erevalg van de raad van Europa uit 
aan de stad Parijs.
Een commissie van de raad van Europa, 
waarvan mr. Piket lid is, heeft besloten dat 
aan een aantal steden (waaronder Parijs en 
Deventer) voor hun internationale ver
diensten in de Europese zaak de erevlag zal 
worden uitgereikt.
Bij de uitreiking te Parijs door senator mr. 
F. H. Piket zullen verschillende Franse au
toriteiten aanwezig zijn.

i'

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Siaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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CHU kamerleden en statenleden 

bezoeken Zeeland
Op vrijdag 2 mei 1975 zullen een aantal 
CHU leden van de Ie en 2e kamer en van 
de Zeeuwse Staten een bezoek brengen aan 
een tweetal Zeeuwse gemeenten nl. Goes 
en Middelburg.
I. Samenstelling van de delegatie
Deze delegatie is als volgt samengesteld; 
leden tweede en eerste kamer:

1. Dr. R. J. H. Kruisinga, fractievoorzitter 
van de CHU fractie in de tweede ka
mer, oud-staatssecretaris van volks
gezondheid en milieuhygiëne en van 
Verkeer en Waterstaat

2. Mr. W. Scholten, CHU tweede kamer- ’ 
Kd, oud-staatssecretaris van financiën

3. H. Wissehnk, CHU tweede kamerlid
4. Mr. F. H. Piket, CHU eerste kamerlid, 

waarnemend fractie-voorzitter van de 
CHU eerste kamerfractie

5. J. de Swart, fractiemedewerker van de 
CHU tweede kamerfractie. De vol
gende leden van de CHU fractie in de 
Staten van Zeeland

6. H. Eversdijk, fractievoorzitter CHU 
statenfractie

7. P. G. van den Bosse, CHU statenlid
8. E. Ph. Nieuwkerk, CHU statenlid
9. H. Schot, CHU statenlid

10. J. Ventevogel, CHU statenlid. An de 
delegatie is tevens toegevoegd:

II. Drs. F. Burger, voorzitter van de CHU 
kamerkring Zeeland. Tijdens het be
zoek aan Goes zullen twee CHU raads
leden zich bij het gezelschap voegen te 
weten:

12. J. P. G. van Oyen, voorzitter CHU 
raadsfractie

13. B.M. van Nieuwenhuize CHU raadslid 
Tijdens hetbezoekaanMiddelburg zul
len eveneens twee CHU raadsleden 
aanwezig zijn, namehjk:

12. M. L. Almekinders, voorzitter CHU 
raadsfractie

13. Mr. J. C. Peeck, CHU raadslid

2. Programma
10.00 uur: ontvangst door het gemeente
bestuur van Goes op de televisietoren te 
Goes. Gesprek met het college van Burge
meester en Wethouders van Goes betreffen
de de Goese situatie.
15.00 uur: ontvangst door het gemeente
bestuur van Middelburg op het stadhuis te 
Middelburg. Gesprek met het college van 
burgemeester en wethouders van Middel
burg.
19.30 uur: Persgesprek in het restaurant 
„Nederlands Koffiehuis”, markt, Middel
burg
3. Uitnodiging
De regionale pers wordt gaarne uitgeno
digd om deze dag de delegatie te vergezel
len en deel te nemen aan het persgesprek na 
afloop van de bezoeken aan Middelburg en 
Goes.
4. Informatie
Voor nadere informatie: H. Eversdijk, 
Kerklaan 37, Heinkenszand, tel. OllOó- 
1385.

Veilig zwemwater, overal
De rol die vervuild zwemwater speelt b ij, 
het overbrengen van besmettelijke ziekten 
heeft de Europese Commissie ernstig be
ziggehouden. Nu heeft zij de Raad van Eu
ropese Ministers voorgesteld een richtlijn 
aan te nemen, opdat het zwemwater in de 
Gemeenschap aan minimale kwaliteits
eisen zal voldoen. Het gaat in deze richtlijn 
om het zee- en rivierwater.
De vervuiling daarvan kan een weerslag 
hebben op de belangen van meer dan één 
lidstaat, ofwel omdat de verontreiniging de 
nationale grenzen overschrijdt, ofwel om
dat de onderdanen van een aantal lidstaten 
vooral de toeristen - de gevolgen van zo’n 
vervuiling kunnen ondergaan op de plaat
sen die ze bezoeken. Van de richtlijn zijn 
het therapeutisch gebruik van water en het 
water in zwembaden uitgesloten.

Het EG-actieprogramma voor het milieu 
bepaalt onder meer, dat kwaliteitsdoelen 
voor het milieu moeten worden vastgesteld 
en dat een reeks kenmerkende grootheden 
dient te worden vastgelegd voor de ver
schillende toepassingen en functies van het 
water, met name voor zee- en zoet water 
waarin gebaad en gezwommen wordt. 
Gebleken is dat in depnationale wetgevin
gen van de lidstaten geen bepalingen voor
komen van dezelfde reikwijdte en techni
sche inhoud als die welke nu in de ontwerp- 
richthjn staan.

IN NEDERLAND
Zo zijn bijvoorbeeld in Nederland alge
mene leidraden vastgesteld voor de beoor- 
dehng van de kwahteit van het zwemwater 
door een commissie van de organisatie 
voor toegepast wetenschappelijk onder
zoek TNO. Een tweede rapport is opgesteld 
door de Gezondheidsraad. Daarin is aan
bevolen de plaatsen waar gebaad wordt 
in te delen in drie kwaliteiten al naar gelang 
van een plaatsehjke inspectie en een chemi
sche en bacteriologische analyse van het 
water.

Een tijd geleden heeft de Commissie van de 
Fransen een ontwerpdecreet ter informatie 
ontvangen, waarin de fysische, chemische 
en microbiologische kenmerken voorko
men van als zwemwater dienend zoet wa
ter. Na ontvangst van dit document heeft 
de Commissie haar voornemen kenbaar 
gemaakt een ontwerp-richtlijn voor te stel
len en de artikelen over de kwaliteit van het 
zeewater in badzones samen te vatten (een 
badzone is de plaats waar het zwemwater 
zich bevindt).
In de ontwerp-richtlijn stelt de Commissie, 
dat het belang van een, algemeen onder

zoek naar de zogeheten omgevings
voorwaarden van de badplaats moet wor
den onderstreept. Letterlijk zegt de Com
missie: „Het onderzoek der omstandighe
den stroomopwaarts van stromend zoet 
water en de milieu-omstandigheden voor 
stilstaand zoet water (meren) of van het 
zeewater moet nauwkeurig worden uitge
voerd en herhaald met het oog op het op
stellen van geografische en topologische 
gegevens, het volume en het karakter van 
alle vervuilende of potentieel vervuilende 
afvalstoffen en de invloed daarvan als func
tie van de afetand ten opzichte van het des
betreffende water”. Het risico van toeval
lige verontreiniging moet eveneens worden 
beoordeeld.

AANDACHT
Aanbevolen wordt de grootste aandacht te 
besteden aan een veelvuldige bemonste
ring. „Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan plaatsen waar de baddichtheid 
een gemiddelde waarde van tienduizend 
personen per gestrekte kilometer strand of 
oever overschrijdt; in dit geval wordt een 
intensiever bemonsterings- en analysepro- 
gramma overwogen”.
De Commissie wil geen algemene regel stel
len voor het aantal bemonsteringspimten. 
In een groot aantal gevallen zal de capaci
teit van het onderzoeklaboratorium een 
beperkende factor vormen. In de recreatie
gebieden met een grote bevolkingsdicht
heid en van grote uitgestrektheid mag de 
afstand tussen de bemonsteringspunfen 
hooguit twee kilometer bedragen.
In de ontwerp-richtlijn staan de parameters 
voor het water hoogst nauwkeurig om
schreven. De hdstaten moeten aUe maatre
gelen treffen opdat de kwaliteit van het 
zwemwater in overeenstemming wordt ge
bracht met de grenswaarden zoals die met 
behulp van de kenmerkende grootheden 
zijn vastgesteld. Dat moet binnen acht jaar 
na het van kracht worden van de richtlijn 
gebeuren. De hdstaten zorgen zelf voor de 
bemonstering. De ontwerp-richtlijn geeft 
referentie-analyseermethoden aan. Labo
ratoria die andere methoden gebruiken 
moeten zich ervan vergewissen dat de door 
hen verkregen resultaten gelijkwaardig zijn 
aan die welke de referentiemethoden ople
veren.
Volgens het ontwerp wordt een comité in
gesteld voor het aanpassen aan de jongste 
stand van de techniek van de richtlijnen 
met betrekking tot de waterkwaliteit. Dit 
comité zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van de hdstaten, voorgezeten door een ver
tegenwoordiger van de Europese Commis
sie.

Op zaterdag 31 mei in Amersfoort

c h j O CHJ(Vstudiedag over 
Europese christen
democratische 
partijvorming

■

De Christelijk-Historische Jongeren-Organisatie houdt op zaterdag 31 mei in 
Amersfoort een studiedag over het onderwerp Europese christen-democratische 
partijvorming. De Commissie buitenland van de CHJO onder voorzitterschap van 
mr. Jearmette Stegeman-den Engelse is al geruime tijd met dit onderwerp bezig, 
mede ih verband met de discussie hierover m zowel de Europese Unie van Chris- 
ten-Democraten als de EUJCD, waarin de jongerenorganisaties zijn vertegen
woordigd.
De vraag is, welke koers de Europese partij zou moeten voorstaan. Geen eenvou
dige zaak voor wie bedenkt dat de CDU erin zit, de Conservative Party, maar 
ook de veel progressievere Christelijke Volkspartij van België en de Nederlandse 
CDA-partners.
Daarom een CHJO-studiedag, waarbij ook anderen van harte welkom zijn. Restau
rant De Oude Tram, tegenover het station, is de plaats van handeling, 10 uur 
het aanvangsmoment. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Bon
(opsturen naar CHJO-secretariaat, Juweelstraat 77, Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 01720-74708).

Ik kom wel/niet naar de studiedag Buitenland.
Stuur mij de nadere gegevens.

NAAM:

ADRES:

LEEFTIJD:

(Handtekening)

Zo denk ik 
er over

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

W AAROM  EEN R28?

Vervelend al die vogels op het rieten dak. 
Nog even en dat oude dak is kapot gekrabd. 
Laten we d’r een baal stro in de buurt zet
ten, misschien dat het afleidt. Zou het? Tus
sen Utrecht en Amersfoort wordt thans 
verder gewerkt aan de omstreden Rijksweg 
28, als nieuwe verbinding tussen Oudenrijn 
en Hoevelaken. De drukte op de bestaande 
route wordt te groot, wordt gezegd, en zo’n 
nieuwe weg zou de zaak ontlasten (1).
Welke andere argumenten zouden hier
voor nog zijn?
2. Autoverkeer blijft toenemen.
3. Nieuwe mogehjkheid voor doorgaand 

verkeer.
4. Het „verkeer” maakt te veel gebruik 

van sluiproutes.
5. Om aan het werk te blijven.
6. Om de natuur dichterbij te brengen.
Nader bekeken:
1. ’t Heeft nog nooit goed geholpen. De 

weg die tien jaar geleden werd ontlast 
door een andere is weer even druk als 
voorheen. De overlast komt nu van 
twee kanten i.p.v. één. Waimeer moet 
dan R 28 zelf ontlast worden via een 
superweg enz? Heel Nederland bedek
ken met asfalt is ongewenst; ergens 
moet er een kritiek punt zijn, waarop er 
teveel wegen komen. Mogelijk zijn we 
dit punt al gepasseerd.

2. Dat is in elk geval achter de feiten aan 
lopen. Is zo’n toename werkelijk ge
wenst? Een zwaar gesubsidieerd en be
voorrecht systeem, als dit, wil inder
daad nogal eens uit de hand lopen. 
(Verkeersslachtoffers worden n.1. gro
tendeels door ons aUen betaald via zie
kenfondsen en andere middelen. Ver
plaatsing van b.v. scholen en

verpleegtehuizen t.g.v. autoverkeer 
worden niet door de veroorzaker be
taald). Het autosysteem heeft een inge
bouwde onveiligheid (de mens). Is een 
groot aantal slachtoffers werkelijk aan
vaardbaar?

3. Aangezien de huidige route dan over- 
bhjft voor regionaal verkeer, betekent 
dit dat er in de nieuwe route onderweg 
tussen Utrecht en Amersfoort geen en
kel kruispimt hoeft te zijn en zeker niet 
zo overmaats als thans gepland. Rond
wegen zijn er veelal voor doorgaand 
verkeer. Reeds nu is zo’n route aanwe
zig, n.1. via Hilversum (R 27, R 1).

4. Klopt. Men hoort over lange afstand 
ook niet per auto, maar hoofdzhkelijk 
per spoor te reizen. Deze R28 zou dus ’n 
nieuwe sluiproute worden. Helaas is bij 
Utrecht CS de ontvangst van mensen 
die per fiets naar de trein komen, lang
zamerhand verslechterd, ondanks via- 
dukten e.d. Meer als vijand dan als (mi- 
heu)vriend wordt men ontvangen via 
omwegen, extra stoplichten, hekwer
ken, verbodsborden en het ontbreken 
van voldoende stalling binnen 5 minu
ten van de trein. Verbetering zou eerst 
hier gewenst zijn.

5. Nutteloos werk als dit is inflatiebevor- 
derend en ongewenst. I.p.v. verruimend 
zou de uitwerking verlammend zijn. 
Herstel van fietsroutes zou beter zijn.

6. Er wordt een enorm groot stiik natuur 
vernield, zowel door de weg zelf, als 
door uitlaatgassen en lawaai. De natuur 
komt gemiddeld verder weg, terwijl ook 
verderop de natuur door extra auto’s 
meer bedorven kan raken.

Utrecht ing. Hendrik Venema.
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Eerste indicatief meerjarenprogramma bestrijding 
waterverontreiniging
In de bouw van rioolwaterzuiveringsin- 
richtingen en de aanleg van transportlei
dingen en gemalen zal de komende vijfjaren : 
ƒ 2 miljard moeten worden geïnvesteerd. 
Verder zal er met het maken van nieuwe 
aansluitingen op rioleringen en het aanpas
sen en vervangen van bestaande een be
drag van ƒ 1,3 miljard gemoeid zijn. Dit 
blijkt uit het indicatief meerjarenpro

gramma 1975 - 1979 (IMP) voor de be
strijding van de verontreiniging van het 
oppervlaktewater, dat de regering heeft 
aangeboden aan het parlement. In dit rap
port wordt een overzicht gegeven van de 
huidige stand van zaken en worden ook de 
maatregelen aangëgeyen voor de komende 
vijf jaren. Het IMP vormt een overkoepe
ling van alle regionale en provinciale activi-
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teiten op dit gebied en beoogt ook de coör
dinatie tussen deze plannen te bevorderen.
Het rapport gaat er vanuit dat het opper
vlaktewater een goed leefmilieu moet 
vormen voor dieren en planten en dat het 
geschikt moet zijn als „grondstof” voor de 
bereiding van drirrkwater en voor andere 
doeleinden zoals de landbouw en de re
creatie. Voor de daartoe noodzakelijke 
verbetering van de waterkwaliteit geeft het 
IMP een richtinggevend programma van 
maatregelen. Ui^angspunt hiervoor is on
der meer dat het beleid moet zijn gericht op 
voorkoming of bestrijding van de vervui
ling aan de bron en dat de kosten in beginsel 
ten laste van de vervuiler moeten komen.

GELEIDELIJK
Zeer veel aandacht zal in de komende vijf 
jaar worden besteed aan de bestrijding van 
de waterverontreiniging door stoffen die 
niet of maar voor een deel in een 
rioolwaterzuiveringsinrichting kurmen 
worden tegengehouden. Dat zijn hoofdza
kelijk afvalstoffen van de industrie. Het 
doel is de lozing van deze schadelijke stof
fen zo spoedig mogelijk geheel te voorko
men. Een lozingsverbod voor bepaalde 
doffen zal geleidelijk worden ingevoerd 
omdat met de ombouw van bestaande be- 
drijfeinstaUaties enige tijd gemoeid is. 
Hiervoor worden saneringsprogramma’s 
opgesteld. Aan nieuwe bedrijfsinstaMaties 
worden nu al zodanige eisen gesteld dat de 
lozing van schadelijke stoffen wordt voor
komen.

VOORTGANG
Uit het indicatief meerjarenprogramma 
bhjkt dat de bestrijding van de waterveront
reiniging door biologisch afbreekbare stof
fen al goede voortgang heeft gemaakt. 
Deze stoffen worden verwijderd in riool- 
waterzuivermgsinrichtingen. In totaal zijn 
er nu 518 rioolwaterzuiveringsinrichtingen 
in gebruik. Voor de periode 1975 t/m 1979 
wordt de bouw voorzien van 118 nieuwe 
zuiveringsinrichtingen, terwijl 59 zuUen 
worden uitgebreid. De totale capaciteit van 
de zuiveringsinrichtingen zal met 9,5 mil
joen inwonerequivalenten (i.e.) toenemen 
tot ruim 20 miljoen i.e. De gezamenlijke 
capaciteit van de zuiveringsinrichtingen 
van bedrijven zal in dezelfde periode ver
dubbelen tot 2,5 miljoen inwonerequiva
lenten.
De rioolwaterzuiveringsinrichtingen wor
den meestal gebouwd en geëxploiteerd 
door provincies, zuiveringsschapen en wa
terschappen. De lasten hiervan worden op

de lozers van afvalwater verhaald door 
middel van de bekende zuiveringsheffing.

HEFFINGEN
In het nu aangeboden programma wordt 
ook op de problematiek rond het bestaande 
heffingensysteem gewezen. Zoals bekend 
wordt bij de berekening van de heffing uit
gegaan van een gemiddelde woningbezet- 
ting van3,5. Tegen deze toepassing van een 
gemiddelde vervuiling per woonruimte - 
die groot administratief voordeel biedt - 
zijn de laatste tijd nogal veel klachten ge
hoord van kleine gezirmen en alleenstaan
den, met name bejaarden.
Onlangs is een advies over deze problema
tiek uitgebracht. Om op redelijk korte ter
mijn een aantal van de grootste knelpunten 
weg te kunnen nemen, worden in dat ad
vies maatregelen voorgesteld die binnen 
het kader van de wet kurmen worden ge- 
reahseerd. Deze maatregelen zijn o.m.:
- de vervuilingswaarde per woning wordt 
teruggebracht tot 3 i.e., dit in verband met 
de gedaalde gemiddelde woningbezetting;
- voor alleenstaanden kan de vervuilings
waarde op aanvraag op 1 i.e. worden ge
steld.
Deze wijzigingen zouden per 1 januari 
1976 kurmen worden ingevoerd. Intussen 
wordt het onderzoek naar een meer doel
matig systeem voortgezet. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden voor kleine lozers 
aan een koppeling aan het waterverbruik. 
Dit systeem kan tot verdere differentiatie 
en tot een efficiëntere administratieve 
verwerking leiden. Omdat daarbij nog een 
aantal problemen moet worden opgelost en 
bovendien de wet gewijzigd moet worden, 
zal eventuele invoering pas over enkele ja
ren kurmen geschieden.

AFHANKELIJKHEID
Overigens wordt in het IMP opgemerkt dat 
het resultaat van de Nederlandse maatrege
len ook afhankelijk is van de voortgang bij 
de bestrijding van de waterverontreiniging 
in het buitenland. De kwaliteit van een aan
tal Nederlandse wateren wordt namelijk 
aanzienlijk beïnvloed door het rivierwater 
dat over de grens komt. Daarom zal grote 
aandacht moeten worden besteed aan het 
treffen van „waterdichte” internationale 
regelingen.
Het aangeboden indicatief meerjarenpro
gramma is het eerste milieuprogramma van 
deze aard. Volgens de wet verontreiniging 
oppervlaktewateren moet voortaan elke 
vijf jaar een dergelijk programma worden 
opgesteld.
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Commentaar CHU-fractie op nota inkomensbeleid:

KABINET DEN UYL STELDE BELANGRIJKE 
BESLISSINGEN WEDEROM UIT
„De regeringsnota over het inkomensbe
leid stelt op een aantal belangrijke punten 
teleur. Dit wordt in het bijzonder veroor
zaakt, doordat het kabinet-Den Uyl be-' 
langrijke beslissingen wederom heeft uitge
steld. Dit leidt tot grote vaagheid van de 
nota. Hier wordt een tekort aan regeer
kracht weerspiegeld” . Aldus het commen
taar, dat dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 
van de CHU-fractie in de Tweede Kamer, 
mede namens zijn fractie gegeven heeft op 
de dezer dagen verschenen regeringsnota 
„Inkomensbeleid”.

In de huidige economische situatie met 
sinds na de oorlog ongekende hoge werk
loosheid en een ongekend niveau van fail
lissementen, met name in kleinere bedrij
ven, is regeerkracht juist zo nodig. 
Alhoewel dr. Kruisinga het op zich geluk
kig vond, dat binnen het kabinet-Den Uyl 
een compromis gevonden werd wat be
paalde onderdelen van de nota betreft, be
treurde hij het, dat de nota zo laat kwam. 
„Niet valt in te zien hoe het kabinet nu nog, 
gelet op de noodzakelijke serieuze parle
mentaire behandeling, tijdig het wetgevend 
kader dat zo essentieel is, wil realiseren”, 
aldus dr. Kruisinga.
De wetgeving zal immers tot stand moeten 
komen op basis van de discussie tussen de 
kamer en de regering, op basis van het ge
meen overleg. ,,Het gaat uiteindelijk om 
wetgeving, om wettelijke maatregelen. 
Maar het hjkt nauwelijks mogelijk, dit tijdig 
te realiseren.”

POSITIEF
De CHU staat volgens dr. Kruisinga positief 
tegenover het realiseren van een mogelijk

heid voor werknemers een bijdrage te ver
krijgen in mede door hun inspanning ver- 
k r^ e n  aanwas van vermogen bij een on
derneming, waar die mede door hun in
spanning is tot stand gekomen. „De inte- 
rimnota inkomensbeleid is echter met 
name ook in dit kader teleurstellend”, al
dus dr. Kruisinga.
„Bij een wezenlijke aanpak van het pro
bleem van de vermogensaanwasdeling zijn 
beslissingen noodzakelijk ten aanzien van 
geldontwaarding en winstbegrip; de vraag 
waarover het rendement wordt berekend, 
het beheer van de gelden en het tijdstip van 
indiening van de noodzakelijke wets
ontwerpen. Op geen van deze punten is 
thans duidelijldieid verkregen.”
In alle besprekingen van de interim-nota 
inkomensbeleid hebben de uitspraken van 
de regering over de vermogensaanwas
deling grote aandacht gekregen. „Een ge
kozen systeem voor zijn inkomensbeleid 
noemt het kabinet-Den Uyl: vermogens
aanwasdeling. Wat is het feitelijk? Het 
heeft evenwel met de gesuggereerde in- 
houd van dit begrip nauwelijks iets tot in 
het geheel niets te maken” , aldus dr. Krui
singa in zijn commentaar namens de 
christelijk-historische Tweede-Kamer- 
fractie. ,,In feite lijkt het het meest op een 
extra-heffing op de vennootschaps
belasting” .

„SLECHTE ZAAK”
Volgens de christelijk-historische fractie
voorzitter zullen, als hij het geformuleerde 
in de nota goed begrepen heeft, de kapitaal
intensieve bedrijven in het bijzonder wor
den belast. ,,Dit zal voor de economie van 
Nederland, vooral in de huidige slechte

economische situatie ook voor de werk
gelegenheid een slechte zaak zijn. 
De kapitaalintensieve bedrijven hebben 
bovendien de gemakkelijkste mogelijkhe
den naar het buitenland uit te wijken. Ze 
zuilen dat dan ook doen.”

ERG WEINIG
Dr. Kruisinga vroeg zich af of gelet op de 
geringe einduitkomsten bij de door de rege
ring gedachte opzet van de VAD er niet 
gesuggereerd wordt dat één groep, name
lijk de werknemers, blij zal zijn, maar dat 
de blijheid eigenlijk betrekking heeft op 
een dode mus of een lege dop. „De resulta
ten lijken immers voor de individuele 
werknemers erg weinig te zullen opleve
ren”.
Het is voorts reëel om te veronderstellen 
dat de dreigende bestemmingsheffing met 
name een negatieve uitwerking zal hebben 
op de kapitaalintensieve bedkijven, met 
ruune wat betreft hun bereidheid tot inves
teren. „Dit laatste betekent aantasting van 
de werkgelegenheid, en dus grotere werk
loosheid” , aldus dr. Kruisinga.

TELEURSTELLEND
Uiterst teleurstellend vond de christelijk- 
historische fractievoorzitter de mededeling 
in de regeringsnota, dat de regering voor 
het beheer van de uitgedeelde winsten 
denkt aan de stichting van een groot natio
naal fonds. „De CHU kan dit niet anders 
zien dan als machtsconcentratie.
De CHU vraagt zich af waar het kabinet nu 
blijft met zijn plan voor het spreiden van 
macht” , aldus dr. Kruisinga. Hij wees er op, 
dat de plannen van het kabinet slecht in

overeenstemming te brengen zijn met de 
visie van het CNV, in welke visie de CHU 
zich wel kan vinden.
In zijn commentaar merkte dr. Kruisinga 
op, dat de regeringsnota nauwelijks of in 
het geheel geen aandacht besteedde aan de 
volgende vragen, buitengewoon belangrijk 
wat betreft een verantwoord inkomensbe
leid:
- hoe beoordeelt de overheid de functie 

van inkomen, dat wordt of is bespaard 
tegenover de functie van inkomen dat 
wordt of is geconsumeerd,

- hoe beoordeelt de overheid de bijzon
dere functie en de positie van bespaard 
inkomen in de risicodragende sfeer,

- hoe beoordeelt de overheid en hoe verdi
sconteert ze inkomens in verschillende 
leeftijdfases,

- hoe waardeert de overheid bij het 
inkomensbeleid de positie van 
inkomensgenieters in de relatie van dit 
inkomen tot de variatie in de voor
zieningen in de sociale zekerheid en de 
pensioensfeer.

UITERST VAAG
De christelijk-historische fractievoorzitter 
zei in zijn commentaar de mening te zijn 
toegedaan, dat de regeringsnota 
inkomensbeleid uiterst vaag is over de in
komens bij land- en tuinbouw en bij 
midden- en kleinbedrijf. ,,De inkomens in 
deze sectoren, die vaak in de buurt van het 
minimumloon liggen, staan onder zware 
druk”, aldus dr. Kruisinga. Hij vond dat 
juist nu in deze sectoren, in het kader van 
een verantwoord inkomensbeleid, iets zal 
dienen te gebeuren. „De CHU zal bij de 
behandeling van de regeringsnota in de 
Tweede Kamer er op aandringen, dat in 
deze sectoren wat gebeurt” , aldus dr. Krui
singa.

H.L.

Geweldig probleem:

Koppeling VAD aan fiscale winst
door; mr. W. Scholten, lid Tweede Kamer

Het kabinet-Den Uyl roept geweldige pro
blemen op door een vennogensaanwasde- 
ling (VAD) voor werknemers in beginsel te 
koppelen aan de fiscale winst.
Het fiscale winstbegrip is immers voor ge
heel andere doeleinden ontwerpen dan het 
overhevelen van een stuk ondernemings
vermogen naar de werknemers. Het fiscale 
winstbegrip gaat bovendien nog steeds uit 
van het gulden is gulden beginsel. Bij het 
huidige tempo van geldontwaarding is dit 
een onrechtvaardige basis voor verdeling 
van reële vermogensgroei.
Ik heb sterk de indruk, dat het kabinet-Den 
Uyl ook de technische problemen verbon
den aan het hanteren van het fiscale winst
begrip voor de VAD onderschat.
Daarbij denk ik aan zaken als fiscale een
heid, deelnemingsvrijstelling tegenover 
vaste inrichting, de positie van beleggings
maatschappijen en de vraag wat fiscaal als 
gestort kapitaal op aandelen blijft gelden.

GROTE ZORGEN
De uitwerking, die aan het begrip over
winst zal worden gegeven - en die wij nu 
nog niet kennen - is essentieel. Ik maak mij 
grote zorgen of het kabinet-Den Uyl bereid 
zal zijn een voldoende beloning van het

eigen vermogen in aanmerking te nemen. 
Het is voorts erg onduidelijk welke gedach
tengang ten grondslag ligt aan het niet af
trekbaar zijn van de VAD voor de vennoot
schapsbelasting. Ik vrees, dat een Europese 
oplossing van het vraagstuk van de zgn. 
„dubbele heffing” hierdoor weer wordt 
bemoeilijkt.
De invoering van de VAD zal ongetwijfeld 
de thans reeds op grond van ons fiscale 
systeem bestaande neiging bij het bedrijfs
leven versterken om - b. v. door het stichten 
van verkoopkantoren in het buitenland - 
winst naar buiten Nederland te verplaat- - 
sen. Daardoor kan invoering van de VAD 
negatief werken op de opbrengst van de 
vennootschapsbelasting.

WILLEKEURIG
Het is erg willekeurig om zoals het kabinet 
wil, de regeling te beperken tot onderne
mingen, die aan vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen. Waarom moet b.v. een 
vrijgesteld lichaam als de PTT - die op vele 
punten rechtstreeks in concurrentie treedt 
of binnenkort gaat treden (persoonlijke le
ningen) met het particuliere bankwezen - 
van de VAD worden vrijgesteld. Het is im
mers een illusie te denken, zoals het kabi

net doet, dat de VAD door het bedrijfsle
ven niet als kostenfactor zal worden ge
zien.

Daarom dreigt er in deze opzet een belang
rijke verstoring van concurrentieverhou
dingen.
Wat zal overigens de positie zijn van instel
lingen, die een bijzonder tarief voor de 
vennootschapsbelasting betalen zoals 
spaarbanken?

Bij de overdracht van incourante aandelen 
aan het beheersorgaan zullen deze aande
len moeten worden gewaardeerd.
Nu is waardering van incourante aandelen 
voor de heffing van de vermogensbelasting 
reeds een zeer moeilijk probleem. Bij een in 
zijn gevolgen voor de eigenaar van de on
derneming veel verder gaande VAD zullen 
deze problemen nog sterk worden toege
spitst, zoals in het verleden bij de vermo- 
gensheffing ineens ook is gebleken.

GROTE BEZWAREN
Grote bezwaren bestaan tegen een met te
rugwerkende kracht invoeren van een 
VAD. Gelet op de vele essentiële punten, 
die nog door het kabinet moeten worden

beslist, alvorens het wetsvoorstel kan wor
den geformuleerd, lijkt een volledige par
lementaire behandeling van het VAD- 
wetsvoorstel voor eind 1975 nauwelijks 
mogeüjk. In ieder geval is een overhaaste 
parlementaire behandeling van het wets
ontwerp gelet op het ingrijpende karakter 
niet verantwoord.

Wat de fiscale paragraaf in de nota inko
mensbeleid betreft is het een winstpunt, dat 
het kabinet geen verhoging van het topta
rief in de inkomstenbelasting zal voorstel
len en dat het nu erkent, dat verdergaande 
verzwaring van de progressie in de loon- en 
inkomstenbelasting geen zin heeft, omdat 
een verdergaande progressie toch zal wor
den ontweken.

Helaas wordt daaraan niet de logische con
clusie verbonden, dat het systeem van jaar
lijkse inflatiecorrectie in de loon- en inkom
stenbelasting moet blijven gehandhaafd. 
Met bezorgdheid heb ik kennis genomen 
van de passage over de aftrekbaarheid van 
kosten voor de belastingheffing.

Wanneer het de bedoeling- zou zijn in de 
toekomst door de fiscus te laten beoorde
len, welke kosten het bedrijfsbelang dienen 
en derhalve fiscaal aftrekbaar zijn, dan zou 
daarmede een wezenlijke inbreuk worden 
gemaakt op de vrijheid van de onderne
ming. De koppeling van de VAD aan de 
fiscale winst zal er overigens zonder twijfel 
toe leiden, dat aandrang ontstaat om een 
beoordeling van bedrijfskosten op hun be
lang voor de onderneming door de fiscus in 
te voeren.

Scholten.
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Structuurnota gezondheidszorg is 
geen bezuinigingsnota

„De structuurnota gezondheidszorg kan 
gewaardeerd worden omdat zij poogt een 
structuur te brengen in een ingewikkelde 
materie. Maar het is geen bezuinigingsno
ta” . Deze opmerkingen maakte het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
drs. A. D. W. Tilanus vorige week in de 
Tweede Kamer tijdens het tweedaagse de
bat over die nota.
Deze nota, toegezegd in de trooiirede van 
1973, werd in de zomer van 1974 bij de 
Tweede Kamer ingediend. Zij geeft in grote 
lijnen een visie op de nieuwe structuur, die 
voor de gezondheidszorg noodzakelijk 
wordt geacht. Daartoe worden uitgangs
punten geformuleerd voor de organisatie, 
het functioneren en de financiering van de 
gezondheidszorg en de vormgeving daar
van in de wetgeving.
Kenmerken van de voorgestelde nieuwe 
structuur van de gezondheidszorg zijn haar 
regionalisatie alsmede haar echelonnering 
(eerste- en tweedehjnsgezondheidszorg). 
In bestuurlijk opzicht, met name met be
trekking tot de uitvoering van het beleid, 
zal de positie van de regio worden ver
sterkt; de centrale overheid geeft daarbij 
landelijke richtlijnen aan.
De huidige stand van zaken in de Neder
landse gezondheidszorg maakt een her
structurering noodzakelijk. Het stelsel van 
voorzieningen van de gezondheidszorg is 
onoverzichtelijk en een groot aantal voor
zieningen functioneert vrijwel ongecoördi
neerd en los van elkaar. Daarbij komt, dat 
de sterke kostenstijging van, de gezond
heidszorg in ons land, evenals in andere 
met ons vergelijkbare landen, grote onge
rustheid heeft gewekt. Bedroegen deze 
kosten in 1968 nog rond 5 miljard gulden 
(5,5 procent van het nationaal inkomen), 
voor het jaar 1972 zijn zij al gestegen tot 
rond 10 miljard gulden (6,7 procent van het 
nationaal inkomen).
Teneinde de doelmatigheid te bevorderen, 
bestaande lacunes aan zorg op te heffen en 
de verdere ontwikkeling van de voorzie
ningen, ook voor wat betreft de kosten 
daarvan, naar bewust gestelde doelen te 
kunnen leiden, is naar de mening van 
Staatssecretaris Hendriks een planmatige 
structurering van de gezondheidszorg ge
boden.
Gekozen is voor een systeem, waarbij de 
beheersbaarheid wordt bereikt door het 
inbouwen van stuur- en beheersmechanis- 
men in de onderscheiden onderdelen of 
subsystemen, hetgeen gestalte zal moeten 
krijgen in reeds bestaande en nog te creëren 
wettelijke regelingen. Regionalisatie en 
echelonnering vormen de structurele mid
delen om tot een dergelijk geïntegreerd sys
teem van voorzieningen te geraken. Wet
geving en bestuur zullen, aldus de nota, de 
voornaamste bouwstenen voor beheersing 
en besturing moeten leveren.

BEPERKT
Drs. Tilanus zei dat de nota te beperkt ge
richt is op curatieve geneeskunde. Volgens 
hem moet gestreefd worden naar horizon
tale integratie, waarvoor belemmeringen 
moeten worden weggenomen. Ook dienen 
pluriforme mogelijkheden voor gezond
heidscentra ontwildceld te worden. 
Echelonnering is goed, aldus drs. Tilanus, 
maar verticale communicatie moet moge
lijk blijven tussen eerste en tweede eche
lon. Twee-richtingverkeer tussen zieken
huis en samenleving moet verbeterd wor
den. „Als verschuiving van klinische naar 
poliklinische hulp belemmerd wordt door 
bouwstop of het honoreringssysteem van 
specialisten, dient staatssecretaris Hendriks 
die belemmeringen weg te nemen”, aldus 
het CHU-kamerlid. Hij stelde met nadruk, 
dat in de openbare gezondheidszorg - „een 
verwarringwekkend woord” - het particu
lier initiatief zijn plaats dient te hebben.

NIET DUIDELIJK
Drs. Tilanus wees er op, dat in de nota, noch 
in de aanvullende nota duidelij k staat, welk 
bestuurlijk framewerk aan staatssecretaris 
Hendriks voor ogen staat. ,,Er zijn”, zo zei 
hij, ,,enkele duidelijk te onderscheiden ta
ken, te weten onderzoek en evaluatieplan- 
ning, beleidsadvisering, beleidsbeslissing 
en uitvoering” .

Bij onderzoek en evaluatie, planning en be
leidsadvisering kan het particulier initiatief 
niet gemist worden. De gezondheidswet 
biedt volgens drs. Tilanus hiervoor mc^e- 
lijkheden in de provinciale raden en de dis- 
trictsraden voor de volksgezondheid. Bij de 
uitvoering hebben zowel de particuliere in
stellingen als de instellingen van de over
heid nu reeds een taak.
Voor de beleidsbeslissing ontbreekt het re
gionale democratisch gekozen orgaan, zei 
drs. Tilanus. En hij vroeg: moet dat een 
provinciale commissie of een intergemeen
telijk orgaan op grond van de wet gemeen
schappelijke regelingen zijn.

PROEFPROJECT
Wat de wijze van herstructureren betreft 
vroeg het christelijk-historische kamerlid 
om een proefproject van regionale 
informatie-verwerking orn het regionale 
beleid te onderbouwen. „Verzekeraars en 
premiebetalers hebben recht op goede

kwaliteit van het geleverde produkt. 
Daarom moet de mogelijkheid van kwali
teitscontrole in de gezondheidszorg onder
zocht worden” . Herstructurering is onmo
gelijk zonder intensieve voorlichting, zei 
drs. Tilanus. „Het is een sociaal- 
psychologisch proces, waarbij de „resis- 
tance to change” een rol speelt” . Voorts zal 
een drastische uitbreiding van personeel 
voor voorHchting nodig zijn.

GEWETENSVRAAG
Er zijn berekeningen, dat over een aantal 
jaren de kosten van de gezondheidszorg tot 
8 procent van het nationaal inkomen zullen 
oplopen. ,,Een groter beslag dan 8 procent 
behoeft niet te verwonderen in verband 
met de ongedekte behoeften in de dien
stensector en het verschuivend patroon van 
de werkgelegenheid” , aldus drs. Tilanus. 
Toch zullen de grenzen leiden tot het stel
len van de gewetensvraag van het al of niet 
uitbreiden van de verstrekkingen. „Als niet 
alles tegelijk kan in een nieuwe volksver
zekering tegen ziektekosten zou ook ge
dacht kunnen worden aan een geleidelijke 
opvulling van de volksverzekering alge
mene wet bijzondere ziektekosten” .
De vraag „Wat nu?” , beantwoordde drs. 
Tilanus met het noemen van vijf punten, te 
weten: 1. voorlichtingsapparaat opbou
wen, 2. proefregio’s vormen, 3, in derge
lijke regio’s districtsraden voor de volksge
zondheid laten functioneren en uitprobe
ren welke bevoegdheden en financiën 
daarvoor nodig zijn, 4. proefprojecten voor 
horizontale integratie opzetten, en 5. wet 
gezondheidsvoorzieningen, passend in 
welzijnsbeleid, voorbereiden.

H. L.

Het instituut van de raadsman, de funktio- 
naris die informatie verschaft, adviezen 
geeft, verwijst en bemiddelt op maat
schappelijk, kultureel en rekreatief terrein, 
blijkt te voorzien in een dringende be
hoefte van de hurger. In een samenleving 
die steeds ingewiÜrelder en onoverzich
telijker is geworden, weet men onvol-, 
doende gebruik te maken van rechten en 
mogelijkheden in de doolhof van wetten, 
procedures, regelingen, diensten en in
stellingen.
Amsterdam was de eerste gemeente in 
Nederland die deze behoefte onderkende 
en de figuur van de raadsman introdu
ceerde. In november 1967 stemde de Mi
nister van CRM erin toe deze raadslieden te 
subsidiëren en thans zijn er vele plaatse- 
hjke of regionale instituten waarvan er 21, 
met 90 raadslieden, door het Rijk worden 
gesubsidieerd.
Dit schrijft drs. K. Laansma, hoofd directie 
samenlevensopbouw van het departement 
van CRM, in een voorwoord bij het onlangs 
verschenen Statistisch 17: INSTITUUT 
RAADSMAN waarin de uitkomsten zijn 
weergegeven van een enquête onder de 
bezoekers van de raadsman.
Doel van deze enquête was het verkrijgen 
van landelijk vergelijkbare gegevens en die 
tevens aan te wenden voor een uniform 
landelijk registratiesysteem, waaraan grote 
behoefte bMjkt bestaan.
In de week van 18 tot 23 oktober 1973 
werd door 22 instituten (waaronder 15 
gesubsidieerde) deelgenomen aan dit on
derzoek.

RESULTATEN
Een kleine greep uit de resultaten:
Van de 22 instituten funktioneerde de helft 
minder dan vijf jaar. Ze telden tezamen 88 
raadslieden van wie 67 mannen en 21 
vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 
44 jaar. Van de raadslieden hielden er 77 
spreekuur; gemiddeld ruim vijf spreekuren 
per week. De instituten die in 1972 reeds 
funktioneerden ontvingen in dat jaar een 
gemiddelde van 10,2 bezoeken per 10.000 
inwoners boven de 20 jaar. Ook bezoekers 
werden geënquêteerd. Aan de 22 instituten 
werden in de week van het onderzoek 2763 
bezoekers geregistreerd (waarvan in Am
sterdam 808, in Den Haag 710 en in Rot
terdam 501) verdeeld over 1258 mannen, 
1396 vrouwen en 99 echtparen (geteld 
voor één bezoek).De meeste informatie 
werd gevraagd door de categorieën ge- 
scheidenen, weduwen/weduwnaars en on

gehuwde vrouwen. Een kwart van het to
taal aantal in het onderzoek geregis- 
treerden was in 1973 voor hetzelfde pro
bleem al eens eerder met een raadsman in 
contact getreden. Een vijfde deel sneed in 
een tweede contact een ander probleem 
aan.
Gerekend naar leeftijd zijn het vooral be
jaarden die om informatie komen; de ge
middelde leeftijd van de bezoekers be
droeg bijna 54 jaar; 62 procent van de be
zoekers was „zonder” beroep (mannen 50 
procent, vrouwen 76 procent).
Naar de aard van het onderwerp werden de 
volgende vragen gesteld:

huisvestingsvragen 
juridische kwesties

471
316

Instituut van de Raadsman 
voorziet in dringende 
behoefte

Aanzet tot 
samenhangend 

allen omvattend 

inkomensbeleid
Met de bij het parlement ingediende 
„interim-nota inkomensbeleid” be
oogt de regering een aanzet te geven 
tot een samenhangend allen omvat
tend inkomensbeleid, dat is gericht 
op een meer aanvaardbare verdeling 
van inkomens.
Aldus wordt gezegd in de inleiding 
van de eind vorige week gepresen
teerde en de afgelopen dagen druk 
besproken regeringsnota.
In de nota worden de doeleinden 
van het bedoelde beleid ter discussie 
gesteld en wordt een aantal beleids
voornemens en -voorstellen ge
schetst.
Het centrale uitgangspimt voor de 
roering  is daarbij de fundamentele 
gelijkwaardigheid van alle mensen. 
Op basis hiervan richt de regering 
haar beleid op het punt van de belo
ning uit arbeid en vermogen op een 
beloningsstructuur, waarin voor 
verschillen op basis van inspanning 
en offers wèl, maar voor die uit 
hoofde van bijvoorbeeld traditie en 
sociaal milieu in beginsel geen plaats 
is. In de inkomensverdeling, zoals de 
regering die beoogt, moeten ook de 
behoefte-elementen hun neerslag 
vinden, aldus de inleiding van de 
regeringsnota inkomensbeleid.

arbeidskwesties 
bijstandskwesties 
belastingkwesties 
andere financiële kwesties 
informatie over sociale 
verzekeringen of 
sociale voorzieningen 
relatieproblemen 
wijkaangelegenheden 
diversen 

totaal

129
397
737
427

390
170
45

112
3194

Van de belastingvragen hadden er 374 spe
cifiek betrekking op afschrijving of ver
mindering van inkomstenbelasting, naast 
arbeidskwesties en sociale verzekeringen 
een mannelijke aangelegenheid, terwijl de 
vroüwehjke bezoekers meer tè kampen 
hadden met relatieproblemen en bijstands
kwesties en echtparen met huisvestings
problemen bleken te zitten.
Zowel binnen als buiten het departement 
van CRM vindt nader beraad plaats over 
inhoud en reikwijdte van het instituut 
raadsman.

Algemene Vetgadering 1975 CHU 
op 24  mei
De algemene vergadering-1975 van de Christelijk Historische Unie wordt 
gehouden op zaterdag 24 mei 1975 in het Jaarbeurscongrescentrum, Jaar
beursplein, Utrecht (030-914914), aanvang 10.00 uur.
Tussen 9 en 10 uur is er gelegenheid voor het indienen van de geloofs
brieven, het drinken van een gratis kop koffie en het bestellen van een 
lunch (prijs ongeveer ƒ  9,-).
Stemrecht hebben die kiesverenigingen die tenminste de afdracht over het 
eerste baljaar 1975 hebben betaald.
De agenda luidt:

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer;
2. Redes te houden door de voorzitters van de CHU-fracties der Eerste 

en Tweede Kamer;
3. Notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van 7 en 8 februari 

1975 te Utrecht
4. Jaarverslag over 1974 van de secretaris
5. Financieel verslag over 1974
6. Voorstellen van kiesverenigingen
7. Verkiezing leden Unieraad '
8. Voorstel inzake centrale contributie-inning
9. Voorstel tot statutenwijziging

MIDDAGPAUZE
10. Verkiezing 50-tal leden CDA-congres;
11. Vaststellen van de contributie of afdracht per 1-1-1976
12. Bespreking van de (partij)-politieke situatie;
13. Rondvraag;
14. Sluiting.
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„Zaken in Nederland worden in Nederland 
geregeld bij wet, en niet bij nota. Het 
kabinet-Den Uyl overlaadt ons met nota’s, 
maar wetsontwerpen komen er te weinig. 
En als er wetsontwerpen ingediend wor
den, dat is dat vaak op een zodanig laat 
tijdstip, dat een verantwoorde behandeling 
in het parlement niet goed mogelijk is”. 
Aldus het commentaar, dat dr. R. J. H. 
Kruisinga voorzitter van de christelijk- 
historische fractie in de Tweede Kamer vo
rige week gaf, nadat hekend was geworden 
dat het kabinet-Den Uyl uit de moeilijkhe
den rond de vermogensaanwasdeling 
(VAD) was gekomen.
„De belangrijkste beslissingen moeten nog 
genomen worden”, zei dr. Kruisinga.

De fractie van de CHU is de mening toege
daan, dat eerst goed over de VAD geoor
deeld kan worden, als er beslissingen ge
nomen zijn over;
1. de vraag: wat wordt onder winst ver

staan.

2. de vraag; wat wordt verstaan onder 
rendement,

3. het beheer van de verdeelde winst,
4. het tijdstip van indiening van de wet 

inzake de VAD.

HERZIEN
Wat het eerste punt (wat wordt onder winst 
verstaan) betreft vindt de fractie van de 
CHU, dat bij het huidig tempo van de geld
ontwaarding het winstbegrip zal moeten 
worden herzien. „De historische aanschaf
prijs heeft geen verband meer met de 
vervangingswaarde. Als hieraan niets ge
beurt zal de financieringsmogelijkheid van 
de bedrijven worden uitgehold. Dan zal het 
gevolg zijn: werkloosheid” .

DUISTER
Over het tweede punt (wat wordt verstaan 
onder rendement) tast de CHU-fractie nog 
geheel in het duister. Aanvullende vragen 
zijn namelijk: waarover worden de
rendementsberekeningen toegepast, over

het eigen vermogen of over het geïnves
teerd vermogen.

ONVERKORT
Inzake het beheer van de uitge'deelde winst 
staat de CHU onverkort achter het stand
punt van CNV-voorzitter J. Lanser. „De 
CHU acht eigen bezit bij de mensen zelf 
van belang. Ze is tegen machtsconcentra
ties, zowel bij grote bedrijven als bij de 
vakbeweging” .

2IN ALLE RUST
Tenslotte: wat het tijdstip van behandelen 
van de VAD-wet aangaat: de Tweede- 
Kamerfractie van de CHU staat op het 
standpunt, dat in alle rust het kamerdebat 
moet plaats vinden.
De wet mag niet kort voor het einde van het 
jaar door het parlement worden gejaagd. Er 
mogen geen machtigingswetachtige toe
standen ontstaan, aldus het commentaar 
van de fractie van de CHU.

H.L.
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Tweede-Kamerfractie CHU:

KABINET KAN NIET VOORBUGAAN AAN

LASTENVERLICHTING
Naar het oordeel van dé CHU-fractie kan 
het kabinet-Den Uyl bij de voorbereiding 
van de begroting voor het jaar 1976 niet 
voorbijgaan aan één van de centrale the
ma’s uit het jaarverslag van de president 
van de Nederlandsche Bank, te weten las
tenverlichting via het begrotingsbeleid. Al
dus het commentaar, dat de fractie van de 
CHU in de Tweede Kamer dezer dagen gaf, 
nadat het jaarverslag -1974 van de Neder
landsche Bank was gepubliceerd.

MINDERE MATE
De CHU-fractie is van mening, dat de bud
gettaire ruimte, die ontstaat door de aard
gasbaten, in 1976 in mindere mate dan

voorheen gebruikt zal mogen worden voor 
verhoging van overheidsuitgaven.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ver
dergaande lastenverhchtingen door te voe
ren. Deze lastenverlichtingen zouden zo
wel de individuele burger als de onderne
mingen ten goede moeten komen.

De president van de Nederlandsche Bank 
heeft het belang van zodanige lastenver
lichtingen in het bijzonder met het oog op 
de bestrijding van de werkloosheid, sterk 
beklemtoond.

Zodanige lastenverlichtingen kunnen ech
ter alleen worden doorgevoerd wanneer de

overheid zich matigt bij een verdergaande 
stijging van haar uitgaven.

MATIGING
De CHU-fractie deed een dringend beroep 
op het kabinet-Den Uyl om bij de begroting 
voor 1976 deze matiging in acht te nemen. 
In beginsel zullen alle terreinen van over
heidszorg in deze matiging moeten worden 
betrokken.
De CHU-fractie deelde de grote zorg met 
betrekking to t onze economie, die in het 
jaarverslag van de president van de Neder
landsche Bank tot uiting komt.
De beleidsconslusies die volgens de CHU 
voorts op grond van dit verslag getrokken 
moeten worden, zijn:
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a. Krachtiger voortzetting van de strijd 
tegen de geldontwaarding.
b. Verdere, krachtiger aanpak van de hoge 
werkloosheid.
c. In het algemeen moet het beleid bewus
ter gericht worden op noodzakelijke struc
turele versterking van onze economie.
De fractie van de CHU betwijfelde tens
lotte of de dekking van het omvangrijk te
kort voor 1975 in zijn geheel via de kapi
taalmarkt zal kunnen geschieden.
Tot zover het commentaar van de fractie 
van de CHU in de Tweede Kamer op het 
jaarverslag van de Nederlandsche Bank.

H. L.

OM DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS
Minister Van Kemenade van onderwijs is 
nogal gebelgd op de CHU, dat zij de 
vrijheid van onderwijs als politiek wapen 
gebmikt tegen het beleid van deze be
windsman.
Blijkbaar vindt hij, dat de vrijheid van on
derwijs in de politieke discnssie geen rol 
mag spelen, en wel vooral omdat volgens 
hemzelf deze regering niet verweten mag 
worden, dat de vrijheid van onderwijs bij 
haar niet in veilige handen zou zijn.
Nu moeten we niet alleen afgaan op wat 
deze regering met de mond behjdt, en daar 
valt al genoeg over op te merken - maar het 
gaat er ook om of dit kabinet ook door zijn 
daden de vrijheid van onderwijs, zowel 
naar richting als inrichting, wel volledig aan 
haar trekken laat komen.

ONGERUSTHEID
De CHU heeft op dit punt al verschillende 
malen van haar ongerustheid blijk gegeven. 
Genoemd kan worden de opstelling t.a.v. 
de oprichting van de Stichtine Leemlan-

ontwikkeüng, waarin de regering een te 
grote invloed heeft en b.v. het uitblijven 
van de tweede protestants-christelijke 
lerarenopleiding in het noordoosten van 
het land.
Enkele weken geleden viel er een nieuw 
voorbeeld te melden van de groeiende on
rust in het land betreffende het huidige on
derwijsbeleid in Nederland. Hét betrof de 
nota schoolbegeleiding, waarin wordt uit
eengezet wat de regering van plan is met de 
schoolbegeleidings- of schooladvies
diensten ten behoeve van het kleuter- en 
lageronderwijs.

De onrust werd deze keer opvallend ver
tolkt - namelijk via een aparte persconfe
rentie - doof het gehele bijzonder onder
wijs, dat wil zeggen het protestants christe
lijk, het roms katholiek en het neutraal bij
zonder onderwijs gezamenlijk, dus door 
ongeveer 70 procent van het Nederlandse 
onderwijs.
De betreffende organisaties hadden mid-

Premieverlening voor 
kerkenbouw
Sedert de inwerkingtreding van de Wet 
Premie Kerkenbouw in februari 1964 en 
gerekend tot en met 1974 zijn bij de minis
ter van volkshuisvesting en ruimtelijke or
dening 959 aanvragen voor toekenning van 
een premie ingediend, waarvan er 941 
werden voorgelegd aan de bij genoemde 
wet ingestelde commissie van advies. Eén 
aanvraag moest einde 1974 nog door het 
ministerie bij haar worden ingediend. Er 
werden 38 aanvragen ingetrokken, waar

van 17 nog vóór zij aan de adviescommissie 
waren voorgelegd. Deze commissie bracht 
in 767 gevallen een gunstig en in 157 geval
len een afwijzend advies uit, waarvan 26 
resp. 6 in het afgelopen jaar. Einde 1974 
had de commissie geen aanvragen in be
handeling.

In 25 gevallen was sprake van de stichting 
van kerkgebouwen voor gezamenlijke re
kening vanm eer dan een kerkgenootschap.

dels het overleg met de bewindsman niet 
tot overeenstemming kunnen komen. 
Vandaar de openlijke demonstratie om van 
de bezorgdheid blijk te geven.

Met de organisaties is de CHU van mening, 
dat in de discussienota van de minister de 
eigen verantwoordelijkheid van de school 
te weinig tot uiting komt, dat de school
begeleidingsdiensten te veel een 
monopohepositie-innemen en dat er een 
zodanige beheersvorm geschapen dient te 
worden, dat overheidsinmenging op de in- 
houd van het onderwijs vermeden wordt.

VERDEDIGEN
De CHU acht de vrijheid van onderwijs een 
zó belangrijke zaak, dat de Unie alle ver
wijten van de zijde van de regering gedul
dig zal ondergaan. Juist omdat deze zaak 
voor de CHU een uiterst principiële zaak is, 
gaat de Unie krachtig door om de vrijheid 
van onderwijs naar haar vermogen te ver
dedigen.
(Aldus enkele passages uit een rede, welke 
dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, onlangs 
hield te Goes).

H.L.

De 921 aanvragen die werden gehandhaafd 
waren van de volgende kerkgenoot
schappen afkomstig;
Rooms Katholiek 307
Nederlands Hervormd 181
Gereformeerd 174
andere genootschappen 259
De commissie bracht tot einde 1974 aan de 
minister niet alleen 924 adviezen uit over 
het al dan niet inwiUigen van de ingediende 
aanvragen, maar ook 748 adviezen over de 
voorlopige vaststelling van de werkelijke 
en de wetteHjke stichtingskosten, alsmede 
van de premies. Het totaal-bedrag aan 
voorlopig vastgestelde premies was van 
1964 to t en met 1974 ƒ 108.721.624,-. 
Hiervan werd voor ƒ 86,977.294,- aan 
voorschotten toegezegd, van welk bedrag 
ultimo 1974 nog ƒ 961.399,-moest worden 
uitbetaald.
De commissie bracht voorts tot einde 1974 
in 685 gevallen aan de minister advies uit 
omtrent definitieve vaststelling van de 
werkelijke en de wettelijke stichtings
kosten, alsmede van de premies. Boven het 
voor deze gevallen reeds door het ministe
rie uitgekeerde voorschot van in totaal 
ƒ80.759.860,-, dat begrepen is in het eer
der genoemde bedrag ad ƒ 86.977.294,-, 
resteerde aan uit te keren definitieve pre
mies een bedrag van ƒ 26.897.316,-. Hier
van moest aan het einde van het vorige j aar 
nog ƒ 310.508,- worden uitbetaald.

Stellingen

inzake

milieukunde
Op een in april jongstleden te Zeist gehou
den seminar over milieukunde van het Ne
derlands Instituut voor Preventieve Ge
neeskunde heeft dr. R. J. H. Kruisinga 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie 
van de CHU, de volgende stellingen be
sproken:
1. Hernieuwde formulering van het begrip 

nationaal inkomen en economische 
groei is noodzakelijk ter verkrijging van 
een verantwoorde discussie hierover. 
De huidige discussie leidt door de 
slechte definiëring van deze begrippen 
tot redeneringen, die langs de kern van 
de problematiek heerbaan.

2. Verantwoord milieubeleid veronder
stelt integratie van de sociale, economi
sche en ruimtelijke planning.

3. Milieuwetgeving is een essentiële 
voorwaarde voor milieubeleid.

4. Het marktmechanisme dient kritisch te 
worden getoetst in die zin dat degene 
die kosten veroorzaakt, deze ook 
draagt.
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Actieve sportbeoefening is van het aller
grootste belang. Daarbij moet niet primair 
gedacht worden aan de topsport, maar aan 
sportbeoefening door aUe leeftijdscatego
rieën. Wel heeft de topsport natuurlijk een 
zeer grote betekenis voor de bevordering 
van de sportbeoefening.
Voor de jeugd heeft de sport naast een sterk 
positieve invloed op de lichamelijke ge
zondheid een grote maatschappelijke 
waarde; belangrijke eigenschappen zijn 
doorzettingsvermogen, omgang met club
genoten en tegenstanders. Het vermogen 
om op sportieve wijze een tegenslag te 
kunnen incasseren, kan door de sport erg 
worden bevorderd. Daarnaast neemt het 
verenigingsleven, in vele sportclubs, een 
ontzettend belangrijke en waardevoUe 
plaats in. Nog veel te veel is de sport een 
bezigheid, die wordt gezien voor de leef
tijdscategorie met een bovengrens rond het 
25e jaar. Dat is niet zo. Sport is met name 
voor ouderen van erg veel belang.
Bij het ten doop houden van de Trimactie 
wees ik daarop heel nadrukkelijk. Enkele 
passages van het destijds in 1969 gestelde 
wü ik nu nog eens herhalen. Ze gelden nog 
ten voUe.

ONDERSTREPING
Ik onderstreep de volgende passages van 
toen; „Nederland kent, als zovele andere 
welvaartslanden, het probleem van hart

Verheugende voorstellen over 
medische sportbegeleiding
door: dr. R, J, H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie

en vaatziekten. Een ziektebeeld, dat door 
de Wereldgezondheidsorga.nisatie als be
langrijkste plaag van de moderne mens 
wordt gekenschetst en door cardiologen 
epidemisch wordt genoemd.
Dit ziekteverschijnsel ligt opgesloten in 
onze levenswijze, dat zo glashelder wordt 
aangeduid met „bewegingsarmoede” . Bo
vendien roken wij teveel, en eten te veel en 
te vet, hetgeen onze gezondheid nadelig 
beïnvloedt.
Ook in ons land beseft men te weinig, welke 
nadelige invloeden de welvaart op de li
chamelijke gesteldheid van het volk heeft. 
Het is misschien een beetje vreemd te moe
ten concluderen, dat vele mensen minder 
van de toegenomen welvaart zullen genie
ten, omdat hun lichamelijke conditie dat 
niet toelaat.
Eén van de voornaamste taken, waarvoor 
de sportorganisaties staan is de mensen 
duidelijk te maken, dat beweging en ge
zondheid geen twee begrippen met een af
zonderlijke betekenis zijn.
Integendeel, naarmate de auto de fiets uit 
het straatbeeld verdrong, de verstede- 
hjking toenam, zware lichamelijke arbeid 
bijna geheel verdween, kreeg men te ma
ken met zgn. welvaartsziekten.
In 1967 stierven in Nederland ruim 24.000 
mensen aan ischaemische hartziekte. On
der hen bevonden zich 15.000 mannen en
9.000 vrouwen, waarbij in de leeftijds- 
groepering van 35 tot 44 jaar de percenta
ges verdrievoudigden en in de groep van 45 
tot 59 jaar verdubbelden.
Ik zou de mensen graag op het hart wiUen 
drukken, dat zij zelf veel kunnen doen. 
Wanneer de medische wereld ervan over
tuigd is, dat het gebrek aan lichaamsbewe
ging, het overvloedige en te vet eten en 
roken hoge risico-factoren zijn, dan moeten 
de mensen hieraan zelf iets doen. Vol
doende lichaamsbeweging, zoals een duik 
in het zwembad, een partijtje volleybal, lo
pen in plaats van de auto, compenseren het

teveel aan calorieën. Zij zullen automatisch 
minder roken, hetgeen de balans tussen 
bovengenoemde factoren weer in even
wicht brengt en de lichaamsconditie op
voert.

Lopen, fietsen, wandelen en sport moeten 
een gezonde gewoonte zijn en het is de taak 
van de ouders, de kinderen van jongs af aan 
deze spelregels bij te brengen. Later zullen 
zij deze ingeburgerde gewoonte blijven 
volhouden. Voor velen neemt helaas het 
maatschappelijk leven een dusdanige 
plaats in, dat sportbeoefening erbij inschiet. 
Dat is een slechte zaak. Juist op oudere 
leeftijd blijft sportbeoefening van groot be
lang. In diverse bejaardentehuizen bestaat 
de mogelijkheid tot gymnastiekbeoefening. 
Nog te weinig echter wordt de sport gezien 
als een belangrijk middel tot verbetering 
van de conditie, in alle leeftijdsfasen. Ook 
voor de dertig-, de veertig-, de vijftig- en de 
zestigjarigen” , aldus de passages uit 1969.

TELEURSTELLEND
Als Staatssecretaris van Volksgezondheid 
is mijnerzijds advies gevraagd aan de Cen
trale Raad voor de Volksgezondheid over 
de Medische Sportbegeleiding. Dit advies 
verscheen in 1972. Het was een belangrijk, 
een goed en een uiterst nuttig advies.
Het is echter ronduit teleurstellend en ver
bazingwekkend, dat in de Nota Sportbeleid 
1974 van minister van Doom van CRM het 
aspect van de medische sportbegeleiding 
niet wordt genoemd. Deze nota lijkt ge
schreven vanuit een ivoren toren. In de 
betrokken kamercommissie is reeds gewe
zen op het gebrek aan vooroverleg met de 
georganiseerde sportwereld en de gemeen
ten. Er is een motie aangenomen, waarin 
wordt gevraagd om dit contact te bevorde
ren.
In de nota wordt wel gesproken over de 
noodzaak van coördinatie, maar hierbij 
wordt met name onderwijs en wetenschap

pen genoemd; gelet op de opleiding van 
sportinstrukteurs. Dat is natuurlijk maar 
een onderdeel. Volksgezondheid, waar 
sinds 1972 een advies lag over de medische 
sportkeuring lijkt geheel vergeten te zijn. 
Dat is een slechte zaak. „De vereniging 
voor Sportgeneeskunde” kan daaraan nog 
iets doen.

BELEIDSPLAN
De geestdrift, waarmee deze vereniging 
haar werk voortzet, is groot. Zij is met con- 
stractieve voorstellen gekomen. Dat is ver
heugend, belangrijk en opbouwend. Het 
Beleidsplan, dat deze vereniging opstelde, 
is een goede bijdrage aan de sport. Met dit 
plan heeft de vereniging de passages in de 
Sportnota over de noodzaak van coördina
tie gestalte gegeven. Zij heeft daarbij een 
omissie hersteld van de Sportnota. Pu
blieke aandacht van onverdacht deskun
dige zijde is nu heel nadrukkelijk gevraagd. 
Met de aanbevelingen van de vereniging 
terzake van de positie van de schoolartsen 
als het netwerk van keuringsbureaus zou 
een begin moeten en kuimen worden ge
maakt. Aan de totstandkoming van een in
stituut voor de sportgeneeskunde zou met 
spoed moeten worden gewerkt.
Het beleidsplan van de vereniging besteedt 
voorts terecht grote aandacht aan de con
tacten met onderwijs. Het besteedt ook 
grote aandacht aan de opleiding ten dienste 
van het sportmedisch werk en het organisa
torische kader, waarin dit alles kan worden 
geplaatst. Het is een plan, waarom straks 
niemand meer heen kan. Het is goed reali
seerbaar.
En de noodzakelijke financiering lijkt, 
mede gelet op de grote belangen, die èn van 
geestelijke èn lichamelijke volksgezond
heid èn van de sport in het geding zijn, geen 
hindernis te mogen zijn. Men kan hiermee 
aan de slag.

Kruisinga.

DUIDELIJKHEID OVER TEGENSTRIJDIGE 

OPVAHINGEN INZAKE JEUGDWERKLOOSHEID
Bij het werkbezoek van de CHU-Tweede- 
Kamerfractie aan Rotterdam constateerde 
het Kamerlid drs. A. D. W. Tilanus, dat de 
Rotterdamse Kamer van Koophandel de 
jeugdwerkloosheid als een opvallend pro
bleem bestempelde, terwijl dit door het 
Rotterdamse College van B en W stellig 
werd ontkend. Teneinde enige duidelijk
heid in deze tegenstrijdige opvattingen te 
verkrijgen is het interessant om een be
knopte en globale analyse te plegen van de 
cijfers over de geregistreerde vraag en ar
beidsreserve, die het GAB te Rotterdam 
verstrekt.
Bekijken we deze gegevens, dan was - 
steeds per ultimo januari - de totale geregis
treerde arbeidsreserve en vraag in Rotter
dam als volgt:

RESERVE VRAAG
1973
1974
1975

7544
8139
8474

3782
3330
4144

Dezelfde gegevens over de jeugdigen tot en 
met 18 jaar vertonen het navolgende beeld: 

RESERVE VRAAG
1973
1974
1975

518
658
845

779
755
379

Voor de totale geregistreerde arbeidsre
serve blijkt, dat deze per ultimo januari 
1975 4,1 procent hoger ligt dan in 1974. 
Opvallend is, dat op datzelfde moment de 
geregistreerde vraag maar liefst 24,4 pro
cent hoger ligt dan in 1974. In vergelijking 
met de landelijke cijfers steekt dit beeld vrij 
gunstig af.

ANDER BEELD
Een nadere beschouwing van deze cijfers 
met betrekking tot de jeugdigen tot 19 jaar 
toont een ander beeld. De geregistreerde 
arbeidsreserve bij deze groep steeg in 1974 
ten opzichte van 1973 met 27 procent en in

1975 ten opzichte van 1974 met 28 pro
cent. De vraag daalde in 1974 ten opzichte 
van 1973 met 3 procent en in 1975 ten 
opzichte van 1974 met 50 procent! 
Duidelijk is, dat er in begin 1975 een sterke 
toename was van de arbeidsreserve bij 
jeugdigen èn een sterke afname van de 
vraag. De conclusie kan niet anders zijn, 
dat er in Rotterdam wel degelijk sprake is 
van jeugdwerkloosheid en dat de gecon
stateerde tendens - sterke stijging van de 
reserve en scherpe daling van de vraag - 
reden geeft om aan deze groep van werk
lozen extra aandacht te besteden.
De toename van de jeugdwerkloosheid 
heeft een aantal verklaringsgronden. Het 
regelmatig verhogen van de wettelijk mi
nimum jeugdlonen heeft ertoe geleid, dat 
voor vele bedrijven, met name bij het 
midden- en kleinbedrijf, jeugdigen onbe
taalbaar zijn geworden. Daarnaast moet 
vastgesteld worden, dat de uitbreiding van 
het aantal dagen partiële leerplicht voor 
jeugdigen mede bijdraagt tot een stuk 
jeugdwerkloosheid.

ONVOLDOENDE
Voorgaande constateringen moeten leiden 
tot de vraagstelling op welke wijze het 
geschetste probleem opgelost of verkleind 
kan worden. Het is onjuist om inzake de 
jeugdwerkloosheid enkel de overheid een 
verwijt te maken. Het bedrijfsleven zelf 
heeft vaak onvoldoende visie op de aantal
len variaties arbeidskrachten die op mid
dellange en lange termijn noodzakelijk 
zijn. Dit leidt tot de huidige discrepantie 
tussen vraag en aanbod van soorten van 
arbeid. Een gezamenlijke standpuntbepa
ling van overheid, werkgevers- en werk
nemersorganisaties ten aanzien van de 
toekomstige behoeften aan arbeid zal ertoe 
kunnen leiden, dat de variëteiten van vraag 
en aanbod optimaler met elkaar in 
overeenstemming gebracht kunnen wor

den. Daarneven zou deze gezamenlijke 
standpuntbepaling moeten kunnen leiden

tot meer „all-round” beroepsopleidingen, 
die de nadelen van vormingsdagen, welke 
de behoefte aan continuïteit tot het inzet
ten van de arbeidsprestatie doorkruisen, 
ondervangen.

Rotterdam, drs. M. Smit.

Een dagje „Rotterdam  

Tweede Kam erfractie
Maandag 28 april heeft een delegatie uit de 
CHU Tweede-Kamerfractie, bestaande uit 
de heren Kruisinga, Van der Mei, Tilanus en 
Van Leyenhorst een werkbezoek gebracht 
aan Rotterdam. Later op de dag liet laatst
genoemde zich vervangen door de heer 
Wisseünk. Het motto van de dag laat zich 
omschrijven als Welzijn en werkgelegen
heid.
Symbolisch zeer juist gekozen begon de 
dag met een bezichtiging van de nu totaal 
gerestaureerde Grote - of Laurenskerk met 
het prachtige orgel en koperen toegangs
deur. Maar er was reeds gesproken over de 
toekomst van de particuliere maatschappe- 
hjke instellingen, waar een tendens is waar 
te nemen van professionalisering en veral
gemening. Het immateriële góed van de 
dienstverlening dient te worden be
schermd.

PROBLEMEN
Tijdens een bezoek aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken werd het gezel
schap - de gehele dag tevens bestaande uit 
het bestuur van de Kamerkring Rotterdam 
en de drie CHU-leden van de CDA-fractie 
in de gemeenteraad - geconfronteerd met 
problemen als jeugdwerkloosheid, be
stemming Maasvlakte, de nationale functie 
van Rotterdam, vlugge verkrijgbaarheid 
van statistische cijfers over in-, uit- en 
doorvoer enz.
Na een lunch ten stadhuize werd een oude 
wijk bezocht waar de methode van „kaal
slag” om de voorrang strijdt met dié van

ff voor de CHU

renovatie. Ten kantore van de Dienst van 
stadsontwikkeling kregen de vele hiermede 
verband houdende problemen aandacht 
waaronder de toekomst van het klein- en 
middenbedrijf in de vernieuwde wijk.

RESPECT
Tijdens een ontvangst door het college van 
burgemeester en wethouders kregen de be- 
stuurderen gelegenheid hun problematiek 
uiteen te zetten en wensen aan de rijks
overheid aan de Tweede-Kamerleden 
„mee te geven” . Dr. Kruisinga getuigde 
van zijn respect voor het besluit van b. en 
w. terug te komen op de beslissing op 1 mei 
van het stadhuis een rode vlag te doen 
wapperen. Hij zei over ervaring te beschik
ken als het gaat over teruggenomen beslis
singen! In het gesprek was het opvallend, 
dat het college veel optimistischer denkt 
t.a.v. de jeugdwerkloosheid dan ge
schiedde in de Kamer van Koophandel. 
Wethouder Mastik gaf wel toe, dat wellicht 
volgend jaar zorgelijk kan worden. Het zou 
goed zijn deze zaak wat verder te bestude
ren.
In een ’s avonds gehouden vergadering met 
de leden „Hoor en wederhoor” genoemd, 
rees de gedachte dat de sociale voorzienin
gen wel eens zö goed blijken te zijn, dat de 
groep „moeilijk plaatsbaren” groeit zonder 
veel aanleiding af te nemen. Een geani
meerde discussie met veel belangstelling 
besloot deze geslaagde studiedag.

de R.
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EEN AANSPOREND WOORD 
UIT 1945
Het zal altijd de grote verdienste van dr. H. W. Tilanus blijven, dat hij na de 
bevrijding van ons land in mei 1945, toen menigeen aarzelde over de vraag, wat er 
op het terrein van de partijpolitieke verhoudingen in ons land moest gebeuren, een 
resoluut standpunt ten aanzien van het voortbestaan van de Christelijk-Historische 
Unie heeft ingenomen. Hij deed dat vooral op basis van zijn Schriftbeschouwing. 
Er waren in mei 1945 in de CHU drie stromingen. De eerste stroming wilde een fusie 
aangaan met de ARP. De tweede stroming, die van de ARP niets wilde weten, keek 
sterk naar de Nederlandse Volksbeweging en de derde stroming, die later bleek 
verreweg de krachtigste te zijn, wilde trouw blijven aan wat was.
Dr. Tilanus heeft dit goed aangevoeld. Hij dacht er niet aan om de CH-Unie op te 
heffen. Tijdens de Duitse bezetting had hij al een circulaire voor de kiesvereni
gingen, statenkringen en kamerkringen ontworpen. Deze circulaire, een aanspo
rend woord, ging op 8 mei 1945 de deur uit.

, * * *
De tekst daarvan volgt hieronder:

VRIENDEN EN GEESTVERWANTEN!
Gedurende bijna vijfjaren hebben wij moeten zwijgen. In de eerste maanden na Mei 
1940 konden wij enkele malen per brief een persoonlijk woord tot alle Bestuursle
den in onze Unie richten; daarna heeft althans den eersten tijd, het Dagelijksch 
Bestuur getracht schriftelij k het onderling contact te bewaren, terwijl wij gedurende 
den laatsten tijd van deze moeilijke bezettingsjaren met Bestuursleden in de ver- 
schiEende Kamer- en Statenkringen briefwisseling hebben onderhouden.
Gode zij dank is deze druk thans van ons Volksleven afgewenteld en kunnen wij ons 
weer vrij tot U wenden. Wij doen dit met zekeren schroom, wetende hoe groot de 
zorgen allerwegen zijn, en hoe in vele gezinnen zorg, smart en rouw heerscht. Onze 
vaderlandsche en staatkundige plicht en de eisch van ons beginsel gebieden echter 
thans met het volgende tot U te komen.
Vooraf moeten wij opmerken, dat hoewel wij getracht hebben gedurende deze 
jaren zoo goed mogelijk de organisatorische gegevens bij te houden, de mogelijk
heid bestaat, dat deze brieven gericht blijken tot geestverwanten, die helaas inmid
dels zijn ontslapen, of tot vrienden, die tengevolge van de evacuaties en droeve 
deportaties nog elders verblijven. Wij bieden bij voorbaat daarvoor onze 
verontschuldigingen aan, met verzoek ons gaarne spoedig de vereischte inlichtin
gen te willen verschaffen.
In de eerste plaats deelen wij U thans mede, dat het Dagelijksch Bestuur zijn 
werkzaamheden heeft hervat.
Inde tweede plaats verzoeken wij U Uwe Bestuurstaak in onze organisatie, die door 
de onrechtmatige Duitsche Verordening van 4 juli 1941, Nr. 120, althans op papier 
als ontbonden werd aangemerkt, te hervatten, en zoo spoedig mogelijk Uwe Leden 
bijeen te roepen, hen te bemoedigen en tot levendige activiteit op te wekken. 
Het Dagelijksch Bestuur is voornemens, zoodra mogelijk het Hoofdbestuur bijeen 
te roepen, teneinde nader te overleggen wat ons te doen staat, en kennis te kunnen 
nemen van de inzichten van onze geestverwanten in de verschillende kringen. Hoe 
ook verder de politieke ontwikkeling in ons Vaderland zal zijn, - een onderwerp, 
waarover in de ondergrondsche pers meermalen werd geschreven en ook in den 
kring van onze vrienden en geestverwanten, naar wij vernamen, de gedachten 
gaande zijn, - noodig is in de eerste plaats, dat wij onze in vele jaren van moeizamen 
en trouwen arbeid opgebouwde organisatie doen herleven en openbaar getuigenis 
afleggen van ons bestaan. Daarna zullen wij dan in vrijheid en na ernstig beraad in 
onze Kiesvereenigingen, Staten- en Kamerkringen, in ons Hoofdbestuur en op een 
Algemeene Vergadering kunnen beslissen hoe wij in de toekomst, op grond van 
onze beginselen, meenen te moeten handelen.
Het Dageüjksch Bestuur voegt hierbij een algemeen opwekkend woord tot de 
Geestverwanten in den ruimsten zin, waarvan U naar plaatselijke omstandigheden 
in pers of door verspreiding gebruik kunt maken.
Een ontwerp-program, waarover door het Hoofdbestuur en door Uwe Vereenigin- 
gen nader zal moeten worden beraadslaagd, en waaruit U, althans voorloopig, de 
algemeene lijnen voor de naaste toekomst, zooals het Dagelijksch Bestuur die ziet, 
kunt leeren kennen, volgt zoo spoedig mogelijk. In het kort uitgedruk ligt daaraan 
ten grondslag de toeleg, in maatschappij en staat voor de doorwerking van den 
zuurdeesem van het Evangelie als kracht Gods bij vernieuwing plaats te maken en 
wel door een doelbewust streven naar sociale rechtvaardigheid.
Wat betreft het hervatten van Uw Bestuursfunctie kan het voorkomen, dat sommi
gen dit thans liever aan anderen of aan jongere krachten willen overlaten. Welnu, 
wij vragen U in dat geval: roept nog eenmaal Uw oude Bestuur bijeen, en zoekt in 
Uw kring naar personen, die Uw taak wiUen ovememen; kiest daarvoor hen, die om 
des beginsels wil, dit werk op zich willen nemen en zich gedurende deze jaren als 
karaktervol en flink .hebben doen kennen. Ons rest dan slechts U er oprecht 
dankbaar voor te zijn, dat U in dezen overgangstijd onze organisatie weer in 
werking hebt helpen stellen en U dankbaar te blijven voor wat U als Bestuurder 
onzer organisatie in vroegere jaren hebt gedaan.
Wij verzoeken U, gaarne zoo spoedig mogelijk, op bijgevoegde kaart, een opgave te 
verstrekken van de samenstelling van Uw Bestuur.
Wat de Leden betreft, behoeft het geen betoog, dat zij, die zich gedurende den 
oorlog onvaderlandslievend hebben gedragen, niet langer als lid kunnen worden 
erkend. De Besturen der Kiesvereenigingen zullen daarover in eerste instantie 
hebben te oordeelen; zij zullen daarbij principieel, naar objectieve gegevens, moe
ten handelen. Wij verwijzen ten deze naar artikel 15, lid 3, onzer Statuten, en in 
geval van beroep naar artikel 25, lid 6, der Statuten.
Aangezien het gewenscht is zoo spoedig mogelijk over eenig geld te beschikken, 
raden wij U aan er terstond in eigen kring voor te zorgen, dat Uw Penningmeester 
kasgeld verkrijgt.
Wij vertrouwen op Uw aller krachtdadige medewerking, die moge strekken tot heil 
van Land en Volk, tot doorwerking van onze Christelijk-Historische beginselen, en 
tot bevordering van orde en rust in ons Volk, en steun van het Overheidsgezag in 
Gemeente, Provincie en Rijk.
U en de Uwen, en al onze Leden en hunne gezinnen van harte Gode bevolen!
’s-Gravenhage,
8 Mei 1945 
Haarlem
Tot zover de tekst van de circulaire.

Namens het Dagelijksch Bestuur: 
H. W. TILANUS, Voorzitter. 

J. J. WALLIEN, 2e Secretaris.

Dat de heer J. J. Wallien tekende als tweede secretaris, hield verband met het feit, 
dat de eerste secretaris, mr. G. E. van Walsum, die van mening was, dat er voor de 
CHU in haar oorspronkelijke opzet geen taak meer was, had bedankt.
De druculaire heeft haar invloed gehad. De Unie kwam terug en bleek de stormen 
des tijds te kunnen doorstaan.
De heer Wallien was het blijkbaar achteraf toch niet eens met de inhoud van de 
circulaire. Hij werd Ud van de Protestantse Unie en was zeÜs in 1946 een van haar 
Kamer-candidaten.
Ook in deze tijd bevat het aansporend woord van dr. Tilanus nog menige passage, 
die ons zal aanspreken.

Beemink

Europese christen-democraten in 

Den Haag bijeen
De fractie van de christen-democraten in 
het Europese parlement heeft een werk
groep ingesteld om, in samenwerking met 
de Eturopese Unie van Christen- 
Democraten (EUCD) een sociaal beleids
programma voor te bereiden. Aldus is vo
rige week iu Den Haag meegedeeld, nadat 
de christen-democratie fractie gedurende 
twee dagen in de Rolzaal van de Ridderzaal 
aan het Binnenhof haar studiedagen had 
gehouden.
De Europese christeu-democraten ver- 
klaardeu verheugd té zijn over de recente 
oprichting van het Europese verhoud van 
vakverenigingen. Zij constateerden dat 
deze grote vakorganisatie op Europees ni
veau is overgegaan tot opneming van de 
verschillende nationale vakorganisaties 
met inachtneming van het eigen karakter.

De studiedagen waren geopend door het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid 
mr. W. Scholten, tevens lid van het Euro
pese parlement. Uit de openingsrede van 
mr. Scholten citeren wij het volgende: 
„Juist nu wij in Nederland balanceren op de 

'rand van een pohtieke crisis, is het voor de 
christen-democratie in Nederland van het 
grootste belang zich verbonden te weten 
met de christen-democratie in vele andere 
landen van Europa. De christen
democraten in Nederland zijn niet uit op 
een kabinetscrisis. Zij menen dat de pro
blemen die zijn ontstaan rondom het thema 
van de vermogensaanwasdeling door over
leg moeten en kunnen worden opgelost. 
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan 
moeten onze gesprekspartners weten’ dat 
uit die crisis de christen-democratie in Ne
derland als éénheid tevoorschijn zal ko
men. Het CDA is een politieke realiteit, 
ook vandaag.

Die eenheid is er niet alleen nationaal, maar 
ook communautair en internationaal. En 
daarom zijn wij verheugd dat wij als teken 
van die internationale eenheid de 
christen-democratische fractie in het Euro
pees parlement hier mogen begroeten.

EIGEN RICHTING
De christen-democratie is geen politieke 
richting die ergens onbestemd zweeft in de 
politieke ruimte tussen socialisten en libe
ralen. Het is een eigen richting, met een 
eigen filosofie en (nationaal bezien) eigen 
program. Dat eigen program zullen wij met 
het oog op de komende verkiezingen van 
het Europees parlement ook communautair 
zo spoedig mogehjk een definitieve vorm

moeten geven. Het is een goede zaak dat 
wij daarvoor op dit moment reeds zo be
langrijk voorbereidend werk verrichten.

EXTRA DIMENSIE
Wij bespreken in Den Haag twee belang
rijke onderwerpen met elkaar. De ontwik
keling van het Europese landbouwbeleid in 
de komende jaren is van het grootste be
lang, niet alleen voor de miljoenen zelf
standige agrarische ondernemers in de ge
meenschap, maar ook voor de talloze ande
ren die direct of indirect aan deze bedrijfs
tak zijn verbonden. Juist in een periode van 
ongekende inflatie staat de zelfstandige 
ondernemer voor enorme problemen om 
de continuïteit van zijn bedrijf te verzeke
ren. Wij willen als christen-democraten ook 
op het Europese vlak politiek de weg banen 
waarlangs de zelfstandige agrarische on
dernemer zijn onderneming kan voort
zetten en mogelijk uitbouwen. Dat de 
christen-democraat Lardinois, lid van de 
Europese Commissie en daarin primair 
verantwoordelijk voor het landbouwbe
leid, het debat over de inleidingen zal ope
nen, geeft aan onze besprekingen in Den 
Haag een extra dimensie.

HEEL HET VOLK
In de wereld van de werknemers zijn grote 
structurele vraagstukken aan de orde. 
Reeds is het woord vermogensaanwasde- 
hng genoemd. Maar daarnaast zijn er ui
terst belangrijke ontwikkelingen ten aan
zien van b.v. medezeggenschap en het 
vraagstuk van de al of niet volledige werk
gelegenheid.
In de discussie rondom deze vraagstukken 
speelt de vakbeweging een zeerbelangrijke 
rol. Reeds daarom is het van zo groot be
lang dat wij ons als christen-democraten 
bezinnen op de positie en ontwikkeling van 
de vakbeweging in Europa en op de ver
houding van die vakbeweging tot de 
christen-democratie. Want één ding moet 
voor iedereen duidelijkzijn: de christen
democratie in Europa richt zich tot alle 
bevolkingsgroepen, onverschillig of men 
nu vrije ondernemer of werknemer is. Wij 
dienen heel het volk. En daarom is een 
bezinning op plaats van en verhouding tot 
de georganiseerde werknemers in Europa 
voor de christen-democratie van zo groot 
belang.”
Aldus mr. W. Scholten in zijn openingsrede 
op de te Den Haag gehouden studiedagen 
van de christen-democratische fractieuit 
het Europeseparlement.

H. L.

De Statenveikiezingen van 1 9 5 0 : 

grote verrassing
Vijf en twintig jaar geleden, om precies te zijn op 26 april 1950, werden in ons land 
verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden.
Menigeen in de CHU zag deze verkiezingen met angst en beven tegemoet.
Wat was er aan de hand?
Een jaar tevoren, toen beslist moest worden over de souvereiniteitsoverdracht aan 
het Indonesië van Soekamo, was de Unie sterk verdeeld. Op een beslissend moment 
in de Nederlandse geschiedenis stemde een gedeelte van de Christelijk-Historische 
Tweede-Kamerfractie vóór en een gedeelte tegen deze overdracht. De gehele 
Eerste-Kamerfractie stemde tegen.
In de pers werd voorspeld, dat deze tegenstellingen de Unie veel afbreuk zouden 
doen. En politieke tegenstanders lieten niet na deze tegenstellingen toe te spitsen. 
Vooraanstaande leden van de CHU kondigden aan ditmaal .niet op de CHU te 
zullen stemmen.

De uitslag van de verkiezingen was echter voor vriend en vijand een grote verras
sing.
De Unie verkreeg 10,5 procent van het aantal stemmen - het hoogste percentage, 
ooit bij naoorlogse verkiezingen verkregen - en steeg van 62 op 71 statenzetels.

Het feit, dat de Unie geen stemdwang kent en haar afgevaardigden vrij laat bij het 
nemen van beslissingen had blijkbaar op velen grote indruk gemaakt. Menige kiezer 
heeft heel goed begrepen, dat het helemaal niet vreemd was, dat er in de Unie 
verschil van opvatting bestond over de souvereiniteitsoverdracht en dat dit ook bij 
andere partijen het geval was. Dat de Unie haar afgevaardigden naar eer en 
geweten liet beslissen, heeft haar bij de statenverkiezingen van 1950 veel stemmen 
bezorgd.

Beemink
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Ook sociaal was 1974 een moeilijk jaar
(van een correspondent)

Het „sociaal verslag” van de Europese 
Gemeenschappen over 1974 dat de Euro
pese Commissie onlangs heeft laten ver
schijnen staat duidelijk in het teken van de 
economische achteruitgang die de Ge
meenschap vorig jaar heeft gekend. Onge
veer vier milj oen mensen waren op het eind 
van vorig jaar werkloos. De inflatie bleef 
stijgen en de meeste lidstaten leden onder 
ernstige betaMngsbalans-moeilijkheden. In 
sommige lidstaten stegen de consumptie
prijzen met 20 procent of zelfs meer.
De sociaal-economische situatie verslech
terde aanmerkelijk en dan vooral in be
drijfstakken zoals de automobielindustrie, 
de textiel- en de kledingnijverheid en in de 
bouw. De sterkst met werkloosheid be
dreigde groepen waren de allerjongste en 
oudere werknemers, vrouwen en, op het 
einde van het jaar, ook buitenlandse ar
beidskrachten.
De versnelde prijsontwikkeling had meer 
en meer gevolgen voor de financieel zwak
kere groepen in de Europese samenleving, 
zoals de werklozen, gehandicapten, zie
ken, gepensioneerden, enzovoort. Krach
tige aktie op sociaal terrein blijft dan ook 
hard nodig, aldus de Europese Commissie 
in haar verslag.

VAKANTIE
In 1974 heeft men in veel lidstaten van de 
Gemeenschap een ontwikkeling kunnen 
waarnemen naar meer vakantiedagen en 
naar een vierde vakantieweek. Dat is met 
name het geval in Nederland, Duitsland, 
België, Italië en Luxemburg. In nationale 
wetgevingen en ook in de cao’s is er ver
dere verbetering gekomen ten aanzien van 
het zogeheten vormingsverlof. Dat was 
vooral het geval in Duitsland, België, 
Frankrijk, Itahë en Luxemburg.

BOUWKOSTEN
De bouwkosten zijn in het afgelopen jaar 
met ongeveer 25 procent gemiddeld geste
gen. Het rentepercentage van hypothecaire 
leningen schommelde rond de 12 procent. 
De huren zijn in 1974 ih de EG-lidstaten 
fors omhoog gegaan. In Nederland was dat

Werkbezoeken fracties aan 

kamerkringen
De fracties van de CHU uit de Tweede en 
Eerste Kamer brengen de volgende werk
bezoeken aan kamerkringen: 
vrijdag 16 mei: kamerkring Utrecht. 
Maandag 2 juni: kamerkring Haarlem. 
Vrijdag 6 juni: kamerkring Assen.
Vrijdag 20 juni: kamerkring Zwolle.

Groei werkloosheid in Europa
Volgens de meest recente cijfers van de 
Europese Commissie heeft Europa momen
teel ruim 4,3 miljoen werklozen. Dat zijn er 
1,3 miljoen meer dan twaalf maanden gele
den. De groei van het aantal werklozen per 
Udstaat loopt van 3 procent in twaalf 
maanden in Itahë tot 326 procent in Dene
marken. [
In Denemarken is nu 12,2 procent van de 
beroepsbevolking zonder werk. Voor de 
andere lidstaten zijn die cijfers: 8,4 procent 
in Ierland, 6 procent in België, 5,7 procent 
in Italië, 5 procent in Nederland, 4,9 pro
cent in Duitsland, 4,6 procent in Frankrijk 
en 3,4 procent in het Verenigd Koninkrijk. 
In absolute cijfers geeft West-Duitsland 
over de afgelopen maanden de grootste 
toeneming van het aantal werklozen te 
zien. In maart had dit land 1.114.048 volle
dig werklozen ofwel 552.286 (98 procent) 
meer dan een jaar geleden. In Frankrijk zijn 
nu 769.900 mensen zonder werk: 304.200 
(65 procent) meer dan vorig jaar om deze 
tijd.
In Groot-Brittannië klom het aantal werk
lozen met 30 procent tot 768.362, in Noord 
Ierland met 21 procent tot 34.268 en in de 
Ierse repubhek steeg hun aantal met 35 
procent tot in totaal 94.606.
Denemarken zag zijn aantal werklozen in 
een jaar tijd stijgen met 75.700 tot in totaal 
107.800. Voor de andere „kleine landen” 
gelden de volgende cijfers: België heeft nu 
156.009 werldozen tegenover 96.065. het-

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Nieuw nummer van 

„CH Tijdschrift”
Het dezer dagen verschenen aprilnummer 
van het „Christelijk Historisch Tijdschrift” 
opent met een uitvoerige beschouwing van 
het oud-Tweede-Kamerlid voor de CHU, 
mevrouw ir. NeUien C. de Ruiter over het 
jaar van de vrouw. Zij schrijft met name 
over de taak van het Nationaal Comité In
ternationaal Jaar van de Vrouw, van welk 
comité zij het voorzitterschap op zich nam. 
Het lid van de Unieraad L. C. van Dalen, 
tevens voorzitter van de Raad van Arbeid 
te Assen, behandelde enige gezichtspunten 
voor het werkgelegenheidsbeleid, speciaal 
met het oog op het recente werkgelegen- 
heidsdebat in de Tweede Kamer.
Het derde artikel in het tijdschrift is van de 
hand van ir. N. Buijsert, lid van het college 
van gedeputeerde staten van Zuid- 
HoUand. Het is zijn omgewerkte inleiding, 
gehouden op de jaarvergadering -1975 van 
de vereniging van christelijk-historische le
den van gemeente- en provinciebesturen. 
,,Bestuurlijke herverkaveling” , aldus de ti
tel van het artikel.
Het „Christelijk-Historische Tijdschrift” is 
een tweemaandelijkse uitgave van de 
Lohmanstichting, het wetenschappelijk 
centrum van de CHU. Proefnummers kun
nen besteld worden bij het bureau van de 
Lohmanstichting, Wassenaarseweg 7 te 
Den Haag, telefoon 070-246791.

H. L.

gemiddeld met 6,1 procent, in België met 
11 procent, in Denemarken met 6,8 pro
cent. In Italië was er een huurstop.

CRÈCHES
In alle landen van de Gemeenschap, zo zegt 
de Europese Commissie in haar sociaal ver
slag, bestaat een ernstig tekort aan kinder
crèches. Dat tekort schrijnt temeer omdat 
een toenemend aantal gehuwde vrouwen 
en huismoeders buitenshuis een beroep 
gaat uitoefenen. Enkele cijfers illustreren 
de kloof tussen „vraag en aanbod” van crè
ches.

In Duitsland bijvoorbeeld wordt het aantal 
kinderen beneden de drie jaar, van wie de 
moeder werkt, op 800.000 geraamd. In de
cember 1973 waren er in Duitsland 633 
inrichtingen waarin in totaal 20.428 plaat
sen voor zulke jonge kinderen waren. Ook 
in Frankrijk zijn zo’n 800.000 kinderen be
neden de drie jaar van wie de moeder 
w erkt Daar beschikt men in totaal over 
1031 inrichtingen, waar plaats is voor in 
totaal 51.064 kinderen.
Nederland beschikt volgens cijfers uit 1974 
over 120 inrichtingen, waar plaats is voor 
zo’n 5.000 kinderen. Èen relatief hoog aan
tal inrichtingen bevindt zich in Denemar
ken (692, met plaats voor 41.650 kinderen) 
en Itahë maakt, in absolute cijfers gezien, 
de beste beurt van de EG met 2040 imich- 
tingen waar 91.800 kinderen onderge
bracht kunnen worden.

Spreekbeurten 

CHU- politici
Vrijdag 16 mei: Kamerkring Utrecht Jaar
beurscongrescentrum; 20.00 uur: dr. R. J. 
H. Kruisinga.
Zaterdag 24 mei: Algemene Vergadering 
Utrecht: rede Unievoorzitter en fractie
voorzitters.
Maandag 26 mei: IJsselstein: Politiek café 
drs. D. F. van der Mei.
Donderdag 29 mei: Utrecht: Horeca
ondernemers KVO: dr. R. J. H. Kruisinga. 
Donderdag 29 mei: Zeist: drs. D. F. van der 
Mei.
Donderdag 29 mei: Achterberg: drs. G. van 
Leijenhorst.
Dinsdag 3 juni: Den Haag-Mariahoeve: dr. 
R. J. H. Kruisinga.

geen een stijging betekent van 59.944 of
wel 62 procent. Nederland heeft 190.278 
volledig werklozen ofwel 57.492 (43 pro
cent) meer dan een jaar geleden. (Deze cij
fers zijn inmiddels nog hoger geworden). 
Bij de in totaal 4,3 miljoen werklozen in de 
EG komen nog eens 1,7 miljoen tijdelijk 
werklozen. In alle EG-lidstaten is het aantal 
openstaande arbeidsplaatsen teruggelo
pen, en wel met 83 procent in Denemarken, 
met 70 procent in Luxemburg, met 69 pro
cent in België, met 47 procent in Frankrijk, 
met 37 procent in Groot-Brittannië, met 26 
procent in Nederland, met 26 procent in 
duitsland.

Hillery;

„ER MOET EEN EIND KOMEN AAN 

VROUWENDISCRIMINATIE”
(van een medewerker)

Europees commissaris dr. Patrick Hillery, 
die de sociale portefeuille beheert in de 
Europese Commissie, heeft onlangs in 
Brussel een debat gehouden met vertegen
woordigsters van vrouwenorganisaties in 
Europa. Het gesprek was georganiseerd 
door het voorUchtingsbureau van de Euro
pese Gemeenschappen in Brussel. Aanlei
ding tot het debat was het internationale 
vrouwenjaar.

Voornaamste onderwerp van de discussie 
in Brussel was de richtlijn van de Europese 
Commissie die ervoor moet zorgen dat 
binnen zekere tijd elke discriminatie tussen 
marmen en vrouwen verdwenen zal zijn. 
De richtlijn heeft het vooral over het ver
dwijnen van discriminatie bij de opleiding, 
het tewerkstellen en de arbeid in het alge
meen.
De nieuwe richthjn van de Commissie, die, 
als ze eenmaal door de lidstaten aanvaard 
is, een dwingend karakter heeft, zal de EG- 
Mdstaten dwingen alle bepalingen af te 
schaffen die de gelijkheid van maimen en 
vrouwen in het arbeidsproces nog in de weg 
staan.

Het gaat er om dat meisjes en vrouwen 
evenveel kansen krijgen als jongens en 
mannen, en dat geldt voor de scholing zo
wel als de verdere vorming, de promotie
kansen, enzovoort.
Artikel 119 van het Verdrag van Rome 
(EEG-Verdrag) gebiedt al vanaf de oprich
ting van de EG gelijke beloning voor gelijke 
arbeid voor mannen en vrouwen, zo kreeg 
Hillery van de aanwezige vrouwen tegen
geworpen. Dat is juist, aldus Hillery, maar 
de nieuwe richtlijnen (de al aanvaarde 
richthjn over de gelijke beloning en de nog 
te aanvaarden richtlijn over non-discrimi- 
natie) vormen voor de lidstaten een stok 
achter de deur.

GOEDE WEG
Hillery heeft er vooral op gewezen dat de 
hdstaten in de toekomst het juridisch moge- 
hjk moeten maken dat een vrouw die zich 
in haar beroep benadeeld voelt daartegen 
in beroep kan gaan zonder dat ze, als ge
volg van het instellen van dat beroep, 
schade lijdt.
„We zijn in Europa met de nieuwe richtlij
nen op de goede weg, al kan de Europese 
Commissie bepaalde zaken niet bij de lid
staten afdwingen”, aldus Hillery.

Op zaterdag 31 mei in Amersfoort

c h j O CHJO-studiedag over 
Europese christen
democratische 
partijvorming

De Christelijk-Historische Jongeren-Organisatie houdt op zaterdag 31 mei in 
Amersfoort een studiedag over het onderwerp Europese christen-democratische 
partijvorming. De Commissie buitenland van de CHJO onder voorzitterschap van 
mr. Jeannette Stegeman-den Engelse is al geruime tijd met dit onderwerp bezig, 
mede in verband met de discussie hierover m zowel de Europese Unie van Chris- 
ten-Democraten als de EUJCD, waarin de jongerenorganisaties zijn vertegen
woordigd.
De vraag is, welke koers de Europese partij zou moeten voorstaan. Geen eenvou
dige zaak voor wie bedenkt dat de CDU erin zit, de Conservative Party, maar 
ook de veel progressievere Christelijke Volkspartij van België en de Nederlandse 
CDA-partners.
Daarom een CHJO-studiedag, waarbij ook anderen van harte welkom zijn. Restau
rant De Oude Tram, tegenover het station, is de plaats van handeling, 10 uur
het aanvangsmoment. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. _____

------- -------------------------- ------------------------------------------------------------- -----------------------
Bon
(opsturen naar CHJO-secretariaat, Juweelstraat 77, Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 01720-74708).

Ik kom wel/niet naar de studiedag Buitenland.
Stuur mij de nadere gegevens.

NAAM :.............................. ................................................................................ .............

ADRES: ............ ...............................................................................................................

LEEFTUD: ...................................................................................................... ..................

(Handtekening)
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Twee miljard gulden voor vier 

jaar scholenbouw
Het scholenbouwplan voor de jaren 1975, 
1976, 1977 en 1978 is vastgesteld.

Hiermee is een bedrag gemoeid van rond 
f 2 miljard voor de komende vier jaar. In 
totaal staan voor dit jaar 190 nieuwe pro
jecten op het bouwprogramma. Het 
scholenbouwprogramma voor 1975 is be
groot op een b e^ag  van 520 miljoen gul
den. Dit betekent een stijging van f 120 
miljoen t.o.v. 1974. Daarnaast komt nog 
een extra bedrag van rond f 70 miljoen be
schikbaar voor de bouw van scholen in het 
kader van de werkgelegenheidsprojecten. 
Het is voor de eerste maal dat planning 
voor de scholenbouw zich over vier jaar 
uitstrekt.

DUIDELIJKHEID
Het scholenbouwplan is bedoeld om meer 
duidelijkheid en vooral openheid te schep
pen in het scholenbouwbeleid voor de ko
mende iaren.

Dit houdt in dat een planning voor vier jaar 
is uitgezet te beginnen met het jaar 1975. 
Per (bégrotings)jaar zijn de aankoop van 
terreinen, de bouwvoorbereiding en de 
bouw van een aantal nieuwbouw projecten 
ingepast. Kern van het systeem is dat de 
bouw van een nieuwe school vanaf de eer
ste aanvraag tot en met de feitelijke bouw 
procedureel en financieel over de verschil
lende jaren is ingepast.

Ook de financiële gevolgen van de bouw
voorbereiding en de aankoop van de grond 
zijn in dit systeem verwerkt. Daarbij is re
kening gehouden met het budget van dit 
jaar en met de voorlopig geraamde 
begrotingsbedragen voor de volgende ja
ren.
Het is thans van groot belang, dat ook de 
schoolbesturen al het mogelijke hunner
zijds doen om te bevorderen, dat de 
voor oereiding en de bouw volgens deze 
planning verlopen.

Aan het eind van dit jaar wordt 1975 losge
haakt. Een nieuw jaar 1979, wordt dan aan 
de planningstrein vastgekoppeld. Met an
dere woorden:
het gaat hier om een voortschrijdende vier- 
jarenplanning. De jaren 1976, 1977,1978 
moeten vervolgens worden bijgesteld. Pro
jecten die in 1975 zijn vertraagd schuiven 
automatisch op naar 1976 als de omstan
digheden gelijk blijven.

FLEXIBEL SYSTEEM
Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren 
wanneer een project, waarvoor in 1975 op 
grond van de urgentie toestemming was 
verleend een terrein aan te kopen, vertra
ging ondervindt door een onteigenings
procedure of door noodzakelijke wijziging 
van een bestemmingsplan. Als alle andere 
omstandigheden gelijk blij ven zal de desbe
treffende school haar recht op die terrein- 
aankooD behouden.

Gaat het in 1975 niet door, dan wordt het 
1976. Dit betekent echter wel, dat het be
drag dat oorspronkelijk in 1975 als het 
ware was geblokkeerd voor terreinaan- 
koop weer vrijkomt en voor een ander pro
ject wordt gebruikt.
Het is derhalve van groot belang, dat pro
jecten - ook al staan zij voor een later jaar 
ingeschaald - waarvan de bouwvoorbe
reiding snellerkan verlopen, dit ook doen. 
Op deze manier bestaat de mogelijkheid 
een project dat b.v. pas voor 1976 is ge
pland, maar waarbij de bouwheren ver 
vooruit zijn op het schema, alsnog in 1975 
te effectueren.
Dankzij deze flexibiliteit is het mogelijk de 
planning optimaal te benutten en snel te 
reageren op onverwachte ontwikkelingen. 
Dit kan b.v. gebeuren in het kader van 
werkgelegenheidsprogramma’s.
Hierdoor is een snellere start van de bouw 
mogelijk voor projecten die pas voor een 
volgend jaar waren ingeschaald.

Volgende week: start emancipade
U iRECHT - Verdeeld over 10.000 vier
kante meter netto, begint op maandag 20 
mei in de Jaarbeurs in Utrecht de unieke, 
eenmalige manifestatie, emancipade. 
Twintig dagen lang - tot en met 8 juni - 
voltrekt zich in de uitgestrekte ruimtes van 
de verschillende hallen deze aangelegen
heid, die een ieder aangaat; niet aUeen 
vrouwen.

Dit a-kommerciële evenement is onder
verdeeld in de verschillende thema’s. Op de 
parterre van de Juliana-hal komen Scho
ling, Arbeid, Leven en Welzijn.
Scholing is onderverdeeld in een projekt 
over de dwangmatige, maatschappelijke 
rolverdeling tussen inaimen en vrouwen, 
enkele stands die betrekking hebben op een 
ziimiger indeling van de uren die moeders 
en hun jonge kinderen samen doorbrengen 
en beroepskeuze.

Een ander soort Scholing richt zich op de 
mensen die in hun jonge jaren een kans 
gemist hebben, maar daar alsnog iets aan 
kunnen doen.
Het onderdeel Arbeid wordt gedeeltelijk 
verzorgd door het NVV. De bedoeling is 
een loopje te nemen door het arbeidsleven 
van de vrouw vanaf school, via werkende 
jongeren, via gehuwde werkende vrouw 
naar pensioen. De Plattelandsvrouwen zijn 
paraat en ook de drie vrouwenbonden 
CNV, NKV en N W .
Bij Leyen en Welzijn wordt aandacht be
steed aan lichamelijk en geestelijk welzijn; 
het je-goed-voelen in alle opzichten.

CX)K POLITIEK
Op de eerste verdieping van de Juliana-hal: 
Politiek, Kerk, Vrede, Derde Wereld, 
Theater en Bioscoop. De Vrouwenorgani
saties van de grote partijen in de Tweede

Kamer geven informatie. Vanuit onpartij
dige landelijke instanties probeert men de 
vrouw vertrouwd te maken met de politiek. 
Kerk: de veranderende situatie van de 
vrouw in de kerk wordt gesimuleerd en 
begeleid door dagelijkse kerkdiensten, dis- 
kussie en rollenspel.
Vrede: hoe kan de vrouw de vrede beïn
vloeden, thuis, landelijk en internationaal? 
Aan de sektor Derde Wereld komen o.a. de 
SOS-Kinderdorpen te pas; instituten voor 
verlaten kinderen met een meer-familiaire 
aanpak dan de massale weeshuizen.
Er zijn dia’s, films en dokumentatie- 
materiaal betreffende het voedselpro
gramma en de gezondheidszorg van Uni
cef. In een 3e wereld-winkel vraagt het 
Melania-gilde samen met de Nederlandse 
Christen Vrouwenbond aandacht voor spe
cifieke ontwikkelingsproblemen.
De Merwede-hal presenteert Wonen. Uit

gangspunt is dat de vrouw bewust gemaakt 
moet worden van haar woonsituatie en 
-omgeving en mogehjkheden die deze haar 
bieden.

Verhuizing PJK
Het bureau van het Politiek Jongeren Kon- 
takt PJK - voorheen NPJCR (Nederlandse 
Pohtieke Jongeren Contactraad) genoemd 
is verhuisd.
Het nieuwe adres is: Keizersgracht 209 te 
Amsterdam, telefoon 020- 224592 en 
020-246106.
Bij de PJK zijn aangesloten; ARJOS, 
CHJO, FJG, JOVD, KVPJG, PPR, PSP en 
DS’70

Zo denk ik 
erover

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

WAAR GAAT HET BU 
DE F 16 OM?
De Koninklijke Luchtmacht heeft drie 
hoofd-taken:
1) Ondersteuning grondstrijdkrachten;
2) Het bieden van bescherming tegen aan

vallen van vijandelijke vliegtuigen;
3) Het aanvallen van belangrij ke doelen in 

vijandelijk gebied met kernwapens.
Toen wij onze Starfighters in de zestiger 
jaren aanschaften waren deze geschikt 
voor de b.g. laatste twee taken, maar sinds
dien hebben zich een aantal veranderingen 
in de toestand voorgedaan waardoor men 
nu gedwongen wordt grote vraagtekens 
achter e.e.a. te plaatsen, 
a. Destijds ging men van de veronderstel
ling uit dat een vijandelijke luchtaanval op 
grote hoogte zou plaatsvinden. Verdedi
gende jagers dienden dus snel de vijand te 
kunnen bereiken, hun wapens af te schieten 
om vervolgens, voordat aUe brandstof ver
bruikt zou zijn, weer snel naar de basis 
terug te keren.
De Starfighter voldeed redelijk aan deze 
eis. Door de perfectionering van de grond- 
luchtraketten zijn vijandelijke luchtaanval

len op (grote) hoogte echter niet meer te 
verwachten. Het aanvallende vliegtuig zal, 
althans zodra het over het vijandeüjk ge
bied vliegt waar raketopsteUingen ver
wacht kunnen worden, zo laag mogelijk 
aanvliegen en zijn snelheid zal hierdoor en 
ook om het doel niet te missen, laag moeten 
zijn (meestal subsonisch). Luchtgevechten 
op 20 meter hoogte zijn uiteraard uitgeslo
ten en zodoende is de onder para 2 ge
noemde taak voor de Starfighter komen te 
vervallen. Alleen landen die vijandelijke 
vhegtuigen zouden moeten vernietigen 
boven een gebied waar men niet over eigen 
grond-luchtraketten kan beschikken (bijv. 
Noorwegen boven zee of Israël, dat door 
haar kleine grondgebied wel gedwongen 
wordt haar (lucht)defensie boven haar 
vijandehjke landen te doen plaats vinden) 
blijven belang houden bij een zeer snel 
jachtvliegtuig voor (preventieve) luchtbe
scherming.
Wat Nederland en ,,onze” sector in het 
NAVO-gebied betreft, bestaat geen grote 
behoefte meer aan een dergelijk toestel en 
de opvolger van de Starfighter behoeft 
deze eigenschappen dan ook niet meer te 
bezitten. De F 16 is hier dus overbodig. Wel

dienen voldoende grond-luchtraketten 
aangeschaft te worden. Hun exploitatie is 
uiteraard relatief goedkoop.
b. Voor steun aan grondstrijdkrachten 
heeft men, het is reeds vermeld, bepaald 
geen snel toestel nodig. Daarentegen moet 
het sterk geconstrueerd zijn, zoveel moge
lijk bestand tegen lichte infanterie- 
wapenen, veel mee kunnen nemen, lang in 
de lucht kunnen blijven en over uit
stekende systemen beschikken die de vlie
ger een maximale kans geven zijn doel (van 
kleine hoogte) te vernietigen. De Starfigh
ter was hier nooit voor geschikt. De later 
aangeschafte NF 5 nauwelijks en is, alles 
bijeengenomen, lang niet zo goedkoop als 
men gehoopt had.
De Amerikaanse Corsair (relatief goed
koop en tot 1980 in produktie) lijkt hier de 
meest geschikte kandidaat, mogelijk ook de 
Frans-Britse Jaguar, maar hier bestaan nog 
vraagtekens. De F 16 is een veel te sophisti
cated (en daardoor veel te duur) vliegtuig 
voor deze taak. Een Rolls-Royce op een 
skelterbaan! Het aantal vliegtuigen is bij 
luchtsteun echter zeer belangrijk en kan, 
gezien de lage aanschaffingsprijs, dan ook 
groter zijn.
c. Voor aanvaUen met taktische kernwa
penen is een zeer snel, uitnemend uitgerust, 
toestel nodig. Hier is de F 16 ongetwijfeld 
de beste kandidaat. Het gaat er alleen maar 
om of wij haar ooit in dit verband nodig 
zullen hebben.
De kans dat de Warschaupactlanden als 
eersten kernwapens zouden gaan gebrui
ken, lijkt uiterst gering. Niet alleen omdat 
de Soyjet-Unie regelmatig uitdrukkelijk 
verklaart dit niet te zullen doen (de andere 
Warschaupactlanden beschikken niet over 
nucleaire wapenen), maar ook omdat hun 
conventionele overwicht in Europa (dus 
buiten de 1 miljoen man aan de Russisch- 
Chinese grens!) gemiddeld 2 : 1 bedraagt. 
Indien de Soyjet-Unie in Europa offensieve 
doelstellingen zou hebben, dan kan zij de

ze, bijv. met de bekende salami-methode, 
uitstekend via de conventionele weg uit
voeren.
Zolang de U.S. een in totaliteit nucleair 
overwicht bezat, was deze mogelijkheid 
zeer klein. Nu dit niet meer het geval is, 
liggen de kansen anders aangezien de U.S. 
er steeds minder voor zullen gaan voelen 
om terwille van een (locaal) conventioneel 
conflict buiten de Amerikaanse sector in 
Europa hun nucleaire middelen te moeten 
gaan inzetten, met alle totaal onoverzien
bare gevolgen van dien. De „after Viet
nam” Senaat denkt wel anders!
Gezien de huidige conventioneel onver
antwoorde situatie birmen de Europese 
NAVO zou er, in geval van een conventio
neel conflict, niet veel anders opzitten dan 
de Amerikanen toestemming te vragen de 
in West-Europa opgeslagen tactische 
kernwapenen te  mogen gebruiken. 
Groot-Brittannië en Frankrijk kunnen dit 
zonder Amerikaanse toestemming, maar 
het probleem is voor hen overigens iden
tiek, want hun gezamenlijke kernmacht is 
slechts 2% van de Russische en deze ver
houding ligt nog slechter wat moderne 
transportmiddelen betreft.
Dit aÜes kristalliseert zich dus tot de vraag: 
zullen wij Europeanen in geval van een 
conventioneel conflict met het Warschau
pact ooit de „moed” hebben zelf kernwa
penen als eerste te gaan gebruiken? Vele 
deskundigen,, waaronder een Britse oud- 
Minister van defensie en een Britse oud- 
chef van staven, beantwoorden deze vraag 
negatief. Een escalatie zou immers niet uit- 
bMjven, met het gevolg dat zeker een land 
als Nederland binnen luttele dagen, zo niet 
uren, totaal onbewoonbaar zou worden. 
Men kan de grootste bewondering hebben 
voor Van Speijk (1830) maar op nationaal 
niveau zou de Nederlandse regering hem 
onmogelijk kunnen na volgen.

vervolg pag. 8
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Hieruit volgt automatisch dat een 
miljarden-uitgaaf voor de F 16 met vrijwel 
uitsluitend een nucleaire taak (voor alle 
andere taken heeft Nederland hem echt 
niet nodig) onverantwoord is en dat dit geld 
veel beter en veiliger aangewend zou kun
nen worden voor de aanschaf van vliegtui
gen als genoemd onder para b., van grond- 
luchtraketten, voor een aanzienlijke ver
sterking van ons tankwapen en anti- 
tankwapenen alsmede de bijbehorende 
diensten.
Kortom, onze conventionele kracht, die 
overigens geen enkele offensieve dreiging 
inhoudt t.o.v. de Sovjet-Unie gezien de to
tale machtsverhoudingen, dient op korte 
termijn in een acceptabele verhouding ge
bracht te worden met die van het War
schaupact.
In de tussentijd kan men hooguit de helft 
van onze Starfighters (die vanwege hun 
snelheid nucleair nog steeds bruikbaar zijn) 
aanhouden voor een nucleaire taak, ten 
einde onze invloed binnen de NAVO niet te 
verliezen. Strikt nodig is dit niet eens (zie 
het niet-nucleaire Noorwegen).

De ontwapeningsbesprekingen in Wenen 
zullen veel meer kans op succes hebben, 
wanneer wij uit kuimen gaan van enige 
mate van pariteit op het conventionele 
vlak. Momenteel missen wij deze kaart en 
derhalve zal het vrijwel onmogelijk zijn 
met de Russen tot een reëel vergelijk te 
komen. Het onontbeerlijke quid pro quo 
ontbreekt. De opmerking van minister 
Vredeling dat het vraagstuk van de nucle
aire taak van de F 16 pas in 1980 accuut 
wordt (de Starfighters gaan dan verdwij
nen) is onjuist. Alleen nucleair zijn deze 
dure vliegtuigen verantwoord en of wij 
deze inzet wensen dienen wij nu te zeggen. 
Anders staan wij straks voor een fait ac
compli en is er in ieder geval geen geld meer 
beschikbaar voor een verantwoorde con
ventionele bewapening.

De weerstand van het recente congres van 
de Partij van de Arbeid is feitelijk juist, 
alleen is te betreuren dat de argumenten 
niet altijd geheel steekhoudend waren. Wat 
echter nog veel betreurenswaardiger is, is 
dat dit congres de consequentie van haar 
mening niet kan of wil inzien, n.1. de onaf
wendbaarheid van een sterkere conventio
nele strijdmacht, zoals bijv. de Zweedse

socialisten dat van meet af aan wel gedaan 
hebben. De logica van dit congres dóór
trekkend leidt deze tot eenzijdige, totale 
ontwapening en het zou dan beter zijn hier 
maar eerlijk voor uit te komen.
De Nederlandse Regering staat zeer bin
nenkort voor een beslissing die wellicht de 
belangrijkste in onze geschiedenis zal zijn. 
Men kan zich afvragen hoeveel Nederlan
ders dit beseffen. Het CDA schijnt zich er 
niet druk over te maken.
Gisteren vond ik in mijn brievenbus een 
uitnodiging voor een CDA-congres over de 
emancipatie van de vrouw. Heel interes
sant, maar ware het niet beter geweest eerst

zeker te maken dat er straks in Nederland 
nog vrouwen zullen zijn?
De bewindslieden van Constantinopel 
hielden zich tijdens het beleg en de val van 
die stad (1453) voornamelijk bezig met de 
vraag hoeveel engelen op de punt van een 
naald konden staan.
Het resultaat was er dan ook naar. Overi
gens wil ik hier niet mee beweren dat enge
lentenen en de positie van de vrouw met 
elkaar vergelijkbaar zijn!

Amsterdam, 28 april 1975. E. H. v. E.
(De naam van de opsteller van dit ingezon
den stuk is bij de redactie bekend).
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Dieselolie, Benzine, Petroleum, 
Kolen, Huisbrandolie, 
Tank-transporten 
Butaan en Propaangas 
Campingflessen vullen 
Container-vuil afvoer

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

Sallandse 
heuvelrug

Hellendoorn
aan de bosrand. Voor Pink- 1  

steren en seizoen nieuwe 
grote stenen

BUNGALOW
te huur, ‘met grote tuin en 
C.V., ook ideaal voor 65-I-. 
Telefoon 05486-4894.

AANNEMINGSBEDRIJF

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

ZW iJN D R ECH T
Molenvlipt 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W OERDEN

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 BV.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, PO STBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, soclaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskiirsus

12 schriftelijke lessen voor 10. -

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 (071) 93403.

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker
& Z n .
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Voor nieuw of 
occasion

AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbaohstraat t 

NUKCRk 
Tel. 03494-1661

Stelt u prijs op

VAKWERK
KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

hervormd OECUM ENISCH 
nederland OPINIEW EEKBLAD

kritisch over kerk, 
kuituur en samenleving

Elke week de column van Ben van Kaam/Wouter van 
Dieren; We kunnen nog rustig óver kernenergie praten/ 
Prof. Uytenboogaardt over olie, wolfram en Indo-China/ 
Dialoog met marxisten een beetje op dood spoor/Prof. 
Parmar uit India over Schumachers Hou het klein/Mr. 
Burger: Er is sinds de oorlog een andere geest over de 
mensen gekomen/De boeren betalen de tol van de 
welvaart/Alexander Pola overamusement/lr. Philips en 
de „Christelijke oproerkraaiers"/Waarom een jonge 
Italiaan fascist wordt.

J k  abonneer me op Hervormd Nederland R O N
a f 25,50/studenten f 20,50 per halfjaar D L / I ’i
Ik vraag een proefnummer aan

N a a m ..............................................................................................

A d re s ............ ..............................................................,..................

Plaats............. ...................... .......... ...............................................

Tel. nr............................................................ ..................................

Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland, 
Antwoordnummer 1776, Den Haag. Geen postzegel 
plakken.
Ook in de losse verkoop.

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dorpsdijk 50-52 - Postbus 820 - Rhoon 
Telefoon 01890-6111*

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. '
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De velden van het CDA zijn wit om 
te oogsten als wij maar durven en
willen zaaien door ; mr. O.W.A. van Verschuer, voorzitter CHU

Vanuit de bloeiende Betuwe in deze mei
maand heb ik er behoefte aan iets te schrij
ven over het CDA. Ik doe dat vanuit de 
achtergrond van de 10de mei. Ieder die 
zich die tiende mei 1940 herinnert, en dat is 
nog de grootste helft van de Nederlandse 
bevolking, zal met mij ervaren hebben het 
gevoel van ineenstortii^ van de wereld 
waarin wij leefden. Een wereld toen zeker 
ook met fouten en gebreken maar een we
reld waarin wij nog hoop en verwachting 
hadden. Een wereld waarin wij begrippen 
als recht en onrecht, vrede en onderdruk
king konden onderscheiden.
En toen viel die wereld in elkaar en wij 
beseften dat het nooit meer terug zou ko
men en dat als we overwonnen wij gete
kenden zouden zijn van het onrecht en het 
verdriet en de strijd die wij moesten leve
ren om te overwinnen.

Het bloed van onze verzetshelden - het niet 
te peilen leed wat de joden is aangedaan - 
tekenden het rood en wit en blauw dat wij 
vijf jaren nadien voor het eerst weer kon
den hijsen. Het oranje van ons koningshuis

heeft nadien een veel diepere en veel meer 
dan alleen symbolische betekenis voor ons 
gekregen.

OPNIEUW
Na de oorlog begonnen we opnieuw ook 
met de politiek en velen trokken de lijn van 
de verbondenheid van een strijd tegen de 
onderdrukker door naar een nieuwe volks
beweging op socialistische leest geschoeid. 
Die illusie werd al gauw niet bewaarheid. 
De doorbraak zette niet door en politiek 
trokken met name de christen
democratische partijen de lijnen van hun 
principes door. De tijden waren ook nog 
niet rijp voor grote veranderingen in het 
christen-democratische kamp zelf. Maar nu 
35 jaren na het begin van die verschrikke
lijke oorlog komt er wel een doorbraak.

Nu komt onze christen-democratische 
doorbraak. Wij hebben als het ware 30 ja
ren rond de muren van de partijen gelopen 
en wij mogen nu onze bazuinen schallen 
opdat ze vallen!

MOED
Iets van die eenheid - die geloofcverbon- 
denheid - van dat idealisme kan terug ko
men, als wij de moed hebben te zaaien. 
Niemand spreekt mij meer aan over het 
verval der christen-democraten, wel wordt 
de vraag steeds dringender wanneer komt 
het CDA. Het antwoord is simpel, het CDA 
is er als in alle plaatsen tussen Vaals en 
Rodeschool de CDA-vlag plaatselijk regio
naal geplant is.
In de oorlog hielden wij het strijdterrein 
met gekleurde speldeknopjes bij. Nu kun
nen wij de ontwikkeling van het CDA met 
de speldeknopjes bij houden en de kaart 
wordt steeds voller!
Weet u wat zo heerlijk is zei laatst iemand 
tegen mij? Ik heb in het CDA zo ontzettend 
veel vrienden gevonden waar ik vroeger 
langs heen leefde! Ik geloof dat dat onze 
kracht moet zijn en worden. De mensen 
hebben meer dan genoeg van het theoreti
sche en autoritaire gezag van enkele zich 
socialistische noemende intellectuelen. Zij 
hebben genoeg van het elitaire optreden

van de W D  wier leden, opportunistisch als 
ze zijn, hun poUtieke lijn ontlenen aan het 
tegenovergestelde van wat anderen bewe
ren.
Gelukkig is er weer een weg terug naar 
normen en waarden en is men bereid te 
erkennen dat het niet wit en niet zwart van 
de christen-democraten een uitdaging voor 
velen kan betekenen.

INLOSSING
Wij in de christen-democratische partijen 
moeten de moed hebben te erkennen dat 
het nu van ons afhangt, van ons zaad en van 
de wijze waaróp wij het zaaien. 
Christen-democraat zijn 35 jaren nadat de 
oorlog begon betekent een heel klein beetje 
een inlossing van een voortdurende schuld. 
De schuld van degenen die de fakkel heb
ben voort te dragen om te bouwen aan een 
maatschappij waar gerechtigheid woont! 
Mogen wij ons van die verantwoordelijk
heid bewust zijn opdat wij zaaien èn oog
sten!

Van Verschuer.

Goede parlementaire behandeling 
van VAD nodig
door; dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie
Het kabinetsberaad over de 
vennogensaanwasdeling (VAD) heeft dit 
onderwerp in de belangstelling geplaatst. 
Voor de „linkse drie” is hier een essentieel 
beleidsonderdeel aan de orde.
Anderen spreken reeds hun vrees uit over 
de toenemende macht van de vakbonden 
en de toenemende socialistische invloed. 
We moeten de gedachtenwisseling los ma
ken uit de emotionele sfeer.
Het gaat hier om een onderdeel van een 
nota (inkomensbeleid); de concrete uit
werking moet nog komen.
De CHU plaatst hierbij enkele kantteke
ningen:
De regeling betreffende de VAD zal nader 
uitgewerkt moeten worden; er bestaan 
voorshands nog veel vraagtekens en wel 
ten aanzien van geldontwaarding en winst
begrip; berekening van het rendement; het 
beheer der gelden; en het tijdstip van in
diening van de betreffende wetsontwer
pen.
Ten aanzien van de wetsontwerpen wil de 
CHU nu duidelijk stellen dat:
- zij geen „Machtigingswet-achtige-toe- 
standen” wil zien ontstaan. De nota en de 
VAD-regeling dienen op normale wijze 
door het parlement te kunnen worden be
handeld. Het parlement mag niet worden 
opgejaagd. Hiertegen zal de CHU zich ten 
principale verzetten.
- De CHU rekent op een open overleg met 
het parlement; anders zou de parlemen
taire behandeling een paskwil worden. 
Karakter van de VAD
Het gekozen systeem lijkt op een extra hef
fing op de vennootschapsbelasting. Over de 
opbrengst bestaat veel onzekerheid, zeker 
in een tijd, waarin de economie conjunctu
rele en strukturele moeilijkheden door
maakt.
Het gekozen systeem houdt het gevaar in, 
dat de investeringen zullen afnemen; met 
name de bereidheid tot nieuwe investerin
gen, waardoor geen vermogen valt te ver
delen, maar voor de werknemers werk

loosheid ontstaat. De mededelingen over 
de aanwending voor verbetering van in
komens in het midden- en klein-bedrijf zijn 
vaag en nog weinig uitgewerkt.

Kleine spaarders
Het kabinet heeft nog steeds een wetsont
werp liggen inzake vrijstelling voor 
inkomstenbelasting voor de eerste ƒ 200,- 
uit bespaard vermogen. Tegenover de 
kleine spaarders is dit een uiterst billijke 
regeling. Tijdens de algemene financiële 
beschouwingen heeft minister Duisenberg 
gezegd, dat dit wetsontwerp meer ten gun
ste van de grote spaarders werkt.
Mijn vraag is: Wat wil het kabinet dan ten 
gunste van de kleine spaarder doen? Het bij 
de Kamer liggend wetsontwerp intrekken 
of wijzigen? Hierover dient het kabinet - in 
het lad er van een inkomensbeleid - spoe
dig een beslissing te nemen. 
Samenvattend:
- De VAD vormt een onderdeel van een 
nota over het totale inkomensbeleid. Men 
meet met name van de zijde van de „linkse 
drie” het niet voorstellen alsof de VAD het 
enige onderdeel van deze nota is.
- Zowel de regeling van de VAD als de 
nota in haar totaliteit roepen nog veel vra
gen op; nadere uitwerking van de grondge
dachte is nodig.
- Inkomensbeleid wordt niet gevormd via 
overleg en compromissen in het kabinet en 
niet via politieke slogans met name van 
Unks; Inkomensbeleid komt tot stand via 
wettelijke voorstellen, die door de meer
derheid van de Staten-Generaal behoren te 
worden aanvaard.
Eerst dan kan dit beleid beoordeeld worden 
op haar maatschapp>elijke betekenis.

Opnieuw
De enorme belangstelling voor de regeling 
betreffende subsidie voor woning onder
houden bevestigt, dat het kabinet ten on
rechte zo lang heeft geaarzeld om het ver

vallen van belastingaftrek voor onderhoud 
van woningen méér ongedaan te maken. 
De CHU heeft herhaaldelijk hierop aange
drongen. Het kabinet zal er goed aan doen 
de oude regeling - wellicht met enkele cor
recties - opnieuw in de belastingwetgeving 
op te nemen.

Afkoop korte vrijheidsstraffen
Staatssecretaris Glastra van Loon wil de 
mogelijkheid openen korte vrijheids
straffen van 14 dagen te laten afkopen. In 
de Eerste Kamer heeft mr. F. H. Piket ge
wezen op het onmenselijk aspect wanneer 
gestraften gemiddeld bijna een jaar moeten 
wachten op de tenuitvoerlegging van hun 
vonnis.
De staatssecretaris spreekt over een slechte 
maatregel, die wordt genomen door het ge
brek aan plaats in de gevangenissen.
Een kwalijke zaak acht ik, dat hij de oorza
ken hiervan schuift op het beleid ten aan
zien van het gevangeniswezen van zijn 
voorgangers.
De CHU stelt een zittende bewindsman 
verantwoordelijk voor zijn beleid. Het ka
binet lijkt er een gewoonte van te maken 
om beleidsmaatregelen te dekken door 
naar het beleid van voorgangers te verwij
zen. Ook bij de woningbouw verwijst men 
naar minister Udink, die overigens volgens 
de PvdA toen nog woningen te weinig 
bouwde.
Ook staatssecretaris Glastra van Loon 
draagt voor zijn beleid verantwoordelijk
heid; overigens was in 1972 minister Van 
Agt minister van Justitie.
Ik vraag mij af of een staatssecretaris bin
nen de grenzen van het door de minister 
vastgestelde beleid handelt door een voor
ganger staatssecretaris, die onder dezelfde 
minister werkte, een falend beleid toe te 
schrijven.
Als de heer Glastra van Loon, blijkens een 
interview, „van toeten nog blazen wist 
toen hij op Justitie kwam”, had hij zich of 
beter moeten oriënteren toen hem deze 
post werd aangeboden, dan wel hij had we
gens gebrek aan kermis over de betrokken 
materie geen benoeming moeten aaime- 
nien.  ̂ Kruisinga

Eetste CDAcongres op 

zaterdag 23 augustus
Op zaterdag 23 augustus a.s. wordt het eer
ste Congres van het CDA gehouden in het 
Nederlands Congresgebouw te Den Haag. 
Het Congres zal zich, naast een aantal huis- 
'houdelijke zaken, vooral bezighouden met 
politieke vraagstukken.
Vermoedelijk reeds in de ochtend
vergadering zullen de drie christen-demo
cratische fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer, de heren Aantjes, Andriessen en 
Kruisinga, het Congres toespreken.
In de middagvergadering wordt gediscussi
eerd over het door de Permanente Program 
Advies Commissie van het CDA op te stel
len beleidsadvies.
De PPAC, onder voorzitterschap van mr. 
Y. Schollen, zal in de loop van de zomer
maanden haar beleidsadvies aan het alge
meen bestuur van het CDA aanbieden, 
waarna het wordt gepubliceerd en toege
zonden aan de leden van het Congres. (Om 
misverstand te voorkomen: de PPAC stelt 
niet het verkiezingsprogram op van het 
CDA. Daartoe wordt dezer dagen een 
programcommissie in het leven geroepen). 
Zoals bekend zullen 70 rechtstreekse leden 
zitting hebben in het Congres. De recht
streekse leden hebben daarvoor tot 1 mei jl. 
kandidaten kunnen voordragen. In het ko
mende nummer hopen wij bekend te kun
nen maken welke leden tot lid van het Con
gres zijn benoemd door het Bestuur van het 
CDA.
Ook de zusterpartijen in de Europese Unie 
van Christen-Democraten (EUCD) worden 
' uitgenodigd om het eerste Congres van het 
ICDA bij te wonen.
lEén van de motieven die ten grondslag 
'hebben gelegen aan de vorming van het 
CDA, nl. de europeanisering van de poli
tieke vraagstukken en de daarmee samen
hangende noodzaak van europese partij- 
I formatie,' wordt aldus benadurkt.
,De vergadering van het Congres is open
baar. Belangstellenden dienen zich aan te 
melden bij het CDA-secretariaat, tel. 070- 
465222, postbus 7676, Den Haag - 2040. 
De toegangsprijs zal ongeveer ƒ 15,- gaan 
bedragen, te betalen bij de ingang van de 
Congreszaal.
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CDA-senatoren vragen meer subsidie 
voor CNV-instituut
Tijdens het beleidsdebat over de begroting 
van CRM heeft mr. dr. K. de Vries in de 
Eerste Kamer gevraagd het Slotemaker de 
Bruine Instituut van het CNV hoger te sub
sidiëren.

De Vries wees er op dat bij de subsidie
verlening sinds 1973 geen rekening is ge
houden met de uitbreiding van het aantal 
cursussen en de huisvestingscapaciteit. 
Spreker wees er op dat het SBI op twee na 
de grootste van ons land is. Instellingen als 
„De Essenburgh” en de „Guldenberg” die 
^ t  jaar voor het eerst gesubsidieerd wor
den zijn aldus spreker heel wat royaler be
handeld.

Hij vroeg het SBI voor 1975 een extra sub- 
sWe toe te kennen en in ieder geval bij het 
opstellen van de begroting voor 1976 ade

quate maatregelen voor dit instituut te tref
fen.
Bij dit beleidsdebat hadden de CDA-frak- 
ties een werkverdeling gemaakt. De Vries 
sprak over culturele zaken. De KVP- 
senator Van Kuik. behandelde het maat
schappelijk werk en prof. Christiaanse 
(ARP) sprak over de recreatie.
De Vries vroeg aandacht voor de situatie 
van de stedelijke muziekscholen. Hij wees 
hierbij op een kritisch artikel in „Het 
Schoolblad” , van de Algemene Bond van 
Onderwijzers, waarin werd aangedrongen 
op verdere subsidiëring van de muziek
scholen. Het is momenteel, aldus „Het 
Schoolblad” geen uitzondering dat een 
kind een jaar moet wachten voordat het 
daadwerkelijk op een muziekschool aan de 
gang kan gaan.

Spreker toonde zich teleurgesteld over het 
lang uitblijven van de Museumnota. De mi
nister heeft hierover in de Tweede Kamer 
gezegd dat tijdens de voorbereiding de 
werkzaamheden omvangrijker bleken dan 
was verondersteld. De nota wordt echter 
opgesteld op verzoek van het Convent van 
Direkteuren van Rijksmusea. Toegezegd is 
toen dat het concept onder andere aan de 
Rijkscommissie voor de Musea en de Ne
derlandse Museumvereniging zou worden 
voorgelegd. De vertraging kan dus volgens 
De Vries niet geweten worden aan een on
voorziene behoefte aan inspraak.

Door het uitblijven van de nota blijft de 
ongelijke positie tussen Rijks- en niet- 
Rijksmusea bestaan; er worden voorberei
dingen getroffen voor benoeming van pro

vinciale museumconsulenten terwijl men 
nog niet weet of deze funktionarjssen 
straks mogen worden aangesteld.
Spreker drong bij minister Van Doom op 
de grootst mogelijke spoed aan.
De Vries informeerde voorts naar de visie 
van de bewindsman op de suggestie van 
Gedeputeerden van Drenthe om de RONO 
om te zetten in een vorm waarbij Gronin
gen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gel
derland elk een eigen omroep krijgen, die 
aan de top via een algemeen direkteur ge
coördineerd worden.

Tryater
Spreker hield tenslotte een pleidooi voor 
het Friestalig toneelgezelschap Tryater. Hij 
bepleitte een zodanig subsiie-opzet dat 
Tryater zich kan ontwikkelen tot een 
beroepsgezelschap. De aangewezen weg 
hiervoor is aldus De Vries subsidiëring via 
de normale begrotingspost voor het toneel 
en niet zoals thans gebeurt subsidie via de 
post voor bevordering van de Friese taal en 
cultuur. Het betreft hier geen taal maar een 
kunstaangelegenheid. Tryater moet wor
den beschouwd als een Nederlands toneel
gezelschap dat stukken brengt in één van 
de twee in ons land gesproken talen, aldus 
de Fries, dr. De Vries.
Hij vroeg in de begroting voor 1976 met 
deze wens rekening te houden.

H. van Spanning

Senator Rijnders vraagt vaststelling 
binnenschepenwet
CHU-Eerste Kamerlid D. Rijnders heeft bij 
het beleidsdebat in de Eerste Kamer over 
Verkeer en Waterstaat aangedrongen op zo 
snel mogelijke totstandkoming van een 
Biimenschepenwet, waarbij de gehele bin
nenvaart in ons land strak geregeld kan 
worden. Hij deed dit naar aanleiding van de 
betreurenswaardige ramp met het! 
Rijnpassagiersschip Prinses Irene. In de tijd ; 
die er nog ligt voor de totstandkoming van , 
zo’n wet dienen maatregelen genomen' 
worden waardoor een ramp als met dit 
passagiersschip, kan worden voorkomen.

Rijnders die mede namens KVP en ARP 
sprak bepleitte voorts instelling van een 
Raad voor de Binnenscheepvaart, waarin 
schippers, verladers en de overheid de pro
blemen met elkaar kuimen doorspreken. 
Sprekend over de problematiek van de Ne
derlandse koopvaardijvloot wees hij er op 
dat de huidige investeringsaftrek, die thans 
vijf procent bedraagt voor de grote 
handelsvaart verhoogd moet worden of de | 
termijn van toekenning verlengd. i
Naar aanleiding van de mededeling dat

voorlopig geen beslissing is te verwachten 
over de tweede nationale luchthaven 
merkte hij op dat dit in ieder geval niet mag 
leiden tot aanleg van een vijfde en eventu

eel een zesde landingsbaan op Schiphol. 

Vervoer
Rijnders was van oordeel dat er in de toe

komst één wet op het Openbaar Vervoer 
moet komen, waarin opgenomen worden 
de huidige Wet Openbare Vervoer
middelen; de Spoorwegwet; de Verenwet 
en de wet Autovervoer Personen.
Het ruimtelijk beleid vereist zijns inziens 
een gecoördineerde studie van de 
mobiliteitsproblematiek. Hierin zal een 
fundamentele toepassing van nieuwe 
verkeerstechnologie een belangrijke plaats 
dienen fe krijgen. _

H. van Spaniting

Tweede Kamer akkoord met WUB, Dr. Kruisinga tegen
De Tweede Kamer is vorige week met 
grote meerderheid akkoord gegaan met het 
wetsontwerp tot verkorting van de studie
duur aan de universiteiten, de zgn. WUB. 
Weliswaar hadden diverse frakties op on
derdelen reserves maar zij steunden uitein
delijk het voorstel omdat zij van oordeel 
waren dat verkorting van de studieduur 
een geschikt instrument is om de toeloop 
van het aantal studenten op te vangen.

Tegen stemden de frakties van de PSP en 
de CPN en voorts de heer Beekmans van 
D’66 en van de CHU, de heer Kruisinga. 
Tegenover de pers motiveerde dr. Krui
singa zijn bezwaren tegen dit wetsvoorstel 
als volgt:

„Een nieuwe wettelijke structuur van Jiet 
wetenschappelijk onderwijs is stellig nood
zakelijk. Een bevoegdheid tot beperking 
van cursusduur en studieduur mag aan de 
minister worden toegekend. Een actieve rol 
van deze minister bij de structurering en 
invulling van de studieprogramma’s is ge
wenst.
Dit alles moet ingebracht worden in een 
nieuwe structuur van het gehele hoger on
derwijs. Het wetsontwerp loopt daarop 
vooruit.
Uit de behandeling is het noodzakelijk te 
verwachten perspectief onvoldoende ge
bleken. De reactie van de Academische 
Raae geeft aan, dat geen herprogramme- 
ring binnen de nu voorliggende voorstellen

kan plaatsvinden. De voorstellen van de 
Academische Raad en ook het zgn. Gro
ningse stafplan zijn onvoldoende door het 
kabinet bestreden.
De wet zal derhalve als hij in deze vorm 
wordt aanvaard tot aanzienlijke wrijvingen 
leiden en wellicht zelfs onuitvoerbaar blij
ken. De positie van de Academische wereld 
zal bij een afdwingen van de' voorgestelde 
structurering in het gedrang komen.
De instellingen van wetenschappelijk on
derwijs zijn geen afdelingen van het depar
tement. Zij mogen dat ook niet worden. 
Zoals reeds gesteld ben ik voor een betere 
regeling dan de huidige, maar niet voor 
deze, aldus Kruisinga.

H. van Spaiming
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door M r, W, Schotten

lid Europees Parlement

Over de herdenking van de 
bevrijding, de verklaring van 
Schuman en discriminatie.
Een begin van Europese 
bankwetgeving
Het b esluit van de Franse president Giscard ‘ 
d’Estaing om in Frankrijk de jaarlijkse vie
ring van de bevrijding van de Duitse over
heersing af te schaffen en zijn oproep om in , 
Europa deze viering te vervangen door een 
op de toekomst gerichte - dag van Europa, 

heeft tijdens de junivergaeering van het Eu- ‘ 
ropees Parlement tot een kort debat geleid. 
Van de kant van de communistische fractie 
werd namelijk een resolutie ingediend 
waarin een afkeurend oordeel over het 
Franse besluit was gevormd. Gevraagd 
werd aan het Parlement om deze resolutie 
volgens de spoedprocedure - dat wil zeggen 
zonder voorbereidend debat in de verant
woordelijke commissie, i.c. de politieke

commissie - in behandeling te nemen. Dit 
verzoek om een spoedprocedure is door 
alle andere fracties afgewezen. Men vond 
het niet een zo dringende zaak dat de nor
male procedure daarvoor opzij moest wor
den gezet. Bovendien wezen verschillende 
sprekers op het strikt nationale karakter 
van de beslissing van president Giècard. 
Persoonlijk ben ik van oordeel dat deze 
zaak zo verschillend ligt in de negen lidsta
ten, dat een Europese beslissing niet moge
lijk is. In Engeland bijvoorbeeld heeft men 
helemaal geen nationale feestdag in de 
maand mei ter herdenking van het einde 
van de tweede wereldoorlog. Anderzijds 
meen ik dat er voor Nederland - en wat dit 
betreft ondersteun ik dus de opvatting van 
premier Den Uyl - geen aanleiding is af
stand te doen van de jaarlijkse dodenher
denking en de vijtiaarlijkse nationale feest
dag ter herdenking van de bevrijding. Deze 
herdenkingen zijn in Nederland nog een 
levende zaak en zeker niet alleen voor de

generaties die de tweede wereldoorlog be
wust hebben meegemaakt.

SCHUMAN
Het is deze maand vijfentwintig jaar gele
den dat de Franse Christendemocraat Ro- 
bert Schuman in Parijs zijn befaamde ver
klaring heeft afgelegd, die - naar later is 
gebleken - de beslissende aanzet is gewor
den tot het proces van Europese éénwor
ding. Het Europees Parlement heeft op 
woensdag 14 mei op enigszins feestelijke 
wijze dit feit herdacht. In aanwezigheid van 
aUe oud-voorzitters van het parlement 
werden redevoeringen gehouden door de 
huidige voorzitter Spénale, de fungerend 
voorzitter van de ministerraad, de Ier Fitz- 
gerald en de voorzitter van de Europese 
Commissie, Ortoli.
Spénale benadrukte de juistheid van de vi
sie van Schuman dat er in Europa geen 
vrede zou zijn zonder politieke samenwer
king op basis van integratie. Wij lijken op 
dit moment verder dan ooit van een Euro
pese Federatie verwijderd. Maar voordat 
wij aan de appels toekomen moeten wij 
eerst kersen eten. Spénale onderstreepte 
nog eens het belang van een rechtstreek^ 
gekpzen Europees Parlement met grote 
bevoegdheden. Fitzgerald wees erop clat 
een Europees bouwwerk op basis van de 
verklaring van Schuman alleen een demo
cratisch bouwwerk zal kuimen zijn. Maar 
dit is een taak die niet door één generatie 
kan worden voltooid. Ortoli sprak onder 
meer over de persoon van Schuman. Een 
man met bescheidenheid in zijn optreden, 
maar ook met een rustige vastberadenheid. 
Een man met een realistische visie op het
geen een verscheurd Europa nodig had. De 
motieven voor Europese eenwording zijn 
op dit moment verschillend van die in

1950, maar de diepere beweegredenen 
voor eenheid zijn hetzelfde gebleven.

DISCRIMINATIE
De pogingen van Arabische landen om bij 
de handelsbeperkingen met de Europese 
Gemeenschap bepaalde discriminaties ten 
nadele van Israël te realiseren, werd be
sproken aan de hand van enkele vragen van 
de socialistische fractie. Algemeen werd 
deze discriminatie veroordeeld. Toen in fe
bruari van dit jaar berichten in de pers ver
schenen over discriminatie van „Joodse” 
banken door de Arabische financiële we
reld, heb ik daarover onmiddellijk schrifte- 
hjk vragen gesteld. Het antwoord daarop 
van Raad en Commissie was destijds vrij 
vlak. Gelukkig nam de Commissie in dit 
debat een duidelijke positie in: discrimina
tie in welke vorm ook is voor Europa niet 
aanvaardbaar. Maar uiteraard kan de Eu
ropese Commissie niet meer doen dan in 
overeenstemming is met haar bevoegdhe
den; ook voor de regeringen van de lid
staten ligt hier een belangrijke taak.

BANKWETGEVING
Als rapporteur van de economisch/mone- 
taire Commissie heb ik in deze plenaire 
vergadering een voorstel behandeld voor 
een richtlijn inzake de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen. Daarbij heb ik onder 
meer het volgende gezegd:
„Positie landbouwbanken; Nu gekozen is 
voor de etappe-gewijze verwerkelijking 
van de coördinatie van het wettehjk toe
zicht op het kredietwezen, is het verklaar
baar dat in deze richtlijn slechts van een

vervolg pag. 4
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CDA-vrouwen in discussie over 
Emancipatie(beleid)
„Dolle Mina heeft in ons land de zaak van 
vrouwen-emancipatie een slechte naam 
bezorgd. Grote aantallen vrouwen zijn 
daardoor afgeschrikt om mee te denken 
over emancipatie” .
„Het is dwaasheid om bij een grote werk
loosheid vrouwen geen kans te geven. In de 
nota Boersma over de werkgelegenheid 
wordt nagenoeg met geen woord gerept 
over de positie van de werkende vrouw” . 
„Ik ben bang dat de regering de Emancipa
tie Kommissie ziet als een excuus om zelf 
niets te hoeven ondernemen”.
„Van fundamenteel belang is, dat spreiding 
van kennis, macht en inkomen óók moet 
gaan gelden voor vrouwen” .
Vier pittige uitspraken van mevrouw mr. J. 
Leyten op de studiedag van het CDA over 
emancipatiebeleid, te Utrecht op maandag 
12 amei jl. Zij hield een inleiding over het 
thema „Op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij” .
Zij is van mening dat ten aanzien van 
emancipatiebeleid zowel door de politieke 
partijen als door de regering een politieke 
keuze moet worden gemaakt.
De drie belangrijke kenmerken van CDA- 
politiek, die ook in haar emancipatiebeleid 
tot werking dienen te komen, zijn:
1. Het CDA aanvaardt het Evangelie als 
richtsnoer voor het politieke handelen. Een 
opgave die in het Evangelie voor aUe men
sen is verwoord. Deze is voor vrouwen en 
voor mannen dezelfde. De poUtiek heeft 
dan ook te zorgen dat er structuren komen 
en een mentaliteit wordt bevorderd, 
waarin vrouwen even goed als mannen ge
lijke kansen krijgen. Vrouwen en mannen 
moeten ook de van hen gevraagde verant
woordelijkheid in dit leven waar kunnen 
maken. Dit betekent ontplooiings
mogelijkheden met name in opvoeding en 
onderwijs bieden. Zorgen voor gelijkere 
kansen in de maatschappij.
2. Het CDA probeert problemen in overleg 
en harmonie tot een oplossing te brengen. 
Dus geen tegenstellingen nastreven en toe
spitsen, maar wel eerlijke verdeling van 
kennis, macht en inkomen.
3. Het CDA moet durven maatschappelijke 
structuren te veranderen als ontplooiings- 
mogehjkheden voor mensen dat noodzake
lijk maken. Daarin dient het CDA vooruit
strevend te zijn. Het moet echter behou
dend zijn in die zin dat wat goed is bewaard 
moet-blijven. Dat geldt zéker voor het ge
zin.
In haar inleiding niotiveerde mevrouw 
Leyten de keuze van de onderwerpen die 
worden behandeld in een CDA-brochure

„Samen op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij” .
Naast een algemeen gedeelte over het 
emancipatieproces van de mentaliteit wor
den hierin vier probleemgebieden behan
deld: „Vrouw en de derde wereld” , „werk
gelegenheid” , „opvoeding en onderwijs” 
en tenslotte „het gezin en de sameiüe- 
ving.” .

DISCUSSIE
De discussie op de congresdag spitste zich 
tóe op:
1. „Emancipatiebeleid en mentaliteit” . De
belangrijkste aanbeveling luidde: mentali
teitsverandering, die zowel aan de basis als 
aan de top zijn beslag moet krijgen. De 
nadruk moet komen te liggen op de solida
riteit van de vrouwen onderling.
2. „Gelijkwaardigheid, ontwikkeling en 
vrede” zijn de drie sleutelwoorden voor 
het ontwikkelingsbeleid. Het CDA zou een 
emancipatieproces moeten nastreven 
waarin hej gaat om de mogelijkheden en de 
behoeften van de bevolking in de derde 
wereld, met het accent op de vrouw. Zij 
moet van draaghoofd, denkhoofd wordeh. 
Het beleid mag geen afspiegeling zijn van 
ons sociaal, cultureel en economisch sys
teem en structuur.
3. „Arbeidsmotivatie en dienstbaarheid” 
bracht naar voren dat: Ieder mens het recht 
en de phcht heeft zijn of haar talenten te 
ontplooien en volledig in te zetten. Be
taalde en onbetaalde funkties moeten gelij
kelijk worden gewaardeerd met meer be
grip voor het zo nodige vrijwilligerswerk.
4. „Opvoeding en onderwijs” . Uit de 
werkgroepen kwam naar voren dat de 
hoogste prioriteit zou moeten gelden voor 
het geven van vorm en inhoud aan de ver
plichte vormingsdagen voor de werkende 
jongeren.
’s Middags vond een algemene discussie 
plaats over de besproken onderwerpen. In 
het forum zaten: mr. C. A. Bos, G. van 
Dongen, prof. dr. J. W. van Hulst, me
vrouw dr.hi. Klompé en mevrouw mr. M. 
Leyten-de Wijkerslooth-de Weerdesteyn. 
Vele prominente personen waren aanwe
zig. Uit CDA-kringen o.m. prof. dr. P. 
Steenkamp, uit Emancipatiekringen: mr. 
Van Hamm-Rijsdijk, M. Kolkman, ir. N. C. 
de Ruiter en drs. P. Wassen-vah Schaveren 
en uit de vrouwenbeweging: de voorzitter 
van de Nederlandse vrouwenraad drs. N. 
Rempt-Halmmans-de Jongh.
HOOFDPUNTEN
Mevrouw H. Tegelaar-Boonacker vatte in 
haar slotwoord nog eens de hoofdpunten

voor het emancipatiebeleid samen, zoals 
het CDA dat moet voeren.
- Het CDA wil meewerken aan een eman
cipatiebeleid dat voor iedereen kansen tot 
menswaardige ontplooiing schept. Het ziet 
hierin een Bijbelse opdracht, die plichten 
geeft aan de leden van de samenleving, om 
het even of het man of vrouw is.
- Ook voor de derde wereld wenst het 
CDA een beleid gericht op ontplooiing van 
de verre naaste, gebaseerd op solidariteit 
en gerechtigheid. De naaste liefhebben is 
niet alleen mijns broeders hoeder zijn, 
maar geldt natuurhjk ook voor alle zusters. 
'Dit betekent dat het absoluut nodig is, dat 
de vrouw meer wordt ingeschakeld bij de 
ontwikkelingssamenwerlang, zowel wat de 
beleidsvoorbereiding betreft als bij de uit
voering hiervan ter plaatse.
- Het CDA acht opvoeding, onderwijs en 
vorming uiterst belangrijke middelen om 
een wezenhjke ontplooiing van elk mens 
tot stand te brengen. Het „woekeren met 
onze talenten” moet bij de opvoeding al 
gestalte krijgen. Jongens en meisjes hebben 
gelijke rechten om hun aanleg te ontwikke
len, maar evenzeer gelijke plichten om de 
gemeenschap te dienen.
- Het CDA meent dat huisvrouwen meer 
mogehjkheden zouden moeten krijgen tot 
deelname aan het maatschappelijk gebeu
ren, naast de gezinsbezigheden. ,,Huis
vrouw zijn” is een beroep dat noodzakelij
kerwijs door veel vrouwen gedurende tal 
van jaren wordt beoefend. Waardering 
hiervoor ontbreekt nog te veel. Wanneer in 
deze periode vervreemding van de maat
schappij plaatsvindt kan die achterstand 
nauwelijks worden ingehaald.
Het nut van vrouwenorganisaties, part
time banen, crèches en scholing via t.v. 
moet niet worden onderschat maar gesti
muleerd.
- Het CDA acht het zeer belangrijk dat aan 
de inhoud van begrippen als arbeid” en 
„werk” een nieuwe dimensie wordt gege
ven. Principieel gaat zij uit van „dienst
baarheid” van de mens aan de samenleving 
en de naaste.
- Het CDA vindt dat naast betaalde arbeid 
er ook veel werk wordt verzet waar geen 
geldelijke beloning tegenover staat. Ver
anderingen in sociale wetgeving en inko
mensbeleid, op grond hiervan, vragen na
dere bestudering.
„De mens kan bij brood alleen niet leven” 
is onze overtuiging. Dat betekent ook een 
waarschuwing tegen een al te materiële 
aanpak, en een pleidooi voor immateriële 
hulp waar dan ook.
SAMEN
„Samen op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij” is de titel van de CDA 
emancipatiebrochure. Te verkrijgen voor
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H. T. B.

DE PROVINCIES EN DE GEWESTVORMING
door: H, Wisselink, lid Tweede Kamer

Lang hebben de provinciale besturen zich 
min of meer afzijdig gehouden van de ge- 
westvorming.
Voor het vormen van pré-gewesten dient 
immers het initiatief te komen vanuit de ge
meenten. De wetgevende arbeid voor de be
stuurlijke organisatie behoort bij de rege
ring en de Staten-Generaal. Sinds echter 
het wetsontwerp Beernink-van Veen naar 
aanleiding van de felle kritiek vanuit de 
Tweede Kamer door de Minister van Bin
nenlandse Zaken werd teruggenomen, is er 
rond de gewestvorming een soort van Baby
lonische spraakverwarring ontstaan. De 
structuurschets voor de bestuurlijke herin
deling van Nederland in 45 gewesten vond 
geen best onthaal.

Vrij algemeen is de opvatting, dat er geen 
vierde bestuurslaag moet komen, omdat 
voor de burgers het bestuur dan te ingewik
keld wordt en omdat het gewoon teveel geld 
zal gaan kosten.
De vraag is echter wat er dan wel moet gaan 
gebeuren?
Daarover-zijn de meningen nog verdeeld. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid heeft het kabinet-Den Uyl drin
gend aangespoord om nu spoedig een prin
cipebesluit te nemen over de vorming van 
gewesten.
Een soortgelijk geluid liet ook de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten horen.

VOOR TWINTIGTAL

De CHU heeft zich evenals de meeste poli
tieke partijen in principe uitgesproken voor

de vorming van een 2u-tal provincies- 
nieuwe stijl.
De provincies zelf mengen zich inmiddels 
ook in de discussies.
Friesland heeft van meet af aan de gewesten 
afgewezen en gepleit voor een herziening 
van de provinciewet. De griffiers van de 11 
provincies schreven eind vorig jaar een be
langwekkende brief over de bestuurlijke or
ganisatie. Die brief begon als volgt:
„Het is niet gebruikelijk, dat wij als griffiers 
der Staten van de provincies ons gezamen
lijk verenigd in de zogenaamde griffiers- 
kring tot U wenden. Daarvoor moet er dan 
wel een bijzondere reden, een aanleiding 
van grote importantie zijn. Die is er naar 
onze mening nu inderdaad.

TOENEMENDE ZORG

Die reden vindt haar grond in onze toene
mende zorg en ongerustheid over de ont
wikkelingen met betrekking tot de kwestie 
van de bestuurlijke organisatie in ons land. 
Er worden standpunten vertolkt en uitspra
ken gedaan. Ook van gezaghebbende zijde, 
die niet altijd gefundeerd zijn op objectief 
vastgestelde feiten en toestanden, ja die in 
sommige gevallen zelfs getuigen van een ge
brek aan kennis en inzicht in de werkelijke 
situatie en omstandigheden. Wij beginnen 
steeds meer te vrezen, dat dergelijke onge
argumenteerde en ongemotiveerde stand
punten en uitspraken een grote invloed zul
len gaan uitoefenen op de uiteindelijk te ne
men beslissingen.”
Deze brief heeft bij de provincies en ook in 
wijdere kring indruk gemaakt.

Op 4 maart hebben Gedeputeerde Staten 
van Overijssel een interessant en uitvoerig 
schrijven over de bestuurlijke organisatie 
doen uitgaan naar de dagelijkse besturen 
van alle provincies. Dit college schreef o.m. 
het volgende:
„Reeds te lang hebben naar ons oordeel de 
provincies in deze belangrijke zaak gezwe
gen. Wij vinden het daarom dringend ge
wenst, dat de gezamenlijke provincies thans 
een duidelijk geluid laten horen.”

NIET GELUKT

Gedeputeerden van Overijssel stelde in deze 
brief voor om als provincies een gezamen
lijk standpunt te bepalen en zich daarmee 
tot de regering te wenden. Helaas is dat niet 
gelukt.
Overijssel wil het accent van de gewestvor
ming leggen bij de provincie en wel door de
ze op een zodanige schaal te brengen, dat de 
provincie enerzijds een oplossing kan bie
den voor de problemen, waarvoor men 
thans nog denkt gewesten nodig te hebben 
en anderzijds de mogelijkheid tot decentra
lisatie van rijkstaken behouden blijft.
Dit wordt volgens Overijssel bereikt door de 
bestaande 11 provincies om te vormen tot 
ongeveer 20 provincies.
Slechts Gelderland, Utrecht, Friesland en 
Drente schijnen het hiermee eens te zijn. De 
overige provincies willen zich nog niet aan 
een uitspraak wagen en liever afwachten 
wat de Minister voor plannen heeft.
Die plannen zijn inmiddels uit de verf geko
men bij de behandeling van de begroting 
van binnenlandse zaken in de Eerste Ka

é

mer, eind april. De minister heeft toen me
degedeeld, dat hij zal atzien van het indie
nen van een gewestwet en de bestuurlijke 
herindeling realiseren door een wijziging 
.van de provinciewet. Het voordeel van deze 
gang van zaken is, dat bij deze gekozen op
lossing geen grondwetswijziging nodig is. 
Dit kan dan de bestuurlijke herindeling be
langrijk versnellen. Maar wat is snel? De 
minister heeft beloofd nog deze zomer met 
een voorontwerp van wet te komen.
Dit voorontwerp wordt dan om advies ge
zonden aan de provinciale besturen, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
verschillende adviesraden.

VEEL TDD

Dit alles zal veel tijd kosten. Dan is er ook 
nog de Raad van State. Duidelijk is wel, dat 
vóór, 1 januari 1976 het wetsontwerp niet 
aan de Tweede Kamer zal worden aangebo
den. Bij de behandeling van de begroting 
1976 in oktober zal er over de bestuurlijke 
organisatie weer breedvoerig worden gede
batteerd. Wij zijn benieuwd naar wat de 
Minister in zijn Memorie van Toelichting 
zal mededelen.

H. Wisselink
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Met de CHU-Kamerfracties op stap door Zeeland
Op vrijdag 2 mei bracht een delegatie uit de 
christelijk-historische Eerste- en Tweede- 
Kamerfracties een werkbezoek aan de pro
vincie Zeeland.
De heren De Geer van Oudegein, Kruisin- 
ga, Scholten en Wisselink werden ’s mor
gens welkom geheten in de televisie-toren 
te Goes door burgemeester mr. F. G. A. 
Huber van Goes, de wethouders De Leeuw 
en Roose en enkele gemeenteraadsleden 
van de CHU. Ook de statenfractie van de 
CHU was present!
De heer Huber verwees naar de centrum
functie die Goes vervult in Zeeland, waar
door de taken van de wethouders aldaar 
extra zwaar zijn. Vandaar dan ook zijn 
pleidooi voor fuU-time wethouders. 
Verder kwamen aan de orde o.a. de haven
en sluisplannen, woningbouw, kleine ker
nen, onderwijs en werkgelegenheid. 
Tijdens de lunch met staten-, 
gemeenteraads- en kamerleden te Goes liet 
fractievoorzitter dr. Kruisinga zich nogal 
kritisch uit over het W D -rapport van de 
Teldersstichting, waarin een te zwaar ac
cent wordt gelegd op de grotere bedrijven. 
Dr. Kruisinga deelde mede dat de CHU- 
fractie meer houvast heeft aan het rapport 
„Groen Licht” waarin de wetenschappe
lijke instituten van ARP, CHU en KVP hun 
visie op de landbouwproblematiek hebben 
uiteengezet.

ENTHOUSIAST
Na in Middelburg te zijn ontvangen door 
burgemeester en wethouders en aldaar

vervolg van pag. 2
beperkt aantal functionele begrippen een 
materiële omschrijving is opgenomen. 
Toch moet worden betreurd dat in deze 
richtlijn enkele definities ontbreken. Ik 
denk daarbij in het bijzonder aan de om
schrijving van het begrip „eigen vermo
gen” . Deze begripsomschrijving is voor het 
bankwezen zeer essentieel. Enerzijds is het 
eigen vermogen de waarborg voor de soli
diteit van het bankwezen, anderzijds wordt 
hierdoor de kredietverstrekkingscapaciteit 
van het bankwezen mede b ep a id . Eén van 
de vragen waarvoor de Europese Commis
sie bij een omschrijving van het begrip „ei
gen vermogen’ ’ zal komen te staan is, of bij 
coöperatieve banken de onbeperkte leden
aansprakelijkheid als component van het 
eigen vermogen kan worden aanvaard. 
Biedt het beroep op ledenaansprakelijk
heid een reële garantie voor crediteuren? 
Over deze vraag wordt duidehjk verschil
lend gedacht. Enerzijds zijn er mensen die 
van oordeel zijn, dat het eigen vermogen 
slechts die bestanddelen mag omvatten, 
waarover een kredietinstelling onvoor
waardelijk, direct èn duurzaam kan be
schikken en derhalve niet de ledenaan
sprakelijkheid bij een coöperatie. Anderen 
daarentegen zijn van oordeel dat de lede
naansprakelijkheid wel degelijk eigen ver
mogen van een coöperatieve bank is. Uw 
rapporteur wil niet verhelen dat hij per
soonlijk veel sympathie heeft voor het 
coöperatieve standpunt. Het is duidehjk 
dat met name voor de landbouwbanken 
deze kwestie van groot belang is.
Een andere belangrijke kwestie is de 
waarderingsmaatstaven welke bij de vast
stelling van het eigen vermogen zullen 
moeten worden gehanteerd; vooral voor 
de spaarbanken is dit een essentiële zaak.

LANGE WEG
De weg naar één Europese bankwet is nog 
lang en vol obstakels. Ik ben er mij ook 
voUedig van bewust, dat op dit moment in 
de Gemeenschap nog negen banksystemen 
naast elkaar en grotendeels los van elkaar 
bestaan. Ik ben mij er eveneens van bewust 
dat harmonisering van het bedrijfsecono
misch toezicht pas werkelijk zin en beteke
nis krijgt als - onder meer - onderlinge res
tricties in het kapitaalverkeer verdwijnen 
en binnen de Gemeenschap stabiele wissel
koersen bestaan. Eenheid van munt en 
vrijheid van het kapitaalverkeer zijn we- 
zenhjke voorwaarden voor het scheppen 
van een gemeenschappelijke bankrente in 
de Gemeenschap. Daarom zal het van be
lang zijn indien het vorige week in Neder
land verschenen rapport van de groep Spie
renburg ook op internationaal niveau in 
discussie zal komen.
Maar ook al staan wij nog ver verwijderd 
van de eindfase die ons allen voor ogen 
staat, toch acht ik het van groot belang deze 
eerste bescheiden stap te zetten tot coördi
natie van het bedrijfseconomisch toezicht 
op kredietinstellingen.”

Scholten

voortreffelijk te zijn geïnformeerd over het 
standpimt van het college inzake o.a. de 
beperking van de groei van de stad en de 
verdere vermijding van hoogbouw, toon
den de aanwezige kamerleden zich bijzon
der enthousiast over de voortreffehjke 
restauratie-projecten die in Middelbiurg 
werden bezichtigd onder de deskimdige 
leiding van wethouder Baars en zijn mede
werkers.

VERZET
Tijdens de persconferentie, die aan het 
einde van het bezoek werd gehouden, ver
klaarde het kamerhd mr. W. Scholten, dat 
de CHU zich sterk zal verzetten tegen een 
aantasting van Zeeland bij de komende 
gewestvorming.
Een denkbare reconstructie is dat men 
Goeree-Overflakkee bij Zeeland voegt, al
dus mr. Scholten.
Tevens was het de CHU-kamerleden duide
lijk geworden, dat het streekplan Midden- 
Zeeland herziening behoeft, en graag zo

snel mogeUjk. Als bijzonder belangrijk 
werd nog aangestipt, dat bij de dijkverho
gingen rond de Oosterschelde zoveel moge- 
hjk rekening wordt gehouden met het be
houd van het natuurschoon.
Dankzij de voortreffehjke regie van de 
fractievoorzitter van de CHU-fractie in de 
staten van Zeeland, de heer H. Eversdijk, 
mag de eindconclusie zijn dat dit werkbe
zoek beshst zijn vruchten heeft afgewor
pen. De visie der kamerleden op de 
Zeeuwse problematiek is aanzienhjk ver
diept.

Voor de volledigheid vermelden wij nog de 
aanwezigheid van de statenleden Van den 
Bosse, Nieuwkerk, Schot, Ventevogel, 
verder van de voorzitter van de CHU ka- 
merkring Zeeland drs. F. Burger, in Goes 
waren aanwezig de'raadsleden Van Oyen 
en Van Nieuwenhuize, en in Middelburg de 
raadsleden M. L. Almekinders en mr. J. C. 
Peeck

d. Sw.

Harde cijfers
Het LEI heeft weer cijfers gepubliceerd. 
Voorzover u het niet weet, het LEI is het 
Landbouw Economisch Instituut, waar 
knappe cijferaars registreren en ook met 
prognoses komen voor de toekomst.
De cijfers geven een somber beeld over de 
inkomensontwikkeling in de landbouw. 
Terecht spreekt men van een uiterst moei- 
hjke positie, waarin de Nederlandse land
en tuinbouw is terechtgekomen.
Gen verrassend geluid, wij hebben hier 
meerdere malen op gewezen. Nu echter het 
LEI deze ontwikkeling nog eens duidelijk 

■ bevestigt, zal de regering hieruit duidelijke 
conclusies moeten trekken. Met deze cijfers 
zal de regering in het topoverleg met land
bouw zich welwillend moeten opstellen. 
Met deze cijfers kan landbouwminister Van 
der Stee met een aantal aanvullende natio- 
'nale maatregelen niet achterwege blijven. 
Het gaat niet om vermogenaanwasdeling, 
over superwinsten, maar over sterke inko
mensdaling in de landbouw. Wij wiUen 
vooralsnog aannemen, dat de regering hier 
een duidehjk antwoord op wil geven.

SPOED
Met het nemen van maatregelen moet niet 
tot Sint Juttemis gewacht worden. Een her

haling van de gang van zaken van 1974 in 
de landbouw moet voorkomen worden. In 
juni 1974 was de regering „niet thuis” . In 
augustus kwam er een noodprogramma, na 
een aantal onverkwikkehjke zaken zoals 
wegenblokkades. De regering moet niet 
onder druk komen te staan, maar nu snel 
voor het zomerreces van de Tweede Kamer 
begrip tonen voor deze ontwikkeling.

CNV
Een dezer dagen heeft het CNV aandacht 
geschonken aan de vermindering van de 
nhlverkaveling. We nemen met instem
ming kermis van deze publikatie.

De vermindering van de ruilverkaveling 
maakt, aldus het CNV, 750 man brodeloos. 
Dat is een ernstige zaak. Maar dat is niet het 
enige. Ook de noodzakehjke voortgang 
van de modernisering in de landbouw stag
neert daardoor. Het betekent eveneens, dat 
bij temporisering van ruilverkaveling ook 
de aankleding van het landschap (park- 
landschappen) niet tot haar recht komt. Dat 
wü toch niemand?

T. Tolman, hd Tweede Kamer
voor de CHU.

M t . F. H . P ik e t, l id  v a n  d e  E e rs te  K a m e r , h e e f t  o p  d in s d a g  6  m e i  j l .  d e  e r e v la g  v a n  d e  R a a d  v a n  
E u ro p a  o v e r h a n d ig d  a a n  d e  h e e r  Y. M ilh o u d , p r e s id e n t  v a n  d e  G e m e e n te r a a d  v a n  P a rijs . E e n  
c o m m is s ie  u i t  d e  R a a d  v a n  E u ro p a , w a a r v a n  M r. P ik e t  l id  is, h e e f t  o n la n g s  b e s lo te n  d a t  a a n  e e n  
a a n ta l  s te d e n  ( w a a r o n d e r  o o k  P a rijs  e n  D e v e n te r )  v o o r  h u n  in te r n a t io n a le  v e r d ie n s te  in  d e  E u ro p e s e  
z a a k  d e  e r e v la g  z a l  w o r d e n  u itg e re ik t.
D it  g e s c h ie d d e  t i jd e n s  e e n  b i jz o n d e r e  b i j e e n k o m s t  in  h e t  H o te l  d e  V ille  in  te g e n w o o r d ig h e id  v a n  o .m . 
d e  h e r e n  C h a b a n -D e lm a s , o u d -p r e m ie r  e n  p r e s id e n t  v a n  h e t  F ra n se  C o m ité  v o o r  d e  D a g  v a n  E u ro p a , 
R a d iu s , l id  v a n  d e  F ra n se  N a tio n a le  V e rg a d e r in g  e n  T a u le lle , p r e fe c t  v a n  P a rijs.
I n  e e n  in  v o o r tr e f fe l i jk  F ra n s  u itg e s p r o k e n  r e d e  w e e s  d e  h e e r  P ik e t  n o g  e e n s  o p  d e  n o o d z a a k  v a n  
e e n w o rd in g  v a n  E u ro p a , w a a r n a  h i j  d e  v la g  m e t  12  s te r r e n  o p  a z u u r b la u w e  a c h te r g r o n d  o v e r h a n 
d ig d e  a a n  d e  h e e r  M ilh o u d .
D e  p le c h tig h e id  w e r d  b e s lo te n  m e t  h e t  „ A lle  M e n s c h e n  w e r d e n  B r ü d e r ” u i t  d e  9 e  s y m p h o n ie  v a n  
B e e th o v e n .
H ie rn a  v o n d  in  d e  sa lo n s  v a n  h e t  H o te l  d e  V ille  e e n  o n tv a n g s t  p la a ts  v o o r  d e  r u im  6 0 0  g e n o d ig d e n .  
O n d e r  h e n  b e v o n d e n  z ic h  (s lech ts )  tw e e  la n d g e n o te n , d ie  to e v a l l ig  a ls  to e r is t  in  P a rijs  v e r b le v e n , nl. 
m e v r o u w  J. M . K o u w e n h o v e n  u it  A r n h e m  e n  d e  h e e r  W m  C . d e  K r u y f ,  v o o r z i t te r  v a n  d e  K a m e r k r in g  
’s -G r a v e n h a g e  e n  tw e e d e  se c re ta r is  v a n  h e t  U n ie b e s tu u r .

CDA-Den Haag houdt 

gespreksavond
Het Haagse CDA, de federatie van Haagse 
kiesvererhgingen van ARP, CHU en KVP, 
houdt op donderdagavond 29 mei een 
openbare gespreksavond. Er bestaat dan 
gelegenheid met de leden van de nieuwe 
CDA-gemeenteraadsfractie van gedachten 
te wisselen over plaatselijke problemen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in een van 
de zalen van het Nederlands Congresge
bouw aan het ChurchiUplein te Den Haag 
en vangt om 20 uur aan.

CDA4)ijeenkonist 
te Schagen
Op vrijdagavond 23 mei, aanvang 20 uur, 
wordt in het Streekcentrum te Schagen een 
regionale CDA-bijeenkomst gehouden, 
waarvoor leden van KVP, ARP en CHU en 
belangstellenden uitgenodigd worden.
Het Tweede-Kamerlid F. A. A. M. Fievez 
(KVP) spreekt over het onderwerp „Ge
westvorming” .

Kiesvereniging Borsele 

leeft w eeri
De CHU-kiesvereniging in het Zeeuwse 
dorp Borsele was reeds enige tijd ingesla
pen. HoofdbestuursUd H. Eversdijk be
zocht deze kiesvereniging met als resultaat 
een herleving, eerst'met zes leden, enkele 
weken later met twaalf leden. Voorzitter 
werd de heer M. J. A. Mol de heer C. Dek
ker is secretaris-penningmeester.

RECHTSTREEKS 
TE BENOEMEN 
LEDEN
CDA-CONGRES
RECHTSTREEKS TE BENOEMEN 
LEDEN CDA-CONGRES
De algemene vergadering van de CHU, die 
zaterdag 24 mei in het Jaarbeurscongres
centrum te Utrecht bijeenkomt, moet een 
vijftigtal leden benoemen in het CDA- 
congres. Dit vijftigtal komt in genoemde 
volgorde in aanmerking voor de resterende 
CH-Congreszetels (zie artikel 58 i onder 
het ook op de algemene vergadering te be
handelen voorstel tot wijziging van de sta
tuten van de CHU): mevr. mr. L. G. Baud, 
Breukelen; mevr. drs. M. Pastoor- 
Koopman, Workum; mevr. mr. J. A. van 
Ruler-Hamehnk, Utrecht; C. P. van Dijk, 
Rotterdam; B. Bol, ’s-Gravenhage; R. Val
kena, Groningen; prof. mr. M. Bos, Zeist; 
ds. R. P. Ytsma, Middelburg; S. Meijers, 
Ermelo; jhr. P. A. C. Beelaerts van Blok
land, Amstelveen; J. van Wieten, Muider- 
berg; drs. A. C. den Duik, ’s-Gravenhage; 
H. Donker, ’s-Gravenhage; P. A. D. Die
penhorst, ’t Harde; E. C. Grootendorst, 
Zoetermeer; K. Olieman, Zevenhuizen; H. 
A . van Zwieten, Sloten (Fr.); mevr. M. 
Boers-Wijnberg, Driehuis; mevr. N. C. van 
der Harst-Treumiet, Scheveningen; P. de 
Jager, Stiens; R. H. Koetsier, Almelo; W. J. 
E. Crommelin, ZwoUe; J. J. Geldhof, 
Hoogeveen; H. v. d. Krol, Nijkerk; W. Net
jes, Rutten (NOP); Tj. de Graaf, Brunssum; 
drs. O. Y. Schouten, Waalwijk; J. Duinker
ken, Tiel; P. Huurdeman, Monnickendam; 
H. Fokke, Vriezenveen; H. Walgemoed, 
Utrecht; T. Buitenhuis, Nijmegen; J. Pee- 
ters. Roden; G. K. Timmerman, Rotterdam; 
M. Bastemeyer, Veenendaal; mevr. L. van 
der Plas-Tanis, Zaamslag; mevr. H. W. den 
Engelsman-Lebbink, Breda; J. A. de Boe, 
Poortvliet; H. Nijen Twilhaar, Amersfoort; 
mevr. J. C. Z. PeUenboer-Beuker, Arnhem; 
ds. R. J. van Pagée, Lemelerveld; ds. J. 
Heule, Leiden; mevr. J. Punt-van Osna- 
brugge, Vlissingen; H. Hamann, Alkmaar; 
W. Kloppenburg, Grijpskerk; C. Hoogstra
ten, Veendam; E. Brul, ’s-Gravenhage; G. 
L. J. Cazemier, Haren; D. Brouwer-de Ko- 
ning, Woubrugge; A. Kasius, Barendrecht.
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SPREIDING RIJKSDIENSTEN - WAAROM OOK 
NIET NAAR TWENTE ? door: mr. F. J. H. Schneiders, Burgemeester van Almelo
De argumenten voor spreiding van de 
bevolking, werkgelegenheid en voor
zieningen zijn bekend. In de kort gele
den verschenen gewijzigde tekst van de 
Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening 
zijn de overwegingen van de regering 
nog eens herhaald. Hoewel van ver
schillende zijden ook argumenten voor 
verdere bevolkingsconcentratie naar 
voren gebracht worden, houdt de rege
ring toch vast aan het spreidingsbeleid. 
Daarmee wordt beoogd enerzijds een 
versterking van de maatschappelijke en 
economische structuur en van de werk
gelegenheid in die delen van het land 
die vergeleken bij het nationale niveau 
achterblijven. AÏiderzijds wordt ge
streefd naar een vermindering van de 
druk op het Westen en in het bijzonder 
op de Haagse agglomeratie.
Zoals bekend tracht de regering dit te 
bereiken door overplaatsing van 6500 
arbeidsplaatsen bij rijksdiensten van 
Den Haag naar het Noorden des lands 
en naar Zuid-Limburg. Aangekondigd is 
dat deze 6500 arbeidsplaatsen deel uit
maken van een aantal van 16.000 
arbeidsplaatsen, die de regering in de 
komende 10 a 12 jaar in beginsel van 
plan is over te plaatsen. Te zijner tijd zal 
definitief worden vasigesteld in hoe
verre dit plan gerealiseerd zal worden, 
onafhankehjk van de dan bestaande si
tuatie en rekening houdende met 
nieuwe ontwikkehngen en inzichten. 
De regering kiest dus voor spreiding, 
maar vooralsnog slechts gericht op het 
Noorden en op Zuid-Limburg. Het Oos
ten, en meer in het bijzonder Twente, 
wordt niet genoemd en dat is voor velen 
in het gebied tussen Regge en Dinkel 
onbegrijpelijk. Hoe is nl. de toestand in 
Twente?
De cijfers betreffende de werkgelegen
heidssituatie geven voor Twente helaas 
een somber beeld: de geregistreerde 
arbeidsreserve voor mannen bedroeg 
ultimo maart in Twente 7,1 procent van 
de mannelijke beroepsbevolking, tegen 
5,3 procent gemiddeld over geheel Ne
derland. De structuur van de Twentse 
economie is blijkbaar nog steeds zeer 
kwetsbaar.
Wehswaar heeft Twente de structurele 
teruggang van de werkgelegenheid in 
de textielindustrie kunnen opvangen, 
de samenloop van conjimcturele en 
structurele invloeden op dit ogenblik 
leiden er toe dat Twente in een ernstige 
probleemsituatie is komen te verkeren. 
Over de toestand inüe dienstensector in 
Twente in het bijzonder levert een stu
die van het Nederlands Economisch In
stituut een zee van gegevens, nl. het in 
1971 verschenen rapport ,,De werkge
legenheid in de tertiaire sector in Twen

te” . De samenstellers hiervan kwamen 
op grond van uitgebreid onderzoek tot 
de conclusie dat, wat de werkgelegen
heid in de dienstensector betreft, 
Twente achterligt op de rest van Neder
land.
Conclusies
We geven de voornaamste conclusies 
uit de studie beknopt weer:
- In 1960 bedroeg de achterstand van 
Twente ten opzichte van de negen qua 
inkomenspeU vergelijkbare provincies 
26 procent. (Noord- en Zuid-HoUand 
zijn daarbij buiten beschouwing gela
ten). In de periode 1960-1968 kon wel
iswaar een versterking van het 
dienstenverleningselement in Twente 
worden geconstateerd, doch de achter
stand moest in 1968 toch nog altijd op 
20 procent worden gesteld. Rekent men 
dit laatste percentage om in arbeids
plaatsen, dan komt het neer op een 
werkgelegenheid voor rond 10.000 per
sonen.
(In genoemde vergelijking heeft het 
inkomensniveau van de Twentse be

volking als uitgangspunt gediend. De 
studie heeft namelijk uitgewezen dat er 
een nauwe samenhang bestaat tussen 
het inkomenspeU in een bepaalde streek 
en de omvang van de werkgelegenheid 
in de dienstensector in dat gebied).
- De onderzoekers van het N.E.I. con
stateerden dat met name een achter
stand blijkt te bestaan in de overheids
sector, de groothandel, het horeca
bedrijf, het verzekeringswezen, het 
vervoer en de categorie „overige dien
sten” , waarbij hier onder meer gedacht 
wordt aan de sectoren gezondheids
zorg, adviesbureaus, vrije beroepen, la
boratoria en proefstations.
Een duidelijke achterstand in de dien
stensector dus, die voor de regio des te 
meer risico’s meebrengt, omdat diverse 
prognoses er op wijzen dat de voor de 
groeiende bevolldng noodzakelijke 
groei van het aantal arbeidsplaatsen 
voornamelijk in de dienstensector zal 
moeten worden gerealiseerd. In de vol
gende tabel zijn enkele prognoses sa
mengevat voor 1985 met daarbij ter 
vergelijking de situatie in 1973.

ONTWKKELING
WERKGELEGENHEID TWENTE 1973-1985

1973
1985 Nota Sociaal- 

economisch 
Beleid Twente

LANDBOUW 15.110 8,2% 9.900 4,8%
nijverheid 93.860 51,3% 100.000 48,8%
diensten 74.150 40,5% 94.900 46,4%

. 183.120 100,0% 204.800 100,0%

Fors
Met een zeer grote mate van waar
schijnlijkheid kan gesteld worden dat 
een forse groei van het aantal arbeids
plaatsen in de dienstensector noodzake
lijk zal zijn om te voorkomen dat Twen
tenaren gedwongen zuUen zijp naar el
ders te vertrekken in de - 
twijfelachtige? - hoop daar werk te  vin
den.
Een ander argument voor uitbreiding 
van de dienstensector is dat blijkens de 
deelname aan verschillende richtingen 
van voortgezet onderwijs de belang
stelling van de jongeren sterk op de 
dienstensector is gericht. In de nota 
„Rijksdiensten in Twente, Enige motie
ven ter overweging tot vestiging” van 
mei 1972 wordt de vrees uitgesproken

Nog voorradig
Het Uniebureau heeft momenteel nog enig 
propaganda-materiaal voorradig en wel:
Stickers - CHU - RECHT DOOR ZEE 
Lucifersdoosjes - CHU - EEN GOED BE
STUUR
De prijs van de stickers is ƒ  6,- per 100 
stuks en van de lucifersdoosjes overeen 
ƒ 6,- per 100 stuks.
BesteUingen aan het Uniebureau, Wasse- 
naarseweg 7, Den Haag, telefoon 070- 
244516.

een g o e d  bestuur

Vreugde over Koninklijke 
onderscheidingen
De vice-voorzitter van de CHU, mevrouw 
mr. E. A. Haars, is vorige week ter gelegen
heid van het 600-jarig bestaan van de Sta
ten van Utrecht, benoemd tot officier in de 
orde van Oranje-Nassau. De CHU ver
heugt zich in deze toegekende koninklijke 
onderscheiding.

Mevrouw Haars heeft op het bestuurlijk 
terrein veel werk verzet. Bijna 25 jaar is zij 
al lid van Provinciale Staten van Utrecht, 
een aantal jaren was zij lid van het college 
van Gedeputeerde Staten van deze provin
cie en ook maakte zij deel uit van de 
christelijk-historische fractie in de Tweede 
Kamer.
Deze koninklijke onderscheiding kwam 
enkele weken na de jaarlijkse lintjesregen.

de toekenning van een enkele duizenden 
onderscheidingen ter gelegenheid van de 
verjaardag van koningin Juliana. Bij die ge
legenheid zijn ook leden van de CHU on
derscheiden vanwege hrm verdiensten in 
het maatschappelijk leven. Ook over deze 
onderscheidingen bestaat bij de CHU blijd
schap.
Twee namen van de vele worden hier apart 
genoemd: hetTweede-KamerlidT. Tolman 
en oud-loco-burgemeester B. Bol werden 
benoemd tot ridder in de orde van de Ne
derlandse Leeuw. De redactie van „de Ne
derlander” deelt in het bijzonder in de vol
doening over de onderscheiding voor de 
heer Bol, voorzitter van Uniepers en vele 
jaren voorzitter van de redactie van het 
christelijk-historisch weekblad.

dat gezien de opleiding en belang- 
steUingsrichting van veel jongeren de 
groei van de dienstensector onvol
doende zal zijn om jongeren in de ko
mende jaren een functie te geven pas
send bij opleiding en beroepswens. Een 
in 1974 gehouden enquête onder eind- 
examencandidaten van instellingen 
voor HAVO en VWO in Twente geeft 
een grote belangstelling te zien voor 
niet-technische sectoren, t.w. 83,7 pro
cent.
Wat zien we nu gebeuren tegenover 
deze verontrustende achterstand van de 
dienstensector, tegenover de noodzaak 
van uitbreiding van de dienstensector 
met het oog op de werkgelegenheid in 
de toekomst, tegenover de op de dien
stensector gerichte belangstelling van 
de jongeren?

Geen steun
Onder invloed van de centralisatie- 
tendenties bij instanties van de rijks
overheid worden diensten uit Twente 
weggetrokken en overgeplaatst naar 
het Westelijk deel van de provincie. Se
dert 1960 zijn op deze wijze uit Almelo 
een zestal rijksdiensten, met een 
personeelsbezetting van in totaal ruim 
200 personen naar Zwolle overge
plaatst.
Dit betekent geen steun aan de ontwik
keling van de dienstensector in Twente, 
dit lijkt op een systematische uitholling

Ledenwerfactie 1975: 

start in tv-uitzending
Woensdagavond 11 juni a.s. is er, in het 
kaeer van de politieke zendtijd, een 
televisie-uitzending van de CHU. Deze 
uitzending zal geheel gericht zijn op de 
instandhouding en uitbreiding van het 
ledenbestand van de Unie. Tevens 

• vangt hiermede een korte ledenwerfac
tie aan.
Via de tv zal een beroep gedaan worden 
op de kiesverenigingen,_^de contactper
sonen en alle individuele leden zich 
hiervoor in te zetten.
Wij verzoeken ieder die hieraan wil 
meewerken die avond vrij te houden en 
de uitzending op Hilversum I, van 20.20 
tot 20.30 uur, te volgen.

ervan, verdedigd met het argument van 
een efficiënter functioneren, maar on
dertussen wordt voorbijgegaan aan het 
aspect van de werkgelegenheid. 
Hiervoor zijn een aantal factoren ge
noemd die er voor, pleiten ook Twente 
bij het spreidingsbeleid te betrekken. Er 
zijn geen objectieve redenen aan te voe
ren om Twente buiten beschouwing te 
laten. Het tegendeel is eerder waar. Om 
verschillende redenen kan Twente juist 
aantrekkelijk zijn. In de eerste plaats 
kan de aanwezigheid van een Techni
sche Hogeschool een gunstige invloed 
hebben op verschillende diensten die 
voor verplaatsing in aanmerking zou
den kunnen komen. Te denken valt b.v. 
aan mogeUjke contacten van de TH- 
afdeling Chemische Technologie met 
het Rijksinstituut voor Zuivering van 
Afvalwater. Ook een Rij kshistituut 
voor Geneesmiddelenonderzoek zou 
kunnen profiteren van samenwerking 
met onderzoekgroepen van de TH. 
Voor Technologische afdelingen van dé 
PTT zouden contacten met de afdeling 
Electrotechniek vruchtdragend zijn, 
voor de Dienst van het Stoomwezen 
zou dit kunnen gelden met betrekking 
tot de afdeling Werktuigbouw, terwijl 
ook een Dienst voor het Ukwezen uit de 
nabijheid van de TH voordeel had kun
nen trekken.
De nabijheid van de TH kan dus voorde
len hebben voor bepaalde rijksdiensten 
bij vestiging in Twente.
Een ander aspect in het leef- en woon
klimaat in Twente en het hoge 
verzorgingsniveau in de stedehjke rug- 
gegraat, nl. de Stedenband Twente.
Bij het maken van plannen voor over
plaatsing van rijksdiensten dient met de 
wensen van de betrokken ambtenaren 
rekening te worden gehouden. 
Inspraak is hier een eis van goed 
personeelsbeleid. Inspraak kan echter 
slechts zin hebben, indien er voor de 
betrokkenen alternatieven aanwezig 
zijn. Twente is o.i. een goed alternatief, 
dat bovendien in de praktijk al heeft 
bewezen aantrekkelijk te zijn en als ves
tigingsplaats te voldoen. In 1971 is van
uit Delft naar Enschede overgeplaatst 
het r r c ,  het Internationale Lucht- 
karteringsinstituut. Twee jaar na de 
verplaatsing is een steekproef uit het 
personeel geënquêteerd over hun op
vattingen omtrent de verplaatsing en 
over het wonen in Twente.
Daarbij bleek dat bij veel medewerkers 
het gevoel leeft, dat de verhuizing naar 
Twente overwegend gunstige aspecten 
bezit. De verplaatsingsoperatie wordt 
in haar totaliteit als zeer geslaagd be
schouwd. De overgrote meerderheid
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Waardevol boekenbezit 

aan CHU geschonken
Jonkvrouwe J. C. baronesse Van Boetze- 
laer te Zeist heeft de CHU een aantal waar- 
devoUe boeken geschonken. Deze schen
king is een welkome aanvulling van de bi- 
bhotheek van de Unie, ondergebracht in 
het Uniebureau aan de Wassenaarseweg 7 
te Den Haag.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

— J
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CDA -  aktueel
KRITIEK VAN CDA-FRACTIE OP LINKSE 
BEWINDSLIEDEN
BOUWDEBAT

Vorige maand debatteerde de Tweede Ka
mer met minister Gruijters en staatssecre
taris Schaefer over het bouwbeleid. Deze 
discussie vond plaats op basis van het pas 
onlangs (4 maanden later dan gebruikelijk) 
ingediende bouwprogramma 1975.
In dit programma werd definitief afgere
kend met alle schone ,jceerpunt” dromen. 
Werd in Keerpunt 72 gesproken over ,jiet 
aantal nieuwe en ingrijpend verbeterde wo
ningen dat in gebruik genomen wordt stijgt < 
tot tenminste 170.000 in 1977”, in het 
bouwprogramma 1975 komt minister 
Gruijters tot de konklusie dat in 1975 en 
1976 niet meer dan 105 a 115.000 nieuwe 
woningen in aanbouw zullen worden geno
men en om dit te realiseren zullen alle zei
len moeten worden bijgezet, terwijl het ont
brekende aantal op geen stukken na ge
haald zal worden via de vernieuwbouw. Dit

alles in een situatie dat meer dan 55.000 
mensen in de bouw zonder werk zijn.
TE LAAT

Het zal niet verbazen dat de woordvoerders 
van de drie CDA-fracties, die in goed on
derling overleg hun stellingname in het 
bouwdebat hebben voorbereid kritiek had
den op het beleid van de linkse bewindslie
den op Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. Die kritiek gold niet het inzak
ken van de bouwmarkt omdat dit allereerst 
moet worden toegeschreven aan het berei
ken van een zekere verzadiging op de wo- 
ningbouwmarkt en aan een ook duidelijk 
geringere behoefte aan bouwwerken in an
dere sektoren, zoals nieuwe bedrijfsgebou
wen en nieuwe wegen. Vermeld moet ook 
worden, dat eigenlijk niemand tijdig de toe
komstige behoefte heeft geanalyseerd. 
Scholten sprak in dit verband van een „col
lectieve schuld”.

Onze kritiek betrof veel meer het feit dat de 
minister te laat de ernst van de situatie 
heeft onderkend en ondanks waarschuwin
gen — van ons al in 1973 — de problemen 
niet juist heeft ingeschat en daardoor lako- 
niek op de ontwikkelingen heeft gereageerd. 
Wij hebben ons uiteraard niet tot kritiek 
beperkt maar een aantal konkrete sugges
ties gedaan om geleidelijk aan uit de bouw- 
malaise te komen, waarbij duidelijk is, dat 
helaas een deel van de werkloze bouwvak
kers niet meer in deze bedrijfstak aan de 
slag zal komen, maar deze ingrijpende zaak 
zal dan wel op een sociaal en economisch 
verantwoorde wijze moeten gebeuren.

MOTIES

De CDA-motie Tolman c.s. over het met 
voorrang uitvoeren van een programma om 
gebouwen en terreinen beter toegankelijk te 
maken van gehandikapten en de CDA-mo
tie Cornelissen c.s. om in overleg met werk
gevers en werknemers in de bouw een meer
jarenplan op te stellen om te komen tot een 
geleidelijke en sociaal aanvaardbare .capa

citeitsvermindering in de bouw, werden 
door de Kamer aanvaard, terwijl de CDA- 
motie J.N. Scholten c.s. werd ingetrokken, 
nadat de regering de daarin voorgestelde 
gedachte had overgenomen. Dit betekent 
dat op korte termijn 80 miljoen subsidie be
schikbaar komt voor z.g. groot onderhoud 
voor eigenaarbewoners. Een zaak m.n. in 
het belang van de werkgelegenheid voor het 
midden- en kleinbedrijf in de bouwsector. 
Een zaak ook, die vanuit de CDA-fracties 
positief zal worden gevolgd met name ook 
om na te gaan of uitbreiding van deze rege
ling nodig is.

HOOP
Wij hebben niet de illusie dat na dit kamer
debat en de aangekondigde extra injektie in 
de bouw van ƒ  1 miljard en andere maatre
gelen de vette jaren van Boogaers, Schut en 
Udink zullen terugkeren, gewoon omdat dit 
niet kan, maar wel de hoop dat op deze wij
ze een volkshuisvestingsbeleid kan worden 
gevoerd dat meer recht doet aan de mensen 
die in de jaren ’60 naar de bouw zijn getrok
ken om te helpen de woningnood op'te los
sen en een beleid dat er ook toe zal bijdra
gen de nog altijd voor velen bestaande wo
ningnood op te lossen.
Onnodig te zeggen dat de CDA-fracties de 
verrichtingen van de minister kritisch, maar 
uiteraard ook realistisch zullen blijven vol
gen.
P.A.M. Cornelissen (KVP)
J.N. Scholten (ARP)
T. Tolman (CHU)

Mr. Y. Scholten over werkzaamheden PP AC: 
„Ik heb bepaald hoop op een positief resultaat’

„Ik heb bepaald hoop op een positief resultaat van de werkzaamheden van de 
Permanente Program Advies Commissie van het CDA”. Dit zei ons de voorzitter 
van dit college, afgekort PP AC, in een gesprek met de redactie van CD Aktueel. Het 
leek de redactie een goed idee om de lezers van deze rubriek door middel van een 
intei"view kennis te laten nemen van de werkzaamheden van één van de organen 
van het CDA die een belangrijke rol kan gaan spelen bij de bezinningsarbeid binnen 
het Christen Democratisch Appèl. De voorzitter van deze commissie, oud-minister 
van Justitie, mr. Y. Scholten legden wij de volgende vragen voor:

Meneer Scholten, kunt u ons als voorzitte.. 
van de PP AC iets nader inlichten omtrent 
de ontstaansreden van deze commissie?
„Bij de voorbereiding van het CDA is on
der andere het punt naar voren gekomen  ̂
dat eens per jaar een bepaalde commissie , 
het Algemeen Bestuur van het CDA zou 
adviseren omtrent de hoofdlijnen van het 
beleid alsmede omtrent uitvoering en bij
stelling van het program. Als zodanig be
treft het hier een nieuw experiment in de 
Nederlandse politiek.
Een achterliggende gedachte was hierbij 
dat in de praktijk vaak blijkt dat de voor 
een periode van vier jaar gemaakte verkie
zingsprogramma’s veelal niet uitgevoerd

kuimen worden wegens veranderende om
standigheden. Bij die PPAC-adviezen zou 
je je kunnen voorstellen dat er punten wor
den aangegeven waarvan de commissie 
meent dat die beklemtoond zouden moeten 
worden.
Ook zou zij kunnen aangeven wat enerzijds 
bereikt is en wat anderzijds nog gereali
seerd moet worden of welke programma- 
pimten bijstelling verdienen. De procedure 
is dan zo dat na bespreking door het Alge
meen Bestuur van deze adviezen het Con
gres erover van gedachten zal wisselen” .
Hoe is de PP AC samengesteld?
„Vanuit elk van de drie partijen zijn er 5 
personen in deze commissie vertegen
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van het personeel is ingeburgerd en 
voelt zich in de nieuwe situatie thuis.

Aantrekkelijk
De aantrekkelijkheid van Twente als 
vestigingsgebied wordt bevestigd door 
de resultaten van een onderzoek van 
het Sociografisch en Statistisch Bureau 
van de Gemeente Enschede en het Ge
ografisch Instituut van de Rijksuniversi
teit van Groningen. Dit onderzoek, ge
houden in de Randstad, met name onder 
ondernemers in de dienstensector, wees 
uit dat een aantrekkelijke woonomge
ving als argument voor vestiging van 
meer belang is geworden dan economi
sche vestigingsplaatsfactoren.
Bij een vergelijking tussen Arnhem, En
schede, Groningen en Tilburg, genoot 
Arnhem de hoogste waardering, ge
volgd door Enschede, met Tilburg en 
Groningen op de derde en vierde plaats. 
Uit het voorgaande kan een tweetal 
conclusies getrokken worden:
(1) Twente dient in de spreiding van 
rijksdiensten te delen, en
(2) Twente is een aantrekkelijk alterna
tief.
Ten onrechte is Twente vele jaren, als 
het ging om het spreidingsbeleid en 
werkgelegenheidsbeleid, buiten be
schouwing gelaten. Terecht is door 
vertegenwoordigers van CHU-zijde 
meer dan eens gevraagd naar een Nota 
Oosten des Lands, c.q. Knelpunten Oos
ten des Lands. In de Algemene politieke 
en financiële beschouwingen over de 
Rijksbegroting 1975 heeft fractievoor
zitter Kruisinga nog met name aandacht 
voor Twente gevraagd. En bij de discus
sies over de Nota inzake de Werk
gelegenheid is door dezelfde spreker 
gewezen op de noodzaak dat de werk

gelegenheid in Twente - ook in de dien
stensector - gestimuleerd wordt.

Dringend pleidooi
Ook het kabinet is er trouwens blijkbaar 
van overtuigd geraakt dat steunmaat
regelen voor Twente nodig zijn. De 
Nota inzake de werkgelegenheid van 
februari 1975 noemt Twente op enkele 
plaatsen.
Niet alleen wordt steun toegezegd voor 
enkele wegenbouwprojecten, maar ook 
wordt de investeringspremieregeling 
voor stuwende dienstverlenende be
drijven van toepassing verklaard in Al
melo, Enschede en Hengelo. Eén zwa
luw maakt nog geen zomer, maar wel
licht mogen we dit toch zien als een 
teken dat ook de regering doordrongen 
raakt dat steun aan de dienstensector 
nodig is. Nu is het wachten nog op 
nieuwe rijksdiensten!
Mag ook Twente met zijn 530.000 in
woners en zijn hoge verzorgingspeil re
kenen óp politieke belangstelling in Den 
Haag?
Provincies in het Noorden met verge
lijkbaar inwonertal genieten die poli
tieke belangstelling in hoge mate. 
Twente heeft daar aUe begrip voor, 
maar de nood in eigen huis noopt ook 
voor onze regio tot dit dringend plei
dooi om ook Twente in het spreidings
beleid te betrekken!

mr. F. J. H. Schneiders

In „de Nederlander” van vrijdag 13 de
cember van het vorig jaar stond een eer
ste artikel over het actuele onderwerp: 
spreiding van rijksdiensten. Dit artikel 
was van de hand van de heer B. Bol, tot 
vorig najaar wethouder, tevens loco- 
burgemeester van de stad Den Haag. 
Op pagina deze wordt een tweede arti
kel over de spreiding gepubliceerd. Het 
is geschreven door mr. F. J. H. Schnei
ders, burgemeester van Almelo.

woordigd met daarnaast 3 adviserende le
den vanuit de Tweede Kamerfracties. In 
totaal kom je dan op 18 leden, waarbij ik 
aanteken dat er momenteel 1 vakature is. 
De commissieleden zijn zowel gekozen om 
hun specifieke deskundigheid op bepaalde 
beleidssectoren als om het feit da t zij geacht 
worden te beschikken over een brede erva
ring en inzicht in het politieke en maat
schappelijke leven.
In dit verband wijs ik er nog op dat ondanks 
de benaming deze commissie niet het or
gaan is dat het CDA-programma maakt. 
Dat misverstand zou nog wel eens kunnen 
ontstaan. Ons gaat het vooral om adviezen 
m.b.t. het geldende program en om toe
komstgerichte arbeid. Het is zeker niet de 
bedoeling dat wij de verschillende fracties 
„rapportcijfers” zouden gaan geven. Ove
rigens zouden de PPAC-adviezen op den 
duur misschien mogelijk bouwstenen kun
nen vormen voor de werkelijke program
mamakers” .
Kunt u als voorzitter al iets zeggen over de 
huidige bezigheden van de commissie?
„Hoewel het daarvoor eigenlijk nog te 
vroeg is, wil ik daar toch wel iets over zeg
gen. Onze werkwijze is dat we een beperkt 
aantal onderwerpen uit het totale beleid 
uitkiezen. Je kunt nu eenmaal onmogelijk 
het totale regeringsbeleid onder de loupe 
nemen. Zou je dit toch proberen dan zie je 
al spoedig door de bomen het bos niet 
meer. Belangrijke thema’s die je het ene 
jaar niet kunt behandelen neem je dan een 
volgend jaar bij de kop, zodat je toch dege
lijk in een bepaalde periode diverse the
ma’s de revue van deze commissie kunt 
laten passeren” .
Hoe zit het met het tijdschema van de 
PPAC?
„Formeel moeten we voor 1 augustus a.s. 
ons beleidsadvies uitbrengen. We proberen 
evenwel in verband met het op 23 augustus 
vasigestelde Congres onze werkzaamhe
den nog vóór die Ie  augustus af te ronden. 
Onze streefdatum is 1 juli. Het zal ove
rigens nog flink wat moeite kosten om dan 
het advies gereed te hebben” .
Verloopt het „experiment PPAC” tot nu 
toe bevredigend?

' ’>nnen de commissie is de sfeer tot nu toe 
zeer goed. Je kunt eigenlijk nauwelijks 
merken tot welke partij men behoort. De

ploeg is wat dat betreft heel snel naar een 
eenheid gegroeid, wat ik erg belangrijk 
vind. Als u mij dat vraagt wil ik wel zeggen 
dat ik bepaald hoop heb op een positief 
resultaat. Overigens stel ik me niet direkt 
voor dat elk CD A-lid het nu met aHe advie
zen eens zal zijn. Dat zou voor een nieuwe 
groepering als deze en gezien de diverse 
moeilijke politieke punten wel een bijna 
onwaarschijnlijk mooi resultaat wezen. 
W’at betreft de kracht van de adviezen in de 
praktijk is het afwachten geblazen. Dat 
moeten we gewoon gaan merken. Pas als je 
een jaar of drie bezig geweest bent kun je 
geloof ik zeggen of dit werk al dan niet een 
plaats heeft gekregen en of je eventueel een 
andere weg op zou moeten gaan. Hopelijk 
zuUen we van de reacties op onze voorstel
len nog veel kunnen leren voorde volgende 
jaren” .
Gelooft u dat de PPAC een bijdrage kan 
leveren in de ontwikkeling van het CDA?
„Ik zie onze commissie als een instrument 
dat bij de discussies binnen het CDA be
hulpzaam is, als een orgaan dat een aantal 
bouwstenen voor die discussie aandraagt. 
Hoe meer van dit soort samenwerkingsor
ganen er overigens zijn, hoe gemakkelijker 
het CDA verder van de grond komt. Die 
verdere groei van het CDA vind ik per
soonlijk trouwens een noodzaak” .
Kunt u tot slot van dit gesprek misschien in 
enkele kernwoorden weergeven waar het u 
persoonlijk bij het CDA om gaat?
„Allereerst vind ik de samenbundeling van 
krachten, die tegelijkertijd een stuk ver
nieuwing in de Nederlandse politiek kan 
opleveren, erg belangrijk. Vervolgens 
noem ik de gemeenschappelijke basis van 
dé geloofsovertuiging. Ten derde vind ik 
dat het CDA een partij moet zijn die naar 
aUe kiezers openstaat. Een partij dus die de 
belangen van het gehele volk in het oog 
houdt en niet slechts die van een bepaalde 
groep.
Tenslotte: de positie van het CDA zie ik 
toch wel als die van een centrumpartij, ze
ker gegeven het feit van de aan de gang 
zijnde polarisatie. Ook in die polarisatie sta 
je met je eigen standpunt toch altijd enigs
zins in het midden. Maar ik onderstreep 
graag dat het gaat om een partij met een 
duidelijk eigen standpunt, ontleend aan de 
evangelische levenshouding als basis” .

CDA-werkbezoeken
Op bezoek bij de politie van 
Den Haag
Aan de werkbezoeken, die een delegatie 
uit de fracties van KVP, ARP en CHU in de 
loop van 1974 had gebracht aan onderde
len van de rijkspolitie en aan de gemeente
politie van Amsterdam is vorige maand een 
vervolg gegeven. Toen bezocht namelijk 
een groep van vijf CDA-Kamerleden (me
vrouw J. van Leeuwen en mr. G. van Dam - 
ARP, mr. W. Scholten - CHU en W. du 
Chatinier en dr. Th. van Schaik - KVP) de 
gemeentepolitie van ’s-Gravenhage. In een 
beperkt aantal uren hebben zij daarbij een 
grote hoeveelheid informatie ontvangen.
Ook van politieel oogpunt bezien heeft 
Den Haag een van andere grote steden af
wijkend karakter. Gewezen kan worden op 
de aanwezigheid van paleizen, regerings
gebouwen en ambassades, waarvan een

aantal een permanente bewaking behoeft. 
Er is veel tourisme onder meer als gevolg 
van de 12 kilometer lange kustlijn. Als poli
tiek en diplomatiek centrum oefent Den 
Haag een grote aantrekkingskracht uit op 
demonstraties.
Staatsbezoeken en recepties vragen zeer 
veel extra begeleidende politietaken.
Den Haag beschikt voor deze taak over 
1800 politieambtenaren, waarvan 1500 
executieve. In de praktijk blijkt dit niet 
voldoende te zijn; vooral voor bewakings
diensten is er blijvende bijstand. Om nog 
met een paar cijfers de omvang van de poli
tietaak in Den Haag aan te duiden; in 1974 
verleende de geüniformeerde politie in 
zo’n 63.000 gevallen assistentie; er werden 
134.262 processen-verbaal opgemaakt en 
er moesten bijna 3000 ernstige verkeers
ongevallen, waarbij 48 doden waren te be
treuren, worden behandeld.
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Zorgen
De ontwikkeling van de criminaliteit baart 
ook in Den Haag zorgen. Het landelijke 
beeld voor voortdurende stijging wordt 
ook hier aangetroffen. Om een enkel cijfer 
te geven: in 1970 bedroeg, op een 
inwonersaantal van 537.648, het aantal ter 
kennis van de politie gekomen misdrijven 
17.627. Dit laatste cijfer was in 1974 - bij 
een tot 404.100 gedaald inwonerstal - ge
stegen tot 25.067. Het percentage van deze 
misdrijven dat werd opgelost, daalde daar
bij met ruin 10% tot34.3% . Hierbij hebben 
overigens de vermogensdelicten een grote 
invloed op deze cijfers: zij zijn het sterkste 
gestegen en worden het minste tot klaar
heid gebracht. Van de 4000 fietsen die in 
1974 in Den Haag werden gestolen kwa
men er 50 (!) weer bij de eigenaar terecht. 
Het oplossingspercentage van gewelds
misdrijven ligt belangrijk hoger, nl. op 80. 
Den Haag heeft bij de organisatie van de 
politie vaak een voorhoede-positie inge
nomen. Werd in het verleden als (nage
noeg) eerste in den lande specialisatie bij 
het recherchewerk toegepast, thans is de 
leiding van het corps overgegaan tot de 
aanstelling van éen ambtenaar op hoog ni
veau, die als beleidscoördinator optreedt. 
Uit zij n uiteenzetting bleek onder meer, dat 
de Haagse politie met kracht ernaar streeft 
zijn arbeid te doen begeleiden en onder- 
steimen door onze universiteiten: een on
zes inziens zeer belangwekkende ontwik
keling.

Algemeen
Behalve onderwerpen van meer plaatseUjk 
belang hebben we ook van gedachten kun
nen wisselen over algemene politievraag- 
stukken zoals de organisatie van de politie

in de toekomst en de (nog gebrekkige) lan
delijke opzet van rechercheteams. Voorts 
kwamen actuele onderwerpen zoals de 
verboden demonstratie van Zuid- 
Molukkers en de nieuwe voorschriften ten 
aanzien van illegale buitenlandse werkne
mers ter sprake.
Ook in de keuken van de praktijk hebben 
we een kijkje kunnen nemen. In de ultra
moderne schietbioscoop werd ons getoond, 
niet alleen hoe een politieman technisch de 
kimst van het gebruik maken van schiet
wapens wordt bijgebracht, maar nog veel 
meer hoe men deze schietopleiding richt op 
de vraag of het in een gegeven situatie ver
antwoord is van schietwapens gebruik te 
maken. Daarbij moet de politieman in een 
zeer kort tijdsbestek een aantal moeilijke 
factoren afwegen. Training op dat soort si
tuaties is een zeer nuttige zaak, zeker wan
neer die training onder zulke realistische 
omstandigheden plaats vindt als in deze 
schietbioscoop.
In de tweede plaats bezochten we de 
alarmcentrale, mede tegen de achtergrond 
van het afluisteren van radioverbindingen 
van de politie door buitenstaanders en de 
daarmede verbonden problemen.
De techniek kent ook op dit punt weinig 
grenzen, zoals uit de demonstraties bleek. 
Het bezoek van deze CDA-delegatie werd 
tevens bijgewoond door vertegen
woordigers van de politievakbonden. 
Daardoóf konden we ook van die kant van 
de politieproblematiek worden geïnfor
meerd.
Hoofdcommissaris Peijster heeft ons per
soonlijk gedurende het gehele werkbezoek 
begeleid. We zijn hem en zijn medewerkers 
dank verschuligd voor de vele nuttige in
formatie die we mochten ontvangen.

W. Schotten.

„Over Europa gesproken"
Onder het motto „over Europa gesproken” 
houdt de CHJO op zaterdag 31 mei een stu
diedag voor haar leden en belangstellenden. 
We gaan in D’Oude Tram in Amersfoort 
(t.o. het station) een dagje bomen over de 
stand van zaken met betrekking tot de Eu
ropese eenwording en de rol die de christen
democraten hierbij spelen.

Het programma:

10,— tot 10.45 uur: Inleiding door Chris van
Gulyk, voorz. CHJO
10.45 tot 13.— uur: Werkgroepen
a. Oost-West situatie
b. Europese bewustwording
c. Energie
d. Europese organen 
13.— uur: Lunch
14.30 tot 15.30 uur: Evaluatie van de 
werkgroepen
15.30 tot 16.— uur: Mr. Schollen, lid van

het Eur-Parlement, houdt een inleiding 
over de Europese eenwording en de rol die 
de Christen-democraten hierbij kunnen 
spelen
16. — tot 17.— uur: Discussie met de in
leider
17. — uur: Sluiting.

Van de deelnemers wordt een bijdrage van 
ƒ  5,— verwacht ter dekking van de lunch- 
kosten.

Wil je ook eens wat meer weten over wat er 
op Europees niveau speelt, daji ben je op 31 
mei a.s. van harte welkom.

Voor deze studiedag kun je je aanmelden 
bij:
Govert van der Boom, Juweelstraat 77, 
Alphen a/d Rijn (01720-74708)
Jeanette Stegeman, Wilgenhorst 8, Wad- 
dinxveen (01828-6627).
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Meer dan 50 procent 
van het publiek 
voorstander van 
vorming CDA

Drieënvijftig procent van de Nederlanders 
is voorstander van de vorming van het 
CDA, een samengaan van de KVP, de ARP 
en de CHU. Dit concludeert het Nederlands 
Instituut voor Publieke Opinie en het 
Marktonderzoek (NIPO) uit een enquête

die op 14 en 15 april 1975 is gehouden 
onder 1.039 personen vanaf 18 jaar. 
Vijfenzeventig procent van de onder
vraagden bleek op de hoogte te zijn van het 
streven tot samengaan van de drie christe
lijke partijen. PvdA-stemmers zijn niet zo 
voor de vorming van het CDA, concludeert 
het NIPO. Onder de KVP-, ARP- en CHU- 
stemmers zijn de percentages voor vorming 
van een CDA groter dan onder de overige 
kiezers.

(Algemeen Nederlands Persbureau)

r Kom naar de Algemene 
Vergadering op 24 mei
De algemene vergadering-1975 van de Christelijk Historische Unie wordt 
deze week gehouden en wel op zaterdag 24 mei 1975 in het Jaarbeurscon
grescentrum, Jaarbeursplein, Utrecht (030-914914), aanvang 10.00 uur. 
Tussen 9 en 10 uur is er gelegenheid voor het indienen van de geloofsbrie
ven, het drinken van een gratis kop koffie en het bestellen van een lunch 
(prijs ongeveer ƒ9,-).
Stemrecht hebben die kiesverenigingen die tenminste de afdracht over het 
eerste baljaar 1975 hebben betaald.
De agenda luidt:

1. Opening door de Unievoorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer;
2. Redes te houden door de voorzitters van de CHU-fracties der Eerste en 

Tweede Kamer;
3. Notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van 7 en 8 februari 

1975 te Utrecht;
4. Jaarverslag over 1974 van de secretaris;
5. Financieel verslag over 1974;
6. Voorstellen van kiesverenigingen;
7. Verkiezing leden Unieraad;
8. Voorstel inzake centrale contributie-inning;
9. Voorstel tot statutenwijziging;

MIDDAGPAUZE

10. Verkiezing 50-tal leden CDA-cöngres;
11. Vaststellen van de contributie of afdracht per 1-1-1976;
12. Bespreking van de (partij)-politieke situatie;
13. Rondvraag;
14. Sluiting.

s-Gravenhage, mr. J. L. Jansen van Raay, 
secretaris.

Europese Unie van [enge 
Christen-Democraten,
LA LOUVIERE

Van 20 tot en met 22 juni organiseert 
de EUJCD een congres in La Louvière (bij 
'Brussel) over: de werknemers binnen de EG. 
Vanuit Nederland kunnen hierheen leden 
van de Arjos, CHJO en KVPJG.

Het is de bedoeling dat de Nederlandse 
equipe aan de hand van te voren toegezon
den documentatie, en in kontakt met de 
vakbeweging, een inbreng verzorgt. Vanuit 
de Nederlandse deelnemers zal dan ook een 
werkgroep worden, samengesteld.
Voor La Louvière zijn er geen verblijfkosten 
en de reiskosten worden geheel vergoed.

STRAATSBURG

In Straatsburg is er in de week van 6 tot en 
met 13 juli een konferentie over Europese 
integratie, bedoeld voor nieuwe leden van 
de jongerenorganisaties, aangesloten bij de
EUJCD.
Afgezien van de deelnemersbijdrage van 
fr.fr. 100,— wordt deze konferentie geheel 
gesubsidiëerd.
De voertalen zijn: nederlands, frans, duits 
en engels.

Voor deze twee conferenties kan je je opge
ven bij:
John Toxopeus, secr. Arjos, Dr. Kuyper- 
straat 3, Den Haag (070-183960).

/ftaas^ücwt
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■ AP ELC OO R N

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

hervormd OECUM ENISCH 
nederland OPINIEW EEKBLAD
nervor 

I I  nederl

i i n kritisch over kerk, 
kuituur en samenleving

Elke week de column van Ben van Kaam/Wouter van 
Dieren: We kunnen nog rustig over kernenergie praten/ 
Prof. Uytenboogaardt over olie, wolfram en Indo-China/ 
Dialoog met marxisten een beetje op dood spoor/Prof. 
Parmar uit India over Schumachers Hou het klein/Mr. 
Burger: Er is sinds de oorlog een andere geest over de 
mensen gekomen/De boeren betalen de tol van de 
welvaart/Alexander Pola over amusement/lr. Philips en 
de „Christelijke oproerkraaiers” /Waarom een jonge 
Italiaan fascist wordt.

ik abonneer me op Hervormd Nederland ROM
a f 25,50/studenten f 20,50 per half jaar 
Ik vraag een proefnummer aan

N a a m ..............................................................................................

A d re s ................................. .......................... ............... ...................

Plaats....................................................... ......................................

Tel. n r ...............................................................................................

Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland, 
Antwoordnummer 1776, Den Haag. Geen postzegel 
plakken.
Ook in de losse verkoop.
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Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen, voor 10. -

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
eeri 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 (071) 93403.

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 - BERGAMBACHT

STIJGENDE OMZET!
Dan kwaliteitsvleeswaren en eerste klas varkens- en 
rundvlees in gw toonbaak van:

Stroomberg’s
Exportslachterijen en Vleeswarenfabriek N.V. 

Bergstraat 56 - Ede.

Belt u eens voor offerte of proefbestelling. Telefoon 08380-10230.

T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geidlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k. gevr. en aangeboden.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultante.

V. Maerlantlaan 7 - Amersfoort.

033-17647.

Voor’ uw
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrantlol'ie,
★  Tarik-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

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

BO UW BED R IJF

Fa. C  Spijker 
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

bouw en

ki
aennenriing maatïschappij b.v. breda

Stelt u prijs op

VAKWERK
KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

HANAB B.V. GASLEIDINGEN
VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941|^ KABELWERKEN
VEENDAM - Telefoon G5987-7800 ZINKERS
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Kruisinga signaleert positieve 

en negatieve punten in het kabinetsbeleid
In zijn rede voor de Algemene Vergade
ring beeft Kruisinga sprekend over bet 
kabinetsbeleid een aantal positieve en 
negatieve punten opgesomd.

De CHU beeft niet de gewoonte om een 
kabinet zonder geestverwanten uitsluitend 
te veroordelen.
Verheugd was spreker over de instelling 
van een staatscommissie ter bestudering 
van een vrijwilligersleger. Juist de CHU 
heeft hierop aangedrongen.
Minister Westerterp is er in geslaagd een 
beleid voor de verkeersveiligheid op te 
zetten dat door de CHU positief wordt 
beoordeeld, met name invoering van de 
bromfietshelm, de alcoholbestrijding en 
de veiligheidsgordel.

NEGATIEVE PUNTEN

Zorg bestaat bij de CHU over het onder
wijsbeleid. De bewindsman verzet veel 
werk, waarvoor wij op zich, waardering

hebben. Maar ten aanzien van de vrijheid 
van onderwijs blijven wij sceptisch.
Helaas moet worden geconstateerd dat de 
CHU gelijk heeft gekregen toen wij van 
begin af aan waarschuwden voor drie be
leidsonderdelen waar bet ons inziens fout 
liep:
- de volkshuisvesting,
- het beleid t.a.v. het midden- en klein
bedrijf,
- het milieubeleid.

Ten aanzien van het bouwbeleid en het 
midden- en kleinbedrijf is het kabinet 
tegenover de Kamer veel te optimistisch 
geweest. Er heerst een sfeer van ,,Alles 
sal reg kom” .
Tolman hield in 1973 een motie waarin om 
aanvullende bouwprogramma’s werd ge
vraagd aan omdat de Kamermeerderheid 
en de minister deze motie overbodig acht
ten. In 1974 werd deze motie aanvaard. 
Maar toen was het al te laat. Nog steeds 
gebeurt hieraan onvoldoende. De zeven

beleidsmaatregelen, die de CHU op het 
terrein van de volkshuisvesting het kabinet 
bij voortduring heeft voorgehouden, zijn 
vrijwel geen van zeven ten volle gehono
reerd.
Nu komt de PvdA vragen om aanvullende 
bouwprogramma’s. Te laat. Ze had beter 
in 1973 en 1974, toen de CHU deze zaak zag 
aankomen, voor de motie Tolman kunnen 
stemmen.

De bouwmarkt is onder minister Gruijters 
ingestort. De ontwikkeling is negatiever 
geweest dan men had kunnen voorzien. 
Niettemin werden een reeks suggesties van 
de CHU nog als ,,losse flodders” betiteld. 
Premier Den Uyl verwees voor de t.v. 
naar zijn rede bij de regeringsverklaring 
waar hij zich in mei 1973 reeds somber 
over de woningbouw uitliet.
Niettemin zijn krachtige maatregelen uit
gebleven. En bovendien hield minister 
Gruijters de Kamer voor dat de verwach
tingen gunstig waren.

Ook nu zijn de verwachtingen ten aanzien 
van het midden- en kleinbedrijf en de 
landbouw en tuinbouw slechts positief in 
relatieve zin.
Als je namelijk uitgaat van een heel slecht 
jaar (1974) kan het moeilijk nog minder. 
Zoéven heb ik daarover meer in detail 
reeds gesproken. Wanneer dit jaar de in
komensontwikkeling in deze sector opnieuw 
belangrijk achter blijft bij andere bedrijfs
takken zal de CHU niet aarzelen opnieuw 
aan de bel te trekken.

Het Milieubeleid is niet van de grond ge
komen. Hier is bet beleid niet mislukt 
door een te optimistische verwachting of 
door verkeerd of onvoldoende uitwerkende 
maatregelen maar door het achterwege 
Uijven van maatregelen. En dit is des te 
ernstiger omdat Keerpunt ’72 juist in deze 
beleidssector gouden bergen beloofde.

H. van Spanning

Unievoorzitter Van Verschuer op 
Algem ene Vergadering:

CDA is bereikbaar geworden
Versterking CHU-inbreng van groot belang

„AIm het er op lijkt dat de politieke voorwaarden, de vorige Algemene Vergadering door m ij 
genoemd en door Kruisinga onderstreept, die er op gericht waren, de eigen identiteit van de 
Christen-Democraten in Nederland te versterken en te verzekeren, bij de A R F  en K V P  geen 
problemen geven, is de totstandkoming van een lijst bij de volgende verkiezingen bereikbaar 
geworden.
Op de conferentie in Woudschoten is overeengekomen wat we daar de volgende Algemene 
Vergadering —  als er geen kabinetscrisis kom t — , dus mei 1976 m et elkaar over zullen 
spreken zo mogelijk tot een standpuntbepaling komen, die uiterlijk in september 1976 moet 
zijn afgerond.

Naast een aktieve inzet van de CHU voor de uitbouw van het CDA past het ons ook en is het 
onze plicht onze eigen organisatie uit te bouwen en te versterken. Niet als een op zichzelf 
staand iets maar ter versterking van het CDA, dat er voorlopig mee gediend is dat de 
samenstellende delen hun krachten behouden en waar nodig versterken."

D it zei de voorzitter van de CHU. mr. O .W A . Baron van Verschuer, vorige week zaterdag in 
Utrecht, in zijn openingswoord op de Algemene Vergadering van de CHU.

Opgave

Van Verschuer onderstreepte de enorme 
opgave waarvoor we met elkaar staan. We 
hebben onlangs de oorlogsjaren 1940-1945 
herdacht. Materieel gezien hebben we niet 
slecht geboerd. Maar heeft de toename van 
het materiele ook een menselijke geluk be
werkstelligt; menselijke, solidariteit en 
communicatie met God. Durven we ons 
individueel, als gezin, in ons werk en als 
politieke partij ons rekenschap af te leggen? 
We hebben ongetwijfeld vaak het beste ge
probeerd. Maar aan de creditzijde van ons 
kasboek staat vele malen het woordje „te”. 
We waren vaak te weinig principieel; te veel 
met onszelf bezig waardoor we ons te weinig 
richtten tot anderen. Toch moeten we het, 
aldus spreker weer proberen, nu 30 jaar 
later.

Laten we proberen onszelf duidelijk uit te 
drukken en voor onze principes te staan. 
Niemand kan bewondering hebben voor 
degeen die het risico van mislukken niet 
aandurft en zich daarom terugtrekt. 
Niemand kan vertrouwen hebben in een 
politieke partij die afwijkt van een eenmaal 
gekozen lijn als die principieel is maar 
terwille van het gewin wordt verlaten.

Evangelie

Genoegzaam is dnidelijk geworden, aldus 
spreker, dat onze principes in het Evangelie 
gegrondvest liggen. Duidelijk is ook dat dit 
niet genoeg is maar concretisering behoeft. 
Het trefwoord voor politiek uit het 
Evangelie is gerechtigdheid. In de Kerk be
lijden we een Heer die de gerechtigheid niet 
alleen met de mond maar ook met de daad 
beleden heeft. Uit die verwachting en 
genade van het vleesgeworden beeld Gods 
mogen wij leven en politiek bedrijven; in de 
wereld staan temidden van de mensen.

Het recht doen aan onze naaste betekent 
een enorme opgave voor de Christen 
Democratische partijen. Het gaat daarbij 
om het gezamenlijk richten van ieders 
talenten ten bate van onze naaste. In het 
Jaar van de Vrouw is het goed er aan te 
denken dat ook de vrouw haar talenten niet 
onder de korenmaat zet maar zich eveneens 
inzetten.
Wij mogen dit, aldus de Unievoorzitter, 
doen het perspectief en de realiteit van het 
CDA. We zullen het CDA nu gezamenlijk 
verder moeten uitbouwen. Die politieke 
eenwording is geen sektarisch Haags ge
beuren, dat van de ene op de andere dag uit 
de hoed getoverd wordt. Iedereen die in

raden en Staten zit zal beamen *dat dit 
proces gevoed is vanuit de basis en door de 
drie betrokken partijen is heengestroomd.

Democratie

We staan aldus spreker voor enorme taken. 
Onze samenleving staat of valt bij de gratie 
van de samenstellende delen, de burgers 
van Nederland.
Van hun interesse hangt het af welke 
richting we met de samenleving ingaan. 
Vele hebben het gevoel dat de „overheid 
toch maar wat aan rotzooit” en zij blijven 
bij voorbaat thuis.
We kunnen ons terecht gaan afvragen of 
ons staatsbestel in toenemende mate gaat 
berusten op georganiseerd wantrouwen. Of 
de overheid zijn greep op de bevolking heeft 
moeten overdoen aan tailoze aktiegroepen, 
die geen zicht meer hebben op de algemene 
aspecten en geen enkele illusie meer hebben 
in een samenhangend beleid; geen ver
trouwen meer hebben in het dichterbij 
brengen van oplossingen en tegen allerlei 
min of meer belangrijke facetten ten strijde 
trekken.

In feite vormen dergelijke aktiegroepen hoe 
nuttig zij soms kunnen zijn, een ernstige 
aanklacht tegen het funktioneren van poli
tieke partijen. Overheid en politieke par
tijen zouden zo moeten werken dat de voe
dingsbodem voor allerlei aktiegroepen 
wegvalt.
Steeds onduidelijke wordt ook welke 
stabiele politieke koers in ons land gevaren 
kan worden, als door welke om
standigheden ook aan het steeds wankeler 
voortbestaan van dit kabinet een einde 
komt.

Het CDA is aldus Van Verschuer bereid 
zich met anderen te richten op de oplossing 
van de belangrijkste problemen van onze 
tijd.
Hij noemde in dit verband de economische 
crisis, die van strukturele aard is; een her
ziening van ons bestuursbestel, gericht op 
het meer doorzichtig en bereikbaar maken 
van het bestuur voor de burgers; een in
tegrale aanpak van de milieuproblematiek; 
een welzijnsbeleid dat ruimte laat voor de 
verantwoordelijkheid van de individu; en 
een geestelijke en militaire weerbaarheid, 
die meer inhoudt dan de vlag strijken voor 
de machten van anderen. Hiertegenover 
staat een beleid of visie van PvdA en VVD 
dat hier geheel of gedeeltelijk niet meer in 
strijd is.

PvdA en W D
De Partij van de Arbeid aldus spreker

probeert van deze regering iets van een 
snoepjeswinkel te maken. Snoepjes van 
onderscheidene aard worden dan is naar 
deze dan is naar genen uit gezonden. De 
machtigingswet, de benoeming van Van der 
Louw tot burgemeester van Rotterdam een 
vermogensaanwasdeling zijn de 
zoethoudertjes voor een verdeelde politieke 
achterban die met et'ket keerpunt worden 
verkocht maar na enige tijd van bezinken of 
verteren blijken tot de categorie Haagse 

stropjes te behoren. En nu maar afwachten 
onder welk etiket de buitenlandse politieke 
en de defentie politiek inclusief de moge
lijke aankoop van de starfighter wordt 
gepresenteerd.
De V.V.D. heeft iets van vuurwerk, met 
prachtige ballen die in de lucht uit elkaar 
knallen, maar waar niets van overblijft. Het 
werken op het effect, de VVD in deze tijd 
eigen, biedt geen enkel alternatief voor de 
kiezer voor een werkelijk constructief en 
doordracht beleid voor mogen.
Het lijkt erop dat vele VVD-ers dit beseffen 
en eieren voor hun geld kiezen door zich 
voor omscholingscursussen op te geven. Ze 
hebben geen enkel vertrouwen in de 
mogelijkheid dat zij zich via hun eigen 
partij politiek kunnen verdienstelijk maken. 
Ik constateer dit vanuit het C.D.A. met be
zorgdheid omdat niet zonder schade aan de 
identiteit van het C.D.A. de regeerbaarheid 
van ons land al te zeer op onze schouders 
kan blinven liggen.

Het CJJA.zal de betrouwbare, de redelijke, 
de door verantwoordelijkheids besef ge
tekende politieke partij moeten zijn en 
worden maar in alle duidelijkheid zeg ik er 
zijn grenzen. Die grenzen zijn bij de tot 
standkoming van het huidige kabinet 
duidelijk overschreden. Dit te constateren 
heeft konsekwenties voor de volgende re
geerperiode. Wij moeten er voor zorgen dat 
de P.v.dA.en de V.VJ). dan geconfronteerd 
worden met een hechte, sterke en vastbe
raden C J) A . die niet tegen elke prijs bereid 
is regeringsverantwoordelijkheid te dragen. 
Voor het bepalen van die scherpe koers, 
gemeenschappelijk, roep ik U op.
Op dat het ieder duidelijk is dat wij ons 
richten op een land een volk, een wereld 
waar gerechtigheid heerst, aldus de CHU- 
voorzitter. j j  Spanning

„Bezoek de CHU- stand op de Eman- 
cipade” 20 mei t/m 8 juni in de 
Jaarbeurs te Utrecht.
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur 
en donderdags tot 22.00 uur.
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Piket in Senaat: Sociaal-economisch beleid van
dit kabinet wekt geen vertrouwen

,^ et is te betreuren dat het kabinet bij haar 
sociaal-economisch beleid niet meer tracht 
in overleg met de Staten Generaal een be
leid te voeren dat bij brede lagen van het 
volk vertrouwen wekt. Het economisch be
leid wordt overschaduwd door polarisatie, 
partijpolitieke eisen van partijbesturen, 
waardoor niet een beleid gevoerd kan wor
den dat aan alle geledingen van het volk ten 
goede kan komen”. Dit zei mr. FJI. Piket 
vorige week in de Eerste Kamer bij het be
leidsdebat over Economische Zaken.

Voor het voeren van een effectief beleid zijn 
aldus spreker vertrouwen en gezag nodig; 
voorts een goede tijdige presentatie van ge
gevens en knelpunten en een krachtige 
aanpak zonder aanzien van personen of 
groepen en zonder beroep op afspraken met 
vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen. 
Het kabinet heeft haar beleid echter gebas
eerd op onjuiste cijfers en te optimistische 
verwachtingen. De sombere cijfers van het 
bedrijfsleven bleken juister dan de rege- 
ringsgegevens. Men mag het beleid ook niet 
baseren op vooroordelen en „Keerpuntstok- 
paarden”.
Waardering had de CH-woordvoerder voor 
de houding van minister Lubbers bij het 
kabinetsberaad over de Vermogensaanwas- 
deling (VAD).

Uit de berichten die naar buiten zijn geko
men bleek dat deze bewindsman terecht 
heeft gepleit voor verbetering van het 
rendement van het bedrijfsleven. Spreker 
vroeg zich af of minister Lubbers wel de 
ruimte heeft gekregen die minimaal nodig 
is om zijn verantwoordelijkheid te dragen.

Arbeidskosten

Piket wees er op dat voor diverse des
kundigen onder meer de president van de 
Nederlandse Bank, dr. Zijlstra, de snelle 
arbeidskostenstijging wordt gezien als een 
belangrijke oorzaak van de werkloosheid. 
Lastenverlichting verdient daarom de voor
keur boven verdere stijging van de over- • 
heidsuitgaven.

Spreker was van oordeel dat invoering van 
de VAD, mede gelet op de gekozen variant, 
in de huidige economische situatie, zal 
leiden tot extra lastenverzwaring en verdere 
stijging van de arbeidskosten. Piket achtte 
het voorts onbegrijpelijk dat het kabinet 
voor 1975 een loonsomstijging van 13% 
normaal en redelijk blijft vinden.
De reële stijging van de arbeidskosten en de 
overheidseonsumptie gaan ver uit boven de 
reële stijging van het nationaal inkomen. 
Dit zal opnieuw gaan ten koste van de be- 
drijfsrendementen en de zelfstandigen.

De CH-woordvoerder vroeg zich af of niet 
ernstig moet worden overwogen voor 1976 
de zogenaamde nullijn te hanteren.

Midden- en kleinbedrijf

Spreker noemde de situatie in het midden- 
en kleinbedrijf ernstig. De verwachtingen 
zijn veel te optimistisch geweest. De cijfers 
van het EIM wijzen uit dat de resultaten 
nog teleurstellender zijn dan in de loop van 
1974 werd verwacht. En nog steeds wil het 
kabinet de werkelijkheid niet onder ogen 
zien, aldus spreker. Hij betreurde het dat in 
de Memorie van Toelichting niets wordt 
meegedeeld over de vorig jaar aangekon- 
digde fundamentele studie naar plaats, be
tekenis en funktie van het middeij- en 
kleinbedrijf.

De wetgeving op oneerlijke concurrentie 
funktioneert onvoldoende. Voor het mid
den- en kleinbedrijf achtte Piket spoedige 
maatregelen, waardoor opgetreden kan 
worden tegen prijsdiscriminatie van groot 
belang.

De voorlichting dient beter te worden ge
coördineerd. Ten aanzien van de in te stel
len regionale dienstencentra zal voor een 
duidelijke taakafbakening en een duidelijke

financiering gezorgd moeten worden.

Piket besloot zijn rede als volgt:

Wij vragen een uiterste inspanning van de 
Minister van Economische Zaken om het 
economisch beleid van dit Kabinet om te 
buigen, opdat een herstel van de te lage 
rendementen in het bedrijfsleven kan 
plaatsvinden. Het kille ondernemersklimaat 
moet worden gewijzigd in een klimaat, waar 
de bedrijvigheid en de werkgelegenheid zich 
gunstig kunnen ontplooien. Een duidelijke 
bijdrage van de Minister om aan de daling 
van de reële inkomens van de zelfstandigen 
een halt toe te roepen, is gewenst en nood
zakelijk, opdat hen de moed verder te wer
ken niet wordt ontnomen. Het aantal faillis
sementen neemt in beangstigende mate toe. 
Ik meen dat een fundamentele aanpak van 
de werkloosheidsbestrijding mede een be
langrijke taak is van de Minister van Eco
nomische Zaken. Hij kan zich ervan over
tuigd houden dat hij op onze steun kan re
kenen als hij deze aanpak- ook krachtig wil 
nastreven tegen Keerpnntstokpaarden in.

Ik wens de Minister en de Staatssecretaris 
veel sucees toe bij hun werk en ook veel 
courage.

H. van Spanning

Senator Piket schoot in de roos
Het christelijk-historische Eerste-Kamerlid 
mr. EU. Piket loste enkele maanden gele
den, tijdens het debat in de senaat over het 
beleid van de bewindslieden van justitie, wel 
een schot in de roos. Hij stelde de zaak aan 
de orde van de lange wachtlijst van hen, die 
na hun veroordeling tot een gevangenisstraf 
lang moeten wachten, voordat zij de straf 
kunnen ondergaan. Op de opmerkingen 
van mr. Piket kwam een niet-geheel be
vredigend antwoord van staatssecretaris 
Glastra van Loon, die het gevangeniswezen 
in zijn portefeuille heeft.

In de afgelopen weken ontstond er groot ru
moer rond deze staatssecretaris. Eerst 
kondigde hij aan, dat hij toch iets zou doen 
aan die wachtlijst: betrokkenen kunnen een 
deel van de gevangenisstraf afkopen. Daar
na publiceerde het weekblad „Vrij 
Nederland” een vraaggesprek met de 
staatssecretaris, in welk gesprek hij niet al
leen ernstige verwijten richtte aan het adres 
van zijn voorganger Grosheide (thans bur
gemeester van Rijswijk in Zuid-Holland) 
maar ook tot de ambtelijke top van het 
departement.
Deze week donderdag zouden zowel 
minister Van Agt van jusitie als staats
secretaris Glastra van Loon tijdens het 
mondeling vragenuurtje in de Tweede Ka
mer antwoord geven op een groot aantal 
vragen van de CHU-fractievoorzitter dr. 
R.J.H. Kruisinga. In het bijzonder wilde dr. 
Kruisinga weten of er geen reden was voor 
de minister om de samenwerking met zijn 
staatssecretaris te verbreken.
Deze vraag was reeds geruime tijd bekend. 
Na het bekend worden ervan, is de kwestie 
in een stroomversnelling gekomen. Er wa
ren berichten, dat de minister de staats
secretaris al verzocht af te treden. Daarna 
werd bekend, dat de kwestie in de wekelijk
se vergadering van de ministerraad aan de 
orde gesteld zou worden. Een en ander zou 
er best eens toe geleid kunnen hebben, dat 
het beantwoorden van de vragen van dr. 
Kruisinga overbodig werd.

Senator Piket zelf stelde een reeks van 
-schriftelijke vragen:

1
Is het waar, dat de Staatssecretaris iri het 
interview met ,Het Parool” heeft gezegd: 
„Cijfers over hoeveel lopende vonnissen er 
waren, bestonden eenvoudig niet op ons 
departement. Totdat het moment kwam dat 
er kamervragen over werden gesteld en dat 
was nu juist ook het moment dat ik zelf de 
ernst van de situatie voor ogen keeg.”?
a. Zo neen, wat is er dan wel gezegd?
b. Zo ja, kunnen de bewindslieden dan 
mededelen, waarom door de Staatssecreta

ris niet is gereageerd op hetgeen door 
ondergetekende is opgemerkt tijdens het 
beleidsdebat in de Eerste Kamer op 18 en 
25 juni 1974 (zie Handelingen, zitting 1973- 
1974, blzz. 922 en 923)?
2
Waarom is niet reeds vanaf 25 juni 1974 een 
diepgaand onderzoek ingesteld naar de 
door ondergetekende reeds toen gesig
naleerde noodtoestand, zo de bewindslieden 
meenden noch tijdens het mondelinge de
bat, noch daarna op de gesignaleerde nood
toestand te moeten terugkomen?

Waarom meenden de bewindslieden eerst 
aan deze kwestie aandacht te moeten beste
den, nadat ondergetekende naar aanleiding 
van deze kwestie kamervragen heeft menen 
te moeten stellen?

4
Willen de bewindslieden uiteenzetten, 
waarom het vervolgens drie maanden heeft 
geduurd voordat op de op 20 januari 1975 
gestelde vragen op 21 april 1975 is geant
woord (Aanhangsel Handelingen Eerste 
Kamer, blz. 129 e.v.)?

Waarom zijn deze eerst op de vooravond 
van de behandeling van de justitiebegroting 
1975 in deze Kamer aan ondergetekende ter 
hand gesteld, hoewel aangenomen kon wor
den, dat de cijfers toen toch reeds enige tijd, 
voordat zij aan de Staatsdrukkerij waren 
toegezonden, bekend waren?

Is het waar, dat de Staatssecretaris in het 
interview met „Vrij Nederland” heeft 
gezegd:
a. „We plukken nu de vruchten van het 
beleid zoals dat sinds 1^45 is gevoerd.
Op zich ben ik zeer voor de humanisering 
van de gevangenis, maar wat we nu hebben, 
is een beleid dat verergerd is door het 
humaniseringsbeleid zoals dat na de oorlog 
is gevoerd. Men heeft toen onvoldoende ge
zien, hoeveel moeilijker de taak van de be
waarder zou worden, hoeveel zwaarder. Er 
werden sociologen ingehuurd en maat
schappelijk werkers, gedragsdeskundigen. 
Die waren er voor de gedetineerde. Maar 
helemaal niemand dacht aan de bewaarder. 
De bewaarder was en werd later ook niet 
opgeleid voor deze gehumaniseerde manier 
van werken waarbij de gedetineerden meer 
een gemeenschap werden.”
b. ,Jk wist niets van het gevangeniswezen 
a f— ik dacht: dat loopt goed in Nederland, 
laat ik me maar met de Kinderbescherming 
bezighouden.”
c. „De heer Van Agt is eenmaal, misschien 
tweemaal (ik herinner me dat niet precies

meer) bij het overleg geweest.” (Sprekende 
over het gijzelingsdrama).
d. „Waarna tot woede van de Directie Ge
vangeniswezen die „haar” Staatssecretaris 
genegeerd zag. Van Agt op de persconfe
rentie plechtig een verklaring voorlas, ver
meldende wélke overwegingen de Minister 
hadden genoopt te handelen zoals er was 
gehandeld. Een verklaring die van de hand 
van Staatssecretaris Glastra van Loon was? 
Glastra van Loon: ,Jüj kreeg alles van ons 
uit de tweede „hand”. Inderdaad.” (Nog 
steeds sprekende over het gijzelingsdrama).
e. ,JMaar Grosheide onder wie het Her
structureringsplan is gemaakt voor het ge
vangeniswezen — die er ook maar kort 
heeft gezeten — heeft niet door de zaak 
heengeprikt.”
f. ,Mulder, de Secretaris-Generaal heet in 
de wandeling „de Minister””.
g. ,JIij is de machtigste man op het 
ministerie? Dat is zo. Ik wil ronduit 
bekennen dat dat het probleem is waar ik 
het meest van wakker lig.”

Als een en ander niet juist is weergegeven, 
wat is er dan wel gezegd?
Als een en ander wel juist is vermeld: 
ad a. Waarom is dan door de beide be
windslieden geen overleg gepleegd over het 
feit of het reeds door Minister Van Agt in 
het kabinet-Biesheuvel gevoerde beleid on
juist was (dat moest worden omgebogen in 
de zienswijze van de Staatssecretaris); als 
dit overleg er wel geweest is, waarom is het 
beleid dan gecontinueerd? 
ad b. Waarom is door de Minister niet een 
ter zake deskundige of geïnteresseerde als 
Staatssecretaris speciaal belast met deze 
taak, aangetrokken?
ad c. en d. Is het hier weergegevene juist? 
Zo neen, wat is de gang van zaken dan wèl 
geweest?
Zo ja, waarom heeft de Minister, die ten de
ze verantwoordelijk was, dan niet laten uit
komen, dat de Staatssecretaris zulk een 
belangrijk en onmisbaar aandeel heeft ge
had in de ontknoping van het gijzelings
drama?
ad e. Wil de Minister mededelen, of hij de 
kritiek op de heer Grosheide juist acht, nu 
deze slechts 22 maanden en 13 dagen als 
Staatssecretaris gefungeerd heeft en de hui
dige Staatssecretaris 23 maanden en 7 da
gen, zulks temeer, daar de Minister voor het 
beleid van de Staatssecretaris verantwoor
delijk is?
Is het waar, dat de heer Grosheide niet 
„door de zaak heeft heengeprikt”? 
ad f._en g. Is het hier weergegevene juist? 
Zo neen, willen de bewindslieden dan uit
drukkelijk aangeven wat onjuist is?
Zo ja, willen de bewindslieden dan aange

ven, of en hoe zij toch nog enige invloed op 
het beleid kunnen uitoefenen?

8
Is het waar, dat de Staatssecretaris de 
Minister misschien eens in de week spreekt, 
zoals de Staatssecretaris tijdens een televi
sie-interview vorige week heeft tot uiting 
doen komen; als dit juist is, achten de be
windslieden het dan niet gewenst, dat aan 
deze situatie op korte termijn een einde 
komt om te voorkomen, dat onvoldoende 
gecoördineerd wordt gewerkt?

Is het waar, dat aan de Rechterlijke Macht 
is gevraagd binnen een bepaalde termijn 
(welke?) de bewindslieden of één van hen te 
adviseren over het collectief gratiebesluit, 
dat ten departemente in voorbereiding is? 
Zo ja, zijn de bewindslieden dan bereid dat 
advies openbaar te maken, althans dat ter 
vertrouwelijke inzage van de leden ter grif
fie te deponeren?
Zo neen, waarom zijn de bewindslieden c.q. 
is één van hen daartoe niet bereid? 
Achten de bewindslieden een collectief 
gratiebesluit niet in strijd met de wet en/of 
de Grondwet?

1. Zo neen, waarom niet?
2. Zo ja, zijn de bewindslieden dan bereid 
andere adequate maatregelen te treffen?

Aldus de vragen van mr. Piket.

H.L.

Dr. K. de Vries li
adviesraad Oefensie- 
aangelegenheden
Het christelijk-historische lid van de Eerste 
Kamer, dr. K. de Vries, is lid van de nieuwe 
adviesraad defensie-aangelegenheden. Deze 
raad is in de afgelopen^ week door minister 
H. Vredeling van defensie geïnstalleerd. 
De commissie vervangt de staatscommissie 
voor defensie, die jarenlang bestaan heeft. 
Deze staatscommissie werd gevormd door 
leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
maar bleek hoe langer hoe meer een 
doublure te zijn van de vaste kamercom
missies voor defensie. Daarom viel het be
sluit de staatscommissie om te bouwen tot 
een adviesraad, waarin niet alleen parle
mentariërs, maar ook vertegenwoordigers 
van werkgevers- en werknemersorganisaties 
zitting zouden nemen.
De raad zal de minister van defensie advise
ren over defensievraagstukken, in het 
bijzonder over tactische en strategische 
aangelegenheden.
Dr. K. de Vries is het enige christelijk-his
torische kamerlid, dat in de raad zit.

H.L.
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KRUISINGA:

Christen-democratische visie 
van essentieel belang
Drie hoofdpunten: het fundament; de in
ternationale context en de programma
tische uitwerking, noemde Kruisinga in 
zijn rede op de Algemene vergadering, 
voor de christen-democratie van essen
tieel belang.
Het fundament van een christen-democra
tische partij berust op het Evangelie; 
nadrukkelijk heeft deCHU onderstreeptdat 
zij daarmee de hele Bijbel bedoelt. Dit 
Evangelie is niet exclusief; wij achten ons 
als christen-democraat niet uitnemender 
dan anderen en erkennen het recht van 
anderen om zich in een niet christen
democratische partij te organiseren. Het 
Evangelie geeft ook geen pasklaar ant
woord op onze politieke vragen maar het 
biedt de richtlijn voor onze visie op overj 
heid, mens en maatschappij.
Op basis van dit uitgangspunt zijn wij 
bereid met andere constructieve partijen 
samen te werken. Daar staat tegenover 
dat wij ook van anderen de legitieme er
kenning van onze positie als christen
democratische partij verlangen.
Wij verzetten ons tegen het polarisatie- 
streven, waarbij wordt gesteld dat de ware 
politieke tegenstelling die tussen socialis
me en liberalisme zou zijn omdat de 
christen-democratische partijvorming in 
hun optiek minder goed past.

INTERNATIONAAL

Spreker beklemtoonde de internationale 
context van de christen-democratie. De
zer dagen juist 25 jaar geleden werd de 
eerste stap gezet op weg naar Europese 
eenwording. Christen-democraten als 
Schuman, de Gaspari en Adenauer hebben 
daarin een belangrijke rol gespeeld.
Ook nu staan we voor moeilijke proble
men. De situatie in landen als Grieken
land, Portugal en Italië is  moeilijk. De 
Britse Labourregering is volstrekt ver
deeld over de vraag of Engeland in de 
EEG moet blijven.
Voor de christen-democratische partijen 
ligt ook in Europees verband een belang
rijke taak. Er zijn inmiddels belangrijke 
vorderingen gemaakt op weg naar recht
streekse Europeese verkiezingen. De be
tekenis van de Europese Unie van Chris- 
ten-Democraten zal hierdoor toenemen. 
Dit onderstreept nog eens dat versterking 
en uitbouw van de christen-democratie 
geen verschijnsel is van de ,,Nederlandse 
hokjesgeest” . De christen-democratie 
vormt een belangrijke internationale ver
takte politieke stroming waarvan Neder
land een onderdeel vormt.

PROGRAMMATISCH

De christen-democratie is niet ongevoelig 
voor de tijdgeest maar wil op de geest van 
de tijd een fundamenteel antwoord geven. 
Daarbij gaan wij uit van de mens"als beeld
drager Gods. Maar tevens de geschonden 
mens, die tegelijk iets Goddelijks en dui
vels in zich heeft. Vanuit de bestemming 
die de Schepper met de mens hèeft willen 
wij een antwoord geven op de politieke 
vragen.
Deze visie op overheid, mens en samen
leving zal nader moeten worden uitgewerkt

in een politiek program. Hieraan wordt 
momenteel, onder meer door de drie 
wetenschappelijke instituten, hard ge
werkt.
Bij de komende verkiezingen moet de kie
zer duidelijk over ons beginsel en ons pro
gram kunnen oordelen. We mogen geen 
aanleiding geven tot de opvatting dat we 
verkapte liberalen of gematigde socialisten 
zouden zijn.
Wij zijn christen-democraten.
Kruisinga wees op de volgende program
matische uitgangspunten voor een chris- 
ten-democratisch beleid:
- principiële vredesgezindheid, onder af
wijzing van de polarisatie,
- sociale bewogenheid; aandacht voor de 
werkelijk sociaal zwakkeren, momenteel 
vooral de werklozen; de bejaarden en de 
werkers in het midden- en kleinbedrijf.
- solidariteit; dat betekent onder meer het 
in deze tijd van schaalvergroting opkomen 
voor de kleine samenlevingsverbanden als
mede voor het gezin.
In dit kader had spreker kritiek op het 
rapport van de liberale Teldersstichting 
over het toekomstig landbouwbeleid. In dit 
rapport gaat men uitsluitend uit van de 
grote gemechaniseerde bedrijven. Men 
heeft volstrekt geen aandacht voor de es
sentiële funktie ook van het kleine agra
rische bedrijf.
De CHU acht goed funktionerende kleine 
bedrijven, in deze sector echter eveneens 
van belang.

NIEUW REVEIL

Zorg over de huidige mentaliteitsontwik- 
kelingen mag niet leiden tot een berusten
de houding. De christen-democratie mag 
verlangen naar een nieuw Réveil.
Op ons rust de taak hieraan mee te werken. 
Aan de totstandkoming van het CDA is 
lang gewerkt. Dat de weg naar een fede
ratie -en in de toekomst één partij- moei
lijk is blijkt wel uit het mislukken van de 
Progressieve Volkspartij en het niet van 
de grond komen van een brede midden
partij. Wij zijn met elkaar geleidelijk 
hiernaar toegegroeid. In staten, raden, het 
parlement en internationale organisaties 
hebben leden van KVP, ARP en CHU 
elkaar steeds meer herkend als dragers 
van een gemeenschappelijk christen-de- 
mocratisch ideaal. De bindende kracht van 
dit beginsel is van essentieel belang. 
Voortgaan op die weg betekent krachtig 
blijven werken aan een gezamenlijk pro
gram dat duidelijk aangeeft waar de poli
tieke identiteit van de christen-demo
cratie ligt.
De CHU is bereid zich hiervoor met alle 
kracht in te zetten.
Zij wenst nadrukkelijk de christen-demo
cratische eenheid.
De CHU mag zich verheugen in een groei
ende belangstelling.
In dit verband spreek ik de hoop uit dat de 
ledenwerf-actie waarmee de CHU de vol
gende maand hoopt te starten een gunstig 
resultaat zal hebben.
Daarbij is nodig uw aller steun, inspanning 
en medewerking.
Een krachtige CHU betekent in de CDA- 
federatie een niet te onderschatten factor.

Kamerleden vragen, 
bewindslieden antwoorden
Vraag van mr. F.H. Piket aan minister Van 
Agt van justitie: Is het waar, dat officieren 
van justitie niet meer tot vervolging over- 

. gaan van hulpverleners, die minderjarige 
kinderen voor de ouders verborgen houden? 
Vraag van mr. W. Scholten aan minister 
Van Agt van justitie: Er dienen op korte 
termijn maatregelen genomen worden zo
dat het politie-apparaat in het gebied van 
de Ronde Venen in de provincie Utrecht (de 
gemeenten Mijdrecht en Vinkeveen) ver
sterkt wordt: het politietoezicht voor het 
gehele gebied van de Vinkeveense plassen 
ontbreekt.
Vraag van drs. A.D.W. Tilarius en T. Tol
man aan staatssecretaris Van Hulten van 
verkeer en waterstaat: ook voor eigenaren- 
bewoners van woonruimten aan bin
nenschepen moet een subsidieregeling ko
men voor het groot-onderhoud, zoals het 
geval is met eigenaren-bewoners van 
woningen.

Antwoord staatssecretaris Schaefer van 
Volkshuisvesting aan mr. W. Scholten: Er 
komt geen subsidieregeling voor het groot- 
onderhoud van kerken en/of pastorien. 
Antwoord minister Van der Stoel van

buitenlandse zaken aan H. Wisselink: Ten 
behoeve van schoolreizen en excursies van 
jeugdigen naar West-Duitsland wordt de 
beperkte geldigheidsduur van het doorlaat- 
bewijs voor klein grensverkeer niet ver
ruimd. Antwoord staatssecretaris Van Hul
ten van verkeer en waterstaat aan T. Tol
man: Er wordt weliswaar gestreefd naar het 
beperken van de nachtdiensten bij PTT, 
maar er wordt geen wijziging toegelaten in 
de overkolmstduur van poststukken. 
Antwoord van minister Van Agt van justitie 
aan mr. W. Scholten: Voor verschillende ca- 
tegoriën van delicten, in het bijzonder die 
welke een zekere mate van stereotypie 
vertonen, zijn binnen het openbaar ministe
rie richtlijnen voor het vervolgipgsbeleid 
vastgesteld; deze richtlijnen worden niet ge
publiceerd.
Antwoord van staatssecretaris Klein van 
onderwijs aan drs. G. van Leijenhorst: 
Inderdaad schrijft de wet voor dat een stu
dent die binnen een studiejaar niet noodge
dwongen van van universiteit of hogeschool 
verandert, tweemaal inschrijfgeld en twee
maal collegegeld moet betalen.

H.L.

Juist in de nu tot stand gekomen CDA- 
federaties is een krachtige CHU gewenst. 
De fraktie beschouwt het als een voorrecht 
voor zo’n enthousiaste achterban te mogen 
werken.
Met uw steun zullen we ons werk voort
zetten. Gedragen door ons christelijk be
ginsel zullen we kritisch en konstructief 
werken.
Wij willen ons inzetten voor de doorwer
king van de christen-democratische be
ginselen en voor de versterking van de 
christen-democratie, in dienst van land 
en volk, aldus Kruisinga.

H. van Spanning.

CHU-politieke
spreekbeurten
Donderdag 29 mei: Utrecht KVO-horeca 
ondernemers: dr. R. J. H. Kruisinga.
Zeist: Drs. D. F. v. d. Mei. Achterberg: drs.
G. van Leijenhorst.
Mr. W. Scholten spreekt voor de CHJO te 
Amersfoort in d’Oude Tram op zaterdag 31 
mei 15.30 uur. Onderwerp: Europese een
wording en de Christen-democratie. 
Donderdag 5 juni; Den Haag-Mariahoeve: 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Vrijdag 6 juni: bezoek kamerfracties ka- 
merkring Assen n.m. 20.00 uur avondver
gaderingen Meppel en Hoogeveen met 
spreekbeurten fractieleden.
Zaterdag 7 juni; Woudsend Fr.: dr. Krui
singa spreekt voor restauratie-actie Hout
zaagmolen „de Jager” en lost ter opening 
daarvan het startschot.
Zaterdag 14 juni; Woudschoten Arjos- 
conferentie; dr. Kruisinga spreekt over het 
profiel van de Christen-democratie. Hil-
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versum VARA in de Rooie Haan: dr. Krui
singa over actuele politieke zaken.
Vrijdag 20 juni: Zwolle: bezoek kamerfrac
ties aan Overijssel met ’s avonds spreek
beurten in nog nader bekend te maken 
plaatsen.
Zaterdag 21 juni Utrecht; Unieraad CHU: 
spreker dr. R. J. H. Kruisinga.

Prof. Van Hulst in Algemene Vergadering:

CDA moet hard aan program 
werken
„Vooralsnog bestaat er geen hecht CDA- 
front. Ik heb enige zorg over de politieke 
ontwikkeling wanneer we onverwacht met 
een kabinetscrisis geconfronteerd zouden 
worden.
Daarom is een gemeenschappelijk CDA- 
program nodig. De gebeurtenissen mogen 
ons niet verrassen”m Dit zei de voorzitter 
van de CHU-Eerste Kamerfraktie, prof. dr.
J. W. van Hulst, in zijn rede op de Alge
mene Vergadering van de CHU.
Een crisis achtte spreker niet onwaarschijn
lijk. W anneer men zijn krant opslaat denkt 
men „Wat zal er nu weer met het kabinet 
aan de hand zijn” . Van Hulst deed een 
greep uit de berichten van de laatste 24 uur. 
Hij wees op de kritiek van PvdA- 
fraktieleider Van th ijn  ten aanzien van de 
keuze voor de F 16; en de problemen tus
sen de ministers Lubbers en Van Agt ener
zijds en staatssecretaris Van Hulten ander
zijds over de vervoersvergunningen. 
Spreker wees voorts op de reaktie van Van 
Thijn op de uitspraken van premier Den 
Uyl over zijn twijfel aan afspraken vooraf. 
Van Thijn noemde dit „onverstandige 
taal” . Van Hulst had echter de indruk dat 
Den Uyl bij een „Keerpunt” in zijn denken 
was aangekomen. De voortdurende crisiss
feer van het kabinet wordt onderstreept 
door de moeilijkheden rond de vermogen- 
saanwasdeling en de ontwikkelingen rond 
staatssecretaris Glastra Van Loon.

De CHU voert in de Eerste Kamer een kriti
sche maar loyale oppositie. Je moet echter 
vaak wel erg zoeken om ook eens iets goeds 
over het kabinet te zeggen, aldus Van 
Hulst

ZUID-AFRIKA
Naar aanleiding van de kritiek van minister 
Vredeling op NAVO-contacten met Zuid- 
, Afrika zei spreker dat de CHU rassenpoli
tiek afwijst. We moeten echter voorzichtig 
zijn anderen op grond van rassenpolitiek 
scherp te veroordelen. Nederland is zelf 
ook niet in staat de problemen met de gas
tarbeiders op te  lossen. De Bijlmer is een 
schoolvoorbeeld van rassenproblematiek 
in optima forma.

NAVO
Inzake de NAVO waarschuwde Van Hulst 
voor een schematisch zwart-wit denken. 
Soms gaat dit in een richting waarbij wordt 
gesteld dat het CDA voor de NAVO, de 
atoombom en de oorlog zou zijn en de pro- 
gressieven er tegen.
Dit is een volstrekt vertekend beeld. Maar 
we ihoeten rekening houden met de reali
teit. De Sovjet vissersvloot - met veel spio- 
nageschepen - is de grootste ter wereld; de 
Sovjetunie beschikt over 200 schepen voor 
wetenschappelijk onderzoek; de Russische 
koopvaardijvloot is qua tonnage de groot
ste ter wereld. De Russische luchtmacht en 
marine is zeer sterk en de grondstrijdkrach
ten zijn aanzienlijk groter dan in het Wes
ten.
Bij de kritiek op de uitwerking van de 
atoombommen op Japan in 1945 wordt 
vergeten dat de uitwerking van een klas
siek bombardement op Dresden in 1945 
minstens zo verschrikkelijk is geweest. 
Wij moeten echter alle middelen om tot 
ontspanning te komen aangrijpen en bij ak- 
tivering van het vredesoverleg in de voor
ste linies staan, aldus Van Hulst.

Onlangs had spreker de volgende uitspraak 
gehoord: „Het koninkrijk der hemelen zal, 
als het komt, bet werk van mensen zijn”. 
Van Hulst was het niet eens met deze uit
spraak. Maar het onderstreept wel onze 
enorme verantwoordelijkheid. We zullen 
eendrachtig moeten streven naar een leef
bare wereld voor ons en onze kinderen; 
een wereld waarin gerechtigheid woont, 
aldus prof. Van Hulst.

H. van Spanning.

Hebt U de CHU- stand op de Eman- 
cipade al bezocht?
Hoorde U de CHU-sprekers op de 
zeepkist?
Kom en toon Uw belangstelling.
De CHU verwacht U.
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Matig bezochte Unie-vergadering redelijk volgzaam
In de beslist niet druk bezochtè jaa r
vergadering 1975 van de CHU vormden 
de notulen van de bijzondere algemene 
vergadering van 7 en 8 februari 1975 
en het jaarverslag over 1974 van de se 
cretaris slechts hamerstukken. Ook het 
financieel verslag over 1974 werd goed
gekeurd en bij monde van voorzitter 
mr. O. W. A. Verschuur bracht de ver
gadering hulde aan de wegens ziekte 
afwezige penningmeester A. J. Kaland 
voor diens beleid en aan de medewerkers 
en medewerksters van het Uniebureau 
voor hun vele werkzaamheden.

ABORTUSKWESTIE.

De Unievergadering ging niet in op een 
voorstel van de kiesvereniging Zoeter- 
meer om een duidelijke uitspraak te doen 
over de abortuskwestie. Zij volgde het 
bestuur in zijn prae-advies, waarin wordt 
gesteld, dat een uitspraak thans niet 
opportuun is in verband met de drie

bij de Tweede Kamer aanhangige wets- 
, ontwerpen over deze kwestie, waarbij 

de CH-Tweede Kamerfractie haar stand
punt reeds in het voorlopige verslag 
neer legde.
In de discussie over dit voorstel merk
ten twee CH-dames laconiek op, dat de 
Unievergadering, die in hoofdzaak uit 
mannen bestond, er beter aan deed nu 
eens over deze kwestie te zwijgen. F rac
tievoorzitter dr. R. Kruisinga somde 
nog even de drie ingediende wetsont
werpen op (een P.v.d.A-plan, een VVD- 
voorstel en een ontwerp van wet van de 
KVP en ARP samen). De CH-Tweede 
Kamerfractie kan zich in grote lijnen 
en in grote meerderheid met de voor
stellen van de KVP en ARP verenigen. 
Dr. Kruisinga verwachtte evenwel, dat 
KVP en ARP wel heel moeilijk een m eer
derheid van hun wetsontwerp in de kamer 
zullen krijgen. Bekend is, dat minister 
Van Agt heel weinig voeit voor het PvdA- 
wetsontwerp, dat bij aanvaarding wel

KRUISINGA:
Begint depolarisatie 
op gang te komen ?
„Een zwaluw maakt nog geen lente; maar 
er zijn tekenen die er op wijzen dat men 
ook in de PvdA gaat inzien dat de polari
satie een heilloze weg vormt” .
Aldus de voorzitter van de CHU-Tweede 
Kamerfraktie, dr. R. J. H. Kruisinga, in 
zijn rede tijdens de Algemene Vergadering. 
Hij wees in dit verband op het feit dat B. 
en W. van Rotterdam zijn teruggekomen op 
hun voornemen op 1 mei van het gemeen
tehuis een rode vlag te laten wapperen. 
De motivering van burgemeester Andre 
van der Louw achtte hij niet sterk. Van 
der Louw beriep zich op mogelijke ophit
sende akties onder de burgerij. Maar
B. én W. hebben die stemming aanvanke
lijk zelf bevorderd.
Het siert Van der Louw echter dat hij het 
belang van de gemeente boven de belangen 
van ,,linkse doordrijvers” heeft laten 
prevaleren.
Van groot belang achtte Kruisinga een 
recente uitspraak van prem ier Den Uyl in 
het programma ,,In de rooie baan” . Den 
Uyl vroeg zich al of de taktiek van „af
spraken vooraf” nog wel gehanteerd moet 
worden. Ook noemde hij de formatie van 
zijn kabinet waarbij gesproken werd over 
„gedogen” en een ,,rood kabinet metwitte 
rand”  een uniek geval dat zich zijns inziens 
niet laat herhalen.
Spreker waardeerde deze uitspraak posi
tief. Hij wachtte de discussie binnen de 
PvdA met grote belangsteUing af. De dis

cussie over ,,afspraken vooraf”  zal op 
korte termijn weer van groot politiek 
belang worden.
Voor de CHU is dit overigens geen kwestie 
waarover lang moet worden nagedacht. Wij 
wezen en wijzen onderhandelingsmethodes 
als bij de laatste verkiezingen en zoals bij 
vorming van sommige colleges van G.S. 
en B. en W. met klem af. Eerst moet de 
kiezer zich kunnen uitspreken.
De CHU is tegen gefixeerde en onaan
tastbare programs; tegen uitspraken over 
„gedogen of niet gedogen” ; en zij wenst 
niet mee te werken aan kabinetten met 
randen van welke signatuur of kleur ook. 
De CHU wenst mee te werken aan kabinet
ten, waarbij de betrokken partijen op basis 
van de verkiezingsuitslag op evenredige 
wijze hun aandeel kunnen leveren in het 
beleid.
Prem ier Den Uyl heeft echter een uit
spraak gedaan waarbij hij zich meer p re
mier dan partijleider toonde.
Depolarisatie houdt echter ook in dat het 
uit moet zijn met het behandelen van de 
christen-democraten als een rudiment uit 

'het verleden, die allerlei moeten gedogen 
of zich moeten uitspreken voor de verkie
zingen. Depolarisatie zal ook kunnen wor
den bevorderd wanneer de christen-demo
craten zich daartoe eendrachtig inzetten, 
aldus Kruisinga.

H. van Spanning.

Bespreking politieke situatie 
in Unievergadering rustig debat

Een van de laatste agendapunten van de 
middagvergadering van de CHU vermeld
de een bespreking van de (partij) - po
litieke situatie. Fractievoorzitter dr. R. 
Kruisinga ontbrak bij dit gesprek, omdat 
hij als spreker verwacht werd op de 
Emancipade, de nationale manifestatie 
in het kader van het jaar van de vrouw. 
De voorzitter van de CH-fractie in de 
Eerste Kamer, prof. dr. J. van Hulst, 
beantwoordde als enige politicus achter 
de bestuurstafel de vragen en opmerkingen 
uit de vergadering. De CH-senator had 
daarmee overigens weinig moeite, omdat 
de knievergadering zich eigenlijk niet 
diepgaand in de politiek vastbeet. 
Tegenover een stem uit de vergadering 
die niet in werkelijke ontspanning tussen 
Oost en West geloofde, stelde de heer 
Van Hulst, dat inderdaad zoals hij reeds 
had betoogd, de Sowjet-Unie zijn defen
sie heeft opgevoerd. Maar prof. Van 
Hulst meende, dat de Sowjet-Unie be
paald niet een echte wereldoorlog wil 
ontketenen, omdat het evenals iedereen 
weet, dat elke volgende oorlog op grote 
schaal alleen maar verliezers oplevert 
met daarbij dan nog de vraag welke delen 
van de wereld dan nog bewoonbaar zullen 
zijn. Over de rassenpolitiek van Zuid- 
Afrika hield prof. Van Hulst staande, dat 
Nederland zelf de eigen kleine rassen
problemen van Surinamers, gastarbei
ders en Zuid-Molukkers niet kan op
lossen en zeker dus bescheidener dient 
te zijn met het aanreiken van panklare 
oplossingen voor rassenproblemen in een 
ander land.

De CHU blijft in het parlement pleiten 
om de alleenstaanden in ons land uit de 
strafklas van de belastingen te halen. 
Aldus de CHU-senator in antwoord opeen 
pleidooi om de 600.000 alleenstaanden 
in Nederland niet achter te stellen bij de 
andere bevolkingsgroepen. De indoctri
natie bij het onderwijs, de verlinksing 
van de jeugd, de CHU blijft op dit gevaar' 
wijzen. Evenzeer op dé bevordering van de 
veiligheid voor de kwetsbare groepen 
-volwassen voetgangers en schooljeugd - 
in het verkeer.

De middenschool werkt nog louter in het 
onderwijs als een experiment. Er is dus 
beslist nog geen spraké van een invoering 
van de middenschool. Bovendien, minister 
Van Kemenade heeft wijselijk de zaak 
getemporiseerd en de kwestie van de 
middenschool verschoven naar 1980 - 
1984, aldus prof. Van Hulst.
De CH-senator aarzelde op het punt van 
,,de bede in de troonrede” . Moeten wij 
naar een situatie toe, waarbij bij het aan
treden van een links kabinet de bede 
wordt geschrapt en bij het optreden 
van een andere regering de bede weer 
wordt' ingelast. Met een gebed valt niet 
te sollen: dan gaan we de verkeerde 
kant op, zei de heer Van Hulst.
Met de opmerking over het voortbestaan 
van de Eerste Kamer als onderdeel van 
het parlement werd het politieke gesprek 
besloten.
In de rondvraag werd gepleit voor een 
heruitgave van het handboek van de CHU.

A.B.

eens tot aftreden van de heer Van Agt 
zal kunnen leiden.
De kiesvereniging ,,Oud- Amsterdam” 
vroeg de vergadering in de Statuten op 
te nemen, dat CH-leden, die om des 
gewetens wille geen lid wensen te zijn 
van het CDA vrijgesteld worden van een 
bijdrage voor het CDA en geen stemrecht 
hebben over in de Unie te behandelen 
zaken betreffende het CDA-lidmaatschap. 
De Unievergadering ging akkoord met het 
advies van het bestuur om dit Amster
damse voorstel niet apart te behan
delen, doch dit mee te nemen in de voor
stellen tot statutenwijziging, waarin deze 
materie eveneens aan de orde zou wor
den gesteld.

VERKIEZING UNIERAADSLEDEN.

De verkiezing van Unieraadsleden had 
nogal wat voeten in de aarde. Er waren 
drie stemmingen nodig en bij gebrek 
aan reserve-stembiljetten werden de pa
pieren Unievlaggetjes als stembriefjes 
gebruikt.
Bij de eerste stemming werden herkozen 
mevrouw D. Y. W. de Graaff - Nauta 
te Sneek en de heren drs. J. van Dis 
te Hilversum. A.B. Kramer te Breda, 
ds. A. Oliemans te Dordrecht en mr. 
y. Scholten te Den Haag.
[n de vacature - dr. B. G. Klein Wassink 
te Leersum gooiden de Unieraadskandi- 
daten de dames A. H. Werther - van Suy- 
lekom te Almkerk en L. G. Baud te 
Breukelen hoge ogen tezamen met de 
door een kiesvereniging aangedragen kan
didaat ds. K. Abelsma te Wateringen. 
Na een derde stemming tussen mevrouw 
Baud en ds. Abelsma werd eerstgenoem
de gekozen.
Een voorstel van het bestuur om over 
te stappen op een centrale contributie- 
inning met acceptkaarten werd aanvaard, 
al bleef er een enkele stem opgaan die 
pleitte voor het oude systeem, waarbij 
de plaatselijke penningmeesters de con
tributies bij de leden ophalen. Het cen
trale inningssysteem voorziet evenwel 
in een mogelijkheid om penningmeesters 
van kiesverenigingen, die zelf Op pad

willen blijven gaan, de accept-girokaar- 
ten van ,,hun” leden toe te spelen. Het 
voorstel ging er vrij vlot door.
Ook de statutenwijzigingen gaven weinig 
stof tot discussie. Een enkel lid stru i
kelde over de terminologie van de sta
tuten, maar om zaken waterdicht op 
papier te zetten is nu eenmaal vaak 
droge en in een juridische vorm gegoten 
taal nodig.

LEDEN CDA-CONGRES

Bestuur en Unieraad hadden de verga
dering de namen verstrekt van een Vijf
tigtal Unieleden die volgens hun oordeel 
namens de CHU in het CDA-congres zou
den kunnen worden afgevaardigd.
Spijts de mededeling van de Unievoprzit- 
te r dat kiesverenigingen via de Staten- en 
de kamerkringen nog voldoende aan bod 
komen om ook eigen voorkeur voor CH- 
kandidaten in het CDA-congres uit te 
spreken, hadden enkele leden toch moeite 
om op voordracht van Bestuur en Unie
raad vijftig Unieleden die zij niet per
soonlijk kenden te benoemen en zodoen
de af te vaardigen. Men sprak van een 
ondemocratisch voorstel, maar nog al
tijd is de Unieraad een vertegenwoordi
ging van de gehele CHU. Een brok ver
trouwen, een stukjé verantwoordelijkheid 
en dito beleid is duS verlegd van de leden 
naar de Unieraad. Waarom zou dan een 
voorstel van die raad en ook nog van het 
Uniebestuur ondemocratisch zijn. Men 
zou wel van mening kunnen verschillen 
over het tijdstip, waarop de vergadering 
de lijst met namen kreeg voorgelegd. 
Vrijwel de gehele Unie vergadering 
schaarde zich na de discussie achter het 
bestuursvoorstel en de 50CDA-afgevaar- 
digden werden daarna vlot gekozen.

De vergadering stelde tenslotte de con
tributie per 1 januari 1976 vastopf 20.-- 
per jaar, nadat van bestuurszijde was 
gesteld dat leden die slechts van een 
AOW-uitkering moeten rondkomen niet 
op het vereiste bedrag zullen worden vast
gepind.

A. B.

Kruisinga: geen machtsconcentratie 
krachtens VAD

De CHU waardeert de vermogensaanwas- 
deling positief wanneer hierbij een uitwer
king wordt gekozen, waarbij een billijker 
verdeling van het bezit ontstaat. De nadruk 
ligt daarbij op het persoonlijk bezit. Men 
mag de VAD echter niet los zien van bet 
totale inkomensbeleid. Vooralsnog roept 
de Interimnota Inkomensbeleid bij ons veel 
vragen op.
Aldus dr. Kruisinga in zijn rede voor de 
Algemene Vergadering van de CHU.
Bepaald vaag noemde hij de nota waar ge
sproken wordt over de positie van het 
midden- en kleinbedrijf en de ondernemin
gen in land- en tuinbouw. De CHU zal met 
name hier op een du’delijk beleid aan
dringen.
Spreker herinnerde aan een rede van CNV- 
voorzitter Lanser die sprekend over de 
bezitsvorming nadrukkelijk gepleit heeft 
voor spreiding van het bezit ook naar de 
werknemers. In wezen bestempelt men de 
werknemers tot onmondige mensen wan
neer men hen alleen als groep verant
woordelijkheid wil laten dragen.
Kruisinga zei deze visie te delen. De uit
werking van'de VAD mag niet zodanig zijn 
dat de macht wordt overgeheveld van de 
„200 van Mertens” naar de ,,10vanKok” . 
De CHU is tegen machtsconcentraties 
zowel bij de rijksoverheid als bij het be
drijfsleven maar ook bij de vakbonden. 
Spreker beklemtoonde dat de uitwerking 
van de voorstellen in wetsontwerpen nog 
moet plaats hebben. De Kamer mag daarbij 
niet overvallen worden.
Er dient een open discussie mogelijk te 
zijn, tussen kabinet en parlement. De VAD 
wordt niet via compromissen in het kabinet 
geregeld maar via gezamenlijk overleg 
tussen kabinet en parlement. De CHU zal 
zich hier sterk voor maken.

KLEINE SPAARDER

Bijzondere aandacht heeft de CHU steeds 
gevraagd voor de positie van de kleine 
spaarder. De CHU acht het een onrecht
vaardige zaak dat bij stijgende geldont
waarding de rente van spaartegoeden via 
de inkomstenbelasting wordt belast. In het 
kabinet-Biesheuvel heeft staatssecretaris 
Scholten een wetsontwerp ingediend om de 
eerste f200,- uit vermogen vrij te stellen 
van inkomstenbelasting. Het kabinet achtte 
dit voorstel hiertoe minder geschikt.
Maar verder is e r door het kabinet nog 
niets aan deze zaak gedaan.

Scholten heeft deze materie onlangs in de 
Kamer opnieuw aan de orde gesteld. Met 
belangstelling wachten wij het antwoord van 
minister Duijsenberg af. Het is onbillijk 
dat juist in een Ujd waarbij ten behoeve van 
de investeringen besparingen nodig zijn, 
juist de kleine spaarder voor zijn zuinig
heid wordt gestraft. De CHU zal het kabinet 
op dit punt kritisch blijven volgen en bij in 
gebreke blijven van het kabinet overwegen 
ten gunste van de kleine spaarder zelf met 
initiatieven te komen.

ECONOMISCHE SITUATIE

Sprekend over de sociaal-economische 
situatie ging Kruisinga in op de werkgele
genheid. Hij wees er op dat hij tijdens de 
behandeling van de nota Werkgelegenheid 
gewezen heeft op de noodzaak tot een dui
delijke analyse van de conjuncturele en 
strukturele aspecten te komen.
Naar zijn mening bestaat met name in de 
dienstensector, de volksgezondheid en de 
toenemende zorg voor het milieubeheer nog 
een belangrijke vraag naar arbeid. In dat 
kader verdient ook nadere bestudering en 
herdefiniëring van het begrip nationaal in
komen alle aadacht. Kruisinga was ver
heugd dat minister Boersma in dit debat de 
inbreng van CHU-zijde positief heeft ge
waardeerd.
Het jaarverslag van de president van de 
Nederlandse Bank bevat diverse gegevens 
waaraan het kabinet bij de vaststelling van 
haar beleid voor 1976 zijns inziens niet 
voorbij kan gaan.
Met name de recente EIM-cijfers over de 
ontwikkeling van het midden- en klein
bedrijf achtte spreker hoogst zorgelijk. 
De optimistische verwachtingen van het 
kabinet zijn gelogenstraft en de slechte 
verwachtingen zijn bij bekend worden van 
de gegevens nog slechter gebleken dan 
werd gevreesd.
Thans zal het beleid gericht moeten wor
den op versterking van de struktuur van 
onze economie. Nodig hierbij is een beter 
investeringsklimaat; een betere rende- 
mentspositie van het bedrijfsleven en een 
nauwkeurig in de gaten houden van onze 
exportpositie. Het is thans geen tijd om 
allerlei experimenten te ondernemen. De 
situatie vraagt van het kabinet een poli
tieke moed, waarvan wij voorshands twij
felen of zij dit zal weten op te brengen.

H. van Spanning
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Reactie op een oproep
Met belangstelling en instemming las ik hei 
artikel van Ds. A. de Haan ,Als de basis de 
baas is enz.” in het Weekblad de 
Nederlander van 2 mei 1975 en ik wil 
gaarne een poging doen om te reageren op 
zijn oproep tot meedoen.
De stelling, dat het Woord van God ons op
eist op alle terreinen van het leven en dus 
ook in het politiek denken en handelen als 
richtsnoer dient te gelden, zal bij de meeste 
christenen geen tegenspraak ontmoeten, 
maar de moeilijkheden ontstaan pas niet 
alleen tussen christenen en niet-christenen 
maar ook tussen christenen onderling, wan
neer wij ernst gaan maken met de vraag hoe 
het handelen naar het Woord van God zich 
in de praktijk van het leven moet realiseren. 
De bijbel is wel een lamp voor onze voet en 
een licht op ons pad, maar niet een boek, 
waarin is af te lezen hoe in allerlei concrete 
situaties moet worden gehandeld. De 
werkeloosheid of het rassenvraagstuk, de 
honger en de oorlog lost men niet zo maar 
op met het gebruik van bijbelteksten. Ik 
hoorde nog zeer onlangs een verte
genwoordiger van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer 
met zijn redevoering over het probleem van 
de werkeloosheid aanvangen met de opmer
king, dat het kwaad moest worden ver
klaard uit de verlating van de wet van God. 
Toen hem daarop werd gevraagd nu eens op 
grond van de bijbel aan te geven hoe deze 
regering het kwaad van de werkeloosheid 
zou moeten bestrijden, moest hij een af
doend antwoord op deze vraag schuldig 
blijven. De P.v.d.A-man, die hem de vraag 
stelde was ook een christen. Ds. de Haan 
heeft echter m.i. gelijk wanneer hij stelt, dat 
op de vragen vannu een duidelijk antwoord 
van het christelijk geloof niet zal mogen uit
blijven. Dit is dan ook naar mijn mening de 
moeilijke opgave voor het C.D.A. De op
komst van het C.D.A. heb ik persoonlijk 
met dankbaarheid begroet: hiervan heb ik 
reeds eerder in een publicatie in de C.H.U.- 
pers getuigenis afgelegd. Maar het C.D..A. 
zal alleen dan recht en reden van bestaan 
hebben, wanneer hij bewijst, dat christelijke 
politiek ook in deze tijd nog mogelijk is. De 
meeste jonge mensen hebben het geloof in 
een christelijke politiek verloren en de vraag 
is nu dan ook: hoe krijgen wij het élan er 
weer in? Met leuzen en kreten alleen zullen 
wij zeker bij de critische jeugd van heden 
niets bereiken. Het christelijk uitgangspunt 
zal inhoud moeten hebben en duidelijk 
aanspreken. Vaststaat, dat wanneer het
C.D.A. ook de jeugd niet zal weten te berei
ken, de christelijke politiek als zodanig als 
mislukt kan worden afgeschreven.
Het is m.i. een duidelijke zaak, dat de chris
tenheid in het algemeen en de kerk in het 
bijzonder op meerdere terreinen van het le
ven zijn tekort geschoten. Wij moesten dat 
maar gewoon eerlijk bekennen. Het is niet 
erg om te erkennen, dat we soms de boot 
hebben gemist, erger is om er in te berusten! 
Wij zullen de strijd met het Evangelie in de 
hand moeten aandurven en ouderen zullen 
de jongeren hiertoe moeten inspireren. 
Gelukkig zijn er tekenen, dat vele 
christenen meer en meer gaan verstaan, dat 
samenbundeling van krachten nodig is en 
het ontstaan van het C.D.A. is hiervan een 
sprekend bewijs.
De eerste eis, die wij en aan ons zelf ên aan 
andere christenen moeten stellen is die van 
het zelf-onderzoek. In hoeverre hebben wij 
zelf in ons maatschappelijk, politiek en ker
kelijk denken en handelen de lijn van de 
Schrift verlaten? Waar zijn wij zelf de 
leugen voor waarheid gaan aannemen?
In hoeverre zijn wij zelf vermaterialiseerd? 
Waar onderscheiden wij ons in de maat
schappij, in de politiek, in de benadering 
van de sociale vraagstukken van de wereld? 
Waaruit blijkt ons verzet tegen de wereld- 
gelijkvormigheid ?
Het is een eis van de eerste orde, dat wij ons 
als christenen op deze dingen ernstig be
zinnen.
Een van de ernstigste gebreken, die de 
christenheid en de kerken hebben vertoond, 
is het m.i. ontbreken van een duidelijke visie 
op het verband tussen wat men tegenwoor
dig noemt het verticalisme en het hori- 
zontalisme. Velen hebben alleen oog gehad 
voor de persoonlijke verhouding tot God en 
daarbij verzuimd te bedenken, dat een 
rechte verhouding tot God, de Schepper en 
Onderhouder van alle leven, de onmiddel
lijke zorg voor het wel en wee van de naaste 
medebrengt. Het goddelijke gebod is im
mers: Hem liefhebben boven alles, maar het 
tweede gebod (hieraan gelijk) is dan: uw 
naaste liefhebben als u zelf.

Ik moet eerlijk bekennen, dat mij nooit he
lemaal duidelijk is geworden hoe het komt, 
dat veel christenen de samenhang van deze 
eisen niet hebben verstaan en nog steeds 
niet verstaan.

Dit is dan ook een van de oorzaken geweest, 
dat christenen voor het beleven van hun so
ciale bewogenheid een bedding buiten de 
confessionele partijen en soms buiten de 
kerk hebben gezocht. Meerderen hebben 
hun vlucht gezocht in het marxisme en een 
voorbeeld hiervan noemt Ds. de Haan in de 
figuur van Minister Pronk. Uiteraard is 
aanvechtbaar wat Minister Pronk hier
omtrent heeft gesteld, maar het is nood
zakelijk om ons hierop te bezinnen. In 
hoeverre zijn gelovige mensen er de oorzaak 
van dat mede-gelovigen de christelijke poli
tieke partijen en de christelijke kerk de rug 
toekeren. Over de vraag of godsdienst en 
politiek van elkaar gescheiden moeten wor
den gehouden, bestaat verschil van mening. 
Voor christenen dient wel vast te staan, dat 
de dienst des Heren zich moet uitstrekken 
over het gehele terrein van het leven. Maar 
dan kan dit laatste niet opgaan in een kreet 
zonder meer, maar zal aan deze stelling 
inhoud moeten worden gegeven.

De grote moeilijkheid hierbij is m.i., dat 
christenen niet gelijk denken over wat dé 
Bijbel concreet van ons eist. Velen achten 
zich pas dén schriftgetrouw wanneer van 
een letterlijke opvatting van de bijbeltekst 
wordt uitgegaan, anderen achten de Bijbel 
in velerlei opzicht tijdgebonden. In opeen
volgende perioden van mijn ambtsbe
diening als ouderling heb ik nogal eens tot 
mijn diepe teleurstelling moeten consta
teren, dat tekstkennis vaak voor schrift
kennis werd uitgegeven, terwijl men van de 
geest van de Schrift weinig verstond. Het 
C.D.A. zal dan ook eerst naar de geest van 
de Bijbel hebben te vragen en deze geest 
moeten vertalen in de benadering van de 
problemen en zorgen van deze tijd! En de 
geest van de Schrift is het concretiseren van 
de wet van de liefde. Zo blijven dan: Geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde (1 Corinthiërs 13:13).

Als het C.D.A. ergens op zou kunnen mis
lukken, dan is het wel op de verdeeldheid 
van de christenen onderling. Ik heb echter 
goede hoop, dat het voor velen steeds duide
lijker wordt, dat wij samen op weg zijnde 
elkaar tot een hand en een voet moeten zijn, 
vermijdende elkaar te Verhinderen om met 
eigen instelling op deze weg blijmoedig 
voort te gaan.
Waar wij als christenen mee zouden moeten 
beginnen is m.i. om ons ernstig te bezinnen 
of en zo ja in hoeverre wij het goede zicht op 
de eis van het Woord van God zijn kwijtge
raakt en of wij bereid zijn alsnog voor wat 
God van ons eist te buigen.

In dit verband herinner ik mij een artikel 
„Zwart Geld” van Drs. J. Bonda in het 
Gereformeerde Weekblad, overgenomen in 
de rubriek „Uit de Pers” in het Weekblad 
„Kerknieuws”.

Drs. Bonda laat in dit artikel een noodkreet 
horen, omdat hij met de zaak geen raad 
meer weet. Uit het verhaal, dat Drs. Bonda 
vertelt blijkt, dat bij een kerkeraad de 
„schuldbewustheid” ontbrak om een gesig
naleerd geval van belastingontduiking te 
veroordelen. Het euvel is zo algemeen, dat je 
het niet meer als een kwaad kunt aanmer
ken, werd gezegd. Hoe kan een mens zo nog 
preken met een goed geweten, verzucht Drs. 
Bonda. Hij weet het dus ook niet meer.

Dit is een niet op zich zelf staand geval. Het 
kwaad is vrij algemeen. En wordt niet meer 
als een kwaad gezien. De leugen is zo vaak 
herhaald, dat het op een waarheid is gaan 
lijken.
En dit is niet het enige. Het is verontrustend 
om in christelijke kring zo nu en dan te 
beluisteren hoe gemakkelijk men denkt 
over het afschuiven van ver
antwoordelijkheden op de gemeenschap. 
Hoe gemakkelijk men gebruik maakt van 
gemeenschapsgelden. Men kan zich niet 
aan de indruk onttrekken, dat bejaarden 
niet meer weten, dat het niet helemaal eer
lijk is om het bezit „weg te maken” voordat 
men grotendeels voor rekening van de 
gemeenschap in het bejaardenhuis wordt 
opgenomen. Vroeger beleden en beleefde 
normen, waarbij men ook de kinderen heeft 
opgevoed, worden met een beroep op de 
verandering van de tijden verloochend.
Het is alles soms verbijsterend en dat velen 
de vraag stellen: betekent dat christen-zijn 
nog wel iets, is begrijpelijk. Vooral de jeugd 
kan hierop vlijmscherp reageren. En wij 
moeten met schaamte constateren: er komt 
niet zo veel van terecht!
De vraag rijst nu: wat moeten wij er aan 
gaan doen? Ik mag geloof ik wel zeggen, dat 
het C.D.A. niet alleen van plan is om er wat 
aan te doen, maar dit ook reeds doet. Ik 
woonde in Utrecht een studie-conferentie 
over het probleem van de inkomensver
deling bij en constateerde daar, dat er in het

C.D.A. een grote mate van overeenstem
ming heerste over de te volgen gedragslijn. 
De bereidheid was er overduidelijk om bij 
het licht van de Schrift de goede weg te 
zoeken.

Inderdaad: zoeken. De problematiek is 
dermate complex, dat het bepaald geen 
eenvoudige opgaaf is. Ik ben zelf 66 jaar 
oud en heb dus ook midden in een andere 
tijd gestaan en daarin gewerkt en gestreden. 
Vroeger leek het allemaal veel gemakke
lijker en was op elke vraag als in een cate- 
chisatieboekje een antwoord te geven. Maar 
ik geloof, dat deze tijd positiever ten op
zichte van de vraagstukken staat, meer be
wust een antwoord zoekt en mogelijk zelfs 
eerlijker is. Het antwoord op de vragen is 
nooit (ook vroeger niet) eenvoudig geweest. 
En met name is het waarmaken (hard
maken zegt Ds. de Haan) van de praktijk 
van ons christelijk geloof een uiterst 
moeilijke zaak geweest, die met vallen en 
opstaan moest worden volbracht.

Wij gaan iiu om concreet te worden elkaar 
een paar vragen stellen en proberen daarop 
een bevredigend antwoord te vinden. Ik wil 
daarbij mij aansluiten bij de be
scheidenheid, die het artikel van Ds. de 
Haan ademt; ook ik ben een profeet, die 
brood eet!

Is het een eis van het christelijk geloof om 
de tegenstellingen in de samenleving aan te 
scherpen of moet de polarisatie, zoals dat 
tegenwoordig heet, bestreden worden?
Dit is een vraag waarop het C.D.A. een 
duidelijk politiek antwoord zal moeten ge
ven en voor wat de C.H.U. betreft is dit 
antwoord reeds gegeven. Een m.i. juist 
antwoord.
Wij mogen vanuit een christelijke geloofs
visie de tegenstellingen, die wij erkennen als 
uit de gebrokenheid van het leven ontstaan, 
niet aanscherpen. Integendeel wij zullen in 
verdraagzaamheid en erkenning van het 
recht van de ander op een eigen mening, de 
ander hebben te aanvaarden en te respecte
ren. Wanneer echter de opvatting van de 
ander fundamenteel in strijd is met wat wij 
duidelijk als de eis van het Woord van God 
verstaan, dan zullen wij inderdaad cfok in de 
politiek „de harde lijn” moeten volgen. 
Het C.D.A. zal m.i. in het politiek com
promis met andersdenkenden ver kunnen 
gaan zonder in strijd te raken met zijn 
christelijk fundament.

Is het in overeenstemming met de eis van 
het christelijk geloof om de eigen geloofs
visie dermate te verabsoluteren, dat wij 
geen ruimte laten voor het overwegen van 
andere meningen?
Ik heb bij discussies in eigen kring wel eens 
de verzuchting geslaakt. De Here beware 
ons voor de dictatuur van het socialisme, 
maar evenzeer voor de dictatuur van som
mige christelijke groeperingen. Hij beware 
ons bij de bestaande democratie en het or
anjehuis. Denk u in, dat men het gebruik 
van radio of televisie zou gaan verbieden of 
de. inenting tegen ziekten en men ,dit doet 
met een beroep op de Bijbel. Dit- zou denk
baar zijn.
Alle dictatuur is in strijd met de Schrift! 
Hierin zal het C.D.A. stellig de goede weg 
weten te vinden.
Wat is ons christelijk antwoord op de vraag 
van de abortus? Ook in deze zaak is door 
het C.D.A. het antwoord reeds gegeven, eén 
m.i. toch wel duidelijk schriftuurlijk ant
woord.
Is het per sé noodzakelijk, dat het door 
christenen gegeven antwoord anders is dan 
dat van de niet-christenen? Dr. Abraham 
Kuijper zei destijds: als mijn tegenstanders 
applaudiseren, dan vraag ik mij af: wat ben 
ik bezig verkeerd te doen. Dit was duidelijk 
gevolg van zijn anti-theseleer.
Nu iri deze tijd is het opvallend om te 
constateren, dat het programma van de z.g. 
progressieve groeperingen met betrekking 
tot maatschappelijke en sociale vraagstuk
ken sterke overeenkomst vertoont met dat 
van de confessionelen. Zijn wij daarmede op 
het verkeerde pad, zoals Kuyper veronder
stelde? Het is juist andersom, dacht ik. 
Christenen hebben in het verleden vaak te 
weinig hun christelijke roeping ten opzichte 
van de sociale verhoudingen verstaan; teveel 
heeft men zich afgezet tegen de anders
denkenden; zij hebben in het algemeen ge
zworen bij het bestaande, rijk en arm be
stond nu eenmaal en behoorde ook te be
staan, want de Bijbel sprak er toch van. 
Vergeten werd, dat de Bijbel ook nog de 
slavernij kent, de veelwijverij en de discrimi
natie van de vrouw! Christenen denken in 
deze tijd over deze dingen heel anders dan 
50 jaar geleden en is dit een verslechtering, 
een achteruitgang in het christelijk beleven 
of zou het ook kunnen zijn, dat wij 
christenen beter onze christelijke roeping

met betrekking tot de armen en verdrukten 
zijn gaan verstaan?
Het is opvallend, maar wel verklaarbaar 
verschijnsel dat wij Christenen maar moei
lijk meekomen in de verandering van de 
tijden.
Wanneer wij in dit alles maar vasthouden, 
dat de Here God een God is van alle tijden 
en dat Jezus Christus in de wereld is ge- 

I komen, voor alle mensen.
Ik geloof dan ook niet, dat ons christen-zijn 
ons behoeft te hinderen in ons partij-poli
tiek handelen. Wanneer Ds. de Haan in zijn 
artikel de tekst Philippus 2:3 aanhaalt, dan 
zou ik hem in alle bescheidenheid willen 
wijzen op wat daar direkt op volgt: „en 
ieder lette niet ."ilechts op zijn eigen belang, 
maar ieder lette ook op dat van anderen”. 
Heel het Evangelie ademt de geest van het 
dienstbaar zijn en dat moet dan ook het uit- 
ganspunt zijn ook in de beoefening van de 
praktische politiek. De moeilijkheid is daar
bij levensgroot, waarop ook Ds. de Haan de 
aandacht vestigt, dat partij -politiek 
schrijven, spreken, denken en handelen be
heerst wordt door de eenzijdige instelling, 
dat niet-christenen altijd ongelijk hebben 
en dus altijd moeten worden bestreden. De 
Heer Aantjes heeft eens gezegd, dat hij het 
huidige Kabinet wilde beoordelen naar zijn 
daden; zijn deze daden te rijmen met ons 
christelijk uitgangspunt, dan mogen wij ook 
onze tegenpartij om deze goede daden 
roemen. Wezenlijk christen zijn wil m.i. 
zeggen: christelijk handelen en het is m.i. 
niet dwaas om te durven zeggen dat 
politieke tegenstanders mogelijk in concrete 
situaties meer christelijk hebben gehandeld 
dan degenen die zich met de christennaam 
tooiden. Ik ben mij ervan bewust, dat ik nu 
ernstig gevaar loop er van te worden ver
dacht, dat ik nu bezig ben de Bijbel te 

vermaatschappelijken en mij te verliezen in 
het horizontalisme. Ik geloof, dat hier voor 
christenen een breed terrein van discussie 
openligt en dat in wezen de standpunten 
veel raakpunten vertonen en in werkelijk
heid niet zo ver van elkaar liggen.
Ik wil beslist niet geacht worden mij zelf ca
pabel te achten om op de vragen die Ds. de 
Haan stelt het antwoord te geven. Maar het 
is m.i. een goed ding, dat deze zaken onder 
ons in discussie worden gebracht. Wij zijn 
als christenen niet gearriveerd. Wij zijn met 
z’n allen op weg en staan steeds opnieuw 
voor kruispunten, waarbij wij ons moeten 
afvragen welke' weg de onze moet zijn. Wij 
moeten daarbij de moed opbrengen steeds 
weer opnieuw ook ons politiek handelen aan 
de crltiek van de Schrift te onderwerpen en 
dat kan medebrengen, dat wij oude inzich
ten moeten herzien. Wij mogen daarbij m.i. 
gerust onze leringen, trekken uit het 
handelen van onze tegenpartij. Ik ben ervan 
overtuigd, dat het christelijk leven steriel 
zou worden wanneer de christenen niet voor 
een voortdurende bezinning op de uit
gangspunten van het christelijk geloof en de 
toepassing daarvan in het maatschappelijk 
sociaal en kerkelijk leven open blijven staan 
en ik ben van mening, dat uit het te kort 
schieten juist hierin een belangrijk deel van 
het verval in de kerken te verklaren is. Het 
christelijk denken mag nooit verstarren. Het 
gevaar hiervan ligt levensgroot aan de deur. 
Ook moeten bij dit alles meen ik wel 
bedacht worden, dat christen zijn in de 
eerste plaats betekent volop mens zijn, 
waartoe God ons geschapen heeft. In dit 
licht zullen wij ons steeds weer moeten be
zinnen op de vraag waarin dit mens-zijn tot 
ontplooiing komt en daarbij zal het 
samenleven en samenwerken in de politiek 
met andersdenkenden vaak het sluiten van 
compromissen nodig maken. Wij leven 
gelukkig in een democratisch land met 
vrijheid als levensideaal. Wij zullen hierin 
dacht ik als christenen het voorbeeld moe
ten geven aan anderen.
Dit laatste geldt m.i. ook voor het voorbeeld 
dat Ds. de Haan geeft betreffende de 
tegenover de gastarbeider door christenen 
aan te nemen houding. Ik ben van mening, 
dat al ons handelen tegenover onze naaste 
(en dat zijn alle mensen, onverschillig van 
welke kleur, ras of geloof) géinspireerd zal 
moeten worden door de christelijke liefde
wet, waarvan ook Liviticus 19 volop getuigt. 
Hoe deze liefdewet in de praktijk van het 
leven en met name ook in de politiek zal 
moeten functioneren is een vraag, waarvan 
de beantwoording ten nauwste verbonden is 
met de omstandigheden waarin wij ver
keren.
M.a.w. elke vraag is maar niet direkt met ja 
of neen te beantwoorden. Dat maakt soms 
diepgaande studie noodzakelijk.
Maar ik meen, dat de conclusie wel voor de 
hand ligt, dat de vreemdeling (dus ook de 
gastarbeider) zal moeten ervaren, dat hij 
met christenen te doen heeft, vrijgemaakt in 
gastvrijheid, bescherming, hulp, vrijheid 
enz. Maar de vraag komt dan onmiddelijk 
op en eist beantwoording of de overheid 
niet gehouden is de toevloed van de 
vreemdelingen te beperken, wanneer de be
staande situatie dat nodig of gewenst maakt.

Ik hoop met bovenvermelding bescheiden 
bijdrage aan de wens van Ds. de Haan te 
hebben voldaan om wat mee te schrijven 
over ons toekomstig concrete politieke 
denken, spreken en handelen.

Voorburg, Mei 1975 L.M. Moleveld
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N o o rd -O o s t  O v e rijs s e l vraagt b ro o d  op dc plank. D e ze  streek, m et een kleine 
75.000 inw oners, heeft dringend behoefte aan 400 nieuw e arbeidsplaatsen p e r jaar. 
H e t lijkt eert klein getal, vergele ken met de landelijke cijfers van w erkloosheid  en 
w erk ge legenheid . M a a r in de verh o udingen binnen dit gebied zijn ze van enorm  
g ro o t gew icht.

H a rd e n b e rg , D e n  H am  en G ra m sb e rg e n  sam en telden eind februari 1300 w erkloze 
m annen. D it betekent dat daar op elke zes m annen één zonder' w erk is. Eén op 
zes —  dat is ontstellend veel.

NOORD-OOST 
OVERIJSSEL 
VRAAGT BROOD 
OP DE PLANK

/

een ruim, bedrijvig en iondschop* 
pelijk fraai gebied, 
waar je kunt wonen, werken 
en tot rust komen, 
waar kinderen opgroeien tussen 
huizen en weilanden, spelen in 
bossen en op zandheuvels,A 
waor de Vecht met vissers is \  
bevolkt en rondom de boerde* 
rijen eksters en kievieten, zwalu
wen en merels het luchtruii 
beheersen, 
waar de Reest ontspringt en een 
kanaal schepen von ver hun 
bestemming doet bereiken, 
waar nu het veen voor nieuwe 
toepassingen wordt gestoken en 
een veelkleurige verscheidenheid 
van grote en kleine industrieën 
een onafzienbare stroom van 
allerlei produkten fab ricc^J 
waar de wegen tu ss ^  Twente en 
Groningen, Zwolle ^n Emmen 
elkaar kruisen.
Noord-O ost Overijssel, e 
gewest tussen de steden in 
Holland en Noord-Duitslan^ 
een streek, ontrukt aan veen^r? 
vergetelheid, ^  
al twintig jaar toenemend in 
|>ejeken[s in velerlei opzicht,

‘ bestaande wegen

’ CEPR01ECTEEBDE WEGEN 
SPOORWEGEN

' t  P ro bleem  is: er m oet bro o d  op de plank w ezen. En daar 
begint ’t aan te m ankeren in dit gebied.
Z o  vatte b urgem eester L. A . van  S p lu n d e r van H a rdenb erg  
in een paar w o o rden sam en w at de grote zo rg  is in N o o rd - 
O o s t  O ve rijs e l: de w erk ge legenh eid . D e zè  streek dreigt o p 
n ieuw  noo dgebied te w o rd e n . H e t w erk loosheidscijfer ligt er 
ve r b o ven het landelijk gem iddelde. In G ra m sb e rg e n , V r ie - 
ze n ve e n  en V ro o m s h o o p  is het w e e r opgelo pen tot 17 pro 
cent. H et ove rgro te  deel van  de w erk lozen bestaat uit b o u w 
va k k e rs . M e e r dan tw eede rde deel w erkte in de b o u w  of

had e r rechtstreeks m ee te m aken. D a t w e rk  vo nd en ze 
groten deels v e r  buiten de eigen streek. Er w e rd , in de goede 
dagen van de bouw , vo lo p  gepende ld  van N o o rd -O o s t  O v e r 
ijssel uit, tot afstanden van 100 kilom eter toe. N u  de b o u w  
is ingezakt kom t de klap hier dus dubbel hard aan. E r is alle 
reden v o o r de vrees dat een g ro o t deel van hen nooit m eer 
in de b o u w  .aan het w e rk  zal kom en. En ander w e rk  is er 
evenm in. V o o r ve le  h onderden biedt de toekom st w einig uit
zicht. Te n zij er nieuw e w erk ge legenh eid  in N o o V d -O o s t O v e r 
ijssel komt. En dan liefst snel.

Werkgevers, vakbeweging en gemeentebesturen hou
den zich er druk mee bezig. Dat bieek tijdens het 
werkbezoek dat de "werkgelegenheidsmensen" van 
de drie vakcentraies aan dit gebied brachten. De dis- 
trictsbestuurders Molenkamp (NVV), Groenen (NKV) 
en Barkhuis (CNV) hadden het goed georganiseerd, 
’s Morgens was er een ontmoeting met werkgevers 
van de Industrie Kombinatie Noord-Oost Overijssel 
(IKNO), ’s middags een gesprek met burgemeesters.

wethouders en raadsleden van vijf gemeenten (Grams
bergen, Avereest, Ommen, Den Ham en Hardenberg) 
en ’s avonds een bijeenkomst met kaderleden.
In grote lijnen zijn alle drie groepen het er over eens 
dat er fundamenteel iets moet veranderen in dit ge
bied. Dat is hard nodig, want het is ook hier weer het 
bekende verhaal van een vroeger agrarisch gebied 
dat niet tijdig genoeg andere werkgelegenheid kreeg 
om de bewoners aan werk te helpen.

Natuurlijk kwam er wel nieuwe werk
gelegenheid. Hardenberg is kernge
meente, Den Ham is het een tijd lang 
(van 1950 tot 1959) geweest. Er kon
den dus, op aantrekkelijke voorwaar
den, nieuwe bedrijven worden aan
getrokken die nu aan vele handen 
werk geven. In de laatste 12 jaar 
kwamen er 3200 nieuwe arbeidsplaat
sen bij.
Voor het overgrote deel zijn het klei
ne en middelgrote bedrijven. En dan 
vaak nog filialen en dochteronderne
mingen van bedrijven in het westen. 
Erg kwetsbaar dus, want als een be
drijf moet inkrimpen zijn het vaak dp 
filialen die het eerst dicht gaan.

Trekpaard gevraagd
Er zijn eigenlijk maar twee grotere 
bedrijven: de Wavin, met 1150 man 
personeel, in Hardenberg en De 
Groot’s Houtbouw, met 250 man, in 
Vroomshoop. Daar moeten nodig nog 
een paar grotere bijkomen. Als die 
er eenmaal zijn trekken ze op hun 
beurt weer kleinere bedrijven aan, is 
de verwachting. En zo’n uitbreiding 
is hard nodig, wil Noord-Oost Over
ijssel werk kunnen bieden aan de 
vele honderden leerlingen die nu de 
lagere technische scholen en mavo’s 
bevolken.
De hoop om zo’n onmisbaar trek
paard bij te krijgen is gevestigd op 
de Noordelijke Ontwikkelingsmaat
schappij, de NOM, die niet alleen de 
drie noordelijke provincies maar ook 
Noord-Oost Overijssel tot werkge
bied heeft.

T e  hoge drempel
Van de NOM wordt veel verwacht. 
Maar er zijn uit dit gebied nog geen 
aanvragen om steun bij de NOM bin
nengekomen, verzekert gedeputeerde 
Schoemaker van Overijssel, die ook 
commissaris is van de NOM. Waar
schijnlijk ligt dat aan de thans gel
dende drempel: steun kan alleen wor
den verleend bij investeringen van 
500.000 gulden. Vopr kleine bedrijven 
is die drempel te hoog.
Het is een klacht die we in de loop 
van d ^  dag vele malen horen. D e' 
drempel verhindert kleine bedrijven 
gebruik te maken van de premierege
lingen. De algemene conclusie is dan 
ook dat die drempel omlaag moet, 
bijvoorbeeld tot de helft.
Een andere dringende wens die al
gemeen wordt gedeeld, is de komst 
van een m.t.s. Pas als zo’n school er 
is kan de streek zelf mensen leveren 
voor de technische beroepen die een 
hogere scholing vragen. Maar boven
dien: voor de opleidingskansen van 
de jeugd is zo’n school beslist nodig, 
ongeacht waar ze later gaan werken.

Aan plannen voor die school 
wordt al gewerkt, evenals aan 
een plan voor rijksweg 36 rich
ting Hoogeveen die dringend 
noodzakelijk is voor de ontwik
keling van het gebied.

Over de vooruitzichten voor die 
ontwikkeling wordt heel verschil
lend gedacht. Het gemeentebe
stuur van Hardenberg ziet de toe
komst niet zo somber in. Maar 
burgemeester Den Hout van 
Gramsbergen denkt er bepaald 
anders over.
” lk zit hier nu 15 jaar. Al die tijd 
is de werkgelegenheid het grote 
zorgenkind geweest. Eigenlijk is 
er in die 15 jaar niet veel verbe
tering gekomen. En als 't in die 
goede jaren niet ging, geloof ik 
niet dat ’t in minder rooskleurige

jaren van een leien dakje zal 
gaan.”

De streek zelf zal er in elk geval 
heel hard aan moeten trekken. 
Om te beginnen zal men zelf met 
plannen en ideeën bij de provin
cie moeten komen voor een struc
tuurplan voor ’t hele gebied. Maar 
dan zal de samenwerking tussen 
de betrokken gemeenten toch 
hechter moeten worden dan ze nu 
lijkt te zijn. Uit allerlei opmerkin
gen viel op te maken dat er niet 
alleen verschillend over de kan
sen wordt gedacht, maar dat men 
ook de oplossing in verschillende 
richtingen zoekt

De drie bestuurders zetten 
’s avonds de nodige vraagtekens 
achter die samenwerking.

” lk bespeur iets van rivaliteit” , zei 
Commandeur.
” lk heb niet de indruk dat het hier 
ideaal is” , verklaarde Ter Horst 
” lk heb de indruk dal de gemeen
tebesturen ieder hun eigen belang 
naar voren brengen en daardoor de 
gezamenlijke belangen niet goed die
nen” , verzekerde Grasman.

Enige samenwerking is er wel, maar 
een eendrachtig optreden over de 
hele linie wordt ook bemoeilijkt door
dat Ommen voor allerlei zaken aan
sluiting zoekt bij Zwolle en Den Ham 
bij Almelo, terwijl de drie andere ge
meenten nog apart staan.

De plaatselijke vakcentrales en de 
leden afzonderlijk kunnen aan die sa
menwerking, via beïnvloeding van de 
politieke partijen, vVel iets doen.

En dat is dringen d gew enst, 

w ant v o o r een betere toekom st 

van N o o rd -O o s t  O ve rijs s e l is 

een hechte sam enw erking tus

sen de  betrokken gem eenten 

beslist onm isbaar.

Onderweg
genoteerd
—  Een tweede trekpaard mag ook wel 
een rijksdienst zijn, vindt de burge
meester van Hardenberg. Misschien 
willen de mensen hier wel liever heen 
dan naar Groningen of Friesland.
—  Van de extra aanvullende werken 
voor de werkloosheidsbestrijding heeft 
natuurlijk ook Noord-Oost Overijssel 
zijn deel gehad. Als je grond hebt en 
de plannen zijn bestekklaar heb je 
geen moeilijkheden, zegt Hardenberg.
—  Maar ons is ’t gebeurd dat een plan 
om louter formele redenen werd tegen
gehouden, is de ervaring in Gramsber- 
gen. We moesten tenslotte een tele
gram aan de minister sturen om alsnog 
toestemming te krijgen. Maar toen was 
't werk wel 25 procent duurder gewor
den.
—  En Den Ham, dat verleden jaar wel 
een paar miljoen aan werken kreeg, 
heeft dit jaar een ernstige grief: van 
alle miljoenen, die nu worden uitge
deeld, krijgen wij geen cent, meldt bur
gemeester Van Walsum. En dat voor 
een gemeente met 17 procent werk
loosheid.
—  Den Ham voelt zich trouwens toch 
wat in de steek gelaten. In Vrooms
hoop is de weg naar het industrieter
rein bar slecht. Maar de gemeente 
heeft geen geld voor verbetering. Dat 
komt doordat we In 1959 van de ene 
dag op de andere kemgemeente-af 
werden verklaard, vertelt de burge
meester.
Voor de kosten die na die datum vielen 
kregen we geen vergoeding meer. De 
overheid heeft ons financieel in de 
knoop geholpen. We hebben zelfs niet 
voldoende geld om tijdig plannen te 
maken.
—  Klacht in de kaderbijeenkomst: hier 
zijn in de goede tijd de lonen zo ge
drukt, dat heel wat mensen nu een 
WW-uitkering krijgen van niet meer 
dan 180 gulden per week.
—  En tenslotte: Noord-Oost Overijssel 
valt onder alle regelingen, die voor in
dustrievestiging in de noordelijke pro
vincies gelden. Alleen de korting van 
5 procent op de Groningse aardgas- 
prijs krijgt men niet. De regering heeft 
dat steeds geweigerd. Dat wordt hier 
als onrecht ervaren en daarom hoopt 
men dat dit alsnog snel ongedaan 
wordt gemaakt.

WERK IS NOG ONBILLIJK VERDEELD
M o e t de vestig ing  van becfrijven in ’t W e ste n  niet ste rk e r w o rden afgerem d? D a t 
w as een van de eerste vra g e n  die ’s avo nd s aan de o rde  kw am en in de k ad er
b ijeenkom st in H a rd e n b e rg . H e t a ntw o o rd  kon geen e e n vo ud ig  ” ja ” zijn. A frem m en 
van investeringen in het w esten w il niet ze g ge n  dat ze  dan autom atisch ergen s 
and ers in N ede rla n d  terecht kom en, ’t K an o o k  zijn dat ze  dan naar het buitenland 
gaan.

Afremmen is dus niet genoeg.was de conclusie. 
Er moet een heel ander investeringsbeleid komen. 
Maar gezien de opvattingen van de meerderheid 
in de Tweede Kamer is er weinig hoop dat de re
gering snel bevoegdheden zal krijgen om door 
middel van een gericht beleid de investeringen 
beter over het land te spreiden.
Hoe kun je bereiken dat de winsten van de «be
drijven in arbeidsplaatsen worden omgöïet, was 
een volgende vraag.
Een bedrijf kan alleen blijven bestaan als er winst 
wordt gemaakt, was het antwoord van Ter Horst. 
De werknemers en de vakbeweging moeten in
vloed kunnen uitoefenen op de richting en de wij
ze van Investeren. De besteding van de winsten

mag geen zaak zijn van de ondernemers alleen. 
Zij moeten zich daarvoor ook tegenover hun werk
nemers verantwoorden.
Uit deze regels blijkt al dat de discussie zich 
’s avonds niet tot de streekproblemen beperkte. 
Er werd dieper doorgegraven. Dat kon ook vrij 
gemakkelijk, want het aantal kaderleden was die 
avond bepaald kleiner dan het aantal gemeente

bestuurders dat de bezoekers ’s middags hadden
ontmoet. Commandeur (NKV), Grasman (CNV) en 
Ter Horst (NVV) hadden volop gelegenheid gron
dig In te gaan op de vragen van geïnteresseerde 
vakbondsleden over de onevenredige verdeling 
van werk en werkloosheid binnen Nederland.
Een kant en klare oplossing voor de moeilijkheden 
in Noord-Oost Overijssel konden zij na een dag 
praten met werkgevers en gemeentebestuurders 
natuurlijk niet op tafel leggen. Wel konden ze 
meedelen dat de vakbeweging, samen met de 
werkgevers, de gemeentebesturen en vertegen
woordigers van andere overheidsinstellingen! 
sterk zal aandringen op maatregelen die nodig 
zijn voor de bestrijding van de bijzonder grote 
werkloosheid in dit gebied.

H e t grote nut van zo ’n w e rk b e zo e k  is vooral dat m en eens goed m et de neus op 
de  w erkelijkhe id w o rd t gedrukt. D ie  w erkelijkheid is dat het vjerk en de w elvaart 
in N e d e rla n d  nog ze e r o n e ve n w ichtig  zijn ve rd e e ld . D ie  ve rd e lin g  m oet aanzienlijk 
w o rd e n  ve rb e te rd . O o k  N o o rd -O o s t  O ve rijs s e l m oet daarvan zo snel m ogelijk

profiteren. Overffenomen uit het CNV-blad ,,De Gids”
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Opening Emancipade
20 mei 1975. Een belangrijke dag voor de 
velen die zo hard hebben gewerkt aan de 
voorbereiding van deze grootse manifes
tatie.

INLEIDING
Een hartelijk welkomstwoord van de voor
zitster mevrouw Ir. Nellien de Ruiter voor 
onze Koningin, de aanwezige ministers, 
vele andere autoriteiten en voor de ta l
loze dames uit de vele soorten vrouwen
verenigingen, die we in Neder'and hebben. 
In een volle zaal - zich niet storend aan 
een één-vrouwsdemonstratie van een dame 
die een ander soort emancipatie voor staat - 
hield mevrouw De Ruiter een voortreffe
lijke speech. Zij zette uiteen waarom de 
Verenigde Naties 1975 tot speciaal aan- 
dachtsjaar voor de vrouw heeft bestemd. 
Het nationale comité Internationaal jaar 
van de vrouw heeft twee elkaar aanvullende 
en in eikaars verlengde liggende aktivitei- 
ten ontwikkeld;
a. gespreide aktiviteiten op de basis en
b. de emancipade.

De emancipade is geen saaie vertoning 
van stands.
Nee, de Emancipade is een platform waar 
alle groepen, die zich met allerlei onder
delen of vanuit heel specifieke opvattingen

met de vrouw en de emancipatie bezig 
houden, elkaar ontmoeten.
U moet geen stands kijken maar komen 
zien, luisteren, meespreken en vragen 
stellen.
In een gedegen betoog zette zij uiteen, dat 
een jaar van de vrouw opzettelijk een tijde
lijke aangelegenheid is.
Het kan de schijnwerpers richten op een 
aantal aktuele problemen, maar kan ze niet 
oplossen.
Het comité wil dit jaar van dé vrouw 
benutten om medestanders te vinden, die 
samen werken om de emancipatieproble- 
men van de vrouw in Nederland en over 
de gehele wereld op te lossen.

De Emancipade is hier uitdrukkelijk op 
gericht:
- scholing en vorming
- arbeid
- wonen
- beleidsvorming.

Over al deze onderwerpen kunt u gegevens 
krijgen, lezingen horen etc.
„Het comité biedt de gelegenheid, laten 
we die gelegenheid grijpen om vanuit een 
zo groot mogelijke eenheid onze krachten 
te bundelen voor hen die daarvan afhanke
lijk zijn” , waren de laatste woorden van 
de voorzitster.

OFFICIëLE OPENING

Vervolgens was het woord aan mevrouw 
Schilthuis, de eerste vrouwelijke conainis- 
saris van de Koningin, die de officiële 
openingstoespraak hield. 
Estafetteloopsters uit alle provincies 
brachten boodschappen binnen van andere 
commissarissen van de Koningin. 
Tenslotte verrichtte Hare Majesteit de 
Koningin de officiële openingsdaad.

BEZOEK

In optocht trokken de talloze gasten naar 
de diverse tentoonstellingsruimten. 
Vanzelfsprekend richtten de aanwezige 
CHU-leden hun eerste schreden naar de 
CHU-stand. Portretten van alle belang
rijke vrouwelijke politici uit de CHU zijn 
van verre te zien.
In de stand is veel materiaal van verleden 
en heden. Wie de Emancipade bezoekt, 
moet zeker de CHU-stand bezoeken!

Het is te hopen dat de vele arbeid, die is 
verricht voor de voorbereiding van deze 
Emancipade wordt beloond doordat veel 
mannen èn vrouwen deze manifestatie 
bezoeken. Zij zullen zeker geen spijt heb
ben van dit bezoek.

Mr. L. G. Baud.

Bij het vertrek van Drs. A, Schouten:

Oppassen voor 
verkeerde conclusies
De ruime aandacht die enkele bladen heb
ben geschonken (o.a. een halve pagina in 
het Reformatorisch Dagblad van 11 april) 
aan het besluit van Drs. A. Schouten zich 
terug te trekken uit de A.R. Tweede- 
Kamerfractie, is wellicht mede één van de 
oorzaken geweest dat een aantal trouwe 
leden van de Unie een, naar mijn stellige 
overtuiging verkeerde, conclusie heeft 
getrokken.
Het is genoegzaam bekend, dat er bij een 
niet onbelangrijk aantal C.H.U.-leden in 
het verleden een soort gewetensconflict 
dreigde te ontstaan over de vraag of men nu 

, nog wel langer lid kon blijven van de C.H.U. 
i.v.m. het besluit van de Unie tot de CDA- 
federatie toe te treden. Het is daarom van 
het grootste belang dat de leden, die nu 
eenmaal niet allemaal de Algemene 
Vergadering bijwonen, geen onjuiste 
conclusies trekken uit de stap die Drs. 
Schouten meende te moeten nemen.
In de eerste plaats zou ik willen opmerken 
dat de vetgedrukte kop in het Reformatisch 
Dagblad: „Ad Schouten: CDA niet
Christelijk” velen pijnlijk verrast zal heb
ben. In dit interview zegt Schouten NB: 
„Bezwaren tegen samenwerking van de drie 
Christelijke partijen heb ik niet in het 
minst. Ook van samenvoeging ben ik niet 
vies”! Vervolgens laat de heer Aantjes in de 
NRC van 17 april weten; „Tussen de fractie 
en de heer Schouten bestaat geen verschil 
van mening over het tot nu toe gevoerde of 
het te voeren beleid”.
In de brief aan kamervoorzitter Vondeling 
schrijft Schouten onder meer: ,J)e andere 
koers” die de ARP met de aanvaarding van 
de CDA-statuten is ingeslagen heeft mij tot

dit besluit gebracht. Het CDA-besluit be
tekent een relativering van het dwingend 
appel van het Evangelie dat tot nu toe in de 
ARP als enige reden van bestaan voor 
politiek denken en doen werd aanvaard.” 
Eufemistisch uitgedrukt is hier toch sprake 
van enige tegenstrijdigheid. Bij het 
dwingend appel van het Evangelie, dat de 
heer Schouten tot' nu toe nog steeds in de 
ARP als enige reden van bestaan meende 
aan te treffen kan toch wel een vraagteken 
worden geplaatst.
Onbegrijpelijk ook, omdat voor ieder die 
kennis heeft genomen van de activiteiten 
van de heren De Vries en van Leijenhorst 
respectievelijk in de Eerste-en in de 
Tweede-Kamer, het volmaakt duidelijk zal 
zijn dat Schouten de C.H.U. beslist onrecht 
aandoet met z’n bewering: ,JDe C.H.U. is 
hopeloos verdeeld op dit punt: van oudsher 
reiken in deze; partij de voorstanders van 
bijzonder- en openbaar onderwijs elkaar de 
Unie-hand”.
Welnu, die Unieband reiken we elkaar 
zeker, maar dan wel in grote eensge
zindheid, ook inzake de strijd voor het be
houd van het Christelijk onderwijs!

Het was ons juist liever geweest dat de steun 
van de ARP aan het CHU-Tweede kamerlid 
Van Leijenhorst in zijn strijd voor de 
vrijheid van onderwijs in alle gevallen 
ondubbelzinniger naar voren was gekomen. 
Opmerkelijk is ook, dat iemand als kamer
lid bedankt omdat zijn partij iets aanvaardt 
waarmee hij niet kan instemmen, maar dan 
juist wèl lid blijft van die partij en niet van 
de kamerfractie. Met alle respect voor de 
mening van de heer Schouten is dit een

nogal merkwaardige houding. (Waarmee ik 
overigens niet wil suggeren dat hij als 
partijlid had moeten bedanken en in de 
kamer blijven zitten).
Ik hoop dan ook dat deze uiteenzetting 
ertoe mag bijdragen, dat er in de C.H.U. 
geen leden zijn, die op grond van de nogal 
grote publiciteit (in sommige kranten 
tenminste) rondom dit terugtreden over
wegen de Unie de rug toe te keren omdat bij 
hen abusievelijk de gedachte zou kunnen 
hebben postgevat, dat het een bekeken zaak 
is met de Christelijke beginselen. 
Integendeel, we zijn nu officieel toegetreden 
tot de federatie, d.w.z. een samenwerkings
verband waarbinnen elk der drie partijen 
nog steeds op een volledige zelfstandigheid 
aanspraak kan maken. Dat de C.H.U. op de 
laatst gehouden Algemene Vergadering in 
overweldigende meerderheid een motie van 
de heer Beernink heeft aangenomen,waarin 
op ondubbelzinnige wijze is verwoord wat 
men onder het begrip Evangelie dient te 
verstaan, is naar mijn mening het 
duidelijkste bewijs dat de C.H.U. zeker 
voldoende aandacht heeft geschonken aan 
deze voor ons allen zo gevoelige materie. 
Allen die de zaterdag-vergadering hebben 
bijgewoond kunnen getuigen van de goede 
sfeer. De Unie was in dit opzicht eensgezind 
als nooit te voren!
Ik hoop dan ook dat bepaalde groeperingen 
in de Unie, die velen na aan het hart liggen, 
zoals met name de Confessionelen en Gere
formeerde Bonders uit de Ned.Herv.Kerk 
juist nu de C.H.U. trouw zullen blijven!! 
Juist nü kan hun activiteit en inbreng niet 
worden gemist. Juist nü is grote eensgezind
heid in de Unie noodzakelijk.
Ik dacht dat de goede sfeer (en de juiste 
principiële noot) van de laatste Algemene 
Vergadering toch ook in belangrijke mate 
mede te danken was aan de waardevolle 
inbreng, die juist dit deel van onze Unie 
hierin heeft gehad. Daarom mag de stap 
van de heer Schouten geen enkele reper
cussie hebben voor de Unie. Van harte hoop 
ik, dat er nog eens een tijd aanbreekt, dat 
alle positieve dingen met dezelfde vetge
drukte letters in de pers komen als de nega-

G.C. de Groot,
Alblasserdam.

Kort
Spreiding Rijksdiensten
Enkele afdrukken van indrukken van een 
12 uur durende hoorzitting.
De naam zegt het reeds: horen en gzitten en 
uiteraard als commissieleden enkele vra
gen stellen.

Spreiding I Uitstel!
„Enige tijd uitstel” aldus Gewest Den 
Haag. Er moeten nog meer rapporten ko- 

, men. Nog meer studie!
Ondanks het feit, dat de stapel gewisselde 
stukken zeer hoog is, wU Den Haag nog 
meer.
We leven van rapport tot rapport. Van nota 
tot nota. Wachten op nog meer rapporten 
kan, het zal niet geheel zo bedoeld zijn, 
verder uitstel betekenen.

Spreiding II Doorgaan
Teleurstelling, aldus de bestuurscommissie 
van het Noorden. Minder dan eerst de be
doeling was, minder dan we hadden ge
dacht.
Nu deze plannen er zijn moet dit tenminste 
doorgaan.
Vooral de hoog gekwalificeerde werk
gelegenheid is belangrijk.

Spreiding III. Oosten
Ahnelo’s burgemeester gaf acte de présen- 
ce. Geen illusie voor de Ie  fase, maar zeer 
terecht liet de burgemeester cijfers horen, 
waaruit bleek, dat de werkloosheid in 
sommige Twentse steden groter is dan in 
Groningen en Leeuwarden.
Het gaat toch om de werkgelegenheid. 
Hoewel er nu niet direct bij betroldcen een 
woord „te pas” gesproken.

Spreiding IV, harde klap
Gouverneur Van Rooy van Limburg - ir 
andere provincies moet men het mei 
Commissaris doen - kwam terecht met 
enige duidelijke opmerkingen. Mijnsluiting 
betekende indertijd 45.000 op korte ter
mijn geen werk.
Daarbij valt een daling van bijna 6000 ar
beidsplaatsen in de Haagse agglomeratie 
volkomen in het niet.
Echt woorden om eens over na te denken.

Spreiding V. Vrouwen
Niet in het jaar van de vrouw, maar reeds 
ver daarvoor waren de echtgenotes van de 
PTT-ers actief.
Ook ditmaal lieten zij van zich horen. Op 
een goede wijze.
Zorg voor hun kinderen.
Zorg voor familie.
Dure huizen in het Noorden.
Problemen met de tweede rijkstaal.
Het is maar een greep.
Daarom zeggen de vrouwen althans deze: 
neen.

Spreiding VI. Tenslotte
Op 10 en 11 juni komt dit belangrijke de
bat. Zonder twijfel niet zonder emoties. 
Wat is de rechtmatigheid van deze voor
stellen, aldus de ambtenaren?
Wat betekent vrijwilligheid? Een farce?
De regering zal het echt nog niet zo gemak
kelijk krijgen.
En voor een deel haar eigen schuld.
Het klimaat tijdens de voorbereidingen is 
er niet beter op geworden.
Eri in taktiek blinken sommige bewindslie
den niet uit! X. Tolman

POLITIEK- EEN HEILIGE ZAAK door: mr, H, K. J, Beernink

Vele Nederlanders krijgen bij het horen van 
het woord „politiek” een naar bijsmaakje. 
Zij beschouwen het zich daadwerkelijk be
zighouden met de politiek als een ietwat 
minderwaardige zaak, waarmee een fat
soenlijk mens niet van doen wil hebben. 
Laten wij maar eerlijk bekennen, dat er in 
de internationale politiek, de landspolitiek, 
de gewestelijke politiek en de plaatselijke 
politiek wel eens dingen gebeurd zijn, die 
een heel bedenkelijke kant hebben.
De Savornin Tx)hman schreef in 1897 aan 
zijn vriend Hendrik Pierson, dat er mis
schien niets is, dat ons het innerlijk van de 
mens zo doet aanschouwen als de politiek 
en dat dit de reden is, waarom men er soms 
een afschuw van heeft. Lohman heeft me
nigmaal de verzuchting geslaakt, dat de po
litiek hem niet aanstond en meermalen dui
delijk te kennen gegeven, dat hij met tegen
zin op zijn post bleef.

Toch heeft Lohman van 1879 tot aan zijn 
dood in 1924 een werkzaam aandeel in de 
politiek gehad.
Waarom bleef hij op zijn post? Uiteindelijk, 
omdat hij, evenals vele anderen, de politiek 
zag als een heilige zaak.
Is politiek werkelijk een heilige zaak? Ik las 
dezer dagen een brochure van prof. Van 
Ruler uit 1946, getiteld „Politiek is een hei
lige zaak”.
Hij schrijft daarin: „De politiek is vooral 
daarom voor ons een heilige zaak, omdat 
wij onder politiek verstaan de wijze, waarop 
ons gemeenebest wordt ingericht en omdat 
wij het leven van het gemeenebest, het 
volksleven, zien als dienst van God. Dat 
MOET het niet alleen zijn; het is niet alleen 
gebod Gods. Maar het IS het ook, zolang als 
de levende God der openbaring onder ons 
woont. Het is voor alles ook belofte Gods. 
En pas uit de beloften Gods springen de ge
boden Gods tevoorschijn”.

Prof. Van Ruler heeft heel goed begrepen, 
dat zijn woorden bij menigeen twijfels zou
den doen opkomen.
En hij vervólgt:

,Jk weet, dat het een zeer hachelijk ding is 
om zo hooggestemd over de politiek te spre
ken. In de praktijk is zij allerminst heilig. 
Wij plegen van de heiligste dingen maar 
weinig terecht te brengen. En het is in men
senogen onbegrijpelijk, dat de Heere God in 
zijn historisch handelen op de aarde, waarin 
hij gekerstende culturen schept en verdelgt, 
op een voor ons besef bijna roekeloze wijze 
de heiligheden van zijn naam prijsgeeft aan 
de volkeren. Zij kunnen er van alles mee 
doen. En hier heeft niemand den ander ook 
maar iets te verwijten. De staat èn de kerk, 
de kerkdijken èn de buitenkerkelijken, de 
christenen èn zij die zich geen christen wil
len noemen staan hier gelijkelijk schuldig.

Maar de ontrouw van mehsen, volkeren, 
staten, culturen en kerken doet de trouw 
Gods niet te niet. En zolang hij onder ons 
tegenwoordig is, is er van daaruit dienst van 
God, woont Zijn naam onder ons, verheu
gen wij ons in Zijn heil en worden wij ook 
zonder ophouden tot deze vreugdevolle 
dienst geroepen”.

Zien wij tegenwoordig de politiek nog als 
een heilige zaak? Of zijn wij zó in de ban 
van de materie verzeild geraakt, dat wij niet 
meer stilstaan bij wat christelijke politiek in 
wezen is, nl. het streven naar de bevordering 
van de komst van Gods Koninkrijk.
Dat dit Koninkrijk komt, staat vast!

Hendrik Pierson, waarover ik het zo juist 
had, heeft gedicht:
„De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat 
vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes 
strijden;
en d’adem Zijner lippen overmant 
der tegenstand.”

BEERNINK
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Een document uit lang-vervlogen tijden: een aandeel van vijfhonderd gulden van de NV  
tot exploitatie van een Christelijk-Historisch Dagblad.
Ds. A. de Haan, medewerker van de redactie van het christelijk-hEtorisch weekblad „de 
Nederlander” heeft dit aandeel in zijn bezit. Het behoorde toe aan zijn grootvader. Ds. 
De Haan kon niét nagaan o f het indertijd aan hem werd overgedragen o f dat zijn 
grootvader het kocht.

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

Leefbaarheid

De tegenstelling: een rijke Staat met een 
harde gulden en een verarrnende bevolking 
zoals we in de dertiger Jaren beleefd hebben 
was ten enenmale niet bevordelijk voor de 
leefbaarheid van ons volk.
Bij de vasthouding van dat systeem kon al
lerminst van een Bijbels verantwoorde poli
tiek worden gesproken. De uitkomst was 
dan ook verre van ideaal. Het Nationaal 
Socialisme wierp zich op om met rigoureuze 
methoden dit te verbeteren.
Helaas was dit systeem zo goddeloos en on
menselijk dat de machthebbers zelf niet 
konden leven en door zelfmoord zich het le
ven benamen.
En nu, dertig jaar na de bevrijding van dit 
afschuwelijke juk hebben we nog niet veel 
geleerd als we het politieke beeld en beleid 
bezien waar machtswellust en concurrentie
strijd hoogtij vieren.
Het arikel in de „C.H. Nederlander dd. 25- 
4-’75 van onze geachte Unie voorzitter Mr. 
O.A.W. Verschuer „De leefbaarheid van de 
kleine kernen”, spreekt boekdelen.
En door de afbraak van de plattelandsge
meenschappen en de trek van de bevolking 
naar de grote steden (urbanisatie) komen 
daar de problemen naar voren zoals in het
zelfde nummer van de C.H. Nederlander 
door de heer Thijs van Vlijmen wordt gesig
naleerd en gesuggereerd dat het C.D.A. 
moet staan voor behoud van onze grote ste
den. Opmerkelijk is dat ik in mijn lange 
politieke meeleven (meer dan vijftig jaar ac
tief in de CHU) dat de moraal van mensen 
als de heer Van Vlijmen de onleefbaarheid 
op het platteland en in de grote agglomara- 
ties bevordert.
Juist de ontkerstening en ontmenselijking 
van productie en distributie, schaalvergro
ting maakt de humane mens overbodig en 
alleen de „meesterbreinen” en geheide 
knapen maken de dienst uit en de rest is 
uiteindelijk tot werkloosheid gedoemd. 
Heeft de heer Van Vlijmen zich wel eens 
bedacht over hoeveel bonafide hardwer
kende middenstanders in dienst verlenende 
bedrijven door de door hem geleide winkel
bedrijven zijn uitgeschakeld?
De rijke „burger-cultuur” in zijn stad is 
eveneens tot verdwijnen gedoemd zie maar 
de winkels, slagerijen, groenteboeren en 
café’s op de hoeken der straten in de bui
tenwijken vervangen worden door bank
filialen.
Wanneer de heer Van Vlijmen spreekt van 
het „beloofde land” zie ik nog steeds de ver
vulling hier van in het bijbelse gegeven van 
de profeet Jesaja:
,Jeruzalem (de ideale samenleving,) zal 
dorpsgewijze bewoond worden,” in tegen
stelling tot een computervormige toren
bouw van Babel.

Het is in het minst mijn bedoeling om te 
discrimineren en af te breken maar wel om 
op deze dag, 5 mei 1975, ons zelf en geza
menlijk te bekennen dat we de bevochten 
vrijheid niet volledig hebben benut om poli
tiek gezien een gelukkige samenleving te 
creëren. In het dorp mijner inwoning whar 
ik twee en zestig jaar huisschilder ben ge
weest en we voor de oorlog alles hadden: 
timmerlieden schilder, smid, slagers, 
bakkers, winkeliers, café, bakers, buren
hulp, te veel om op te noemen en waar nu 
deze week het café is gesloten en de laatste 
timmerman is verdwenen.
Dit is niet een schuld, die aan een regering 
of kapitalisme of socialisme appart te wijten 
is, maar enkel aan onze egoïstische instel
ling als volk. De drie confessionele partijen 
hebben ook te laat ingezien dat b.v. boeren, 
middenstanders, over het algemeen alle 
zelfstandigen zonder wettelijke bescher
ming waren èn overgeleverd waren aan vrije 
concurrentie en vrije markten in tegenstel
ling met loon en salaristrekkenden. Met 
uitzondering van de tweemaal zeven C.H. 
volksvertegenwoordigers heeft niemand iets 
gedaan aan bescherming van een reëel in- 

' komen van deze werkers.
Dat honderden van hen worden uitge
rangeerd is juist de grote oorzaak dat de 
leefbaarheid van de kleine kernen in gevaar 
komt Van levensbelang voor het C.D.A. lijkt 
me dan ook dat de suggestie van de Unie 
voorzitter spoedig gerealiseerd wordt dat de 
tenschappelijke bureau’s van de K.V.P., 
C.H.U. en A.R. aan deze problemathiek een 
studie wijden en daarover een bijeenkomst 
beleggen.

Oosterbierum, 5 mei 1975.
A. Stellingwerf.

CDA^ACTUEEL
Positief resultaat van 
CDA-gespreksgroep 
stadsdeel Rotterdam

De ruim een jaar geleden in het grote Rot
terdamse stadsdeel Hillegersberg- 
Schiebroek gevormde CDA-gespreksgroep 
heeft positieve resultaten kurmen boeken. 
Aan de vorming van de groep namen aUe 
groeperingen van ARP, CHU en KVP deel 
en elk bestuur vaardigde twee leden af. 
Als bijzonder aangenaam is ervaren, dat er 
geen formele regels werden opgesteld. De 
nadruk kreeg het elkaar leren kennen. 
Thans kan geconstateerd worden, dat de 
afgevaardigden duidelijk naar elkaar toe 
groeiden.
Het stadsdeel Hülegersberg-Schiebroek 
kent een wijkraad. De prettige sfeer van de 
CDA-gespreksgroep bleek onder meer uit 
de snelle wijze, waarop de kandidaatstel
ling voor die wijkraad tot stand kwam.
De eerste manifestatie naar buiten van de 
gespreksgroep, in de maand april, was een 
succes. Ruim honderd personen hoorden de 
ervaringen van drie CDA- 
gemeenteraadsleden, prof. dr. J. H. Chris- 
tiaanse, F. J. van der Heyden en drs. P. de 
Ridders, met het programcoEege van de 
Maasstad.
De bijeenkomst sprak zich, door het aan
nemen van een door J. de Meer voorge
stelde motie, uit voor het bespoedigen van 
het realiseren van het CDA.
„Met grote voortvarendheid moet de een
maal ingeslagen weg van samenwerking in 
CDA-verband worden voortgezet. Deze 
samenwerking is des te meer gewenst ter 
voorkoming van mogèlijke afsplitsende 
ontwikkelingen in de diverse tot het CDA 
behorende politieke partijen, een en ander 
mede in verband met de steeds slechter 
wordende economische toestand van het 
land, waardoor een eensgezind krachtig po
litiek optreden van het allergrootste belang 
is”, aldus de motie.

C. J. Aa^es, secretaris

Nieuwe boeken
Dr. GJ. van de Poll: Verzet van de jaren 1933-
1945. Fragmenten uit een toch vers verle
den . . .  Nr. 27 van de reeks Actuele Informatie 
van de Protestantse Stichting tot Bevordering 
van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoor- 
lichting in Nederland, Parkweg 20a, Voorburg, 
april 1975. Prijs bij bestelling per briefkaart 
ƒ  4,60 en per giro (nr. 342250) ƒ  3,50.

Een boekje van 60 bladzijden (oblongformaat, 
geïllustreerd), dat ook na de herdenkingen van 4 
en 5 mei j.1. actueel blijft. De schrijver geeft een 
uitstekende „lectuurvoorlichting”, niet alleen 
door middel van een „korte literatuurlijst” (58 
nummers) aan het slot maar ook via verwijzingen 
tussen de tekst. Dr. Van de Poll behandelt 
achtereenvolgens o.m. het begrip „verzet”, de be
tekenis van de illegale pers, het begrip „illegali
teit”, de historische achtergrond van het na
tionaal- socialisme, het succes van Hitler, het ver
zet in Duitsland, het ontstaan van de tweede we
reldoorlog, de „Ausrottung der Juden”, de op
komst van de N.S.B., de activiteiten van de Ne
derlandse Unie en de drie stakingen (die van 
februari 1941, die van april/mei 1943 en de in 
september 1944 uitgebroken spoorwegstaking), 
allés kort maar helder. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het kerkelijk verzet in Duits
land (blz. 26-32) en in Nederland (blz. 42-51). 
Hier staat tegenover, dat de betekenis van ver
zetsorganisaties als de L.O., de K.P. en de B.S. 
m.i. niet voldoende is belicht. Ik ben mij er ove
rigens van bewust, dat Dr. Van de Poll, gezien 
zijn kort bestek, een keuze heeft moeten doen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
B la ^  en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Een kenmerk van dit boekje is, dat het een groot 
aantal over het algemeen goed gekozen citaten 
bevat. Verreweg het langste citaat is dat van 
,Rijna te laat” (blz. 45-49) van Dr. J. Koopmans, 
het „eerste illegaal uitgegeven geschrift van ker
kelijke zijde”; het lezen en overdenken daarvan is 
bijna 35 jaar na de verschijning (november 1940) 
nog steeds de moeite waard.
Hier en daar heb ik in de marge een vraagteken 
gezet. Wat betekent de afkorting DNVP (blz. 15)? 
Wie worden bedoeld met de „liberalen” (blz.17) 
en de „christelijk democraten” (blz. 23)? Wat was 
de „christelijke sociale partij” (blz. 23)? Mag men 
spreken van „het zakenkabinet van minister Cort 
van der Linden” (blz. 34)? Zo zou er meer te noe
men zijn, bijv. de volgende zinstorende drukfout 
op blz. 13: „De produktie in Duitsland daalde van 
14% in 1930 tot ong. 47% in 1932”. Maar deze 
détail-critiek doet geen afbreuk aan mijn waar
dering voor dit boekje in zijn geheel.

K. de Vries.

Gerrit van der Heide: De Zuiderzee. Van land 
tot water, van water tot land. Boekencentrum, 
’s-Gravenhage 1974. 129 blz., geïllustreerd. 
Prijs ƒ  17,50.

Dit is een boek uit de Triangelreeks, die is opge
zet door de uitgeverij Knoop en Niemeijer te Ha
ren (Groningen), maar in december j.1. samen met 
het gehele geografische en heemkundige fonds 
van deze uitgeverij overgenomen is door Boe
kencentrum in Den Haag. Een keurig verzorgde 
uitgave, niet alleen wat de tekst maar ook wat de 
illustraties (welgeteld 23) betreft.
De schrijver heeft als hoofd van het oudheidkun
dig bodemonderzoek in de Zuiderzeepolders zijn 
sporen verdiend (hij is sinds kort adjunct-direc- 
teur van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen). 
De heer Van der Heide heeft met name op het 
terrein van de scheepsarcheologie baanbrekend 
werk verricht. Het valt dan ook niet te verwonde
ren, dat een groot deel van zijn boek over de 
Zuiderzee gebaseerd is op het resultaat van bo
ringen en opgravingen. Dit is tevens het m.i. 
meest waardevolle deel;het is boeiend geschreven 
en getuigt van grote deskundigheid. Op het ter
rein der historie in engere zin — de kennis van 
het verleden op grond van geschreven berichten
— is de schrijver kennelijk minder goed thuis. 
Vooral de hoofdstukken 6 (Steden langs de oost
kust) en 7 (Steden langs de westoever) maken een 
ietwat rommelige indruk. Zij bevatten bovendien 
een aantal onjuistheden. Voorbeelden:
— Brugge was geen lid van de Hanze; er was wel 
een soort „buitenkantoor”, van deze organisatie 
gevestigd, evenals in Londen, Bergen (Noorwe
gen) en Nowgorod (blz. 68).
— De Romeinse „vestingen” lagen niet ten oosten 
maar ten westen van de Rijn (blz. 75).
— De relatie tussen Hindeloopen en Amsterdam 
is geen kwestie van vermoedens maar van door 
o.a. Dr.M.P. van Buijtenen gestaafde feiten (blz. 
78).
— Aan Medemblik, Hoorn en Enkhuizen is reeds 
vóór de vijftiende eeuw stadsrecht verleend (blz. 
91/92).
— Portugal is in 1580 door Spanje veroverd (blz. 
95).
Ik hoop, dat de heer Van der Heide de zoeven ge
noemde hoofdstukken nog eens critiseh zal bekij
ken bij de voorbereiding van een tweede druk, die 
ik hem (en de uitgever) van harte toewens.

K. de Vries.
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Mr. W. Schollen op CHJO-studiedag:

„Discussie over open of gesloten partij komt bij
Europese christen-democratische partijvorming in alle hevigheid temg”
Mi . W. Schotten gelooft niet dat het haal
baar is, het Europese parlement al in 1978 
rechtstreeks door de Eurpopese bevolking 
te laten verkiezen zoals vorig jaar op de 
Euro-topconferentie in Parijs is besloten. 
Bij de Europese burger heerst echt nog geen 
verkiezingskoorts voor wat nu nog alleen 
maar een Europees praatcollege is, aldus 
het CHU-Tweede-Kamerlid Schotten, die 
zelf deel uitmaakt van het Europees parle
ment.
De heer Schotten sprak afgelopen zaterdag 
(31 mei) op de studiedag van de 
Christelijk-Historische Jongeren
organisatie in Amersfoort, waar het thema 
„Europa” centraal stond.
„Direct na de oorlog liepen wij jongeren 
warm voor Europese politiek. Tegenwoor
dig is de aandacht meer mondiaal gericht en 
bestaat er minder aandacht voor Europese 
zaken,” zo constateerde Scholten. Hij sig
naleerde een verschil in opvatting tussen de 
Christen-Democraten enerzijds en ander
zijds de socialistische partijen in Europa. 
Een fundamenteel verschil naar zijn me
ning, aangezien de christen-democraten al
tijd hebben gemeend, en nog menen, dat 
een verenigd Europa politiek en econo

misch van belang is, ongeacht wie er re
geert. De socialisten laten de laatste jaren 
echter steeds meer geluiden horen in de 
trant van: één Europa mits het een socialis
tisch Europa is.
Hij gaf toe dat het enthousiasme voor de 
Europese eenheid langzamerhand is weg
geëbd, maar wees er ook op dat stappen 
voorwaarts tegenwoordig veel moeilijker 
en tijdrovender zijn dan in het begin, toen 
ieder nieuw initiatief voor Europese sa
menwerking aansloeg bij het publiek. 
Scholten verheelde niet dat er ook Euro
pese beleidspunten zijn mislukt, zoals Eu
ratom, de monetaire unie, het gezamenlijke 
energiebeleid dat werd gekenmerkt door 
aarzelingen, en het vervoersbeleid.
Ook de Commissie-Spierenburg, een zwaar 
college dat de Nederlandse regering advi
seert over Europese samenwerÈng, consta
teert dezer dagen in haar rapport dat de 
Europese eenwording in gevaar is.

EUROPESE PARTIJVORMING
De heer Scholten verzekerde de CHJO’ers, 
dat Europese christen-democratische par
tijvorming van groot belang is met het oog 
op het unaniem wenselijk geachte recht

streeks verkiezen van het Europarlement. 
Een dag eerder had de Europese chr. dem. 
fractie er in Parijs juist langdurig over ver
gaderd.

Vragen ^ s  op welke grondslag en in welke 
vorm de Europese christen-democratische 
samenwerking er moet komen, stonden 
daarbij centraal.
„Ik verzeker jullie dat we de discussies over 
open en gesloten partijen, zoals we die in 
Nederland hebben gehad naar aanleiding 
van de ideeën van Dick de Zeeuw van de 
KVP, ook op Europees niveau precies het
zelfde moeten voeren, in alle hevigheid.” 
Scholten is van mening dat de nationale 
partijen mensen en gedachten moeten leve
ren voor de opstelling van een Europees 
christen-democratisch_ verkiezings
programma dat de burger aanspreekt. 
Geen al te technisch programma, houd het 
eenvoudig. „Jan-met-de-pet zit niet te 
wachten op hoogdravende verhalen over 
Europese idealen, hij merkt misschien pas 
iets van het verenigd Europa als hij op weg 
naar zijn vakantiebestemming niet meer 
dat geduvel aan de grens hoeft mee te ma
ken.”

CHJO-voorzitter Chris van Gulyk op studiedag:

Betrek partijleden rechtstreeks bij Europese 
Unie van Christen-Democraten
,J>e Christen-democratische partijen in 
Nederland moeten hun leden rechtstreeks 
betrekken bij de zaken die de afgevaardig
den van CHU, ARP en KVP samen met de 
christen-democratische equipes van andere 
Europese landen behandelen in de Euro
pese Unie van Christen-Democraten 
(EUCD). Wil men de Europese gedachte 
ook binnen de partijen tot leven brengen, 
dan is zo’n stukje democratisering een eer
ste vereiste” . Dit voorstel lanceerde Chris 
van Gulyk, de voorzitter van de 
Christelijk-Historische Jongeren Organisa
tie zaterdag 31 mei op de CHJO-studiedag 
„Over Europa gesproken”.
„De Europese gedachte leeft nauwelijks bij 
de kiezers en bij de partijleden. Het is de 
taak van de politieke partijen daarin ver
andering te brengen, te beginnen bij hun 
eigen leden” , aldus Van Gulyk.
In ons land vormen AR, CHU en KVP te
zamen de Nederlandse tak van de EUCD. 
De partijen werken daartoe samen in de 
Nederlandse Equipe. De EUCD is in ons 
land echter vrijwel uitsluitend een zaak van 
enkele personen uit de partijtoppen. De 
partijraden (Unieraad) laat staan de andere 
partijleden zijn nauwelijks geïnformeerd 
over wat de EUCD is en doet en welke 
zaken er aan de orde komen in de Equipe. 
Op z’n best staat zo nu en dan een verlda- 
ring of persbericht in het partijblad. De 
Equipe funktioneert eigenlijk meer naast 
dan binnen de partijen, zo meent de 
CHJO-voorzitter.
Deze situatie is historisch gezien verklaar
baar, we moeten daar zeker begrip voor 
hebben. Maar wil men de Europese ge
dachte ook in de partijen tot leven brengen, 
dan is hier een stukje demokratisering een 
eerste vereiste. De leden van de partijen 
zullen rechtstreeks bij de EUCD betrokken 
moeten worden, zoals dat met alle andere 
partijaangelegenheden het geval is. Zij zul
len direkt met de Europese problematiek 
gekonfronteerd moeten worden.

Kortom, de werkzaamheden van de Equipe 
zullen geïntegreerd dienen te worden bin
nen de partijen cq. het CDA.
Daartoe zou men een grotere equipe kun
nen samenstellen uit en door de leden van 
de partijraden (Unieraad). De notulen of 
verslagen van de vergaderingen en aktivi- 
teiten zouden kunnen worden toegezon
den aan de partijraden om daar onderwerp 
van bespreldng te zijn. Bovendien zouden 
de partijraden de uiteindelijke beslissings
bevoegdheid kunnen hebben over alle 
EUCD zaken, voorzover het niet gaat om 
aangelegenheden die op een algemene le
denvergadering thuis horen.”
Het leek Van Gulyk in ieder geval niet ge
wenst om op de huidige zoet voort te gaan. 
„De EUCD moet een zaak worden van de 
gehele partij. Alleen zo worden de voor
waarden geschapen om te gelegener tijd 
verantwoord en gemotiveerd te kunnen 
beslissen over samenwerking tussen 
chr.dem. partijen op Europees niveau. 
Misschien is het mogelijk de EUCD zaken 
meer in de CDA-organisatie onder te bren
gen, maar dan dient ook daar het demokra- 
tiseringsaspekt voorop te staan.

EUROPESE VEILIGHEID
Sprekend over de Europese veiligheid en 
de NAVO leverde de CHJO-voorzitter ge
duchte kritiek op het PvdA-congres „Vrede 
en veiligheid” . Hij noemde het „twijfelach
tig” of dit kongres representatief is geweest 
voor de opvattingen in de PvdA-aanhang. 
„Volgens een recente NIPO enquête is 
57% van de PvdA-stemmers van mening 
dat Nederland in de NAVO moet blijven en 
vindt 6% dat wij eruit moeten. Slechts 25% 
van de PvdA-stemmers steunt de gedachte 
dat aan het lidmaatschap voorwaarden 
moeten worden gesteld. Hieruit blijkt dui
delijk de eenzijdige samenstelling van het 
kongres. De PvdA top zal er goed aan doen 
dit terdege te bedenken” .
„Je kunt je trouwens ook afvragen wat nou

eigenlijk de motieven zijn die zo’n kongres 
tot bepaalde uitspraken bewegen. Het 
PvdA kongres van 1973 (14 en 15 septem
ber) sprak uit dat de regering in de Euro
pese Konferentie over Veiligheid en Sa
menwerking diende vast te houden aan de 
eis van vrij verkeer van mensen, ideeën en 
informaties tussen Oost en West. Deze eis 
heeft de PvdA nu echter weer laten vallen, 
onder andere omdat deze eis de Sovjet 
Unie maar irriteert en dat kan een ongun
stige uitwerking hebben op de voortgang 
van de ontwapeningsbesprekingen in Ge- 
nève waardoor de Nederlandse defensie- 
bezuinigingen in gevaar gebracht worden. 
Dit is toch wel een staaltje van grenzeloos 
opportunisme. Sacharov en de zijnen kun
nen stikken als onze defensiebezuinigingen 
maar kunnen doorgaan. Vrijheid van me
ningsuiting en meer persoonlijke vrijheid in 
het Oostblok wordt daaraan zonder meer 
opgeofferd. De PvdA pretendeert een par
tij te zijn die vanuit een zeker idealisme' 
bezig is in de politiek. Maar als op deze 
manier met idealen wordt omgesprongen 
vraag ik met wel af wat die eigenlijk waard 
zijn.
Met de diverse beslissingen van de PvdA 
over de NAVO dreigt men Nederland in 
een positie te brengen waarin het interna
tionaal buiten spel komt te staan. Zowel 
Den Uyl als Van der Stoel hebben erop 
gewezen dat het bondgenootschap een ze
kering is tegen kortsluiting en dat wij buiten 
de NAVO onze internationale invloed ver
liezen, omdat „onze stem in de wildernis 
niet wordt gehoord”.
De chr.dem. partijen onderschrijven te
recht deze opvattingen. Maar toch geloof ik 
dat in onze partijen best wat meer mag 
worden nagedacht en gediscussieerd over 
een zaak als de NAVO. Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat in onze partijen 
de NAVO wat al te probleemloos wordt 
aanvaard als een vast gegeven” , aldus 
waarschuwde de CHJO-voorzitter.

Kort
I. LANDSCHAPSPARKEN
Er is reeds veel over geschreven.
Er zijn drie nota’s verschenen die aUe ten 
doel hebben om zoals men dat pleegt te 
noemen Nederland leefbaar te houden. 
Een goed voornemen!
Wellicht onbedoeld wordt de indruk ge
wekt alsof er een nieuwe periode is aange
broken. Alsof nu pas zorg zal worden be
steed aan het landschap!
Veel verenigingen ter bescherming van het 
landschap en ook niet in het minst de boer 
hebben ervoor gezorgd, dat het landschap 
is zoals het is.
In belangrijke mate is het gemaakt door de 
boer en wat men niet moet vergeten: 
slechts met voUe medewerking van de boer 
kan dat landschap in stand blijven.

II FEODAAL
We kennen de oude tijd niet meer maar nog 
wel de verhalen over feodale toestanden 
die er vroeger waren.
Landeigenaren en de eenvoudige grond
gebruiker. De heer en zijn onder
geschikten. Ook toen kwamen er - evenals 
nu - wel eens misstanden voor. We zouden 
denken dat dit verleden tijd was.
Maar de geschiedenis gaat zich herhalen! 
Weliswaar in een enigszins andere vorm. 
„Heren” in Den Haag schrijven nota’s. 
Vanuit indrukwekkende gebouwen wor
den plannen gemaakt. Met grote 
„dierbaarheid” spreekt men over weide
vogels, kluten enz. De indruk groeit dat 
vogels belangrijker zijn dan mensen. En het 
moderne feodalisme tiert welig. De platte
lander voelt zich bedreigd. En daardoor 
wordt de conflictstof opgestapeld.

III WINTERSWIJK
Een eerste conflict kwam in de publiciteit. 
De mensen in een gepland landschapspark 
protesteerden. Maar Winterswijk is niet 
een op zichzelf staand geval. Ik behoef 
Koudum of de Vijfherenlanden maar te 
noemen. Overal is er sprake van toene
mende spanningen. Het over iemand be
slissen zonder erin gekend te worden, dat 
neemt men niet meer.
Het steeds maar weer vanuit een regerings
centrum te moeten vernemen wat men 
denkt met een bepaald gebied te doen roept 
spanningen op. Al dan niet conserveren 
wekt wrevel.
Het is in deze tijd ook een verkeerde ta::a- 
tie te denken dat alles maar kan.
En het denkbeeld dat met een buidel geld 
de meest hardnekkige problemen opgelost 
kunnen worden is een misverstand. 
Daarom zal bij de komende hoorzitting en 
na die tijd in het parlement wanneer de 
groene nota’s aan de orde gesteld worden, 
klare wijn moeten worden geschonken.
En slechts met goed overleg kan er vrucht
baar gewerkt worden.
Anders loopt dit beleid uit op een misluk
king!

T. Tolman.

Geen Unieraad in juni

In de bestuursvergadering van 15 
mei j.1. is besloten de vergadering 
van de Unieraad van 21 juni a.s. geen 
doorgang te doen vinden. Dit in ver
band met de vergadering van de 
KVP-partijraad op diezelfde dag.
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Kamermeerderheid onwelwillend 
tegenover voorstel-Westerterp
De discussie in de Tweede Kamer over de 
verplichte keuring van motorrijtuigen, 
heeft op het moment dat wij dit schrijven, 
nog geen oplossing gekregen. Een m eer
derheid van de Kamer, aangevoerd door 
PvdA en VVD verzet zich krachtig tegen 
de voorstellen van minister Westerterp. 
Van begin af aan bestond in de Kamer k ri
tiek öp het voorstel inzake verplichte pe
riodieke autokeuring -een wijziging van de 
Wegenverkeerswet- omdat men van me
ning was dat de positie van de garage
bedrijven in de gekozen opzet benadeeld 
werd.
In het voorstel wordt de bouw van een aan
tal keuringsstations aangekondigd. Het 
zwaartepunt van de keuringen moet bij 
deze stations komen te liggen.
De minister kwam de Kamér in zoverre 
tegemoet dat hij voor auto’s van zes jaar 
en ouder keuring in eén station voor

schrijft. Auto’s van een tot vijf jaar oud 
mogen volstaan met jaarlijks onderhoud 
in particuliere garages.
PvdA en VVD willen echter keuringen via 
particuliere garages tot regel maken en 
officiële keuringsstations inschakelen bij 
ongevallen en beroepszaken. Minister 
Westerterp heeft aanneming van dit amen
dement onaanvaardbaar genoemd. Hij wil 
wanneer dit voorstel wordt aangenomen 
het wetsontwerp intrekken.
De bewindsman heeft voorts gezegd een 
aangekondigd initiatiefvoorstel van de so
cialist Van der Doef -dat is aangekondigd 
wanneer Westerterp zijn voorstel intrekt- 
niet te zullen ondertekenen als de Kamer 
dit initiatiefvoorstel zou aannemen.

VERKEERSVEILIGHEID

CHU-woordvoerder T. Tolman stelde in

zijn betoog de betekenis van de verplich
te periodieke keuring, voor de verkeers
veiligheid voorop.
De gegevens over het teruglopen van het 
aantal ongevallen bij toepassing van ver
plichte keuringen zijn echter vaag en niet 
overtuigend. Niettemin staat de fraktie 
positief tegenover de gedachte van de 
keuring, te r  bevordering van de verkeers
veiligheid.
Spreker was van oordeel dat bij de keuring 
van auto’s optimale aandacht moet worden 
geschonken aan de positie van de parti
culiere garages. Het bedrijfsleven dient 
zoveel mogelijk te worden ingeschakeld. 
Voorkomen moet worden dat de ANWB 
via de keuringsstations een te monopo
listische positie krijgt. Hij vond het m erk
waardig dat de minister zo sterk aan
dringt op de bouw van de keuringssta
tions, vooruitlopend op de aanneming van

dit wetsontwerp, en zo weinig ingaat op 
het erkenningenbeleid voor de garages. 
Tolman was enigszins verwonderd over 
het standpunt van de BOVAG die met de 
minister akkoord was gegaan op keuring 
door garages van auto’s beneden de zes 
jaar. Waarom zo vroeg de CHU-woord- 
voerder geeft de BOVAG zich een brevet 
van onvermogen voor auto’s van zes jaar 
en ouder?
Spreker maakte zich voorts zorgen over 
de hoge kosten die aan de oprichting van 
een net van keuringsstations verbonden 
zijn.
Inzake de rol van de particuliere garages 
informeerde hij naar de rol van niet 
merkgebonden bedrijven.
Het tempo van invoering van de verplichte 
keuringen voor de verschillende ja a r
gangen van auto’s zou sneller kunnen door 
inschakeling van de particuliere bedrij
ven.

Concluderend stelde Tolman dat hij tegen 
de methodiek van de keuringen vooralsnog 
reserves hield; de inschakeling van het 
bedrijfsleven moet optimaal zijn. Oudere 
auto’s moeten sneller onder de keurings- 
plicht worden gebracht en gekwalificeerde 
onderhoudsbeurten dienen de verplichte 
keuring te kunnen vervangen.

H. van Spanning.

Commentaar op rapport Spierenburg
door Mr. W. Schoten (CHU)

,,Het' rapport van de commissie Spieren
burg over de Europese Unie dient door het 
kabinet-Den Uyl als hoofdlijn voor het 
Europees beleid te worden aanvaard” . 
Aldus verklaarde het CHU Tweede Kamer
lid, mr. W. Scholten, tevens lid van het 
Europees Parlement, op een studiedag, die 
de CH-jongerenorganisatie (CHJO) op za
terdag 31 mei te Amersfoort organiseerde. 
,,Op één punt heb ik echter kritiek op het 
rapport. De commissie Spierenburg heeft 
naar mijn oordeel het belang van harmoni
satie op fiscaal terrein  voor de totstand
koming van een Europese Unie onderschat. 
Weliswaar constateert de commissie Spie
renburg terecht, dat een volledige belas- 
tingharmonisatie voor het functioneren van 
de Europese Unie niet noodzakelijk is, 
maar dat betekent niet, dat ten aanzien van

geen enkel fiscaal probleem van een 
strikte noodzaak tot harmonisatie kan wor
den gesproken, zoals de commissie Spie
renburg aanneemt. Ik denk daarbij b.v. 
aan de verhouding vennootschapsbelasting 
en inkomstenbelasting, het probleem van 
de zogenaamde dubbele heffing. Dat is een 
zo essentieel probleem voor de concur
rentieverhoudingen, dat men de huidige 
verschillen in systeem niet op hun beloop 
kan laten.
Voorts spreekt de commissie Spierenburg 
wel erg lakoniek over de ,,zeer grote 
verschillen in de praktijk van de belasting
heffing en in belastingmoraal, zoals die nu 
tussen de Lid-Staten voorkomen” .
Deze verschillen zijn echter zo groot, dat 
men niet met een simpele constatering 
kan volstaan. Men zal op z ’n minst de

richting moeten aangeven, waarlangs men 
de hieruit voortvloeiende verstoring van 
concurrentievoorwaarden wil neutralise
ren, aldus mr. Scholten. Ik denk in dit 
verband aan een grotere samenwerking 
tussen de nationale belastingadministra
ties.
Mr. Scholten pleitte op deze studiedag voor 
een snelle realisering van een Europese 
christen-democratische partij met een 
duidelijk programma.
Wanneer na 1978 het Europees Parlement 
rechtstreeks wordt gekozen, moet de Eu
ropese kiezer zich een duidelijk beeld 
kunnen vormen van hetgeen de christen
democratie in Europa politiek nastreeft. 
Ook in dit perspectief is een zo snel 
mogelijke realisering vanhetNederlandse 
CDA gewenst.
We moeten ook in het Europese vlak als 
Nederlandse christen-democraten met één 
stem spreken.

Em ancipade  

stu u rt b ij

De organisatoren van de Emancipade in 
Utrecht gaan er wat aan doen. Men heeft 
besloten een open huis te houden met gratis 
toegang voor iedereen op donderdag 29 
mei van 10.00 tot 22.00 uur. Gratis 
kaartjes zullen te verkrijgen zijn aan de 
kassa op het Jaarbeursterrein.
Bovendien wordt aan de manifestatie een 
aantal elementen toegevoegd, waarmee 
men hoopt tegemoet te komen aan de 
wensen van het grote publiek, zoals 
kraampjes, die samen een creatieve doe- 
het-zelf-markt vormen, een eetfestijn waar 
men kan proeven van exotische gerech
ten, flipperautomaten en - gratis - bouw
kundige en interieuradviezen.
Zo wordt de ideeenmarkt in een aantrek
kelijk jasje gestoken. Alle informatie blijft 
natuurlijk; aan het karakter van de ma
nifestatie wordt geen afbreuk gedaan.

JHR. DE GEER IN SENAAT:

Stel onderhoudskosten 
weer fiscaal aftrekbaar

Jhr. L. E. de Geer van Oudegein heeft tij
dens het beleidsdebat over financiën, in de 
Eerste Kamer gepleit voor een nieuwe rege
ling waarbij de onderhoudskosten voor het 
eigen huis opnieuw fiscaal aftrekbaar wor
den gesteld. Hij vroeg een regeling te ont
werpen die de bestaande problemen weg
neemt en misstanden zoals onder de oude 
regeUng bestonden, uitsluit of drastisch be
perkt.
De Geer, die mede namens KVP en ARP 
sprak, stelde dat met de huidige eenmalige 
regeling, aangeduid als „de loterij van 
Schaefer” een stimulans is gegeven aan le
gaal uit te voeren onderhoudswerk. Hij 
hoopte dat deze stap zou leiden tot her
overweging van vroegere besluiten. De 
vroeger bestaande onderhoudsregeling is 
geschrapt omdat er misbruik van werd ge
maakt en bestrijding van dit euvel - de

beunhazerij - niet mogelijk werd geacht. 
Hiervoor in de plaats is een tabel met lage 
huurwaarden, voor de inkomstenbelasting 
ingevoerd.
Nu echter wordt onderhoud op grote schaal 
illegaal verricht, met ontduiking van in
komstenbelasting, BTW en de sociale pre
mies. Bovendien profiteert iedere 
eigenaar-bewoner van de lage 
huurwaarde-tabel.
Met name bewoners-eigenaars van nieuwe 
woningen worden hierdoor bevoordeeld 
terwijl de eigenaar-bewoner van oude wo
ningen in het nadeel is. Zij staan voor aan
merkelijk hogere onderhoudslasten, terwijl 
we graag willen dat juist de oudere wonin
gen in stand blijven. Herbezinning op deze 
situatie achten de CDA-frakties van be
lang.

H. van Spanning

CHU-spreekbeurten politici
Donderdag 5 juni Den Haag-Mariahoeve: 
Dr. R. J. H. Kruisinga.
Vrijdag 6 juni : bezoek kamerfracties aan 
kamerkring Assen met op liader te bepalen 
plaats avondvergadering met kamerlid als 
spreker en andere kamerleden als forumle
den.
Zaterdag 7 juni: Woudsend Fr.; dr. Krui
singa spreekt voor restauratie-actie hout
zaagmolen „de Jager” en lost ter opening 
hiervan het startschot.
Maandag 9 juni Oss: werkbezoek CDA- 
fracties Noord-Brabant spreekbeurt aan 
het einde hiervan in Oss o.a. dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Zaterdag 14 juni: Arjos-conferentie
Utrecht jaarbeurscongrescentrum v.m.
10.00 uur dr. R. J. H. Kruisinga spreekt 
onder meer over partij-politieke zaken en 
over een profiel van de christen-demo- 
cratie.
Hilversum Vara Rooie Haan n.m. 13.00

Minister Westerterp installeert 

Commissie rivierdijken

uur; dr. R. J. H. Kruisinga over actuele poli
tieke zaken.
Vrijdag 20 juni Zwolle: werkbezoek ka- 
merfractiès met ’s avonds spreekbeurten in 
nog nader bekend te maken plaatsen. 
Zaterdag 21 juni Utrecht; Unieraad CHU; 
dr. R. J. H. Kruisinga.
Zaterdag 23 aug. Den Haag; CDA-congres: 
spreker o.a. dr. R. J. H. Kruisinga. 
TV-uitzending 'woensdag 11 juni 20.20 uur 
Nederland I CHU:
De Unie op stap: Start voor ledenwerfactie 
CHU. Deze uitzending zal geheel gericht 
zijn op de instandhouding en uitbreiding 
van het ledenbestand der Unie. Houdt u 
deze avond vrij en volgt de uitzending. Een 
sterke CHU is een steun voor de christen
democratie!
Luister naar de Unievoorzitter en de frac
tievoorzitter in de Tweede Kamer. Ook de 
voorzitter der CHJO vraagt uw aandacht 
voor deze zaak.

Minister Westerterp van Verkeer en Wa
terstaat heeft op het ministerie de Com
missie Rivierdijken geinstalleerd. Deze 
commissie moet nagaan of er aanleiding 
is de maatstaf voor rivierdijkverbete- 
ringen te herzien. De dijkverbeteringen 
geschieden tot nu toe op basis van de 
norm van een kans van 1 op 3000 per 
jaar op overstroming en die is gekoppeld 
aan een Rijnafvoer van 18.000 m® per 
seconde bij Lobith. Mocht de commissie 
van mening zijn dat e r aanleiding is de 
norm te herzien, dan zal zij moeten aan
geven welke maatstaven dan moeten wor
den aangelegd om een betere bescherming

tegen hoge rivierstanden te verkrijgen. 
De minister heeft besloten deze commissie 
in te stellen omdat de beoogde werken 
tot versterking van de bandijken plaatse
lijk een belangrijke ingreep kunnen bete
kenen in natuur en landschap. Er is aan
leiding voor een herafweging van de fac
toren die tot de thans geldende norm 
hebben geleid. Weliswaar hebben de pro
vincies al commissies ingesteld, waarin 
voor de dijkversterkingsprojecten een af
weging van de belangen plaats vindt, maar 
de minister vindt het niettemin wenselijk 
dat bezien wordt of die inspraakmogelijk
heid niet verder kan worden verfijnd. De 
commissie moet daarom tevens onderzoe
ken welke mogelijkheden er zijn om de 
inspraak te verbeteren.

Voorzitter van de Commissie Rivierdij
ken is mr. C. J.G .Becht, oud-burgemees- 
te r van Tilburg. Voorts hebben in de com
missie zitting vertegenwoordigers van 
de Rijksplanologische Dienst, Rijkswater
staat, de Provinciale Waterstaat, het mi
nisterie van CRM, De Stichting Natuur 
en Milieu, de provinciale besturen, de 
waterschappen en de gemeenschappelijke 
regeling dijkverbetering Gelderland. 
Minister W esterterp heeft de commissie

gevraagd hem zo spoedig mogelijk te laten 
weten op welke termijn het eindrapport 
kan worden uitgebracht. Ook vraagt de 
minister indien mogelijk of nodig in een 
eerder stadium interim-rapporten uit te 
brengen over onderdelen van de opdracht. 
In zijn installatierede heeft de minister 
verklaard dat in afwachting van het advies 
van de commissie-Becht niet alle werken 
aan de rivierdijken zullen worden stop
gezet. Wel heeft hij de verwachting uit
gesproken dat de waterschappen een zeke
re  terughoudendheid zullen betrachten bij 
de aanpak van nieuwe rivierdijkprojecten.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Staatssecretaris Klein wil minder 
eerstejaars geneeskunde toelaten
Staatssecretaris dr. G. Klein (onderwijs 
en wetenschappen) wil minder eerstejaars 
studenten geneeskunde toelaten dan de 
faculteiten kunnen opnemen. De bewinds
man schrijft in een brief aan de instel
lingen van wetenschappelijk onderwijs van 
plan te zijn voor deze studie de middelen 
te beperken ten behoeve van daartoe in 
aanmerking komende andere studierich
tingen. De staatssecretaris motiveert de
ze beperking door te wijzen op de rela
tief hoge kosten van de medische studie 
en op de prognose van de toekomstige 
behoefte aan artsen. Staatssecretaris 
Klein deelt mee voor de komende jaren 
de onderwijscapaciteit stationair te wil
len houden op 1750 eerstejaarsstudenten. 
Voor het komende studiejaar is de onder
wijscapaciteit volgens de methode- 
Loevendie berekend op 1880 eerstejaars 
geneeskunde.

ARTSENDICHTHEID

De staatssecretaris baseert zijn beslis
sing op de Structuurnota Gezondheidszorg 
en meent dat de behoefte aan artsen vol
ledig wordt gedekt bij een dichtheid van 1,8 
arts per 1000 inwoners. Deze dichtheid zal 
in 1982 kunnen worden bereikt op grond 
van het thans aanwezige bestand aan a r t
sen en het aantal artsen dat tot 1982 zal 
afstuderen. Het gaat hier om 6500 huis
artsen (1 per 2200 inwoners), 8400 spe

cialisten (1 per 1700 inwoners), 2000 so
ciaal geneeskundigen (1 per 7100 inwo
ners) en 8400 overige artsen (1 per 1700 
inwoners). Bij deze dichtheid van 1,8 
arts per 1000 inwoners zal reeds ruim 
de helft van het aantal artsen in dienst
verband werkzaam zijn. Wanneer wordt 
uitgegaan van een dienstverband voor 
vrijwel alle artsen in het jaar 1990 zal 
een dichtheid noodzakelijk zijn van 2,0 
arts per 1000 inwoners.

Volgens staatssecretaris Klein zal bij 
een toelating van 1750 eerstejaarsstu
denten aan deze dichtheid kunnen worden 
voldaan. Vanaf 1983, aldus de bewinds
man, zal kunnen worden volstaan met een 
geringere instroom van eerstejaars. Dit 
komt omdat hij een constante instroom 
van 1750 eerstejaarsstudenten geneeskun
de de dichtheid in het jaar 2000 2,2 arts 
per 1000 inwoners zal gaan bedragen. 
Wanneer de medische faculteiten meer 
studenten zouden toelaten dan strikt no
dig is, zou dat volgens dr. Klein te veel 
geld gaan kosten. Hij becijferde in dit 
verband dat in plaats van een afgestudeer
de arts  ongeveer 12 juristen, of 8 econo
men of 2 ingenieurs kunnen worden opge
leid.
In zijn brief aan de universiteiten en ho
gescholen zegt de staatssecretaris dat de 
Ministerraad zich met deze beperking van 
de middelen voor de studie der genees

kunde ten behoeve daarvan in aanmerking 
komende andere studierichtingen heeft 
verenigd.

VOORLOPIGE STOPS

Staatssecretaris Klein maakt verder in 
de brief aan de instellingen zijn voorlo
pige beslissingen bekend over het vast
stellen van numeri fixi voor het studie
jaar 1975/1976.

De staatssecretaris is in enkele gevallen 
afgeweken van het advies dat de Aca- 
deipische Raad hierover onlangs heeft 
uitgebracht. Hieronder staat een schema 
afgedrukt waarin de voorlopige studen
tenstops staan weergegeven.

Studierich- vastgestelde voorge- 
ting numerus fixus- nomen nu- 

aantallen 1974/ merus fixus- 
1975 aantallen

1975/1976.

Geneeskunde *) 1690
Tandheelkunde 448
Diergeneeskunde 150
Lich. opvoeding 40
Farmacie 211
Biologie 830
Fysische geografie b)
Sociale geografie 529
Nederlaflds 620
Geschiedenis 531
Engels 389

1700
475
160
60

-b)
949
77
b)
b)

826
443

*) zonder de Medische Facuiteit Maas
tricht.
b) geen numerus fixus ingesteld/voor- 
genomen.

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER
REDAKTIE:

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; 
drs. G, van Leyenhorst.

EINDREDAKTIE;
R. W. van Dijk en H. Lokkerbol.

VASTE MEDEWERKERS:
mevrouw J. Algra-Feddema;
dr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist;; 
iprof.dr. J. W. van Hulst;
ds. A. de Haan.

REDAKTIE-ADRES;
Postbus 8822, ’s-Gravenhage-2078.

ADMINISTRATIE-ADRES:
(Abonnementen, adres
veranderingen voor het 
CH-weekblad „de Nederlander” en 
advertenties); Van Deventerlaan 
;49, Voorburg. Tel. (uitsluitend 
overdag); (070) 861529. 
Adresveranderingen voor het 
ledenbestand en het ledencontact
blad „de Nederlander" te zenden 
aan Bureau C.H.U., 
VVassenaarseweg 7, ’s-Gravenhage.

Abonnementsprijs f20,- per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.
Druk: B.D.U. b.v., Barneveld. 

Postbus 67.
Telefoon: 03420-3141.

Behandeling subsidie aanvragen onderhoud eigen woningen
De aanvraagformulieren ter verkrijging 
van subsidie voor onderhoud van eigen wo
ningen komen thans in grote aantallen bin
nen bij de directies van de Volkshuis
vesting en de Bouwnijverheid in de pro
vincies . Uit reacties is gebleken dat er 
hier en daar onzekerheid bestaat over de 
verdere gang van zaken.

Wat staatssecretaris J. L. N. Schaefer 
hierover in de Tweede Kamer heeft ge
zegd, geldt nog onverkort, namelijk dat de 
beschikbare gelden (f80 mln.) per provin
cie over de gemeenten zullen worden ver
deeld naar rato van de aantallen eigen 
woningen. Dit gebeurt op basis van CBS- 
cijfers van 31 december 1974.
Daarbij is het uitgangspunt , ,wie het eerst 
komt, het eerst maalt” verlaten, omdat 
daarbij de zwakken onder de sterken 
zouden kunnen lijden. Tevens is besloten 
de registratie van de binnenkomende for
mulieren voor de eerste termijn af te 
sluiten op woensdag 28 mei 1975 om 18 uur. 
Het tussen de departementen van Volks

huisvesting en Ruimtelijke Ordening en 
Justitie gepleegde overleg heeft tot de 
conclusie geleid, dat voor het bepalen van 
de rangorde van behandeling van de for
mulieren per gemeente geen vergunning 
op basis van de Wet op de kansspelen 
nodig is. De rangordebepaling zal door 
een notaris in het openbaar worden ver
richt ten kantore van de directies van de 
Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid 
in de provincies. Voor de Zuidelijke IJs- 
selmeerpolders en Dronten zal de plaats 
nog nader worden bepaald.
De data waarop de rangordebepalingen 
zullen geschieden, zullen nog worden be
kend gemaakt.
Deze data zijn afhankelijk van het tijdstip 
waarop de ingediende aanvragen door de 
genoemde directies zijn geordend.
In overleg met de Koninklijke Notariële 
Broederschap - die zich terzak,e zeer po
sitief heeft opgesteld - is de gang van 
zaken als volgt:
De aanvraagformulier die tot en met 28 
mei zijn binnengekomen worden bij de

Met de fractie op stap

Vrijdag 16 mei bracht een delegatie uit de 
CHU-fracties van Eerste en Tweede Kamer 
een werkbezoek aan de provincie Utrecht. 
De heren Kruisinga, Scholten, Van der Mei, 
Tolman, Van Leijenhorst en mevr. Haars, 
Hd Prov. Staten van Utrecht werden ’s 
morgens eerst in Mijdrecht ontvangen door 
de gemeentebesturen van Vinkeveen, Wil- 
nis en Mijdrecht.
Burgemeester drs. Th. A. M. Eisen van Vin
keveen onderstreepte de klachten over de 
te geringe politiebezetting in de streek de 
Ronde Venen, waar de genoemde drie ge
meenten liggen. Mr. W. Scholten formu
leerde hierop staande de vergadering een 
aantal vragen over deze onderbezetting 
aan de Minister van Justitie.
Burgemeester De Pree uit Wilnis zag geen 
mogelijkheid om huizen voor de eigen in
woners te bouwen zonder hier ook bouw in 
de vrije sector aan vast te koppelen. De 
grondsoort van deze streek is van een zo
danige aard, dat het onmogelijk is om enkel 
sociale woningbouw van de grond te krij
gen. Ook het punt van de riolering in de 
gemeente Wilnis en in Amstelhoek - totale 
kosten ƒ 10 a ƒ 12 miljoen - lag de burger
vaders zwaar op de maag.
Beide magistraten deden dan ook een drin
gend beroep op de CHU-delegaties om ex

tra steun in financiële zin te bepleiten voor 
deze streek in N.W. Utrecht.
Het middagbezoek startte in Lopik, waar 
een werklunch en bespreking plaats vond 
inzake de problemen in de Lopikerwaard. 
Burgemeester Blanken leidde de aanwezi
gen - inmiddels had ook Jhr. mr. De Geer 
van Oudegein zich als Eerste Kamerlid bij 
de delegatie gevoegd - in in de problemen 
van zijn streek. Bij het gesprek waren te
vens aanwezig de heren Overbeek en Van 
Dijke van de Kultuurtechnische Dienst der 
provincie Utrecht en de heren mr. Van der 
Lee, Hakkesteegt, Verweij en Den Hartogh 
namens het waterschap Lopikerwaard. Sta
tenlid Schapenk, gemeentesecretaris Vink, 
wethouder v. d. Berg en raadslid Van Ziel 
namen eveneens aan de discussies deel. 
Nieuwegein was het volgende reisdoel, al
waar een gesprek volgde met het College 
van Burgemeester en Wethouders over de 
plaatselijke problemen van deze snel 
groeiende plaats.

Een avondvergadering met de Kamerkring 
Utrecht besloot deze geslaagde dag. Dr. 
Kruisinga informeerde de aanwezigen over 
de stand van zaken in de politiek en beant
woordde vele interessante vragen.

d. Sw.

genoemde directies in de provincies naar 
volgorde van binnenkomst geregistreerd 
en onder notarieel toezicht per gemeente 
gesorteerd op straat en huisnummer. 
Als voor één woning meer formulieren 
zijn ingediend, telt alleen het eerst bin
nengekomen formulier mee.
Na registratie en sortering worden de 
aanvragen per gemeente - doorlopend 
genummerd - op lijsten geplaatst, met 
vermelding van naam en adres van de 
aanvragers. Deze lijsten worden door de 
notaris gewaarmerkt.
Vervolgens zal de notaris in het openbaar 
de rangorde bepalen, aan de hand waar
van de ingediende aanvragen door de ge
noemde directies in de provincies zul
len worden behandeld. Met andere woor
den: dan komt pas aan de orde of de inge
diende aanvragen voor subsidie in aan
merking komen. Het notariaat houdt zich 
op verzoek van het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening alleen 
bezig met het bepalen van de rangorde. 
De rangordebepaling, die bij wijze van lo
ting geschiedt, vindt als volgt plaats. 
In elke provincie zal er één gemeente zijn 
met het grootst aantal aanvragen. De no
taris zal de nummers die de aanvragen 
op die gemeentelijst hebben gekregen, 
in een nieuwe rangorde plaatsen. Deze 
notarieel gewaarmerkte rangorde is dan 
tevens de rangorde voor alle gemeente
lijsten in die provincie.
Afschriften van de gemeentelijsten, waar
op de rangorde van behandeling is aange
geven, liggen bij de genoemde directies 
in de provincies. Aanvragers kunnen, ia- 
dien zij dit wensen - na legitimatie - 
bij deze directies nagaan of zij op de des
betreffende gemeentelijst voorkomen.

VOORBEELD:

Zoals gezegd, zullen voor de gemeenten 
met het grootste aantal aanvragen in een 
provincie alle aanvragen in een wille
keurige rangorde worden geplaatst. Het 
zal duidelijk zijn, dat indien bijvoorbeeld 
de aanvraag met het nummer 7 als eerste 
wordt getrokken, voor alle gemeenten in 
die provincie geldt dat de aanvraag met 
het betreffende nummer als eerste in 
behandeling moet worden genomen.
Als daarna bijvoorbeeld het nummer 57 
wordt getrokken, zullen in alle gemeenten 
van die provincie alle aanvragen met het 
nummer 57 vervolgens in behandeling wor
den genomen.
Aangezien alle aanvragen van de gemeen
ten met het grootste aantal aanvragen per 
provincie in , een willekeurige rangorde 
worden geplaatst en op notarieel gewaar
merkte lijsten worden gezet, staat aan de 
hand van deze (model)lijsten de rangorde 
van behandeling voor elke gemeente af
zonderlijk vast.
Tenslotte worden in de verkregen rang
orde de subsidie-beschikkingen uitge

stuurd, mits de aanvragen voldoen aan 
de in de regeling gestelde eisen. Uiter
lijk binnen zes maanden - te rekenen 
vanaf de datum die op de subsidie-be- 
schikking is vermeld- moeten de reke
ningen van de goedgekeurde werken bij 
de directies in de provincies worden 
ingediend. Na akkoordbevinding van de re 
keningen volgt uitbetaling van de subsi
dies.
Na 28 mei binnenkomende formulieren 
worden in volgorde van binnenkomst aan 
de door de notaris vastgestelde rangorde 
toegevoegd tot de (tijdelijke) regeling 
wordt beëindigd.

R eorganisatie  van  

Rijks M u n t

Op 9 april en 23 mei 1975 is door de lei
ding van het departement van Finan
ciën met de bijzondere commissie voor 
georganiseerd overleg, overleg gevoerd 
over de beleidsvoornemens ten aanzien 
van de reorganisatie van ’s Rijks Munt. 
Daarbij is uitvoerig toegelicht dat een aan
tal ontwikkelingen dwingen tot de voorge
nomen reorganisatie, n.L:
- de overgang van zilveren op nikkelen 
munten
- de omstandigheid dat nikkelen munt- 
plaatjes (,,rondellen” ) met de thans aan
wezige apparatuur niet in eigen bedrijf 
kunnen worden aangemaakt
- de teruglopende aanmaak van bronzen 
centen
- de sterk verouderde apparatuur van het 
zgn. voorproces en
- de sterk gegroeide overcapaciteit.
De departementsleiding staat een bedrijfs- 
opzet voor ogen waarbij de voor de munt
slag benodigde rondellen van derden wor
den betrokken, dus zonder voorproces. 
Op basis van de behoefte aan circulatie- 
munten op langere termijn zoals deze 
thans wordt geraamd, kan worden vol
staan met het in bedrijf houden van 15 van 
de thans aanwezige 25 muntpersen.
Het produktieproces zal aldus omvatten 
de toevoer naar de muntzaal, de munt
slag, afvoer en verpakking alsmede de 
kwaliteitscontrole, de voorraadbeheersing 
en de hulpdiensten.
Bovendien is de departementsleiding voor
nemens een aantal werkzaamheden die tot 
een doelmatiger functioneren van het 
muntbe’drijf kunnen leiden, te verbeteren, 
te beperken dan wel af te stoten, afhan
kelijk van nader in te stellen onderzoek. 
De personeelssterkte zal als gevolg van 
de voorgenomen maatregelen kunnen te 
ruglopen van 153 personen tot uiteindelijk 
53 personen.
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Naar een
menswaardig
bestaan

door J. Lanser, voorzitter C.N.V.

Er zijn tal van organisaties die zich bezig
houden met het leven en werken van de 
mens. Het CNV is één van die organisaties. 
Het wil bijdragen aan een menswaardig be
staan voor iedereen.
Hieruit valt af te leiden dat wordt aange
nomen, dat niet ieder mens de plaats heeft 
die hem toekomt. De voor de hand liggende 
vraag is dan welke plaats de mens toekomt. 
Het antwoord daarop is afhankelijk van het 
geloof en de visie omtrent het wezen en de 
bestemming van de mens.
Met het aanvaarden of scheppen van een 
bepaald mensbeeld voorzien zowel indivi
duele personen als groepen in hun behoefte 
aan een norm waardoor zij zich kunnen 
laten leiden en waarop zij zich kunnen be
roepen. De behoefte aan een dergelijke 
norm is een algemeen verschijnsel en is te 
herkennen in uitgangspunt en doelstellin
gen van zowel godsdienstig als ideologisch 
bepaalde organisaties.

Naar bijbels getuigenis behoort het tot de 
bestemming van de mens om Gods beeld te 
dragen. Hij is geroepen om vorm te geven 
aan het eigen bestaan en aan dat van ande
ren. Tot zijn opdracht behoort de zorg voor 
en de ontwikkeling van de hem toever
trouwde aarde. Hem is daarvoor ook het 
vermogen gegeven. Hieruit volgt dat de 
mens verantwoordelijk is voor wat hij doel 
en nalaat en voor de ontwikkelingen en 
verhoudingen in zijn omgeving en in de 
wereld waarop hij invloed kan uitoefenen. 
Dit beeld van de mens is algemeen geldend 
en in deze zin dient dé gelijkwaardigheid 
van alle mensen te worden verstaan.
De hier genoemde gelijkwaardigheid mag 
niet worden vereenzelvigd met gelijkheid. 
De mensen zijn wel gelijkwaardig maar zij 
zijn niet gelijk. Zij zijn ongelijk wat betreft 
individuele persoonlijkheid, karakter, aan
leg en begaafdheid. Opvattingen als zou
den aUe mensen aan elkaar gelijk zijn doen 
tekort aan ieder mens als persoon maar zijn 
ook in strijd met waarneembare feiten er 
moeten daarom worden afgewezen. De ge
lijkwaardigheid waarvan de christelijke be 
lijdenis getuigt heeft betrekking op hei 
menszijn als zodanig en is van normatieve 
aard.

De vraag is nu hoe de mens zich als mens 
waar kan maken. Het antwoord daarop is 
eenvoudig dit: door gebruik te maken van 
zijn vermogen bij de besteding van de tijd 
die hem is toegemeten. Dat vermogen is 
niet gering, maar stelt de mens in staat tot 
denken, spreken, handelen, voortbrengen, 
beheren, genieten, liefheblsen, dienen en 
zorgen om niet meer te noemen.
Met opzet heb ik de formulering gekozen 
dat de mens tot zijn recht moet komen door 
de aanwending van zijn vermogen. Deze 
ruime formulering neemt afstand van de 
opvatting als zou de mens zich in de eerste 
plaats moeten bewijzen in en door zijn da
gelijks werk.
Toch is er aanleiding om bij de problema
tiek van de dagelijkse arbeid wat langer stil 
te staan. Kennelijk is die vorm van tijdsbe
steding erg belangrijk. Dat blijkt onder an

dere uit discussies over recht op arbeid en 
recht op inkomen. Voor de meeste mensen 
in ons land bhjkt dat misschien nog wel het 
meest duidelijk vanwege de moeite die 
wordt gedaan om de werkloosheid terug te 
dringen en de werkgelegenheid te bevorde
ren.

ARBEID EN INKOMEN
Arbeid vervult in het leven van de mens 
verschillende functies. De meest bekende is 
die van middel om inkomen te verwerven. 
In die betekenis werd, en wordt denk ik, 
door vele mensen arbeid als een dwingende 
noodzakelijkheid ervaren.
Gelukkig is door vele sociale voorzienin
gen de voorwaarde van het moeten werken 
om over inkomen te kunnen beschikken 
beperkt en verzacht. Niettemin heeft ar
beid zijn functie als middel om in materiële 
behoeften te voorzien behoouden. Dat is 
ook volkomen logisch want als niemand 
zou werken zou er geen inkomen zijn en 
zou ook niemand kunnen bestaan. De mens 
moet er iets voor doen om in leven te blij
ven, hoe weinig dat misschien ook kan zijn. 
Iets doen veronderstelt aktiviteit, het ver 
eist aanwending van vermogen.
Voor alles moet de mens dat doen om voed
sel te verzamelen en beschutting te zoeken. 
Aan die primaire eisen moet hij voldoen wil 
hij niet ten onder gaan. Daarmee is een 
belangrijk aspect van de arbeid gegeven, 
namelijk als middel om in zijn eerste 
levensbehoeften te kunnen voorzien. Dat 
middel van arbeid werd en wordt in een 
primitieve volkshuishouding zeer direkt 
toegepast. In die omstandigheden verza
melt ieder het voedsel dat hij behoeft en 
zoekt of bouwt ieder een plaats om zich te 
beschutten. Deze direkte wijze van voor-, 
ziening in primaire levensbehoeften is in 
grote delen van de wereld vervangen door 
een meer indirekte methode. In onze mo
derne volkshuishouding is de voortbren
ging van goederen op grote schaal georga
niseerd. Dit is gepaard gegaan met een ver 
doorgevoerde arbeidsverdeling als gevolg 
waarvan velen geen direkte band hebben 
,met de goederen die zij voor hun eerste 
levensbehoeften nodig hebben. Daar zit 
een element van' vervreemding in. Maar het 
principe van de arbeid is daarom niet ge
wijzigd en heeft nog dezelfde geldings
kracht als in de primitieve volks
huishouding.
Bezien vanuit de oorsprong en het primi
tieve begin van de geschiedenis van de 
mens kunnen we dan ook zeggen dat inko
men de betekenis heeft van voedsel. Der
halve is voor ieder mens het hebben van 
inkomen een voorwaarde om te kunnen 
bestaan.
In een maatschappij die door mensen is ge
organiseerd behoort het tot de verant
woordelijkheid van de mensen om, voor
zover dat in hun vermogen ligt, de voor
waarde om te kunnen bestaan ten opzichte 
van elkaar te garanderen. Daarom is het 
heel goed mogelijk een recht op inkomen te 
verdedigen. Maar dat kan alleen door een 
plicht tot arheid daar tegenover te stellen.

Öp zichzelf genomen heeft niemand het 
recht een ander voor zich te laten werken 
en eigen aktiviteiten te beperken tot con
sumeren. Ieder behoort aan de instandhou
ding van eigen leven bij te dragen. De mens 
heeft daartoe de vrijheid en de verant
woordelijkheid gekregen. Als er dan ook 
iets gegarandeerd moet worden dan is het 
die status van de mens. Vanuit dit gezichts
punt is het dan ook bijzonder zinvol arbeid 
te verankeren als een grondrecht. Daarin 
hgt een erkeiming van een fundamentele 
noodzaak en plicht tot arbeid om te kunnen 
voortbestaan. Tevens ligt daarin opgeslo
ten dat ieder mens er recht op heeft over 
mogehjkheden te beschikken om aan het 
eigen bestaan en dat van anderen te kunnen 
bijdragen.
Dat behoort mede de achtergrond te zijn 
van het streven naar volledige werkgele
genheid.

Is arbeid noodzaak en plicht, het inkomen 
kan daarvan niet onder aUe omstandighe
den voor ieder afhankelijk worden ge
maakt. Er zijn tal van omstandigheden die 
het verrichten van arbeid onmogelijk ma
ken. Hierbij valt in de eerste plaats te den
ken aan de mensen, die als gevolg van hun 
hchamelijke en geestelijke toestand niet in 
staat zijn om door middel van beroepsar
beid inkomen te verwerven. Maar er zijn 
ook mensen die niet aan het verwerven van 
inkomen kunnen bijdragen omdat er voor 
hen geen beroepsarbeid voorhanden is. In 
al die gevallen dat mensen om welke reden 
dan ook niet in staat of in de gelegenheid 
zijn zelf inkomen te verwerven behoort de 
samenleving hun een inkomen te garande
ren. De inkomensverwervende functie van 
arbeid dient tenslotte breed te worden ge
zien. Arbeid is middel tot het verwerven 
van materiële mogelijkheden om zich te 
kunnen ontplooien, te kunnen delen met 
anderen, kennis te kunnen vergroten, te 
kunnen genieten van ruimte en schoonheid 
in de wereld en op allerlei terreinen, en om 
zich te kunnen bevrijden van veel slaafse 
moeite en inspanning.
Ten opzichte daarvan is de verwerving van 
inkomen van principieel belang als het er 
om gaat de mens tot zijn recht te laten 
komen.

ARBEID EN ONTPLOOIING
Arbeid is niet alleen een middel van be
staan. Arbeid is voor de mens vooral van 
belang omdat hij daarin en daardoor kan 
beantwoorden aan zijn bestemming.
In wezen behoort arbeid niets anders te zijn 
dan het volgen van zijn levensroeping tot 
dienst aan God, de medemens en zichzelf. 
Het is een middel om vorm te geven aan 
zijn verantwoordelijkheid voor de imich- 
ting en de kwaliteit van het menselijk sa
menleven en samenwerken.
Arbeid betekent: materie en strukturen aan 
zich onderwerpen tot ontplooiing van mens 
en wereld. Het betekent ook: toegroeien 
naar het beeld van God in Wiens 
bestemmingsplan ieder mens een macht
hebber is.

Als dat de bedoeling is van menselijke ar
beid zullen we er voor moeten zorgen dat. 
de mens zijn arbeid zo werkelijk kan bele
ven. Daarom zal er in de arbeidssituatie 
ruimte dienen te zijn voor creati'viteit en 
beleving van verantwoordelijkheid. Taak
inhoud en arbeidsomstandigheden zullen 
daarop moeten worden afgestemd. Daarbij 
zal voortdurend centraal moeten staan de 
vraag of door een bepaalde organisatie van 
de voortbrenging en van de arbeidsverde- 
hng de mensen die het werk doen worden 
gediend. Dit houdt in dat de vraag of de 
produktie naar kwantiteit en kwaliteit kan 
worden verbeterd of rationeler kan worden 
gemaakt daaraan ondergeschikt behoort te 
zijn.

De werkelijkheid vertoont bij lange na niet 
het beeld van de arbeid als hier beschreven. 
Het is trouwens de vraag of ieder behoefte 
heeft om arbeid zo te beleven als door mij 
bedoeld. Wil men echter streven naar een 
menswaardig bestaan dan is een eerste ver
eiste dat men scherp de betekenis van de 
arbeid ziet.
Arbeid, zo leert de geschiedenis, kan de 
mens verhogen maar ook diep vernederen. 
Mensen zijn ondergeschikt gemaakt aan 
processen, systemen en strukturen. Dat is 
in strijd met de waardigheid van de mens. 
Het tegenovergestelde is geboden. Proces
sen, produktiesystemen, machines en 
arbeidsomstandigheden dienen te worden 
afgestemd op de mens. Daartoe kan ook 
behoren het mechaniseren en automatise
ren van produktieprocessen om mensen te 
bevrijden van moeitevoUe arbeid en be
zwarende omstandigheden.
Wil arbeid voldoen aan de functie van mo- 
gehjkheid tot menswording dan zullen de 
volgende voorwaarden moeten worden 
vervuld:

a. de mens moet kunnen beleven dat hij 
deel heeft aan en medeverantwoordehjk is 
voor het scheppen van goederen en dien
sten die grote gevolgen kunnen hebben 
voor mens en samenleving;
b. de mens moet invloed kunnen uitoefe
nen op de aard en de inhoud van zijn werk 
en zich daarin kunnen ontplooien;
c. de mens moet zijn arbeid kunnen erva
ren als zinvol voor het eigen bestaan en dat 
van anderen;
d. de mens moet zich als deel van een or
ganisatie opgenomen weten in een groter 
geheel;
e. de mens moet invloed kunnen uitoefe
nen op de doelstellingen van de organisatie, 
onderneming, instelling, waarvan hij deel 
uitmaakt en ook zichzelf daarin kunnen 
herkennen;
f. de mens moet kunnen meebeslissen over 
de verdeling en aanwending van de resulta
ten van de gemeenschappelijke arbeid. 
Die mogelijkheid tot medezeggenschap is 
een voorwaarde voor de mens om ook in 
zijn arbeidssituatie zijn verantwoordelijk
heid te kunnen beleven.
Dat is de ideële reden voor ons streven naar 
inspraak van allen die met elkaar samen
werken.
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Die medezeggenschap is ook onmisbaar 
wanneer wij willen bereiken dat mensen 
zich voor elkaar verantwoordelijk weten in 
de fabrieken, kantoren, diensten, instellin
gen en aUe andere plaatsen waar zij hun 
arbeid verrichten. Het is funest voor een 
samenleving wanneer groepen mensen, die 
daarin een gezamenlijke taak hebben, bin
nen en buiten die samenwerldngs- 
verbanden als vreemden of tegenstanders 
tegenover elkaar staan. Dat is een meer 
zakelijke reden die oplossing van de 
zeggenschapsproblemen zo dringend 
noodzakelijk maakt.
Werken aan en voor de samenleving is voor 
elk mens morele plicht en praktische nood
zaak tegelijk.
Van ieder mens mag worden verwacht dat 
hij daaraan naar vermogen zijn bijdrage 
levert.
Met elkaar moeten wij ervoor zorgen dat 
iedereen de kans krijgt dit op een zinvoUe, 
Dp zijn capaciteiten ingestelde manier te 
loen.

Met elkaar ook moeten we ervoor zorgen 
lat iedereen daarvoor rechtvaardig wordt 
Deloond.

ECONOMISCHE ORDE
Deze visie op mens en arbeid is van funda
menteel belang voor de organisatie van de 
samenleving. Dat geldt ook voor de organi
satie van het economisch leven, de voort
brenging van goederen en diensten, aange
duid als economische orde.
Het vraagstuk van de economische orde 
vereist een open principiële benadering 
waardoor het mogelijk is rekening te hou
den met nieuwe feiten en inzichten die van 
wezenlijke betekenis geacht kunnen wor
den voor toekomstige ontwikkelingen. 
Naar mijn mening is het onjuist om er van 
uit te gaan dat particulier ondernemerschap 
per definitie goed is of voorkeur verdient. 
Historisch betekent het macht in handen 
van weinigen.
Ik vind het zeker niet minder onjuist er van 
uit te gaan dat het bezit van en het beheer 
over de produktiemiddelen in handen van 
de gemeenschap per definitie goed zou zijn 
of voorkeur verdient. Historisch betekent 
dit het ondernemerschap van de staat en 
dus ook de macht in handen van weinigen. 
Beide vormen worden gekenmerkt door 
een samenballing van macht en staan haaks 
op het streven naar spreiding van macht en 
verantwoo rdelij kheid.
Dè vraag die primair moet worden beant
woord is hoe de voortbrenging dient te 
worden georganiseerd om zo goed moge- 
Ujk te waarborgen dat de mens tot zijn recht 
kan komen en de samenleving werkelijk 
wordt gediend.
Uitgaande van de gelijkwaardigheid en 
verantwoordelijkheid van alle mensen 
wordt de kern van het vraagstuk van de 
economische orde gevormd door de 
zeggenschapstruktuur.
Deze struktuur bepaalt immers wie beslist 
over aard en omvang van de produktie, de 
plaats of plaatsen waar de produktie zal 
plaatsvinden, hoe dat zal gebeuren en op 
welke manier de resultaten van de produk
tie zullen worden verdeeld.
Het staat niet bij voorbaat vast welke struk
tuur de beste is. Dit hangt nauw samen met 
actuele en voor de verdere ontwikkeling 
van de maatschappij van belang zijnde om
standigheden en problemen.
Daarom is het weinig vruchtbaar om uit
voerige theoretische beschouwingen te 
houden over vormen van economische 
orde waarbij van allerlei vooronderstellin
gen wordt uitgegaan.
Het lijkt mij praktischer het bestaande sys
teem als uitgangspunt te nemen en dat te 
toetsen aan eisen van humaniteit die daar
aan moeten worden gesteld.

We kunnen onze economische orde om
schrijven als een mengvorm van particulier 
initiatief en invloed van de overheid of de 
gemeenschap. Zonder daar nu diep op in te 
gaan wil ik opmerken dat deze verhouding 
in principe tegemoet komt aan het mens
beeld zoals dat mij voor ogen staat. In die 
constructie is ruimte voor wat ik zou willen 
noemen groepsverantwoordelijkheid en- 
gemeenschapsverantwoordelij kheid als 
uitdrukking van de verantwoordelijkheid 
die mensen, individueel en groepsgewijze, 
voor zichzelf en voor anderen behoren te 
dragen. Dit neemt intussen niet weg dat ér 
reden is om ons systeem van betrekkelijk 
vrije ondernemingsgewijze produktie te 
toetsen aan het welzijn van de mens. Want 
dat is toch het doel of behoort het doel te 
zijn.
Nu lijken mij met name twee vragen van 
wezenlijk belang. Zo kan de vraag worden 
gesteld, maar dat is geen rangorde, of ons 
systeem van voortbrenging het hoofd kan 
bieden aan problemen van nationale en 
mondiale aard zoals; onevenwichtige 
spreiding van werkgelegenheid en inko
men, bevolkinsgroei, technologische ont

wikkeling, uitputting van grondstoffen en 
verontreiniging van het milieu. Het gaat er 
dan dus om of ons systeem van beperkt 
vrije ondernemingsgewijze produktie een 
toereikend instrument is of kan zijn om in 
bepaalde behoeften te voorzien met inacht
neming van natuurlij ke grenzen. Ik denk dat 
het zeker mogelijk is maar wel onder voor
waarde van een goed overleg en samenspel 
tussen onderneming en overheid.
Vooral vanwege de „groeiproblemen” zal 
het oordeel over de economische orde 
in belangrijke mate worden bepaald door 
de waarde die aan het prijsmechanis
me wordt toegekend. Ook deze proble
matiek leent zich niet voor een zwart-wit- 
benadering. Het is heel goed denkbaar dat 
het prijsmechanisme een functie behoudt 
zonder daaraan de belangrijkste plaats toe 
te kennen. Ook zonder de particuliere 
ondernemingsgewijze produktie helemaal 
in te snoeren kan de overheid een richting
gevende rol vervullen. Deze rol van de 
overheid behoeft niet te betekenen dat bij 
de produktie vraag en aanbod worden uit
geschakeld en dat de produktie alleen be
paald wordt door gemeenschaps- 
beslissingen.
Een andere vraag is of de zeggenschap
struktuur in overeenstemming is met de ei
sen die daaraan behoren te worden gesteld. 
Naar onze opvatting is dat niet het geval en 
zijn belangrijke wijzigingen noodzakelijk.

MEDEZEGGENSCHAP EN 
FUNCTIE VAKBEWEGING
Het CNV heeft overwogen een gemeen
schappelijk ondememingsbestuur te be
vorderen door de raad van commissarissen 
en de ondernemingsraad samen te voegen. 
In een later stadium heeft het CNV deze 
gedachte laten varen, omdat die niet ge
schikt bleek voor een goede afstemming 
van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden binnen de organi
satie van de onderneming.
Naar de opvatting van het CNV dienen de 
raad van commissarissen en de 
ondernemingsraad beide te worden ver
sterkt. In deze opvatting heeft het CNV 
gekozen voor een raad van commissarissen 
- in de CNV-visie aangeduid als gemeen
schappelijk bestuur - die tot taak heeft de 
doelstellingen van de onderneming en de 
hoofdlijnen van het beleid te bepalen, het 
nemen van vitale beslissingen, het benoe
men en ontslaan van de directie, het beslis
sen over de winstbestemming en het vast
stellen van de jaarstukken.
Aangezien de vervuUing van die taken naar 
het oordeel van het CNV een zaak is van 
gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid, dient tenminste de helft van de leden 
van de raad van commissarissen door de 
werknemers te worden gekozen. Door 
deze relatie kunnen de werknemers mede 
invloed uitoefenen op de doelstellingen en 
het beleid van de onderneming.
Deze nieuwe constructie van de raad van 
commissarissen houdt geen verzwakking 
van de positie van de ondernemingsraad in. 
In de visie van het CNV dienen ook de taak 
en bevoegdheden van de ondernemings
raad te worden uitgebreid en zal één van de 
belangrijkste taken dienen te worden het 
adviseren van de raad van commissarissen 
in aangelegenheden die betrekking hebben 
op de doelstellingen van de onderneming 
en de hoofdlijnen van het beleid.
Dat de beslissing daarover bij de raad van 
commissarissen wordt gelegd houdt ver
band met het feit dat directie en onderne
mingsraad hun taak vinden in het dagelijks 
bedrijf van de onderneming. Deze concep
tie sluit een professionele leiding bepaald 
niet uit. Noodzakelijk is en blijft een be
kwame leiding die ruime armslag heeft om 
initiatieven te ontwikkelen en een slag
vaardig beleid te kunnen voeren. Het over
leg in de ondernemingsraad dient daarbij 
een centrale plaats in te nemen. Ik spreek 
bewust van overleg in en niet van overleg 
met de ondernemingsraad. De 
ondernemingsraad dient instituut te zijn 
van de gehele onderneming, dus inclusief 
de leiding. Ieder lid van de ondernemings
raad heeft in zijn frmctie van directeur, af
delingschef, tekenaar, schoonmaker, of wat 
het ook moge zijn, een eigen taak en ver
antwoordelijkheid. Struktureel hebben zij 
een gèmeenschappelijke verant
woordelijkheid. Dit behoort blijvend wat 
de samenstelling betreft en in toenemende 
mate wat het functioneren daarvan aangaat 
in de ondernemingsraad tot uitdrukking te 
komen. Daarom is versterking van de on
dernemingsraad geboden en wijzen we een 
reductie daarvan tot personeelsraad, of tot 
een zogenaamde ondernemingsraad 
waarin de directie niet is vertegenwoor
digd, met beslistheid af.
De vakbeweging zal de onderneming kri
tisch moeten bhjven begeleiden, maar zal 
ook zelf nimmer mogen vergeten dat het 
mensen en geen apparaten zijn die de on
derneming vormen.

De medezeggenschap, die zich aan het 
ontwikkelen is, kan niet worden losge
maakt van het emancipatiestreven van de 
vakbeweging. Integendeel zelfs, medezeg
genschap is er een resultaat van. Daarvoor 
behoeft de vakbeweging zich ook niet te 
generen. Wel is er alle aanleiding om de 
beoefening van medezeggenschap verder 
te stimuleren en te verdiepen. Door middel 
van bedrijvenwerk kan daaraan worden 
bijgedragen. Dat bedrijvenwerk moet dan 
wel gericht zijn op de mens in het bedrijf en 
niet op de bond in het bedrijf.
Bij toenemende emancipatie zal de vakbe
weging meer over moeten laten aan de 
mondige bedrijfsgenoot. De vakbeweging 
is géén doel maar middel. Historisch bezien 
heeft zij voor een groot deel een plaats
vervangende functie. Toenemende sociale- 
en rechtszekerheid zowel als toenemende 
beleving van mondigheid en medezeggen
schap doen die functie afnemen. Dat is geen 
verlies maar winst. De gevolgen daarvan 
zal de vakbeweging in haar houding en be
leid voor de toekomst moeten verwerken. 
Hier liggen mogelijkheden om meer ener
gie en kosten in begeleiding, scholing en 
vorming te investeren.

WERKGELEGENHEID
Intussen gaat het leven met zijn dagelijkse 
problemen en zorgen voort. Het is in ze
kere zin eenvoudig beschouwingen te hou
den oveF wat is en hoe het moet worden. 
Het beleid zoals dat in de concrete werke
lijkheid van elke dag moet worden gevoerd 
stelt zijn eigen eisen, die mede worden be
paald door feiten en omstandigheden. In 
die situatie verkeren we ook nationaal eco
nomisch gezien.
De problemen met betrekking tot de werk
gelegenheid behoren helaas nog niet tot het 
verleden. Het is zelfs de vraag of er nog nipt 
meer maatregelen moeten worden geno
men om de werkgelegenheid te bevorde
ren. Deze vraag Memt te sterker gelet op 
het strukturele karakter van de werkloos
heid zoals die onder andere tot uiting komt 
in de nota’s van de regering en in het Cen
traal Economisch Plan 1975. Daaruit blijkt 
dat de arbeidsmarkt te maken heeft met 
een aantal strukturele onevenwichtighe
den. Bedoelde onevenwichtigheden heb
ben betrekking op: de ontwikkeling van de 
verhouding tussen beroepsbevolking en 
het aantal arbeidsplaatsen in zijn totaliteit; 
de ontwikkeling tussen de verschillende 
sectoren en beroepsgroepen; de verschUlen 
in ontwikkeling van de werkgelegenheid 
tussen de regio’s; de verhouding tussen de 
scholing van de beroepsbevolking en de 
aangeboden arbeid; hét verschil in kansen 
op het bezetten van een arbeidsplaats tus
sen de verschillende leeftijdscategorieën. 
Voor de vermindering van die onevenwich
tigheden alsmede voor de bevordering van 
de werkgelegenheid in het algemeen zijn 
aanvullende beleidsmaatregelen denkbaar 
waarvan ik er enige wU noemen. 
Vervanging van investeringsaftrek, ver
vroegde afschrijving etc. door loonkosten
subsidies en gerichte investeringssubsidies 
voor zwakke sectoren, zwakke regio’s en 
voor groepen, die een zwakke positie op de 
arbeidsmarkt innemen.
Uitbreiding van de mogelijkheden tot 
werktijdverkorting tot die gevallen waarin 
bedrijven of bedrijfstakken naar een lager 
evenwichtsniveau moeten toegroeien met 
daarbij een plan hoe de dalende afzet en de 
verhezen zuUen worden opgevangen bin
nen de bedrijfstak.
Sterke coördinatie binnen een bepaalde 
bedrijfstak van de investeringen en vergro
ting van de mogelijkheid tot nieuwe initia
tieven, die niet door één individueel bedrijf 
genomen kunnen worden.
Meer informatie van de bedrijven aan 
overheid en werknemersorganisaties in het 
algemeen, maar vooral als er knelpunten 
zijn.
Tevens is meer toekomstgerichte informa
tie nodig. Bij het bereiken van bepaalde 
kritische grenzen dienen de ondernemin
gen dit te melden. Met het ontwerp van wet 
melding omvangrijk ontslag is hiermee een 
eerste stap gezet.
Verlaging van het bedrag aan investerin
gen, waarvoor een premie van de overheid 
wordt gegeven ten behoeve van kleinere 
ondernemingen.
Subsidieregelingen voor de verplaatsing 
van particuliere bedrijven naar zwakke re
gio’s.
Verruiming van de werkgelegenheid door 
het uitbreiden van alternatieve energie
bronnen zoals installaties voor zonne- en 
windenergie, maar ook voor fundamenteel 
onderzoek naar nieuwe energiebronnen.. 
Bij de bestrijding van de werkloosheid 
wordt ook vervroegde pensionering door 
het kabinet als één van de maatregelen ge
noemd.
Een dergelijke maatregel, die van groot be

lang kan zijn, heeft verschillende aspecten 
en is daarom diepgaande studie en uit
voerig overleg waard.
Of vervroegde pensionering zal kunnen 
plaatsvinden is in elk geval mede afhanke- 
hjk van andere verlangens en wenselijkhe
den. Dit betekent dat het bepalen van prio
riteiten ook ten aanzien daarvan noodzake
lijk is. Gelet op de zeer beperkte ruimte tot 
uitbreiding van de collectieve sector zullen 
we er verstandig aan doen, juist waar het 
een zo gevoelig punt als vervroegde pen
sionering betreft, geen verwachtingen te 
wekken en de zaak nuchter te benaderen. 
Wat de ontwikkeling van de kosten van de 
sociale verzekering betreft is het wachten 
op een programmeringsadvies van de 
Commissie Sociale Verzekering van de 
SER. Mede op basis daarvan en rekening 
houdend met de vooruitzichten omtrent de 
ontwikkeling van het nationaal inkomen 
zullen we onze keuze ten aanzien van het 
te voeren beleid moeten bepalen.
Voor een goede ontwikkeling van onze 
maatschappij is het van belang dat de 
stijging van de arbeidskosten zo goed mo
gelijk in de hand wordt gehouden. Het is 
duidelijk dat dit ook een gunstige uitwer
king kan hebben op de werkgelegenheid. 
Voorzover bij arbeidskosten ook wordt ge
dacht aan loonkosten is voor een begelei
ding daarvan een duidelijk inkomensbeleid 
noodzakelijk. Dit beleid zal in relatie die 
nen te staan tot de verantwoordelijkheid 
die we met elkaar hebben te dragen voor de 
verdere ontwikkeling van het bedrijfsle
ven. Daarin past principieel een regeling tot 
vermogensaanwasdeling, waarmee het ka
binet kennelijk een bescheiden begin wil 
maken.
Of en in hoeverre er in de naaste toekomst 
gezamenlijk richting kan worden gegeven 
aan de sociaal-economische ontwikkeling is 
afhankelijk van de houding van de partners 
en van de economische mogelijkheden.

MAATSCHAPPELUK AKKOORD
Enkele maanden geleden hield de voorzit
ter van het VNO, de heer Van Veen, een 
pleidooi voor een maatschappelijk ak
koord. Dat zou een akkoord voor langere 
termijn moeten zijn over de plaats, de func
tie en de bijdrage van de onderneming in de 
‘samenleving van morgen.
Het CNV is in principe graag bereid daar
aan mee te doen.
Eenbreed overleg over de hoofdlijnen voor 
de inrichting van het maatschappelijk leven 
is inderdaad dringend gewenst. Er is een 
complex van problemen dat om oplossing 
vraagt. Dat zijn deels oude problemen van 
de verdeling van werkgelegenheid, zeg
genschap, inkomen en bezit en anderdeels 
de nieuwe problemen van grondstoffen, in
ternationale arbeidsverdeling en milieu.
Al deze problemen samen stellen ons voor 
een enorm zware taak - ingewikkelder en 
meer omvattend dan de taak waarvoor re
gering en bedrijfsleven zich bij de na
oorlogse wederopbouw zagen gesteld.
In 1945 was het probleem duidelijk en wees 
de weg, waarlangs de moeilijkheden moes
ten worden opgelost, zich vrijwel vanzelf. 
In onderlinge samenwerking hebben we die 
weg gevolgd en tot een goed einde ge
bracht.
Diezelfde bereidheid om samen aan te 
pakken is nu nog meer nodig dan toen. 
Overleg over de toekomstige ontwikkeling 
zal alleen kans van slagen hebben als we 
gezamenlijk duidelijk vaststellen wat de 
grote knelpunten zijn en vervolgens daar
voor gezamenlijk oplossingen gaan zoe
ken.
Dit vergt de bereidheid om nieuwe doel
stellingen te formuleren en nieuwe hoofd
lijnen vast te stellen. Daarbij zal de bedoe- 
Mng voorop moeten staan om de maat
schappij zo in te richten dat alle groeperin
gen goed tot hun recht kunnen komen. Met 
andere woorden: we zullen gezamenlijk 
moeten streven naar een werkelijk mens
waardig bestaan voor iedereen.
Het behoort tot de taak van het CNV zich 
met de toekomst bezig te houden. Dit kan 
er gemakkelijk toe leiden dat de indruk 
ontstaat als zouden we geen oog hebben 
voor wat goed is en positieve waardering 
verdient. Die positieve waardering is er wat 
ons betreft wel.
Wij rekenen ons dan ook niet tot de mensen 
uit het verhaal van Andersen over „de 
spiegel en de scherven” die een scherfje in 
hun oog hebben waardoor zij alles zwart 
zien en alleen maar oog hebben voor de 
negatieve kanten van het leven.
Maar er valt nog heel wat te veranderen en 
te vernieuwen. Daarom mag van het CNV 
worden verwacht dat het zich ook verder 
zal inzetten voor een samenleving waarin 
gerechtigheid en naastenliefde geen woor
den maar werkelijkheden zijn. En ik heb 
getracht om bij de opening van deze alge
mene vergadering iets aan te geven van de 
beziehng die nodig is en van het werk dat 
'ons te doen staat.
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Beleidsnota goederenvervoer naar
Tweede Kamer
Het goederenvervoer is van vitaal belang voor onze samenleving. Het vormt een onmis
bare schakel tussen de verschillende onderdelen van het produktieproces en tussen de 
producent en de consument. Het waarborgen van voldoende goederenvervoer tegen de 
laagste maatschappelijke kosten is dan ook het voornaamste doel van het regeringsbeleid 
in die sector. Dit blijlrt duidelijk uit de Beleidsnota Goederenvervoer die staatssecretaris 
M. H. M. van Hulten (Verkeer en Waterstaat) donderdag namens de regering heeft 
aangeboden aan de Tweede Kamer. De nota houdt zich bezig met het beroepsgoederen- 
vervoer over de weg, het beroepsgoederenvervoer per binnenschip en het goederen
vervoer per spoor. Bij de opstelling ervan heeft dr. Van Hulten zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de reacties op zijn in 1974 verschenen discussienota „Vervoer. . .  kan ’t 
verkeren?”.

Bij de opbouw van het goederenvervoer 
zoals we dat nu kennen, heeft de indivi
duele onderneming een zeer belangrijke rol 
gespeeld en de overheid zal ervoor moeten 
zorgen dat de in de ondernemingen aanwe
zige kennis, kunde en vindingrijkheid ook 
in de toekomst zo goed mogelijk kunnen 
worden benut. Aan de andere kant blijkt 
dat het goederenvervoer op verschillende 
punten in botsing komt met in ons land 
aanvaarde sociale en algemeen maat
schappelijke eisen. De overheid zal moeten 
proberen deze conflicten weg te nemen. In 
de beleidsnota worden deze en andere pro
blemen bij het vervoer aan de orde gesteld. 
Onder meer de ongunstige arbeids-, 
rentabiliteits- en inkomenssituatie in het 
weg- en watervervoer en de moeilijke posi
tie van het goederenvervoer per spoor na 
het wegvallen van het kolentransport. Ver
der de sociale verhoudingen in het 
goederenvervoer, het energieverbruik en 
de gevolgen van het vervoer voor het mi
lieu.
Dr. Van Hulten vindt dat economisch en 
sociaal goed geleide vervoeronder- 
nemingen rendabel moeten kunnen wer
ken. Ze moeten voldoende bedrijfswinst 
kunnen behalen om voortzetting en ont
wikkeling van de onderneming mogelijk te 
maken. Als dit de kwaliteit en de rentabili
teit ten goede komt moet de overheid de 
samenwerking tussen ondernemingen sti
muleren. De vervoerscapaciteit moet zo
wel in haar geheel als per vervoertak, per 
deelmarkt en per onderneming zo goed 
mogelijk worden benut. Ook de wegen 
waarlangs het vervoer plaatsheeft, moeten 
zo goed mogelijk worden gebruikt.
De staatssecretaris wU goede arbeids
voorwaarden bevorderen. Werknemers in 
het vervoer moeten een loon kunnen ont
vangen dat vergelijkbaar is met de beloning 
in andere bedrijfstakken. Een aanvaard
baar loon moet kunnen worden verdiend in 
een normale 40-urige werkweek. Het 
beloningssysteem moet niet zo zijn dat het 
ontduiken van wettelijke voorschriften en 
CAO-bepalingen in de hand werkt. De 
overheid moet de naleving bevorderen van 
de bestaande bepalingen op het gébied van 
medezeggenschap en inspraak van de 
werknemers.
Staatssecretaris Van Hulten wijst er in zijn 
beleidsnota ook op dat men niet alleen 
moet letten op de belangen van de 
vervoerbranche en de daarin werkzame 
mensen. Men moet tevens rekening houden 
met de maatschappelijke gevolgen van het 
goederenvervoer. Een onbeperkte econo
mische groei kan namelijk nadelen met zich 
meebrengen die de voordelen dreigen te 
overtreffen. Bovendien moet bij het ver
voer meer rekening worden gehouden met 
de relatieve schaarste aan energie en 
grondstoffen. De belasting van het milieu 
en het beslag op de schaarse ruimte in ons 
land moeten zoveel mogelijk worden be-. 
perkt. Daarbij dient men uit te zijn op een 
zo groot mogelijke veiligheid voor ver
voerders en andere deelnemers aan het 
verkeer.
In de beleidsnota geeft de heer Van Hulten 
tal van maatregelen aan die ten behoeve 
van het goederenvervoer genomen moeten 
worden. Daarbij zijn maatregelen die op 
korte termijn kunnen worden door
gevoerd. Er zijn ook maatregelen die pas 
later kunnen worden gerealiseerd, bijvoor
beeld omdat uitvoering op dit moment tot 
ernstige verstoringen van het goederen
vervoer zou leiden. De staatssecretaris 
vindt dat ook provincies en gemeenten in 
hun streek- en bestemmingsplannen meer 
aandacht moeten schenken aan het 
goederenvervoer. Verkeers- en vervoers
plannen moeten bijvoorbeeld worden ge
koppeld aan de ligging van industrieter
reinen.
Voor de bescherming van het milieu, dat 
overigens meer wordt aangetast door de 
personenauto dan door de vrachtauto, 
worden ook nu al maatregelen genomen.

Zo wordt bij de aanleg van wegen veel 
aandacht besteed aan de voorkóming van 
geluidshinder. De regering streeft sterk 
naar vergroting van de verkeersveiligheid. 
Verder wil men proberen om steden en 
dorpen zoveel mogelijk te ontlasten van 
zwaar wegvervoer en spdorhinder. Verbo
den komen alleen aan de orde wanneer 
bepaalde soorten goederenvervoer onder 
alle omstandigheden ongewenst zijn.
De Europese Commissie heeft voorgesteld 
een gemeenschappelijk heffingenstelsel in 
te voeren voor het gebruik van de 
verkeerswegen. Dit gaat er vanuit dat de 
kosten van aanleg en onderhoud, van con
gestie, milieubederf en ongevallen moeten 
worden toegerekend aan de vervoer
middelen naar de mate waarin zij van de, 
land-, water- en spoorwegen gebruik ma
ken. Als de invoering van dit stelsel op 1 
januari 1977 nog op zich laat wachten, wil 
staatssecretaris Van Hulten onderzoeken 
of alvast een soortgelijk, nationaal 
heffingenstelsel kan worden ingevoerd. 
Het stelsel beoogt ook bij te dragen tot een 
gelijkmaking van de onderlinge concur
rentiepositie van de drie vervoer- 
technieken.

DE SPOORWiEGEN
De staatssecretaris vindt niet dat een van de 
drie vervoertakken uit maatschappelijk 
oogpunt zoveel gunstiger functioneert dan 
de andere dat actieve stimulering door de 
overheid gerechtvaardigd is. Wel zal de 
overheid, als beheerder van de Neder
landse Spoorwegen, binnen de grenzen van 
het marktmechanisme, het nodige blijven 
doen om de marktpositie van de NS in het 
goederenvervoer te versterken. Totdat 
meer inzicht is verkregen in het effect van 
het gehele pakket maatregelen voor de drie 
vervoertakken zal de overheid garant moe
ten staan voor de voortzetting van het 
goederenvervoer per spoor. De regering 
zal ook de oude NS-verliezen ovememen. 
Ze streeft er echter naar te bereiken dat het 
goederenvervoer per spoor uiterlijk in 
1980 zijn eigen kosten dekt. Er zal op wor
den gelet dat de NS niet een bevoorrechte 
positie gaat innemen ten opzichte van de 
andere vervoertakken.- 
De staatssecretaris zal een werkgroep in
stellen die gaat onderzoeken of een nieuw 
systeem van binnenlands gecombineerd 
weg/railvervoer op lange afstand mogelijk 
is. De werkgroep zal bestaan uit vertegen
woordigers van de overheid, de spoorwe
gen en wegvervoerondememingen. O p, 
internationaal vlak zal de overheid 
samenwerking tussen NS en andere 
spoorwegondernemingen stimuleren. Ook 
de mogelijkheid van internationaal 
gecombineerd weg/raüvervoer zal verder 
worden bekeken.

VERGUNNINGENSTELSEL EN 
CAPACITEITSBEHEERSING
Uit de beleidsnota blijkt dat het ver
gunningenstelsel, dat is geregeld in de Wet 
Autovervoer Goederen en de Wet 
Goederenvervoer Binnenscheepvaart, 
voorlopig wordt gehandhaafd. Wel zal bij 
de vergunningverlening voortaan ook de 
totale binnenlandse vervoerbehoefte voor 
de drie vervoertakken in aanmerking wor
den genomen. Daarom zal bij het aanvra
gen van een vergunning worden nagegaan 
of er sprake is van nieuw vervoer dan wel 
van vervoer dat van andere vervoertakken 
afkomstig is. In dit laatste geval zal een 
vergunning pas wordén verleend als het 
vervoer goedkoper of beter kan worden 
uitgevoerd. Verder zal bij de vergunning
verlening ook worden gelet op de naleving 
van voorschriften op sociaal gebied en op 
het terrein van de verkeersveiligheid. 
Staatssecretaris Van Hulten wil komen tot 
een strakker, slagvaardiger en meer op de 
toekomst gericht vergunningenbeleid. Het 
zal moeten bijdragen tot een evenwichtige 
vraag-aanbodverhouding binnen de

vervoertakken en tot een economisch en 
sociaal verantwoorde situatie binnen de 
ondernemingen. Met het oog daarop wordt 
een „indicatief structureel tonnageniveau” 
voorgesteld. Dit zal een richtlijn vormen 
voor de in een bepaald tijdvak af te geven 
vergunningen. Op die manier kan steeds 
worden bekeken of er overcapaciteit dreigt 
te ontstaan.
De Commissie Vervoervergunningén gaat 
in de loop van 1975 een geautomatiseerd 
systeem invoeren. In verband daarmee zul
len er voor het goederenvervoer over de 
weg en in een later stadium ook voor de 
binnenvaart nieuwe administratievoor- 
schriften komen.

BEROEPSGOEDERENVERVOER 
OVER DE WEG
De staatssecretaris is van mening dat een 
goede en gecontroleerde capaciteits- 
beheersing de toestand in het wegvervoer 
kan verbeteren. Omdat er nu een over
capaciteit is in het ongeregeld wegvervoer, 
is een gedeeltelijke tonnagestop afgekon- 
digd. In een periode van vertraagde eco
nomische groei is- dat niet voldoende en 
daarom wil dr. Van Hulten de mogelijkheid 
om laadvermogen aan de vervoermarkt te 
onttrekken verruimen. Momenteel kan dit 
alleen bij verlenging van de vergunning, 
dat is eens in de tien jaar. Het besluit om de 
geldigheidsduur tot vijf jaar terug te bren
gen zou al verbetering kunnen brengen. 
Onderzocht zal worden of de stichting van 
vervoerscentra voor het ongeregeld ver
voer kan leiden tot een betere benutting 
van de capaciteit. Samenwerking met de 
spoorwegen zal worden aangemoedigd. Bij 
de vergunningverlening voor internatio
naal wegvervoer wü de staatssecretaris 
komen tot meer overeenstemming tussen 
de beoordeling van de Commissie 
Vervoervergunningen en de NIWO. 
Voortaan zal bij vergimningaanvragen ook 
rekening moeten worden gehouden met de 
financiële stabiliteit van de onder
nemingen.
Dr. Van Hulten wil meer controle op het 
eigen vervoer omdat een retourrit soms 
wordt misbruikt voor het doen van be
roepsvervoer. Ook de andere controles zul
len worden verscherpt. Er zal meer moeten 
worden gelet op overbelading, de regeling 
voorrij-, arbeids- en rusttijden, geluidshin
der, luchtverontreiniging en watervervui
ling, het onderhoud van de wagen, de 
maximumsnelheden, de vergunningbewij- 
zen en ritmachtigingen en de tariefvoor- 
schriften. Om deze betere controle moge
lijk te maken is het nodig de Rijksverkeers- 

■ inspecties uit te breiden. Ook politie, dou
ane en andere diensten zullen waar moge- 
Mjk meer gaan controleren.
Met het oog op een betere controle van de 
CAO-bepalingen zullen het rijtijdenboekje 
en/of tachograaf de basis moeten vormen 
van de loonadministratie. Voor een aantal 
nog niet aangewezen categorieën voertui
gen zal de tachograaf vervroegd worden 
voorgeschreven.
Staatssecretaris Van Hulten streeft ernaar 
vóór 1 januari 1976 een herziene Rijtij
denwet en een nieuw Rijtijdenbesluit te.la- 
ten ingaan. Premies die de verkeersveilig
heid in gevaar kunnen brengen, worden 
verboden. Dit zijn onder andere de premies 
voor aantallen afgelegde kilometers of 
hoeveelheden vervoerd gewicht. De staats
secretaris heeft de organisaties gevraagd te 
overwegen de vakbekwaamheidseisen uit 
te breiden, vooral voor het internationaal 
goederenvervoer over lange afstand. Ver
der streeft hij naar een verplichte medische 
keuring van vrachtwagenchauffeurs en 
voor de binnenvaart.
Dr. Van Hulten wil ook komen tot een ze
kere eigen aansprakelijkheid van de werk
nemers. Aan hen toe te rekenen overtre
dingen zouden moeten kunnen worden af
gedaan door een schikking met de politie. 
Wat betreft de medezeggenschap deelt de 
staatssecretaris mee dat bedrijven met 
meer dan honderd man personeel geen 
vrijstelling van een ondernemingsraad krij
gen op grond van een eventuele spreiding 
van onderdelen van de bedrijven. Dr. Van 
Hulten vindt dat moet worden onderzocht 
wat de gevolgen van de maatschappelijke 
ontwikkelingen zijn voor de toekomstige 
positie van de ondernemers.

DE BINNENSCHEEPVAART
Het beroepsgoederenvervoer te water

kampt met verscheidene moeilijkheden. 
Om deze vervoertak meer levenskansen te 
geven wil de staatssecretaris komen tot een 
sanering. Onder meer door de verwijdering 
van oude schepen en daarmee samenhan
gende sociale maatregelen voor de schip
pers. Na aanneming door het parlement 
kan op 1 januari 1976 een nieuwe Wet 
Sloopregeling Binnenvaart in werking tre
den. Gedurende een jaar na deze datum 
kunnen schippers zich aanmelden voor 
deze regeling. De oude Sloopregeling Bin
nenvaart 1968 zal dan vervalen op 31 de
cember 1976.
De staatssecretaris handhaaft het reeds 
door een vorige bewindsman ingediende 
voorstel tot afschaffing van de evenredige 
vrachtverdeling. Dit systeem trekt geen 
nieuw vervoer meer aan en biedt ook geen 
bescherming tegen vervoerverlies. Als mo
gelijk datum voor de afschaffing noemt dr. 
Van Hulten 1 oktober 1976, zodat het be
drijfsleven de tijd heeft om zich in te stellen 
op de nieuwe toestand. Dit mede in ver
band met de dan al in werking getreden 
nieuwe sloopregeling. Als overgangsmaat
regel kan er een ruimere mogelijkheid ko
men voor het afsluiten van langlopende 
contracten.
Met de invoering van de nieuwe slooprege
ling en de opheffing van de evenredige 
vrachtverdeling kan niet worden volstaan. 
Naast een betere samenwerking door de 
schippers hlijft een doelmatige capaciteits- 
beheersing onontbeerlijk. In de binnen
vaart zal het margetarief als gevolg van de 
afschaffing van de evenredige vrachtverde
ling vervallen. In plaats daarvan zal een 
referentietarief worden ingevoerd. 
Schippers die hun bedrijf willen beëindigen 
kunnen gebruik maken van de bestaande 
saneringsregelingen. Voor schippers van 58 
jaar en ouder met een schip van niet meer 
dan driehonderd ton, die in 1976 een aan
vraag doen voor bedrijfsbeëindiging, komt 
de inkomensgrens te vervallen. Deze voor
ziening kan verdwijnen wanneer de Wet 
Werkloosheidsvoorziening ook van toe
passing is op de zelfstandigen. Als met de 
beëindiging van het bedrijf ook het schip 
wordt gesloopt, kan worden bemiddeld bij 
het zoeken naar een woning aan de wal. De 
overgang van de bedrijfsbeëindigingshulp 
naar de voortgezette hulp in het kader van 
de Bijstandswet zal administratief worden 
vergemakkelijkt.
Voor de schippers die hun bedrijf voortzet
ten, kondigt staatssecretaris Van Hulten 
maatregelen aan ter verbetering van het 
kader waarbinnen de binnenvaart functio
neert. Dit onder meer via de in voorberei
ding zijnde Binnenschepenwet. Hij wil de 
schepen ingaande 1 januari 1977 eens in de 
vijf jaar laten keuren. Op diezelfde datum 
wil de staatssecretaris een verplicht vaar
bewijs voor de schippers invoeren. Voor 
hen die reeds als schipper varen, komt er 
een soepele overgangsregeling. Gewerkt 
wordt aan plannen voor een centrale regis
tratie van de Nederlandse binnenschepen. 
Momenteel houden diverse instanties zich 
met de registratie bezig, maar geen enkele 
hiervan beschikt over volledige informa
ties.
Per 1 januari 1977 komen er ook eisen voor 
de vakbekwaamheid en kredietwaardig
heid van binnenschippers. Ondernemers 
die kampen met een tekort aan eigen ver
mogen, kunnen gebruik maken van finan- 
cieringsregelingen. Omdat de hoge rente 
vaak een bezwaar is, gaat men na of het 
mogelijk is in de eerste jaren uitstel te ge
ven van het doen van aflossingen. Verder 
wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn 
om de investeringen in de biiinenvaart op 
meer directe wijze te stimuleren, waarbij 
tevens het capaciteitsaspect in beschou
wing zal worden genomen. De aanvraag
procedure voor een garantiekrediet zal zo
veel mogelijk vereenvoudigd worden. 
Vooral op financieel-economisch gebied 
vindt de staatssecretaris een betere voor
lichting noodzakelijk. Het ministerie van 
Economische Zaken zal het aantal consu
lenten voor het midden- en kleinbedrijf 
uitbreiden, waarvan ook de binnenvaart 
zal profiteren.
Vooral met het oog op de opheffing van de 
evenredige vrachtverdeling wü de staatsse
cretaris in samenwerking bij de ladingac- 
quisitie stimuleren. Wat de financiering van 
nieuwe projecten betreft zal het voorstel 
van het bedrijfsleven voor de oprichting 
van een zogenaamde binnenvaartpartici- 
patiemaatschappij worden bestudeerd.
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De financiële consequenties van alle maat
regelen voor de binnenvaart zijn betrekke
lijk gering. Voor de nieuwe sloopregeling 
werd al in 1968 een bedrag van ƒ 8 miljoen 
opgenomen in de begroting van Verkeer en 
Waterstaat. Een bedrag van ƒ 16 miljoen 
zal door het bedrijfsleven worden opge
bracht. De te zijner tijd in te voeren opleg- 
regeling wordt door het bedrijfsleven zelf

gefinancierd.
Staatssecretaris Van Hulten vindt dat de 
arbeidsomstandigheden in de binnenvaart 
moeten worden verbeterd. Daarom zal er 
een Wet bemannings- en vaartijdenrege- 
ling binnenvaart worden voorbereid. Om 
een beter inzicht te krijgen in de tegen
woordige toestand in de binnenvaart zullen 
diverse onderzoeken worden ingesteld.

Deze zullen betrekking hebben op de fac
toren die de toestroming van jeugdige 
werknemers belemmeren, de leeftijdsop
bouw van het personeel, de bestaande per- 
soneelsopbouw en de verwachte ontwikke
ling van personeelsopbouw en capaciteit, 
de toekomstverwachtingen voor het per
soneel en het welzijnsaspect in de binnen
vaart. Ook zal worden nagegaan hoe de

vakopleidingsmogelijkheden kunnen wor
den verbeterd.
Dr. Van Hulten is van mening dat het be
drijfsleven initiatieven moet ontplooien om 
de aantrekkelijkheid van het schippersbe
roep te vergroten. Regelmatiger werktijden 
en een zinvoUe vrijetijdsbesteding, met 
name aan boord, kunnen daartoe belang
rijk bijdragen.

Zo denk ik 
er over

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

DRUG........ NIET DOOR!

Zoals u weet is momenteel door de 
Regering een voorontwerp van wet bij 
de Tweede Kamer ingediend om de zoge
naamde softdrugs vrij te geven.
Dit voorontwerp is echter in strijd  met 
de internationale verdragen, die door 
Nederland zijn ondertekend. We zouden 
het eerste land in Europa zijn waar de 
softdrugs werden vrijgegeven. Desondanks 
vraagt de Regering de toestemming van 
het Parlement om dit plan te verwezen
lijken. Bij deze aktiviteit kreeg ze de steun 
van diverse organisaties, zelfs dermate 
dat het e r naar uitziet dat ze hierin succes 
zal hebben. Tenzij de Christenen in Ne
derland niet langer stilzwijgend toezien. 
Laten we toch niet het kalf willen gaan 
redden, nadat het verdronken is.
Nu al is één van de voornaamste doods
oorzaken onder jongeren in Amerika de 
verslaving aan soft- en harddrugs. In 
Amsterdam zijn al 5000 heroihegebrui- 
kers. Het verschrikkelijke daarvan is 
niet alleen dat ze parasiteren op de sa 
menleving, maar dat hun einde meestal 
een ellendige dood op zolderkamertjes 
en in kraakpanden is.
Het is bijna zeker dat het meeste nieuws 
omtrent deze slachtoffers niet bekend 
gemaakt wordt. Toch zijn dat bijna alle
maal jongens en meisjes geweest, die heel 
onschuldig begonnen zijn, met een enkel 
,,stickie” van hasj, maar later van kwaad 
tot erger vervielen en het ogenblik zijn 
gaan vervloeken, waarop ze eraan begon
nen waren. Kerk, school en maatschap
pij hadden veel duidelijker en bewogener 
op de gevaren van deze middelen moeten 
wijzen.
Minister Vorrink wekt ergens de indruk 
alsof de sofdrugs ongevaarlijk zouden 
zijn. Vandaar ook die eufemistische be
naming; softdrug.
In een getuigenis dat onlangs het licht 
zag, werd gesteld, dat én softdrugs èn 
harddrugs de ondergang kunnen bewer
ken. Over de hele wereld waarschuwen 
deskundigen tegen deze zgn. softdrugs. 
Een samenvatting van meer dan 2000 pu- 
blikaties werd uitgegeven door Horman en 
Fox (Drug Awareness, Key documents on 
LSD, marihuana and the drugculture 1970). 
Hun wetenschappelijke konklusie is, dat

marihuana een gevaarlijke stof is, ook 
al is alles nog niet bekend. Kort samen
gevat is het gevolg: een toestand als 
lethargie, sterk verminderd geestelijk en 
lichamelijk prestatievermogen, verwaar
lozing van zichzelf en zijn omgeving, 
verlies van morele normen. Na stoppen 
van gebruik blijven de kwade gevolgen nog 
jaren lang.
In het omstreden wetsontwerp blijven 
weliswaar de zgn. harddrugs verboden, 
maar dit heeft weinig zin als de soft
drugs worden vrijgegeven. Men heeft dan 
de weg geplaveid naar de harddrugs, om
dat de weg daarheen loopt via de soft
drugs. Argumenten als zou door de le
galisering de crim inaliteit afnemen zijn 
dubieus, want onderwereld en dealers zul
len dan misschienhun werkterrein verleg
gen naar de harddrugs. 
iRtegêndeel de crim inaliteit neemt toe, nu 
al trekken vele onderwereldfiguren, door 
het toegeeflijke beleid van de overheid, 
naar Amsterdam.
Deze stad wordt steeds meer een stad 
van misdaad. Niet alleen omdat verslaaf
den aan pep- en roesmiddelen vaak rovend 
en stelend aan geld moeten komen, maar 
ook omdat heroïnehandel woekerwinsten 
oplevert, terwijl het risico betrekkelijk 
gering is. Het grootste risico wordt nog 
genoemd door het vermoorden van gang
sters  door ,,kollega’s ” , wanneer men 
weet dat deze heroïne e.d. ïn voorraad 
hebben.
De politie staat vaak machteloos. 
Legalisering is niet de oplossing, maar een 
slapheid waarvoor men later de rekening 
gepresenteerd krijgt.
Eén van de vele deskundigen: Dr. O. J. 
Braenden, direkteur van het narcotica- 
laboratorium van de V.S. getuigde in 1973 
voor een commissie: ,,Onder de op dit 
terrein  werkzame deskundigen lijkt de 
mening algemeen dat cannabis (hashïsh 
en marihuana) gevaarlijk is. Naar mijn 
mening lijkt het dat, naarmate er meer 
wetenschappelijke feiten over cannabis 
ontdekt worden, men zich meer van de 
potentiële gevaren ervan bewust wordt” . 
De rekening, die latere regeringen en 
generaties aangeboden krijgen is, het 
bijna onoplosbare probleem van de tien-, 
misschien wel honderdduizenden verslaaf
den aan de vele soorten verdovende mid

delen. Ze zijn bijna onoplosbaar, omdat;
1. verslaafden uit eigen kracht er moeilijk 
van loskomen, ze zijn a.h.w. in de klauwen 
van duivelse machten.
2. ook het percentage genezen patiënten 
die de ontwenningsklinieken verlaten, is 
zeer laag 5 a 10 %.
De kosten van deze klinieken zijn echter 
krankzinnig hoog. Er komt een periode 
dat de bedragen, die aan de verslaafden 
ten koste worden gelegd, in de milliarden 
guldens gaan lopen. De politie moet de 
misdaad bestrijden, die onherroepelijk 
met verslaving gepaard gaat. De zieken
huizen worden opgescheept met patiënten 
die door hun verminderde lichamelijke en 
geestelijke weerstand, bijzonder vatbaar 
zijn voor allerlei ziektes. De sociale 
diensten, die de verslaafde patiënten en 
eventueel hun gezinnen moeten onder
houden.^ De klinieken en tehuizen, die 
de verslaafde ,,wrakken” moeten op
vangen en zelfs, wanneer ze e r van af 
zijn, hun leven lang moeten begeleiden. 
Omdat we overtuigd zijn van de ramp
zalige gevolgen, die legalisering m.a.w. 
het vrij geven van softdrugs, zal hebben 
voor de samenleving en in het bijzonder 
voor de meest kwetsbare en labiele groe
pen hiervan, is e r een stichting gevormd, 
,,Christelijke Drugsbestrijding” geheten. 
Zij verzet zich tegen de vrije handel 
en gebruik van soft- en harddrugs. De 
woordvoerder is Ds. W. Jurg te Balk
brug, die wetenschappelijk en ook uit e r 
varing bij een consultatiebureau voor 
Alkoholisme en Drugsverslaving, weet 
waar hij het over heeft.
Er zijn enkele organisaties, die m etter- 

'daad de drugsverslaafden helpen met een 
evangelische bewogenheid en in de kracht 
van Gods Geest. Dit zijn o.a. Teen Chul- 
lenge (Haarlem en andere plaatsen). Ver
eniging Tot Heil des Volks te Amsterdam. 
Men leze het fascinerende boek van de 
direkteur J. J. Frinsel: Schapen over 
de Dam.
Onze eigen rekening is: Rabobank Balkbrug 
nr 3053.09.234t.n.v. Christelijke Drugsbe
strijding. Gironummer Rabobank 937.121. 
We hebben veel publiciteit gehad, we heb
ben kontakt met volksvertegenwoordigers, 
maar de velen willen we bereiken met 
folders over de nieuwste gegevens en 
gevaren betreffende de gebruikers van 
drugs. Veel voorstanders van druggebruik 
bevinden zich onder druggebruikers, die 
uiteraard met alle macht ontkennen, dat 
softdrugs gevaarlijk zijn. Dat besef komt 
meestal te laat. Het is eigenlijk onvoor
stelbaar, dat zoveel serieuze en ontwik
kelde mensen de gevaren van drugs ont
kennen of negeren, terwijl e r toch zoveel 
onheilsprofeten rondlopen.
Er is gelukkig een betere weg, die van 
Jezus en het is meer dan ooit zaak, 
dat ouders en andere opvoeders die weg 
kennen en ervan getuigen.
Laten we als Christenen ons dan zetten 
aan het ontwikkelen van één verantwoord 
alternatief. De Geest waait nog steeds.

A. Verkerk
Stichting Chr. Drugsbestrijding.

ENERGIEBEHOEFTE

Laatst was er een lezmg over dit on
derwerp. Uitgebreide gegevens kwamen 
te voorschijn en uitvoerig werd verteld, 
hoeveel brandstof we de laatste jaren 
op de wereld op maken. Verbruiken of 
verspillen, zo gezegd. Alles gepresen
teerd met grafieken met doorgetrokken 
lijnen voor de toekomst.
Da’s dan toch wel heel wat anders dan 
energiebehoefte. De titel van zo’n le
zing deed vermoeden, dat verteld zou 
worden, hoeveel brandstof we nou maar 
het beste op kunnen stoken; is dat nul, 
hetzelfde als voorheen, de helft daarvan 
of een veelvoud daarvan misschien? Dat 
werd niet verteld.

De minister van CRM maakte zich een 
tijd geleden bezorgd over ons gebrek 
aan beweging. Hij zal wat anders bedoeld 
hebben, dan dat we meer naar verre 
sportzalen moeten rijden (per auto).
Hoe groot is onze energiebehoefte dan 
wel? Bekend is in elk geval, dat bij 
velen van ons de benutting van eigen 
spierkracht, tot eigen schade, onvoldoen
de is en er een grootschalige omgeving 
is, die dat in de hand werkt. Het is daar
om toe te juichen, dat e r bij ons in de 
CHU gepleit wordt voor kleinschaligheid 
en kleinere leefgemeenschappen.
Voor het warm houden van onze woningen 
en gebouwen, is het ook niet zo nood
zakelijk om veel brandstof op te sto
ken en hiermee het heelal mede te ver
warmen. Goede isolatietechnieken zijn 
hiervoor tegenwoordig. Straatveriichting 
hoeft ook niet zo fel en langdurig als 
thans. Te veellichtheeftookz’nschadelij- 
ke neveneffekten. Zo zijn er meer voor
beelden. Energiebehoefte is echt wat an
ders dan het huidige verbruik.

Ing. Hendrik Venema, 
Utrecht.

CDA-CONGRES

Uit het CH-ledencontactblad ,,De Neder
lander” van 23 mei j.1. vernamen wij, 
dat het eerste CDA-congres op 23 augus
tus in Den Haag een feit zal zijn. Wij 
kijken met spanning naar die datum uit. 
Tot onze niet geringe verbazing echter la 
zen wij, dat de ,,toegansprijs voor be
langstellenden” , op zich o.i. reeds een 
unicum, maar liefst f l5 ,-  zal bedra
gen. Wij zijn bijzonder benieuwd naar uw 
motivatié om tot een dergelijke m aatre
gel over te gaan.
Wij kunnen ons voorstellen dat een ieder, 
die op plaatselijk, regionaal en provin
ciaal gebied met de totstandkoming van het 
CDA te maken heeft, gaarne op dit con
gres aanwezig zal zijn, terwijl iedere 
christen-democraat volgens ons het recht 
dient te hebben gratis (zoals gebruikelijk) 
bijeenkomsten van het hoogste orgaan van 
zijn partij mee te kunnen maken.

A. W. D. Sonneveld, 
sekretaris, 

CDA-comité, Schiedam.

Europese Unie van Jonge Christen-Democraten
De Commissie ,,Europese integratie” van 
de EUJCD heeft onlangs tijdens haar 
bijeenkomst in Luxemburg de politieke 
situatie in Europa, alsmede de mogelijk
heid voor de totstandbrenging van een 
Europese Unie aan een onderzoek onder
worpen.
De jonge Christen-democraten

- hebben met belangstelling kennis geno
men van de positieve resultaten van de 
Parijse Topconferentie van 9 en 10 de
cember 1974, alsmede van de zitting van 
de Europese Raad op 10 en 11 maart 
1975 in Dublin,
- hebben de institutionele ontwikkeling, 
waartoe in Parijs was besloten en die in 
Dublin op de proef is gesteld, aandach
tig bestudeerd, alsmede de waarschijn
lijke gevolgen van deze ontwikkeling voor 
de opbouw van Europa,
- wijzen erop dat er op moet worden toe
gezien dat deze institutionalisering van de 
topconferenties niet leidt tot een v ers te r
king van het intergouvernementele ka
rakter van de Europese samenwerking.

- achten het desalniettemin positief dat 
de regeringsleiders zich op de bijeen
komst in Dublin voor het eerst aan de 
communautaire procedures hebben onder
worpen door ,,in het kader van de Raad” 
bijeen te komen,
- zijn van oordeel van de Europese Raad 
zich tot een doeltreffend en dynamisch 
besluitvormingsorgaan kan ontwikkelen, 
indien deze ontwikkeling zich voortzet 
en wordt uitgebreid. De regeringsleiders, 
die drie keer per jaar in het kader van de 
Raad bijeenkomen, zullen aan de politieke 
wil nog meer uidrukking kunnen geven 
indien zij de uit de communautaire inte
gratie voortvloeiende verplichtingen nog 
duidelijker aanvaarden, d.w.z. het recht 
van de Commissie om voorstellen te doen 
volledig respecteren, de bevoegdheden van 
het Europese Parlement uitbreiden en 
opnieuw de in de Verdragen vastgestelde 
stemprocedures in acht nemen,

- wijzen op de noodzaak de politieke sa 
menwerking in te passen in het commu
nautaire kader.

- zijn van oordeel dat een dergelijke ont
wikkeling, aangevuld door algemene recht
streekse verkiezingen voor het Europese 
Parlement in 1978 en door een aanzien
lijke uitbreiding van zijn wetgevende be
voegdheden, de nodige voorwaarden zou 
scheppen om in 1980 de Europese Unie op 
te richten.
De Commissie , ,Europese integratie” van 
de EUJCD, dezer dagen in Luxemburg 
bijeen,

- is verheugd over het feit dat de Com
missie de Raad op 26 februari j.1. een ge
wijzigd voorstel heeft voorgelegd voor 
de oprichting van een Europees forum 
voor de jeugd;
- is verheugd over het feit dat de Com
missie het, overeenkomstig de wens van 
het Parlement, noodzakelijk heeft geacht 
dit forum raadgevende bevoegdheid te 
verlenen, alsmede het recht op eigen ini
tiatief aan de Europese instellingen ad
viezen inzake alle jeugdvraagstukkenuitte 
brengen;
- stelt met voldoening vast dat de v er

schillende stromingen onder de jeugd dank 
zij de raadgevende bevoegdheden van het 
forum hun mening naar voren zullen kun
nen brengen;
- vraagt met klem dat de Raad van Minis
te rs  spoedig een besluit neemt met inacht
neming van elk van de in dit voorstel 
neergelegde beginselen;
- herinnert e r in dit verband aan dat de 
opneming van een krediet van 100.000 r.e. 
in de begroting van de Europese Gemeen
schappen voor 1975 de Raad zou moeten 
verplichten de oprichting van het forum 
nog dit jaar mogelijk te maken;
.- hoopt dat het bestaan van dit forum 
de jeugd meer bewust zal maken van de 
noodzaak zich op Europees niveau te o r
ganiseren en spreekt de wens uit dat het 
forum zal worden betrokken bij het beheer 
van een Europees jeugdfonds, als essen
tieel instrument voor de verwezenlijking 
van deze doelstellingen;
- hoopt bovendien dat het forum zal zo r
gen voor de noodzakelijke coördinatie 
tussen'de communautaire instellingen en 
de jeugdbewegingen.
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W e rk g ro e p  g a a t a rc h ite k te n w e t o n tw e rp e n

De Christen-Democraten 

voor sociale vooruilgang in een

Verenigd Europa.

door Hans A. Lücker Lid Christen-Democratische 

fractie Europees parlement

Het sociaal beleid heeft een zeer speci
fieke betekenis. Nagenoeg elke beleids
beslissing omvat sociale aspecten. Een 
democratie bestaat niet alleen uit instel
lingen, zij moet veeleer, in de zin van een 
,,open maatschappij” , alle materiele en 
sociale hinderpalen afbouwen die een vol
ledige deelneming van de burger aan de 
samenleving in de weg staan.
De Europese christen-democraten zijn er 
trots op, vurige promotoren op dit gebied 
te zijn.
Reeds lang voor de oprichting van de Ge
meenschappelijke Markt hebben zij hun 
beginselen nopens een economisch- en 
sociaal beleid op Europees vlak vastge- 
l^ d  op grond van de christelijk-sociale 
gedachte dat de mens prim eert op de 
economie.
De christen-democraten verzochten de 
landen van Europa hun beleid te harmoni
seren om aan de Europese burgers recht
vaardigheid en gelijke kansen te kunnen 
waarborgen. Zij kantten zich energiek 
tegen iedere onderdrukking van de mens 
en eisten economische structuren die voor 
het individu een menswaardiger bestaan 
mogelijk moesten maken.
In 1950 in Sorrento, kwamen de christe
lijke partijen in Europa op voor het vrije 
verkeer van werknemers, de harmonisatie 
van de lonen op grond van Europese 
c.a.o.’s, volledige werkgelegenheid en so
ciale rechtvaardigheid, betere levenskwa
liteit en gelijke kansen, ten einde een 
evenwichtiger vooruitgang en een recht
vaardiger bezitsspreiding te garanderen. 
Het ,,sociaal aktieprogramma” dat de 
christen-democratische fractie met het 
rapport van haar afgevaardigde Girardin 
principieel accepteerde, is slechts een 
eerste stap naar een gemeenschappelijk 
sociaal beleid en naar een menselijker 
dimensie van de Gemeenschap.

Met het rapport Brugger waren de chris
ten-democraten op beslissende wijze be
trokken bij het opstellen van het statuut 
van de Europese naamloze vennootschap.

^  ^  >fc >fc

Een interdepartementale werkgroep gaat 
zich bezighouden met het ontwerpen van 
een wet te r bescherming van de titel 
van architect, van tuin- en landschaps
architect, van stedenbouwkundige en van 
binnenhuisarchitect. Hiertoe heeft de mi
nisterraad onlangs besloten. De werk
groep zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van zeven departementen. Zij kan zich 
hierbij mede baseren op het rapport, dat 
de Commissie Bescherming Architecten

titel in 1972 heeft uitgebracht. Dit rap
port heeft overigens uitsluitend betrekking 
op de titel van architect.
Aan bescherming van die titel bestaat 
in de architectenwerdeld reeds lang be
hoefte. De Bond van Nederlandse Archi
tecten stelde in 1948 een architecten re 
gister in. De ingeschrevenen - die geen 
lid van de BNA behoeven te zijn - zijn 
gebonden aan de erecode en aan tucht
rechtspraak.

Dit statuut verleent aan de werknemers 
op drie niveaus een doeltreffende verte
genwoordiging in de ondernemingen van de 
Gemeenschap, namelijk door een paritaire 
vertegenwoordiging van de belangen van 
de aandeelhouders en de werknemers in 
de raad van toezicht, door de oprichting 
van een specifiek orgaan van de werkne
mers, de Europese ondernemingsraad en 
door de deelneming van de werknemers 
aan het produktieve kapitaal in de onder
neming door de emissie van aandelen. ■ 
Tijdens de vergadering van april van het 
Europees Parlement werd het verslag van 
de christen-democratische rapporteur De 
Keersmaeker over de bescherming bij 
fusies van naamloze vennootschappen aan
genomen.
Dit verslag omvat normen met het oog op 
de bescherming van de werknemersbe- 
langen en voor de deelneming van de werk
nemers aan het besluitvormingsproces 
bij fusies, waarbij de relaties tussen on
dernemers en werknemers zich in het na
deel van deze laatsten zouden kunnen ont
wikkelen.
De christen-democraten moeten een op
lossing bieden voor de tegenstelling die 
ontstaat tussen de vooruitgang in een 
wereld die nu begint te wennen aan nieuwe 
dimensies en de eis naar meer recht
vaardigheid voor de enkeling. Wij moeten 
de rechtvaardigheid en de menselijke 
waardigheid veilig stellen zonder evenwel 
de vooruitgang af te wijzen.
Bij het begin van deze eeuw zei Alcide de 
Gasperi: ,, Vrienden, laten wij het socialis
me niet verachten, laten wij het socialis
me voor zijn door het economische leven 
op een sociale wijze te organiseren. Op 
elk gebied zijn wij beter dan de socialisten 
in staat de onrechtvaardigheid te bestrij
den en ons te verzetten tegen elke vorm 
van onderdrukking, omdat wij tot een 
godsdienst behoren die op rechtvaardigheid 
is gebaseerd” .
Dat is nu 60 jaar geleden! Deze opvatting 
is ook vandaag nog modern en ze helpt ons 
bij het oplossen van onze problemen.
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COMMENTAAR
Het aftreden van Glastra van Loon

Het debat over het aftreden van staatsse
cretaris Glastra van Loon heeft een onbe
vredigend verloop gehad.
Het kabinet heeft zich met de oplossing 
akkoord verklaard. De Kamer kon slechts 
napraten. Daarbij stelden KVP en ARP zich 
achter minister Van Agt op. PvdA, PPR en 
D’66 moesten zich hier - enigszins mok
kend en grommend - bij neerleggen. 
Diverse onduidelijkheden zijn echter blij
ven bestaan. In de achterliggende periode is 
door D’66 geschermd met de mededeling 
dat de voortzetting van het beleid Van 
Loon door hun vasthoudendheid, verze
kerd is en vastgelegd.

Minister Van Agt heeft echter in de Kamer 
en in „Den Haag Vandaag” gezegd dat op 
dit punt geen tegenstellingen bestonden. 
Het langdurig overleg over de tekst van zijn 
brief had betrekking op het feit dat hij op 
geen enkele wijze een formulering wenste 
waarbij de indruk werd gevestigd dat de 
ambtelijke staf in gebreke was gebleven. 
Naar buiten hebben de „linkse drie” de 
indruk gewekt dat in dit conflict de zielige 
Glastra van Loon, die gelijk heeft, het on
derspit heeft moeten delven tegenover de 
hautaine Van Agt en zijn collega ministers 
van KVP en ARP. Glastra van Loon, is vol
gens de „linkse drie” de man, die eindelijk 
eens orde op zaken heeft willen stellen in 
het gevangeniswezen.
Maar reeds veel eerder hadden - wat de 
CHU betreft - Piket in de senaat en Schol-

Een onbevredigend debat

ten in de Tweede Kamer, gewezen op de 
problemen rond het gevangeniswezen.
En aUe geschrijf en gepraat over de „zielige 
Glastra van Loon” neemt niet weg dat hij in 
diverse interviews - en niet alleen in Vrij 
Nederland - volop kritiek heeft geuit onder 
meer op de minister; zijn ambtsvoorgan
gers en het ambtelijk apparaat, waarbij en
kele hoge funktionarissen met name wer
den genoemd.
Deze interviews die plaats hadden - buiten 
voorkennis van de minister en tijdens zijn 
afwezigheid werden gepubliceerd, maken 
duidelijk dat Glastra van Loon zijn taak 
niet aankon. Daarbij schuift hij de verant
woordelijkheid voor zijn eigen falen met 
name af op de struktuur van het apparaat 
en op ambtenaren die zich niet verdedigen 
kunnen.
Zover de top van de ijsberg - namelijk de 
problematiek op justitie met Glastra van 
Loon - zichtbaar is geworden wordt duide
lijk dat Glastra van Loon teleurgesteld is 
geweest, en in zijn frustratie niet geschikte 
middelen heeft toegepast.
Daar komt bij dat het beleid van Glastra 
zowel in de Kamer - als in de pers, onder 
meer De Tijd van 31 mei - is geschetst als 
een beleid dat een uiterst zwakke indruk 
maakt. En deze opmerking heeft betrek
king op zijn hele ambtsterrein, inclusief 
kinderbescherming en grondwetszaken.
In deze spanningsverhouding - zowel naar 
de zijde van het departement als naar de 
zijde van het parlement - heeft Glastra van

Loon zich een typische representant van 
D’66 getoond.
Veel D’66’ers - kiezers zowel als politici - 
hebben zich de afgelopen jaren van de poli
tiek afgewend omdat zij teleurgesteld door 
het uitblijven van succes de strijd moe zijn. 
Het was eleganter geweest zowel tegen
over zijn collega’s in het kabinet, als tegen
over het parlement, wanneer Van Loon 
eerder uit eigen initiatief ontslag had ge
nomen. Hij heeft gezegd dat hij dit in het 
begin van het jaar al eens heeft overwogen. 
Met een dergelijke beslissing op een vroe
ger tijdstip had hij een zakelijke discussie 
over de reële problemen gediend.
Nu echter wekt Glastra van Loon de indruk 
dat hij in een laatste poging om de struktuur 
op Justitie en het politiek bestel te dwars
bomen heeft gegrepen naar een politiek 
wapen, waarbij door escalatie van conflic
ten en wrijvingen zakelijke problemen in 
de politieke sfeer worden gebracht en de 
relatie tussen de ,,linkse drie” en de 
christen-democraten in het kabinet op de 
proef wordt gesteld.

Nu is getracht door de „linkse drie” het 
ontslag te schuiven op de machtsdrang van 
vice premier Van Agt en zijn christen
democratische collega’s. Maar daartegen
over dient gesteld te worden dat het hele 
kabinet, derhalve ook de bewindslieden 
van PvdA, D’66 en PPR, zich akkoord heb
ben verklaard met het ontslag van Glastra 
van Loon.

In de Kamer - en daarbuiten - is door 
PvdA-fraktieleider Van Thijn geschermd 
met vage termen over „gebrek aan ver
trouwen; en geen positief vertrouwen maar 
ook geen politiek wantrouwen” .
De sfeer is daardoor vermoedelijk in het 
kabinet er niet beter op geworden. Gelet op 
het debat over de begroting van Justitie van 
vorig jaar is het de vraag of de gebeurtenis
sen fond Glastra van Loon geen voedings
bodem voor de „linkse drie” zullen vormen 
om het beleid van minister Van Agt uiterst 
kritisch te benaderen. Daarbij worden ze 
vermoedelijk - evenals vorig jaar bij de Jus
titiebegroting - op diverse onderdelen ge
steund door de VVD.
Bovendien is in dit debat de discussie over 
het gevangeniswezen verschoven naar een 
eerder toegezegde nota over dit onder
werp.
Overziet men het debat over het ontslag 
van Glastra van Loon dan vraagt men zich 
af of het hooghouden van de positie van 
D’66 in het kabinet, nadat de aanhang van 
deze partij bij de jongste verkiezingen voor 
Staten en gemeenteraden tot miniscule af
metingen was teruggebracht, een derge
lijke prestigeslag tussen de „linkse drie” en 
de christen-democratische deelnemers aan 
dit kabinet, waard is geweest.
Het reeds veelvuldig aangetaste prestige 
van het kabinet is er niet mee gediend; het 
aanzien van de politiek evenmin.

H. van Spanning

K a m e r d e b a t  o v e r  F-7 6
z w a k k e  e c h o  v a n  e e r d e r e  d i s c u s s i e
Het debat in de Tweede Kamer over de 
aanschaf van de F.16-vliegtuigen als opvol
ger van de Starfighter is een zwakke echo 
geworden van de eerder buiten de Kamer 
gevoerde discussies. Met name de PvdA- 
fraktie verpakte haar kritiek in een motie, 
waarin werd gebalanceerd tussen zakelijke 
en politieke verschillen over de aanschaf 
van de F.16, waarbij behoedzaam werd 
gewaakt om een politieke breuk met minis
ter Vredeling uit te lokken.
De PvdA vroeg de beslissing over de aan
schaf van de F.16 in heroverweging te ne
men binnen het kader van het NAVO- 
bondgenootschap en ingrijpende speciali
satie na te streven. Voorts werd het kabinet 
in deze motie gevraagd, als binnen het 
bondgenootschap daartoe geen bereidheid 
bestaat het aantal luchtmachttaken te be
perken op basis van de prioriteitsstelling 
van de hele krijgsmacht.
Van diverse zijden werd dit als een „slappe 
motie” betiteld. CHU-woordvoerder
Scholten accentueerde echter, in zijn re
pliek, de verkapte politieke elementen in 
deze motie. Hij wees er op dat in de motie 
wordt gezegd dat de F.16 de 
bewapeningswedloop stimuleert. Dit is een 
politiek meningsverschil en niet een zake
lijk verschillende opvatting, aldus de CH- 
woordvoerder. De vervanging in herover
weging nemen betekent dat de minister 
zich moet losmaken uit het consortium dat 
de aankoop bestudeerd heeft; en ook 
vraag ik mij a f of het nastreven van ingrij
pende specialisatie in overeenstemming is 
met de programgrondslagen van dit kabi
net, aldus Scholten.
De PPR vroeg in een'motie terug te komen 
op de keuze voor de F.16. PSP en CPN 
willen dat de Starfighters niet worden ver
vangen. W D  en ARP vroegen in afzonder
lijke moties duidelijke toezeggingen om
trent de optie en de aanschaf op 18 F.16-

toestellen. Het kabinet wil namelijk 84 toe
stellen aanschaffen en op 18 een optie ne
men.
Het ziet er naar uit dat geen van deze mo
ties een meerderheid in de Kamer haalt. 
Ondanks de scherpe kritiek die met name 
door de linkse partijen is geformuleerd, 
heeft minister Vredeling in dit debat het 
„onaanvaardbaar” nog niet hoeven laten 
horen.

NIET OPWEKKEND
Mr. W. Scholten stelde in zijn betoog 
voorop dat de gedachte dat Nederland de 
komende jaren 2,3 miljard gulden moet

uitgeven voor vervanging van vliegtuigen, 
op zichzelf niet opwekkend is. Helaas laat 
de internationale situatie een drastische 
vermindering van onze bewapening niet 
toe. De onderhandelingen over weder
zijdse wapenvermindering kunnen alleen 
vanuit een krachtige positie tot een succes
vol einde worden gebracht.
De CHU-fraktie deelt de opvatting dat de 
aankoop van in totaal 102 toestellen geen 
impuls van de bewapeningswedloop in
houdt. De vervanging geschiedt, bij een 
maximum van 102 vliegtuigen lang niet in 
de verhouding 1 : 1.

POLITIEKE OPSTELLING
Scholten hekelde de opstelling van de W D  
en de PvdA in de periode voor dit debat. De 
W D  zegde op voorhand steun toe aan een 
mogelijke motie, uit politieke motieven 
terwijl zij het met de zakelijke inbond van 
die motie niet eens was. Dit is aldus spreker 
niet alleen een taktische misslag van de eer
ste orde maar ook een wijze van oppositie 
voeren, die velen niet aanspreekt.
In ieder geval is hier een duidelijk verschil 
waarneembaar met de wijze waarop de 
CHU oppositie voert. Wanneer wij vinden

dat het kabinet Den Uyl een zakelijke be
slissing juist heeft genomen, zullen wij dit 
zeggen en er naar handelen.
De CHU acht de kabinetsbeslissing inzake 
aankoop van de F.16 als opvolging van de 
Starfighter een juiste beslissing en zal 
daarom geen steun geven aan alle motie’s, 
waarin deze beslissing inzake het type 
vhegtuig in meer of minder harde bewoor
dingen wordt afgekeurd.
Over de FVdA merkte spreker op dat deze 
fraktie het afgelopen jaar voortdurend twij
fel heeft geuit over de juistheid van het 
beleid van de hun geestverwante be
windsman op defensie. Hij beklemtoonde 
dat de beslissing over de F.16 genomen is 
door een kabinet met tevens een socialisti
sche minister-president en een socialisti
sche staatssecretaris voor materieelzaken 
op Defensie.
Het staat de PvdA uiteraard vrij om kritiek 
te hebben op de keuze van de F.16 maar zij 
kan zich aan de politieke mede
verantwoordelijkheid voor de beslissing 
van dit kabinet op geen enkele wijze ont
trekken.

Scholten vroeg zich af of de PvdA-fraktie- 
dan wel haar woordvoerders - diep in hun 
hart niet geloofd hebben aan een eenslui
dende beslissing tussen de vier betrokken 
Europese landen. Die kaart hebben ze tot 
supertroefkaart ontwikkeld; nu die nog 
steeds niet in het spel komt zit de PvdA- 
fraktie met een nauwelijks te spelen rol. 
Het debat mag niet ontaarden in een „ope
ratie Struisvogel” van de politieke top van 
de PvdA.
Hij vroeg hoe de minister de keuze voor de 
F.16 ziet. Als een politieke beleids
beslissing of als een strikt technische beslis
sing, in hetzelfde vlak als bij voorbeeld de 
kwaliteit zeep die aan de militairen wordt 
verstrekt.

De CHU-woordvoerder deelde mee dat de 
argumenten van de minister de fraktie heb
ben overtuigd van de juistheid van de 
keuze voor de F.16; zowel ten aanzien van 
de militair-technische aspecten, als het fi
nanciële - en het milieu-aspect.
FINANCIËLE ASPECTEN
Sprekend over de financiële aspecten van 
deze aankoop stelde Scholten voorop dat 
de Kamer vorig jaar bij de behandeling van 
de Defensiebegroting, akkoord is gegaan 
met artikel 100, waarin een bedrag van 
22.26 miljard was uitgetrokken voor aan
schaf van materieel. Hiervan was 21.80 
miljard - van deze binnenslijnse post - be
stemd voor de vervanging van de Starfigh
ter. Deze post is zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen, ook door de PvdA.
Een zwak punt achtte Scholten dat bij de 
geraamde totale kosten voor dit project, tot 
1984, wordt uitgegaan van 2,3 miljard gul
den, op basis van de huidige lage dollar
koers.
De dollar is volgens vele deskundigen op 
dit moment te laag gewaardeerd. Op welke 
wijze wil men voor de toekomst koersrisi- 
co’s dekken?
Spreker steunde de gedachte om op dit 
moment een deel van de kosten vooruit te 
betalen. Het moment is hiervoor gunstig 
omdat Nederland, als gevolg van de aard
gasbaten over aanzienlijke monetaire re
serves beschikt en een overschot op de 
betalingsbalans heeft.
Hij informeerde welke tegenprestatie van 
Amerikaanse zijde tegen deze eventuele 
vooruitbetaling zal staan. Spreker wees er 
op dat bezien moet worden welke relatie er 
ligt tussen het voordeel van vooruitbetaling 
en het renteverlies op de dollarvoorraad 
van de Nederlandse Bank. Belangrijk is ook 
wat met het voordelig bedrag gaat geburen.

vervolg op pag. 3, 4e kolom
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Kruisinga hekelt gebrek aan eenheid in kabinet
„Het kabinet mag naar buiten niet de in
druk maken van een aantal elkaar bestrij
dende en kissebissende bewindslieden „Dit 
zei CHU-fraktievoorzitter dr. R. J. H. Krui
singa, in de Tweede Kamer, in zijn bijdrage 
aan de discussie over het aftreden van 
staatssecretaris Glastra van Loon.
Hij onderstreepte het belang dat het kabi
net naar buiten als eenheid optreedt. In het 
verleden zijn er diverse bewindslieden ge
weest die afwijkende visies naar buiten 
brachten (Vorrink; Vredeling; Pronk). Hij 
informeerde welke maatregelen het kabi
net denkt te nemen om dergelijke inciden
ten te vermijden.
Geheel onjuist noemde spreker de sugges
tie dat Van Loon als eerste de problematiek 
van het gevangeniswezen aan de orde heeft 
gesteld. Van CHU-zijde is zowel in de 
Eerste- als in de Tweede Kamer reeds eer
der dit onderwerp ter sprake gebracht. 
Inzake de geuite kritiek op het ambtelijk 
apparaat van het departement van Justitie 
wees Kruisinga op de brief van zes oud- 
bewindslieden van dit departement, die 
hebben verklaard dat de ambtenaren een

grote loyahteit hebben getoond tegenover 
de zittende minister of staatssecretaris, on
geacht zijn politieke kleur.

VERTROUWEN
Van groot belang achtte spreker het dat 
voor de toekomst vast staat wat de relatie 
thans is met name tussen de PvdA, de PPR 
en vice-premier Van Agt. De PvdA-fraktie 
heeft gesteld „verontwaardigd te zijn over 
het staatsrechtelijk geweld waarmee minis
ter Van Agt zijn staatssecretaris gedwon
gen heeft ontslag te nemen” ; de PPR sprak 
over „het formalisme van de minister van 
Justitie dat doet terugdenken aan het 
kabinet-Biesheuvel toen de werkelijke 
problemen evenmin aan de orde kwamen’ ’. 
In dit verband vroeg hij zich ook af wat 
bedoeld wordt met de passage óver de 
voortzetting van het beleid van de staatsse
cretaris. Van PvdA-zijde is gezegd dat mi
nister Van Agt op dit punt steeds kritisch 
zal worden aangesproken.
Kruisinga vroeg zich a f wat dit betekende. 
De heer Glastra van Loon is namelijk be
gonnen met verklaringen over de proble

men van het gevangeniswezen nadat hier 
vragen over waren gesteld. Toen heeft hij 
meegedeeld „Van toeten noch blazen te 
weten” toen hij op Justitie kwam. Boven
dien heeft hij gezegd dat er geen beleid 
gevoerd is ten aanzien van het gevange
niswezen terwijl D’66 zich naar buiten 
sterk heeft gemaakt voor de voortzetting 
van dit beleid, waarvan Van Loon stelde 
dat het niet gevoerd werd.

INTERVIEWS
Spreker wees voorts op de interviews van 
de heer Glastra van Loon. Hij citeerde uit 
een commentaar in „De Tijd” waarin werd 
gewezen op de ambtelijke naïviteit, die 
hieruit spreekt en de onbekendheid met de 
problematiek; terwijl, aldus dit commen
taar zijn kennis op de overige hem toege
wezen beleidsterreinen ook geen sterke in
druk maakte.
Hij vroeg hoe de premier en de vice- 
premier de interviews van de heer Van 
Loon beoordeelden.
De CHU-fraktieleider legde tenslotte grote 
nadruk op de noodzaak van een homogeen

kabinet, waarvoor met name de premier 
verantwoordelijk is. Men kan een viool 
makkelijk tegen een boom stuk slaan en 
met een hamer en nijptang kun je geen 
horloge repareren. Een democratisch 
regeringsapparaat - kabinet; departemen
ten en dergehjke - moeten met zorg behan
deld worden. Hij deed een beroep op de 
premier zich hiervoor in te zetten. Want: 
„Zoals thans gaat het niet”, aldus Kruisin
ga-
In zijn repliek wees spreker op zijns inziens 
tegéngestelde betogen van de jiuridische 
deskundige van de PvdA-fraktie Roethof 
en de socialistische fraktieleider Van Thijn. 
De heer Van Thij n heeft toegegeven dat het 
politiek vertrouwen van de PvdA-fraktie in 
de vice-premier Van Agt als zodanig niet is 
aangetast terwijl de minister het betoog van 
de heer Roethof als onvriendelijk heeft ge
kwalificeerd, en gezegd heeft dat ook wat 
hem betreft de liefde wat bekoeld is. De 
rede van de heer Roethof past niet in de 
verklaring van de heer Van Thijn over het 
onaangetast vertrouwen, aldus Kruisinga. 
H. van Spanning

CHU heeft moeite met afschaffing filmkeuring boven 14 jaar
CHU-woordvoerder drs. G. van Leijen- 
horst heeft zich vorige week in de Tweede 
Kamer uiterst gereserveerd getoond over 
het initiatiefvoorstel Voogd-Haas-Berger 
tot a&chaffing van de filmkeuring voor 
volwassenen.
In dit initiatiefvoorstel, dat enige jaren ge
leden werd ingediend, wordt voorgesteld 
de filmkeuring voor personen boven 18 
jaar te laten vervallen en slechts één cate
gorie voor keuring aan te houden, namelijk 
de leeftijdsgroep beneden 14 jaar.
Dit uitgangspunt kreeg in het debat steun 
van PvdA, PPR, D’66, DS’70, CPN, PSP, 
en W D . De PSP wil overigens de keuring 
het liefst helemaal afschaffen. KVP, ARP 
en CHU wensen keuring voor boven 18- 
jarigen te handhaven. De W D  heeft voor
gesteld de grens op 16 jaar te brengen.

SAMENLEVING
In zijn betoog plaatste Van Leijenhorst 
tegenover het uitgangspunt van de indie
ners: de mondige mens die in vrijheid kiest 
en selecteert zijn stelling dat de gemeen- 
schappehjke verantwoordelijkheid voor 
elkaar niet kan worden doorgestreept ter-

wille van de ongelimiteerde keuzevrijheid 
van het individu.
Waar leeft de individuele, mondige mens. 
De mens maakt altijd deel uit van een 
samenlevingsverband. Bestaat er niet zo
iets als de moraliteit van een volk en het 
gezicht van de samenleving. Er zijn dingen 
die je eenvoudig niet doet.
De onttakeling en vernedering van de mens 
zijn zaken die een volk niet mag gedogen. 
De overheid heeft hier, aldus spreker, een 
niet geringe verantwoordelijkheid. Als 
dienaresse Gods heeft zij de taak het leven 
te hoeden. Hij wees hierbij op het feit dat in 
Denemarken met overheidssubsidie een 
geruchtmakende film over het leven van 
Jezus zal worden gemaakt. Afgezien van 
de verantwoordelijkheid van de overheid 
inzake het toelaten van deze film, vraag ik 
mij af of de mogelijke vertoning van zo’n 
film de indieners niet wat gereserveerder 
doet staan tegenover hun eigen voorstel. 
De indieners gaan er vanuit dat de mondige 
burger zelf afstoot wat hem als pervers, 
sadistisch of gewelddadig voorkomt. Ge
steld dat die verwachting in de praktijk niet 
juist blijkt te zijn; ontvalt dan niet de moti

vering van dit wetsontwerp, vroeg Van 
Leijenhorst.
Hij zei voorts - gelet op wat bij de be
staande filmkeuring reeds wordt 
toegelaten -zich af te vragen wat er bij af
schaffing van de keuring voor volwassenen 
nog allemaal bij kan. Hij achtte dit een pro
bleem van vrijwaring van vervuiling van 
het psychohygiënisch milieu.

GEWENNING
Het afstoten van films die als gewelddadig 
en mensonterend Worden beschouwd ver
onderstelt ervaring met deze films. Moet 
men door een zekere loutering tot een 
keuze komen. Het is ook mogelijk, aldus de 
CHU-woordvoerder, dat een zekere ge
wenning optreedt, waardoor het steeds 
moeihjker wordt het „weer even ergere” 
op evenwichtige wijze te verwerken.
De motivering van de leeftijdsgrens van 14 
jaar achtte Van Leijenhorst weinig overtui
gend. Worden 14-plussers die midden in 
hun schoolloopbaan staan als „mondig” 
beschouwd?
In de keuringscommissie voor beneden 14- 
jarigen dienen zijns inziens niet alleen zo

genaamde kinderdeskundigen te zitten. 
Waarom wordt niet gekozen uit „gewone 
mensen” die gewone ervaringen hebben 
met kinderen, zoals bij voorbeeld huis
moeders.
Van Leijenhorst kwam tot de volgende 
conclusie over dit voorstel:
Het zal duidelijk zijn, dat wij met de heer
sende gedachtengang, neergelegd in de 
schriftelijke stukken, grote moeite hebben. 
Het willen waarborgen van de goede zeden 
in de desbetreffende we^eving 1 ^  voor 
ons niet in de taboe-sfeer, en niet in de 
eerste plaats in de sfeer van de geboden en 
verboden. Het gaat ten diepste om een stuk 
barmhartigheid, niet alleen aan enkelingen, 
maar ook aan de samenleving als geheel. 
Ook een samenleving kan kiezen en kan 
afkappen, he^een zowel door de indieners 
als door ons als mensonterend en weerzin
wekkend wordt beschouwd.
Dat is - als het goed is - de achtergrond van 
de filmkeuring steeds geweest. Dit principe 
van de barmhartigheid is voor ons nog be- 
langrijker dan de filmkeuring als nietig in
strument daartoe, aldus Van Leijenhorst.

H. van Spanning

U\NDB0UW EN VISSERIJ 1975 door J. Hey, lid Ie Kamer voor de C.H.U.

De fracties van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. in de Ie Kamer traden ook bij dit be
leidsdebat over onderwerpen met betrekking tot het departement van Landbouw en 
Visserij gemeenschappelijk op. Aan mij was de taak toebedeeld iets te zeggen over in het 
bijzonder de tuinbouw, het agrarisch onderwijs, het ruilverkavelingsbeleid en de voorlich
ting. Bij het lezen van het Landbouw-Economisch Bericht 1975 van het Landbouw 
Economisch Instituut, is mijn overtuiging dat het L.E.I. door objectieve en kundige 
bijdragen de land- en tuinbouw in hoge mate dient, nog eens bevestigd en versterkt.

LANDBOUW
Hetgeen door het L.E.I. in genoemd bericht 
wordt geschreven over de land- en tuin
bouw in breder verband, de structurele 
ontwikkelingen, de produktie en de afzet, 
de resultatenrekening van de landbouwsec
tor, de rentabiliteit van de bedrijven, het 
ondernemersinkomen en de bedrijfsfinan- 
ciering, is daarvan één van de meest re
cente bewijzen. Onze fracties kunnen zich 
in het algemeen met de terzake door het
L.E.I. gegeven overzichten en analyses 
verenigen.
Met instemming citeren wij hierover het 
volgende: „De vraag rijst nu hoeveel hoger 
het inkomen van een zelfstandige in land
en tuinbouw zou moeten zijn dan van ie
mand in loondienst om van een vergelijk
bare levensstandaard te kunnen spreken. 
De beantwoording van deze vraag zou een 
juiste interpretatie van de bedrijfsuitkom- 
sten aanmerkelijk kunnen bevorderen en. 
zou ook voor het onderzoek naar een aan
gepaste fiscale behandeling van het zelf
standigeninkomen van grote betekenis 
zijn.
Eerste pogingen tot kwantificering van - in 
genoemd bericht nader uiteengezette - ver
schilpunten hebben echter wel geleerd, dat

het een gecompliceerde zaak is. Een alge
meen geldende regel is stellig niet te geven, 
omdat velerlei individuele bedrijfs- en ge
zinsomstandigheden een rol spelen. In 
overleg met overheid en bedrijfsleven zal 
voortgegaan moeten worden verant
woorde maatstaven te vinden voor de be
oordeling van de landbouwinkomens.
Dit met het oog op een sociaal en econo
misch verantwoorde behandeling van de 
zelfstandige agrarische ondernemers in de 
moderne maatschappij.” Tot zover het ci
taat. In de kamer heb ik gevraagd naar de 
mening van de bewindsman over deze en 
andere genoemde onderwerpen in het 
Landbouw-Economisch Bericht 1975 van 
het L.E.I.

TUINBOUW
Met betrekking tot het beleid voor de tuin
bouw, sluit ik mij oOk in dit opzicht aan bij 
hetgeen terzake in het genoemde rapport 
van het L.E.I. is gesteld. Zoals ook daaruit 
blijkt, was 1974 voor alle takken van tuin
bouw een uitgesproken moeilijk jaar. De 
gemiddelde arbeidsopbrengst van de on
dernemer lag op alle bedrijfstypen aan
merkelijk lager dan in 1973, een jaar dat 
voor onderscheiden bedrijven ook al duide

lijk minder gunstig was. Hiervoor zijn ver
schillende oorzaken aan te geven.
De belangrijkste is ongetwijfeld de kosten- 
explosie, die optrad als gevolg van de ener
giecrisis. Met name voor de glastuinbouw 
heeft deze kostenstijging bijna catastrofale 
gevolgen.
In 1974 daalde het arbeidsinkomen in de 
glasgroenteteelt ten opzichte van 1973 met 
rond ƒ  20.000,-. En dat in samenhang met 
het feit, dat 1973 ookal geen bestjaar was! 
De glasbloemenbedrijven leverden gemid
deld ƒ 8.000,- minder op. Ook daar werd 
de arbeid van de ondernemer zeer beslist 
niet in redelijke mate beloond.
Duidelijk is, dat de oliestokende glastuin
bouw nog weer vèr beneden dit gemid
delde is uitgekomen. Al met al een bijzon
der moeilijke situatie, die vrijwel zeker in 

•1975 niet zal verbeteren, maar mogelijk 
zelfs nog moeilijker zal worden. 
Deskundigen van het Landbouwschap 
verwachten voor dit jaar opnieuw een in
komensdaling van rond ƒ  10.000,- per be
drijf. Tot nu toe zijn er helaas weinig aan
wijzingen, dat deze prognose onjuist zal 
blijken te zijn. Het is dan ook naar wij me
nen duidelijk en dus alleszins te begrijpen, 
dat elk bericht over een verdere energie
prijsstijging tot grotere zorg in de glastuin
bouw moet leiden.

WAARDERING VAN CDA
Onze fracties hebben er waardering voor, 
dat de Regering een aantal maatregelen 
heeft genomen om de bedrijven in de tuin
bouw en de markt voor de tuinbouwpro- 
dukten een kans tot aanpassing te geven.

Het zou overigens naar ons oordeel ook 
nationaal-economisch gezien onverant
woord geweest zijn, als deze maatregelen 
achterwege zouden zijn.gebleven. Wij be
seffen ook zeer wel, dat de voortzetting en 
de aanpassing van deze maatregelen geen 
eenvoudige zaken zijn. Vooral niet, nu de 
Europese Commissie nationale steun aan 
oliestokende tuinders alleen toestaat, als 
tegelijkertijd de aardgasprijs voor de tuin
bouw wordt opgetroldcen tot de tuinbouw- 
olieprijs. Niettemin menen wij, dat de 
maatregelen van de E.G. Commissie wel de 
mogelijkheid openlaten voor een zeer ge- 
leideUjke aanpassing van de energieprijzen 
voor de tuinbouw. Belangrijk is hierbij, van 
welke oUeprijs wordt uitgegaan.
In de Ie  Kamer heb ik gevraagd, of de 
Minister bereid is een olieprijs te hanteren 
exclusief accijnzen en „milieubelasting”. 
Eu ook: Is de Minister verder bereid en in 
staat de door „Brussel” aangegeven ruimte 
voor subsidie volledig en in de vorm van 
een directe subsidie te benutten? Naar de 
mening van onze fracties kan alleen op 
deze wijze een energieprijsbeleid voor de 
tuinbouw tot stand komen, dat in redelijke 
mate rekening houdt met de inkomensont
wikkeling.
Tevens heb ik in de Ie  Kamer nog onder
streept hetgeen de heer Elfferich (ARP) 
hierover nadrukkelijk heeft gesteld en het
geen later ook is onderschreven door de 
meerderheid van de Tweede Kamer.
Bij het verder te voeren energieprijsbeleid 
voor de tuinbouw zal ook rekening gehou
den moeten worden met de mogelijkheden
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IN MEMORIAM P. JOUWSMA
Vóór mij ligt de mededeling, dat op 4 
juni 1975, 85 jaar oud, is heenge
gaan de heer Pieter Jouwsma. 
Iemand van de oude garde is daar
door aan de CHU onttrokken. 
Jouwsma was afkomstig uit Fries
land. Hij behpprde tot de groep van 
mensen, zoals Friesland er in het ver
leden zovelen heeft gehad, die op 
kerkelijk terrein confessioneel, op 
politiek gebied Christelijk- 
Historisch en ten aanzien van het 
onderwijs warme voorstanders van 
de christehjke school waren.

Jouwsma, opgegroeid op de boerde
rij van zijn ouders, koos de onder
wijzersloopbaan en werkte tot zijn 
dertigste jaar in Friesland. In 1920 
werd hij hoofd ener school te 
Ambt-Völlenhove, vervolgens te 
Stad-Vollenhove, om tenslotte in 
1928 in Enschede benoemd te wor
den. Door zijn overtuiging, zijn 
grote werklust en veelzijdige be

langstelling heeft hij deze scholen tot 
bloei gebracht.
Daarnaast bekleedde hij functies op 
kerkehjk gebied.
In 1928 bracht de CHU hem in de 
Staten van Overijssel. Jarenland 
heeft hij daarvan deel uitgemaakt. 
Zowel op principieel als op praktisch 
gebied nam hij vele malen aan de 
beraadslagingen deel.
En tenslotte moge gememoreerd 
worden zijn arbeid voor de 
Christelijk-Historische pers. Van 
1934 tot 1941 was hij redacteur van 
„Koningin en Vaderland” en van 
1946 tot 1956 hoofdredacteur van 
dat blad. Zijn-„driestarren” werden 
veel gelezen.
Jouwsma schreef actueel, maar bo
venal principieel.
Tot voor kort woonde hij nog verga
deringen van de CHU bij.
De Unie heeft veel aan deze strijder 
te danken.

Beemink

Geen slechte taakopvatting bij 

Nederlandse militairen
„Als wordt gesteld, dat de Nederlandse mi
litairen een slechte taakopvatting hebben, 
dan is dat een ongerijmde kwalihcatie, die 
niet op feiten is gebaseerd. Het tegendeel is 
veel eerder het geval.”
Staatssecretaris Van Lent van defensie 
(personeelszaken), heeft dit dezer dagen 
gezegd op een bijeenkomst in Den Haag. 
Hij reageerde daarmee op berichten als zou 
de Nederlandse krijgsmacht zijn gedegene
reerd tot een niet meer voor zijn taak bere
kende organisatie, waarin de dienst wordt 
uitgemaakt door belangenorganisaties en 
waarin bandeloze vrijheid tot een ideaal is 
verheven.
Het in deze berichten van de Nederlandse 
krijgsmacht geschetste beeld is volgens de 
staatssecretaris niet in overeenstemming 
met de werkelijkheid. ,,Ik zal niet ontken
nen, dat de krijgsmacht de laatste jaren een
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tot energiebesparing. Graag willen wij de 
Minister herinneren aan de uitspraak, die 
hij in april 1974 hierover in het Westland 
heeft gedaan. Tevens heb ik gevraagd: 
„Kan de bewindsman overigens medede
len, of het onderzoek naar energiebespa
rende mogelijkheden in de tuinbouw in
middels tot resultaat heeft geleid en zo ja, in 
welke zin?
Heeft de minister, zo willen wij hem vra
gen, al plannen om de introductie van 
energiebesparende maatregelen op de be
drijven te bevorderen via een stimulerings
regeling?”
Graag wil ik hierbij nog opmerken, dat 
voor de ingrijpende aanpassing, die van de 
glastuinbouw wordt gevraagd, een goed 
bemand voorlichtingsapparaat onmisbaar 
is. Het is duidelijk, dat de glastuinbouw 
zelden zo afhankelijk is geweest van een 
actief ingrijpen van de overheid in de prij
zen van de produktiemiddelen.
Tóch is dit overheidsbeleid onder de gege
ven omstandigheden naar mijn mening al
leszins gerechtvaardigd. Het gaat hierbij 
om een agrarische bedrijfstak, die direct en 
indirect aan een paar honderdduizend 
mensen werkgelegenheid biedt in een 
vorm, die in menig opzicht aantrekkelijk 
genoemd mag worden. Het gaat hierbij bo
vendien om een tak van bedrijf, die een 
zeer belangrijk aandeel levert in de ex
portmogelijkheden van Nederland. 
Vergeleken met de tuinbouw in andere 
landen van de Europese Gemeenschap en 
met andere landbouwsectoren - met grote 
waardering voor ook die bedrijfstakken - 
binnen onze grenzen, mag onze Neder
landse glastuinbouw stellig een hoogont
wikkelde bedrijfstak worden genoemd. 
Een bedrijfstak, die tegen relatief lage prij
zen een voorlopig nog onmisbaar pakket 
van kwaliteitsprodukten levert.
Een - naar verwachting en naar wij hopen 
tijdelijke - aanpassingshulp voor deze be
drijfstak blijft dan ook naar onze mening 
bepaald gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd 
zeker ook voor deze bewindsman en voor 
het Kabinet, waarvan hij deel uitmaakt, een 
Regering, die aan het inkomensbeleid zo
veel aandacht geeft.
(Dit artikel werd samengesteld uit de rede 
van de heer Hey (CHU), welke hij op 4 juni 
uitsprak in de Ie  Kamer) y  q  =

duidelijke gezichtsverandering heeft on
dergaan. Ik bestrijd wel dat als gevolg van 
de maatregelen en ontwikkelingen, die tot 
deze gezichtsveranderingen hebben geleid, 
de geloofwaardigheid en effectiviteit van 
het Nederlandse verdedigingsapparaat 
zouden zijn aangetast” , zo zei de be
windsman.
De krijgsmacht bevindt zich volgens hem 
midden in een proces, dat doorgaans wordt 
aangeduid met de term vermaat
schappelijking (gelijkstelling), waaraan 
toch een aantal bijzondere aspecten is ver
bonden.

BUZONDER
„De krijgsmacht is een organisatie met zeer 
bijzondere doelstellingen die aanzienlijke 
consequenties hebben voor de taakuitvoe
ring. De doelstellingen van de krijgsmacht 
en de omstandigheden waaronder zij ope
reert, brengen met zich mee dat zij een 
specifieke eigen identiteit heeft en die on
geacht' de maatschappelijke ontwikkelin
gen moet houden. Deze identiteit stelt ech
ter beperkingen aan het proces van gelijk- 
steEing binnen de krijgsmacht. Zij mag niet 
zover gaan, dat de effectiviteit en geloof
waardigheid van de krijgsmacht worden 
aangetast. De operationele inzetbaarheid 
mag niet worden geschaad” , aldus de 
staatssecretaris.

HONOREREN
Naar zijn overtuiging is het een misvatting 
te verondersteEen dat het proces van ver
maatschappelijking alleen in het belang van 
het individu is. Ook de krijgsmacht zelf 
heeft er belang bij. „De bij het personeel 
bestaande behoefte aan meer erkenning, 
zelfontplooiing en daarmee samenhangend 
de medebepaling van de eigen situatie moet 
zoveel mogelijk worden gehonoreerd” . 
„Wil er sprake zijn van een goed perso
neelsbeleid, dan zal moeten worden ge
zocht naar optimalisering van de relatie 
tussen doelsteUingen en doelmatigheid van 
de krijgsmacht enerzijds en de behoeften 
van het personeel anderszijds” . Deze op
timalisering wordt volgens de staatssecre
taris het beste bereikt in een overleg tussen 
leiding en personeel, dat bovendien een re- 
eel karakter moet dragen. „Van een tot 
niets verplichtende gedachtenwisseling kan 
in het huidige tijdsbestel geen sprake meer 
zijn. Per slot van rekening leven we in 
1975, het jaar waarin de mens in de krijgs
macht centraal staat”, aldus staatssecretaris 
Van Lent.

H. L.

Eerste CDA-congres : 

zaterdag 23 augustus
Het eerste congres van het 
Christen-Democratisch Appel wordt 
gehouden op zaterdag 23 augustus 
aanstaande. De plaats van bijeen
komst is: het Nederlands Congres
gebouw te Den Haag.

H. L.

TELEURGESTELD
Het lang verwachte gesprek tussen Rege
ring en het Landbouwschap heeft plaatsge
vonden. Uit mededelingen van de pers hebt 
u kunnen vernemen, dat de landbouwdele- 
gatie zeer teleurgesteld is.
Het gesprek heeft hoegenaamd geen resul
taat gehad.
Dat is jammer. De cijfers wijzen uit, dat de 
inkomensdaling in de landbouw steeds fors 
is. Reeds eerder heb ik hierop gewezen. De 
regering heeft ruimschoots de tijd genomen 
om van objectieve gegevens (L.E.I.) kennis 
te nemen.
Jammer, dat men daaruit niet de juiste con
clusie heeft getrokken.

SERIEUS
Een ieder, welke plaats hij of zij in de sa
menleving inneemt, wenst serieus geno
men te worden. Dit geldt met name voor 
vertegenwoordigers van belangenorgani
saties. Zeer bitter is dan ook de opmerking 
van Ir. Knottnerus, voorzitter van het 
Landbouwschap, als hij in een openbare 
bestuursvergadering opmerkt: „Blijkbaar 
is de landbouwproblematiek niet van zo
danige hard om door dit kabinet serieus 
genomen te worden”.
Dat is een harde uitspraak. En het lijkt mij, 
ik moet dat erkennen, een juiste uitspraak. 
Als in het overleg opmerkingen klinken als 
hoogst interessant, maar verder geen toe
zeggingen kunnen worden gedaan, is het 
overleg niet vruchtbaar. Als eveneens de 
regering spreekt over „op tijd en te vroeg” , 
dan heeft zij de ernst van de situatie niet 
begrepen.
De starheid van de regering roept weer veel 
spanningen op bij de boeren.

16 JUNI
Helaas is de Kameragenda zo 
bezet, dat er geen ruimte meer is voor een 
plenaire behandeling van de brief van de 
Minister van Landbouw aan de Tweede 
Kamer, over de inkomenssituatie in land
en tuinbouw. Landbouw moet het dus doen 
met een openbare commissievergadering 
en wel op 16 juni a.s. Gepland was een 
bespreking over de intensieve veehouderij. 
Dit belangrijke onderwerp moet nu nog 
even wachten.
Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.
Terecht.

ZAND
Tenslotte nog even iets anders. De Vijver
hof is geopend. Voorzover niet bekend: De 
Vijverhof is een prachtig gerestaureerd ge
bouw op het Buitenhof. Verschillende 
diensten van de Tweede Kamer zuEen daar 
worden gevestigd. Er kunnen o.a. ook 
commissievergaderingen worden gehou
den. Naar men mij vertelde is een en ander 
nogal duur geworden. Meer dan 4 miljoen 
gulden schijnen de kosten te zijn.
En toch is dit geld goed besteed.
Bijna gelijktijdig nam ik kennis van een 
bericht, dat voor de uitvoering van de 
„dijksverhogingverkeer in Friesland” 
„dankzij” CRM standpunt voor zandwin
ning Va uit de Waddenzee en uit de 
Noordzee moet worden gehaald. 
Berekende extra uitgaven ruim 4 miljoen 
gulden.
Dit geld is slecht besteed! De regering be
gint te ervaren en CRM met name, dat niet 
aUes kan. Wil zij een voortvarend monu
mentenbeleid ook financieel blijven voort
zetten, dan moet men niet al te veel meer 
met zand spelen!

Teun Tolman

Vergoeding gevraagd 

voor schade 

door wilde zwijnen

De tweede-kamerleden drs. G van Leijen- 
horst en T. Tolman (beiden CHU) wiUen 
dat minister Van der Stee van landbouw op 
korte termijn maatregelen neemt om de 
schade te beperken, die wilde zwijnen toe
brengen aan aardappelvelden en maïsop- 
standen op de Veluwe. Dit blijkt uit schrif- 
tehjke vragen, die zij de bewindsman heb
ben gesteld.

H. L.
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F-16

Vloeit dit naar de algemene middelen of 
komt dit specifiek aan defensie ten goede? 
Over de optie op 12 F.16-toestellen merkte 
de CHU-woordvoerder op dat zijns inziens 
de ruimte die ontstaat wanneer de optie 
niet wordt aangenomen besteed moet wor
den voor aanvulling van vredesverliezen; 
als de optie wel wordt geaccepteerd dan 
dient een apart fonds voor vredesverliezen 
te worden gecreëerd.
Bij de beoordeling van de vraag of er een 
onvoorziene stijging is opgetreden, waar
door de zaak financieel uit de hand loopt, 
dient, aldus spreker een flexibel beleid te 
worden toegepast.
Scholten noemde de buitenlandse politieke 
aspecten in de nota over de vervanging van 
de Starfighter, erg summier. De indruk 
wordt gewekt dat het kabinet met de keuze 
voor de Amerikaanse F.16, de Atlantische 
samenwerking prioriteit geeft boven de Eu
ropese. Hij vroeg zich af of dit niet minder 
positief uitwerkt op de uitbouw van de 
Franse kernmacht tot een Europese kern
macht. De CHU is tegen zo’n Europese 
kernmacht.
Spreker formuleerde zijn conclusie als 
volgt:
De CHU-fractie is van oordeel, dat het ka
binet met de aankoop van de F.16 op zake-’ 
Ujke gronden een juiste beslissing heeft ge
nomen voor wat het type vliegtuig betreft. 
Zij acht de aankoop van 84 toesteUen plus 
een optie voor 18 in de gegeven omstan
digheden niet onaanvaardbaar, mits het al 
of niet gebruik maken van de optie niet 
afhankelijk wordt gesteld van de koers
ontwikkeling van de dollar en een bevredi
gende oplossing wordt gevonden voor de 
vredsverliezen.
De CHU-fractie is voorstander van een 
vooruitbetaling van de uit deze aankoop 
voortvloeiende dollarschuld.
Het daarmede te behalen voordeel dient in 
eerste instantie te wórden gereserveerd 
voor opvang van de vredesverliezen.

OPTIE
In zijn repliek constateerde Scholten dat de 
minister ten aanzien van de optie gezegd 
heeft, dat het niet gebruik maken van de 
optie een beslissing vereist van het kabinet 
en een goedkeuring door de Kamer. Alleen 
bij bijzonder dringende redenen zal daar
van gebruik worden gemaakt. Bovendien 
heeft de bewindsman duidelijk gewezen op 
de hoge prioriteit die aan de vliegtuigver- 
vanging wordt toegekend. Gelet op die 
antwoorden ging spreker akkoord met het 
niet nader definiëren- van het begrip 
„tegenvallers in de defensieplanning” .

H. van Spanning
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DE VIERDE MACHT

Maken de hoge ambtenaren 
op ministeries de dienst uit of niet?

(Overgenomen met toestemming 
van de GPD)

(Door onze parlementaire redacteur 
Hans Ludo van Mierlo)
DEN HAAG - Door wie worden wij - de 
ruim 13 miljoen Nederlanders - nu eigenlijk 
geregeerd? Door de 16 ministers en 17 
staatssecretarissen van het kabinet-Den 
Uyl, of door de 160.000 ambtenaren waar
over de rijksoverheid kan beschikken, of 
althans het puikje van dit keurkorps?
Die vraag is opnieuw actueel nu staats
secretaris Glastra van Loon in interviews 
zijn grieven heeft geuit over zijn hoge amb
tenaren. Deze zouden geprobeerd hebben 
hem van bepaalde informatie uit te sluiten. 
Secretaris-generaal mr. A. Mulder van jus
titie, de hoogste ambtenaar daar, zou vol
gens Glastra een veel te grote macht heb
ben. De politieke leiding van het ministerie 
(de minister en de staatssecretaris) zou te 
weinig op de hoogte gehouden worden en 
te moeilijk benaderbaar zijn voor de lagere 
ambtenaren.
Deze onverbloemde kritiek kostte Glastra 
van Loon wel zijn politieke carrière. Maar 
ook na het wegsturen van de staatssecre
taris door minister Van Agt blijft de vraag; 
hebben de ambtenaren een te grote invloed 
op het beleid?

Volgens de Utrechtse hoogleraar mr. R. 
Crince Ie Roy is dat beslist het geval. On
derdelen van een ministerie nemen soms 
duizenden beslissingen of meer per jaar, en 
daar weet de minister niets van, omdat, hij 
er zich niet mee bezig kan houden. De mi
nisteriële verantwoordelijkheid zou daar
door eén fictie zijn geworden, meent de 
hoogleraar bestuurskunde.
Omdat de ambtenaren nog steeds machti- 
ger worden, moet er volgens hem meer 
controle komen op de ambtenarij. Dat zou 
kunnen door de invoering van een verant
woordingsplicht aan het parlement voor 
hoge ambtenaren, de instelling van een 
controlebureau dat verslag uitbrengt aan 
de minister-president, grote openbaarheid, 
en een speciale wet, die het optreden van 
ambtenaren regelt.
In zijn boekje „De vierde macht” heeft 
Crince. Ie Roy uiteengezet dat de amb
tenaren, naast de drie bestaande machten - 
wetgevende macht (Tweede Kamer), uit
voerende macht (regering) en rechtspre
kende macht - een belangrijke rol spelen.

GLASTRA ZELF TE ZWAK?
Lijnrecht tegenover dit standpunt staat de 
mening van prof. dr. A. van Braam; ook 
hoogleraar in de bestuurskunde, maar dan 
in Leiden. Zijn oordeel; „Soms krijgen bur
gers of politici de angst dat zij door het 
ambtehjk apparaat zullen worden over
vleugeld, maar dat is niet zelden het gevolg 
van de eigen onmacht en ondes
kundigheid” . Daarmee kan Glastra van 
Loon het dan doen. Overigens was Glastra 
van Loon in Leiden ook hoogleraar.
Prof. Van Braam sluit niet uit dat amb
tenaren in de machtsverleiding kunnen 
komen, doordat ze een monopoliepositie 
hebben of een bepaalde onzekerheid willen 
verbergen. Een dergelijke verleiding wordt 
volgens hem aanzienlijk te niet gedaan 
door de ethiek van de ambtenaren, hun 
specialisatie - waardoor hun invloed op het 
totale beleid geringer wordt - en door de 
politieke verscheidenheid in het ambte
narenkorps.

Dr. W. van den Berg, secretaris-generaal 
van het ministerie van sociale zaken, meent 
dat vrees voor de vierde macht volkomen 
onterecht is. Hij baseert zich daarbij op de
zelfde argumenten als prof. Van Braam. 
Bovendien zou, door de toenemende in
spraak en democratisering een belangrijk 
tegenwicht geboden worden. Het 
Tweede-Kamerlid Klaas de Vries van de 
PvdA verklaarde enkele jaren geleden; 
„Hogere ambtenaren doen niets liever dan 
hun macht ontkennen” .
De discussie blijft volledig open. Voor- en 
tegenstanders van de ,,vierde-macht- 
gedachte” hebben sterke argumenten. 
CHU-leider Kruisinga zou misschien een 
verlossend woord kunnen spreken. Hij was 
jarenlang directeur-generaal op het minis
terie van sociale zaken, staatssecretaris (op 
volksgezondheid en verkeer en waterstaat) 
en kamerlid. Hij heeft dus op zowat alle 
stoelen gezeten.

Zijn mening: „De Nederlandse ambtenaren 
zijn loyaal. Ze voeren uit wat hun wordt 
opgedragen” . Maar daarmee is lang niet 
alles gezegd. „De invloed van de amb
tenaren hangt af van de minister of de 
staatssecretaris. Als een minister of staats
secretaris nieuwsgierig is, zich nergens van 
buiten laat sluiten, alles wil weten, dan 
geeft hij de ambtenaren weinig vrij spel” . 
De macht van de Ambtenaren hangt dus af 
van de persoonhjkheid van de minister, zou 
de conclusie moeten zijn. „Mis”, zegt m r. 
A. Mulder, de bekritiseerde secretaris
generaal van justitie. Hoe zwakker de mi
nister, hoe minder de macht van de ambte
naar. Zwakke bewindslieden zouden 
weinig overhoop halen, zodat er weinig ei
gen inbreng van de topambtenaren moge
lijk is.
Kruisinga vindt, dat wel juist, maar heeft 
nog een beter argument. „Als de meningen 
van alle' deskundigen verdeeld zijn, dan is 
de visie van de bewindsman belangrijk. 
Dan moet er gekozen worden. Zolang alle 
deskundigen het eens zijn, is er geen pro
bleem. Het nemen van beslissingen is de 
taak van de minister of secretaris, en daar
door wordt juist de macht van de ambtena
ren ingekrompen.

VOOR HET BLOK
Praktijkvoorbeeld: toen Kruisinga in 1967 
staatssecretaris was, en zijn ambtenaren 
niets voelden voor invoering van een wet 
inzake de luchtverontreiniging, beloofde 
Kruisinga in de Tweede Kamer snel met 
zo’n wet te komen om het ambtelijk appa
raat zo onder druk te zetten. Kruisinga: 
„Soms moet een bewindsman zichzelf en 
zijn ambtenaren wel eens voor het blok 
zetten als hij wat door wil drukken” .
Uit een dergelijk voorbeeld blijft toch wel 
iets van de sfeer van de vierde macht han
gen. Het valt ook moeilijk te ontkennen dat 
topambtenaren als superdeskundigen meer 
weten dan ministers, die tijdelijk worden 
ingehuurd en vaak nauwelijks deskundig 
zijn. Minister Vredeling van defensie was in 
de PvdA-fractie landbouwdeskundige, en 
minister Gruijters van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening heeft voorheen meer 
roem geoogst als journalist, kroegbaas en 
staatsrechtdeskundige dan als woning
bouwer of planoloog.
De vroegere minister van sociale zaken 
Suurhoff zou eens gezegd hebben: „Weet 
ik veel van al die ingewikkelde zaken die 
over mijn departement lopen. Ik ben maar 
gewoon Kootje Suurhoff, hoor” . Kruisinga 
weer: ,,Een bewindsman hoeft niet alles te 
weten. Hij moet een manager zijn. Hij 
organiseert, zet aan het werk, en beslist. De 
ambtenarij heeft neiging veel te perfectio
nistisch te werken. Er moet besliskracht op 
een ministerie zijn” .
Toch kan het voorkomen dat de be
slissingen van bewindslieden anders uitval
len dan topambtenaren hadden gewild. Ze 
kunnen zich daarmee verzoenen, maar ze 
kunnen ook protesteren. Een sterke 
bewindsman maakt voor zichzelf dan de 
weg vrij. Zo ontsloegen de vroegere minis
ters Geertsema van birmenlandse zaken en 
Udink van volkshuisvesting hinderlijke 
topambtenaren, en ook minister Vredeling 
van defensie schroomde er niet voor om 
lastige generaals de laan uit te sturen. 
Ambtenaren mogen dan loyaal zijn, maar 
het is onlogisch te veronderstellen dat zij 
bepaalde bezwaren tegen voorstellen van 
hun bewindslieden zomaar laten vallen. 
Als ze dat zouden doen, zouden ze weinig 
om hun werk en om hun overtuiging malen. 
Het is zeer de vraag hoever hun verzet 
tegen bepaalde voorstellen soms gaat. Als 
ze zich openlijk tegen de minister verzet
ten, kunnen ze op dood spoor gezet wor
den. Maar als ze onopvallend tegenwer
ken?

BUITENGESLOTEN
Glastra van Loon zegt in zijn noodlottige 
interview dat hij moeite moest doen om 
bepaalde stukken te pakken te krijgen. Bij 
sommige besprekingen werd hij buitenge
sloten, onder het voorwendsel dat de 
ambtenaren vrijer hardop konden denken 
zonder dat de bewindsman zat mee te luis
teren. Kortom: er gebeurt op beleidsvoor- 
bereidend gebied heel wat dat de 
bewindsman ontgaan kan.

Kruisinga vindt dat bewindslieden echt 
belangrijk worden als er gekozen moet 
worden tussen alternatieven. Correct. 
Maar wat als de minister geen alternatieven 
krijgt voorgelegd? Hoe kleiner de top van 
een ministerie, hoe makkelijker het wordt 
om de bewindslieden uit te sluiten van be
paalde informatie die door lagere ambte
naren en organen wordt aangedragen.
De juridisch deskundige van het dagblad 
NRC merkte dan ook op: „De hoge ambte
naar is een sluis, geen doorgeefluik” . Of
wel: de topambtenaar kan de bewinds
lieden vertellen wat hij kwijt wil, en de rest 
verzwijgen. En wat te doen als een 
topambtenaar de voorbereiding tegen
werkt door steeds voor voldoende opont
houd te zorgen?
Op verschillende ministeries is de positie 
van de secretaris-generaal sterker dan op 
andere. Dat is bijvoorbeeld het geval op 
buitenlandse zaken, waar de secretaris
generaal van oudsher een belangrijke poli
tieke taak heeft, en op justitie, waar men 
nog strikt hiërarchisch denkt. Op typische 
vakdepartementen (verkeer en waterstaat, 
financiën), waar politiek een geringe rol 
speelt, is de inbreng van ambtenaren mis
schien groot, maar de politieke invloed ge
ring. Op de meer politiek getinte minis
teries (sociale zaken, CRM) kunnen ambte
naren een belangrijke politieke invloed 
hebben.
Op dergelijke ministeries kunnen de 
bewindslieden proberen zich in te dekken 
tegen mogelijke tegenwerking van anders
denkende ambtenaren, door topfunctiona
rissen van hun eigen politieke kleur aan te 
trekken. In diverse landen is dat een nor
maal gebruik. In Nederland wordt het 
slechts mondjesmaat toegepast. Het pro
bleem is, dat de ambtenaren blijven als de 
bewindslieden vertrekken, en daarmee zou 
een dergelijk probleem nooit uit de wereld 
geholpen worden, alleen maar opge
schoven naar een opvolger.

BOEL OPEN GOOIEN
Volgens prof. Crince Ie Roy is er maar één 
werkelijke oplossing voor de beperking 
van de invloed van de topambtenaren: gooi 
de boel open; maak ambtelijke adviezen 
openbaar, en laat ambtenaren zich des
noods verantwoorden voor het parlement. 
Zo voelt ook de topambtenaar de hete 
adem van de volksvertegenwoordiging in 
zijn nek. Binnenskamers gekonkel en 
gemarchandeer door ambtenaren, iets wat 
de predikers van de vierde-machtsfilosofie 
zo zeer vrezen, zou daarmee beperkt kun
nen worden.
Dat de bewindslieden zelf niet alles kunnen 
overzien, is duidelijk. Als hij de post wil 
doornemen om te kijken wat hij zeker zelf 
dient te weten, moet hij volgens hobbyis- 
tische ambtelijke berekeningen zo’n
200.000 stukken per jaar bekijken. Daar 
zou hij per werkdag zes uur mee bezig zijn.

als hij erg rap kan lezen. Het kost een 
bewindsman vaak moeite om precies op de 
hoogte te raken van de inhoud van stukken 
die hij moet tekenen. En dan te bedenken 
dat er dagelijks honderden stukken door 
ambtenaren in zijn naam worden getekend. 
Toch kunnen ambtenaren niet precies doen 
wat ze willen, of doordrukken wat ze be
ogen. Actiegroepen voorzien een 
bewindsman tegenwoordig ook van infor
matie, evenals deskundigen van belangen
groepen (vakbeweging). Maar dat hun 
macht niet gering is, en soms exceptioneel 
kan zijn, zal niemand kurmen ontkennen. 
De wijs ogende, overwegend grijzende he
ren van middelbare leeftijd die ieder jaar bij 
het voorlezen van de rijksbegroting door 
de Koningin rustig toehoren vanachter de 
ruggen van de leden van het Kabinet - de 
secretarissen-generaal - hebben meer weg 
van een echt schaduwkabinet dan het 
ploegje politici dat Den Uyl voor de verkie
zingen van 1972 presenteerde.
Deze topfunctionarissen treffen elkaar elke 
tweede dinsdag van de maand voor een 
gemeenschappelijke borrel en een eenvou
dige lunch. Voor het onderhouden van de 
kontakten, heet het. Volgens sommigen 
van hen ligt de nadruk meer op de plaatse- 
Kjke roddel. Maar wie zal tegenhouden dat 
er afspraken gemaakt worden?
In de jaren ’60 bestond er een zgn. staat
kundige kring, waarin hoge ambtenaren 
spraken over politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen. Van deze kring maakten 
onder anderen deel uit Van Nispen (secre
taris-generaal van het kabinet van de minis
ter-president), Pikaar (directeur-generaal 
wetenschappen). Kuiper (directeur-gene
raal personeel). Van Maarseveen (raads
adviseur justitie), Oltheten (directeur 
staatsdrukkerij), Drees . (toen nog 
thesaurier-generaal financiën), Miedema 
(hoofd algemene politieke beleidsafdeling 
economische zaken). Van de Enden (hoofd
inspecteur financiën) en Kruisinga (toen 
nog directeur wetenschappelijk onderzoek 
op sociale zaken). Uitgangspunt van deze 
groep: wij maken geen afspraken, maar 
spreken over interessante staatkundige 
ontwikkelingen.
Wie zou willen beletten dat ze meer deden? 
Deze ambtenaren staan aan het hoofd van 
een machtig apparaat. Ze dragen een grote 
verantwoordelijkheid, leveren in bestuur
lijk opzicht een grote inbreng, en zijn - al
thans in theorie - gezamenlijk in staat de 
politieke leiding te negeren en over te ne
men.
Het lijkt ons wenselijk ook dit schaduw
kabinet te leren kennen. Daarom stellen wij 
ze u hierbij voor. Maar we moeten met 
Kruisinga constateren; „De invloed die van 
ambtenaren uitgaat, is erg aan de persoon 
gebonden. Het hoeven niet de secre
tarissen-generaal te zijn die een grote in
vloed hebben; het kunnen ook lagere 
ambtenaren zijn” .

Protest van KVP, ARP en CHU
De voorzitters van de Tweede-Kamer- 
fracties van KVP, ARP en CHU hebben 
vorige week bekendheid gegeven aan hun 
voornemen, in een brief aan het Zuidafri- 
kaanse parlement te protesteren tegen het 
besluit van de Zuidafrikaanse regering, het 
Christelijk Instituut van dr. Beijers Naude 
tot besmette organisatie te verklaren. Deze 
maatregel boudt onder meer in, dat het In
stituut geen gelden uit het buitenland meer 
mag ontvangen, en dat het Zuidafrikaanse 
ambtenaren gemakkelijk wordt gemaakt 
een onderzoek in te  stellen in de boeken 
van het Instituut.
In een persbericht merkten de fractie
voorzitters, mr. F. H. J. J. Andriessen 
(KVP), mr. W. Aantjes (ARP) en dr. R. J. H. 
Kruisinga (CHU) op, voorstanders te zijn 
van een dialoog met alle bevolkingsgroe
pen in Zuid-Afrika. Maar zij menen dat dan 
ook voor de dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en opvattingen binnen 
Zuid-Afrika zelf alle ruimte moet zijn en 
dat aan de dialoog met de verschillende 
bevolkingsgroepen ook vanuit het buiten
land geen belemmeringen in de weg mogen 
worden gelegd.
De fractievoorzitters vrezen dat de maat

regelen tegen het Christelijk Instituut, dat 
opheffing van de rassendiscriminatie langs 
de weg van de geweldloosheid voorstaat, 
een gewelddadige oplossing in de hand zul
len werken.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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“ Ik geloof dat globaal gesproken in de hele 
wereld de vrouw altijd ondergeschikt is geweest 
aan de man. Ze heeft altijd een lagere status 
gehad. Maar voor de vrouwen in de Derde 
Wereld komt daar nog een extra handicap bij: zij 
moeten als slaven werken. Het is bijvoorbeeld 
niet ongebruikelijk dat een Afrikaanse dorps- 
vroLiw ’s ochtends om zes uur opstaat, om een 
uur of acht op weg gaat naar haar stukje land, 
een uur door de brandende zon moet sjouwen, 
tot ’s avonds een uur of vijf op het land ploetert, 
terugloopt, water gaat halen - wat meestal ook al 
weer een paar kilometer lopen. betekent - en 
vervolgens eten gaat koken, wat in Afrika neer 
kan komen op een uur of drie werk, omdat je 
gewoonlijk het meel zelf nog moet malen. Ik heb 
van gevallen gehoord, dat zo’n vrouw overdag 
van uitputting op het land bewusteloos valt. 
Reken daarbij dat vele vrouwen praktisch om de 
paar jaar een kind baren en je krijgt een beeld 
dat weinig glorieus genoemd kan worden” .

Aan het woord is drs E. Postel-Coster, 
cultureel antropologe te Leiden, die met een 
klein teapi medewerksters op verzoek van minis
ter Pronk bezig is met het opstellen van een 
pre-advies over de rol van de vrouw in het 
ontwikkelingsproces. Drs Postel gelooft niet, dat 
de hulp die de Westerse landen tot dusver 
hebben verstrekt, heeft bijgedragen tot een 
lotsverbetering voor de grote massa der vrouwen 
in de arme landen. Integendeel.

Drs Postel; “Wat er aan ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden is-doorgedrongen tot de mannen
wereld. Die hebben de beschikking gekregen 
over het geld. De betere banen. De technische 
hulp is vrijwel altijd overgedragen van man aan 
man. Eerst door de Europese kolonisten, later 
door ontwikkelingsdeskundigen. Als een vrouw 
trouwt met een man die redelijk verdient, dan is 
ze op zijn best een mens geworden dat thuis mag 
zitten. Dan heeft ze nog betrekkelijk “geluk” 
gehad. De meeste vrouwen zijn straatarm en 
moeten dikwijls slechte baantjes aannemen om 
wat geld bij te verdienen” .

De man centraal
Drs Postel wijst met enige verontwaardiging 

op het feit, dat in vroeger jaren door de Westerse 
overheersers altijd vrijwel uitsluitend naar de 
man gekeken werd. “Waarmee de toentertijd in 
Europa nog strikt geldende scheiding tussen.de 
mannen- en vrouwenwereld werd overgeheveld 
naar landen waar die scheiding lang zo sterk niet 
was” , zegt ze. “ De vrouw was in de Derde

Drs. Postel-Coster:
JE ZULT AAN 

DE HELE 
NAATSCHAPPD 

MOETEN y 
SLEUTELEN

Wereld in veel gevallen landbouwster en voedsCl- 
verschaffer. Haar dagtaak bestond maar voor een 
kwart uit huishoudelijk werk” .

“Ze had een zekere onatliankelijkheid en 
vrijheid. Haar wereld was groter dan die van hef 
gezin. Haar functie in de samenleving was méér 
dan alleen kinderen voortbrengen en opvoeden. 
Wat wij Europeanen hebben gedaan, is die vrouw 
terugdringen in de enkelvoudige rol van moeder 
die voor de kinderen zorgt” .

“Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingspro
jecten” , zegt drs Postel. “Wat nu gebeurt is, dat 
bij zulke projecten iemand behoort (meestal een 
vrouw) die de vrouwen uit de buurt onderricht 
geeft in huishoudkunde. Nuttig natuurlijk om te 
weten hoe je sla moet wassen, maar, nogmaals, 
de vrouwen spelen in feite meer rollen dan alleen 
maar die van huisvrouw. Niettemin: het zijn de 
mannen die onderricht krijgen over landbouw en 
veeteelt. Het zijn doorgaans de jongens die naar 
school mogen. Zelfs lager onderwijs is voor 
miljoenen meisjes nooit weggelegd geweest. Hoe 
kunnen onze inspanningen om ontwikkeling te 
bevorderen ooit succesvol zijn, als'we gewoon 
voorbijgaan aan de essentiële rol die de vrouw in 
veel samenlevingen speelt? ”

Drs Postel stelt dat ontwikkeling gericht 
moet zijn op een maximale ontplooiingskans 
voor de mensen. Dat houdt in dat belemme
ringen moeten worden weggenomen. Voor de 
vrouwen in de Derde Wereld - en voor een groot

deel ook die voor de vrouwen hier - zijn dat een 
natuurlijke bejemmering (kinderen krijgen zon
der de kans te hébben dat enigszins te plannen), 
juridische belemmeringen (minder betaling, min
der rechten) en sociale belemmeringen (minder 
kans op onderwijs).

“ Als je dus iets wilt doen voor vrouwen, zul 
je aan de hele maatschappij moeten sleutelen. 
Daar hoort family-planning bij, onderwijs, 
aanpassing van de huwelijkswetgeving en een 
taaie strijd tegen bestaande vooroordelen. Juist 

- omdat het een eigenlijk niet zonder het ander 
kan - hoe wil je een vrouw die niet lezen kan 
leren de pil te slikken? - zal een integrale aanpak 
noodzakelijk zijn. Die is gecompliceerd en duur, 
maar ik zie geen goed alternatief.. In het verleden 
is dikwijls maar één terrein tegelijk betreden, 
maar dat kan op den duur niet succesvol zijn. 
Het blijkt bijvoorbeeld, dat vrouwen met een 
hoger opleidingsniveau meer bereidheid tot fami
ly-planning vertonen. Nu kun je zeggen: goed 
laat ons beginnen met hen onderwijs te verschaf
fen, dan komt de rest vanzelf. Maar dat betekent 
wél dat je tegelijk zult moeten zorgen voor een 
consultatiebureau en medisch personeel om de 
vrouwen in de gelegenheid te stellen hun bereid
heid te concretiseren” .

Hulpprogramma
Drs Postel; “Voordat je begint met hulpver

lening - en dan heb ik het vooral over de 
technische hulp - moet je jezelf nauwkeurig op 
de hoogte stellen van de plaatselijke situatie wat 
betreft de plaats van de vrouw. Zonder hard in 
te grijpen in natuurlijk gerijpte ordeningen, moet 
je dié hulpvorm kiezen die vrouwen zowel als 
mannen een maximale kans op ontplooiing 
biedt. Dat kan in sommige samenlevingen mis
schien met revolutionaire vaart, in andere slechts 
heel gelei-delijk. Zo moetje bij wijze van extreem 
voorbeeld géén opleiding voor vrouwelijke politi
ci beginnen in een Mohammedaans land. Dat 
soort ontwikkelingen zul je alleen kunnen ”uit- 
lokken” , nooit forceren” .

Drs Postel denkt dan ook niet. dat ze in 
haar pre-advies voor de dag kan komen met één 
pasklaar model voor de emancipatie, geldig voor 
de gehele wereld. “ Die zal toch vooral regionaal 
bepaald zijn. Voor elk gebied gelden andere 
omstandigheden die een ander beleid vragen. 
Hoewel, zoals ik al eerder zei, in alle gevallen zal 
aan de gehele maatschappij het nodige gesleuteld 
moeten worden . . . ”
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TIEN JAAR 

BIJSTANDSWET

Het is tien jaar geleden, dat de 
Bijstandswet van kracht werd. In dit 
decennium is de term „Bijstand” zo 
langzamerhand een begrip gewor
den. Toch zijn er ook na tien jaar nog 
vele vragen zoals; moet de wet altijd 
individueel worden toegepast of 
moet er naar normering worden ge
streefd. Moet de uitvoering gecen
traliseerd of gedecentraliseerd wor
den? Krijgt iedereen de bijstand die 
hij nodig heeft of vallen er mensen 
tussen wal en schip? In een interview 
vroeg de redactie van „Trefpunt” , 
maandblad van het departement van 
CRM, mr. P. J. Verdam, voorzitter 
van het Adviescollege ter Uitvoe
ring van de Bijstandswet naar zijn 
mening over deze en andere punten.

Rechtsgelijkheid
maar ook persoonlijke benadering

Wat vindt u van de uitvoering 
van de Bijstandswet, daarbij 
denkend aan de veelgehoorde 
kritiek op de ongelijkheid in 
de toepassing?

„Een vraag vooraf die ik haast verwacht 
had: Wat vindt u in het algemeen van de 
Bijstandswet zoals die werkt? U moet goed 
bedenken, dat er, vergeleken bij de situatie 
onder de Armenwet van meer dan tien j aar 
geleden, natuurlijk een geweldige vooruit
gang is geboekt. Dat kun je zonder meer 
vaststellen. Punten van kritiek op de uit
voering van de wet zijn, vergeleken bij de 
oude toestand, in zekere zin toch niet al te 
belangrijke randverschijnselen. Men moet 
de dingen nu eenmaal vergelijkenderwijs 
zien en dan zie je toch duidelijke verbe
teringen. En als u zegt: ongelijkheid van 
toepassing. . .  Ja . . .  Er zit in de Bijstands
wet een groot streven om ervoor te zorgen, 
dat de mens geen nummer is, maar dat hij 
naar zijn eigen omstandigheden voorzie
ning kan krijgen in wat hij nodig heeft. Naar 
zijn eigen individuele omstandigheden. Dat 
zijn nu eenmaal de twee zaken die in ieder 
mensenhart schijnen te spelen: ik wil graag 
persoonlijk, menselijk, van mens tot mens 
spreken en ook persoonlijk benaderd wor
den. Tegelijkertijd hebben we de rechts
gelijkheid: ik wil niet anders behandeld 
worden dan een ander. Dus we moeten al
lemaal zoveel mogelijk naar precies het
zelfde patroon, maar ik moet wel ik blijven.

En dat zal altijd wel een conflictvorm blij
ven. U hebt dat ook bij het binnenlands 
bestuur. Daar zie je dat eveneens heel 
sterk. Iedereen roept om de gemeentelijke 
zelfstandigheid, niet alleen bij de 
Bijstandswet maar ook bij andere dingen.

In Den Haag heb je een vergunning nodig 
voor een optocht, in Amsterdam hoefje ’m 
alleen maar aan te melden. Mogen ze dat in 
een gemeente nou nog zelf weten of niet?
Want wat blijft er anders over van gemeen
telijke democratie? Maar op het moment, 
dat de ene gemeente het anders regelt dan 
de andere, dan zegt men; rechtsongelijk
heid! Ik begrijp beide dingen, maar ze zul
len altijd wel met elkaar in enig conflict 
blijven.” ^

Denkt u wellicht in de richting van
een sterkere centralisatie?

„Ik vind, dat je de uitvoering van de 
Bijstandswet juist zoveel mogelijk moet 
decentraliseren, met dien verstande dat de 
eenheden weleens te klein kunnen zijn.”

Aan welke eenheden denkt n dan?
,,Ik kan mij voorstellen, dat in kleine ge
meenten de wethouder die het behandelen 
noet zeer goed de omstandigheden van 
djn inwoners kent. Hij weet precies: dat is 
;r een van die en die was toch zo ijverig. De 
sans, dat hij dat erbij denkt, is te groot. U 
weet, dat men tegenwoordig nogal eens 
van die regionale verbanden heeft, waarin 
een aantal gemeenten het samen doet? Er 
bestaan enige samenwerkingsverbanden 
'an gemeenten; gemeenschappelijke rege- 
ngen, waarbij dus het eerste contact met 
ie cliënt, het opmaken van het rapport, het 
'oorbereiden van de zaak helemaal op een 
entraal punt van alle gemeenten gezamen- 
ijk gebeurt. Daarna gaat het naar het des- 
letreffende college van B. en W. dat dan de 
>eslissing moet nemen. Dat werkt op zich- 
;elf wel goed. Maar in welke eenheden je 
noet denken? . . . .
lij de grote gemeenten denkt men in het

algemeen aan decentralisatie, aan wijkkan- 
toren, ook weer niet te klein. Je krijgt de 
indruk, dat de benadering die de cliënt het 
meest waardeert, plaats vindt vanuit een 
eenheid van circa twintigduizend; dat dat 
toch wel een bepaald ideale, althans gun
stige maat is.”

Wordt daar naar gewerkt?
Op zichzelf niet, want ook bij twintig
duizend zijn er wejeens bepaalde speciali
saties die u nodig hebt en die u daar dan niet 
mee kunt opvangen. Maar het werken in 
die richting moet men ook weer overlaten 
aan de plaatselijke instanties. De kleine 
gemeenten zijn vrij om een gemeen
schappelijke regeling te gaan maken, de 
grote gemeenten zijn vrij om te decentrali
seren.”

Maar u zoudt die ontwikkeling wel
toejuichen?

„Ik zou het toejuichen, als men daar naar 
toeging: twintigduizend of dertigduizend, 
daar gaat het nu allemaal niet precies om, 
maar daar ligt ergens een maat waarvan ik 
de indruk heb, dat zij het meest tegemoet 
komt aan de mogelijkheden om het contact 
zo te leggen, dat-het op z’n plezierigst 
wordt ervaren.”

Wat is naar uw gevoel nog over van
de oorspronkelijk sterk individuali
serende strekking van de wet?

„Ik had wel de indruk, dat men dat in het 
begin wel heel sterk gesteld heeft en dat dat 
in die zin niet is bewaarheid geworden en 
niet bewaarheid kon worden, door de 
sterke massificatie. Naarmate men die 
massificatie om zo te zeggen tegengaat, of 
opvangt, kan er voor een individuele bena
dering weer meer ruimte zijn en krijgt men 
die indruk ook eerder. Het tegengaan van 
die massificatie hangt af van de factoren die 
buiten het patroon van de Bijstand kunnen 
worden gebracht.
Als u rekent, dat op het ogenblik de helft 
van het aantal bijstandgenietenden boven 
de 65 jaar is, dan duidt dat op zichzelf al 
aan, dat daar een probleem ligt, waarvan je 
zegt: is dat niet een zó generaal probleem, 
dat het eigenlijk niet meer voor de 
Bijstandswet is. Die hoorde toch eigenlijk 
op te vangen wat een andere verzekering of 
zo, niet opvangt. Zou men dat dus op een 
andere wijze kunnen regelen, dan zou de 
Bijstandswet misschien toch iets meer kans 
krijgen om z’n individualiserende strekking 
waar te maken.”

Komt die strekking niet in de knel
door het vooral de laatste jaren toe
genomen streven naar normering?

„In zekere zin wel. Maar waar we het daar
straks al over hadden, die twee dingen hè; 
die rechtsgelijkheid en die individuele 
zaak. Die strijden ook hier om de voorrang 
en beide begrippen moeten zoveel moge
lijk worden opgevuld. Die harmonisatie 
werkt natuurlijk sterk die eenheid van 
normen als grondaanduiding van waaruit 
men werkt, in de hand en vooral voor die 
rechtszekerheid werkt dat bepaald gunstig. 
Wat bij de Bijstand ook een van de dingen 
is: je weet er zo weinig van en je bent zo
weinig op de h o o g te ........
Bij kinderbijslag is er een bepaald bedrag. 
Je kunt het precies narekenen en pensioen 
oök, al is dat al wat moeilijker. Voor de 
werkloosheidsuitkering geldt een bepaald 
percentage evenals voor de ziektewet. In 
die gevallen heb je een vrij duidelijk beeld 
voor je. Dat is bij de Bijstandswet veel 
moeilijker. Maar in zoverre heeft die cen
trale normering toch wel die duidelijkheid 
waar ieder, individueel, ook behoefte aan 
heeft, in de hand gewerkt.”

Dat strijdt dan wel weer met die
individualiserende strekking.

„Dat strijdt bepaald met die individua
liserende strekking. Maar tegelijkertijd 
heeft die toch oo'k nog weer de kans om 
duidelijk tot haar recht te komen waar dat 
nodig is.”

Zit naar uw mening het bijstands-
beleid bij CRM op de juiste plaats?

„Ach die indelingen . . .  .Kijk eens, eigen
lijk behoort iedere afdeling haar eigen 
departement te hebben en dan vind ik het 
verder een kwestie van praktische indeling, 
van praktijk. Cultuur, recreatie en maat

schappelijk werk is natuurlijk een merk
waardig conglomeraat van taken. Cultuur 
is afgespütst van Wetenschap. Het is ook 
heel bepaald wat anders dan weten
schap . . .  Bijstandswet bij Maatschappelijk 
W erk. . . .  Op het ogenblik is de vraag, of 
de hele Bijstandswet niet te financieel is 
gedacht en of daarnaast niet nog een heel 
stuk maatschappelijk werk komt. Maar dat 
klinkt zo bewerkerig: ik bewerk een ander

Wat zweverig?
„Wat zweverig en wat manipuleerderig. In 
de Bijstandswet krijgt men steeds meer te 
maken met de vraag of je moet kappen 
zodra de zaak financieel geregeld is. Dat is 
de oude gedachte, die op zichzelf heel juist 
was, dat het particulier initiatief het verder 
opvangt en dat men verwijzen moet. Maar 
dèt bhjkt niet altijd te werken en in zoverre 
is er een duidelijke aanraking met maat
schappelijk werk. In zoverre de Bijstands
wet bepaald een recht van de betrokkene is 
- uitkeringsplicht en een recht op bijstand - 
ügt het dichter aan tegen de sociale verze
kering. Maar dan kun je weer zeggen: ja, 
maar Sociale Zaken zit altijd zo in de loon- 
onderhandehngen en het bedrijfsleven en 
dit zijn juist veelal de mensen die buiten het 
bedrijfsleven staan. Dezer dagen heb ik er 
in een rede voor de christelijke werkgevers 
op gewezen, dat de Sociaal Economische 
Raad, die primair uit mensen uit het 
bedrijfsleven is samengesteld, in zijn ad
viezen een geweldige verantwoorde
lijkheid heeft voor een categorie mensen, 
bij wie de arbeid eigenlijk al uit de 
gezichtskring is verdwenen. Dan zeg je: 
wat is het merkwaardig, dat het bedrijfs
leven daar verhoudingsgewijs zo’n grote 
say in heeft. Toen de SER ontstond was die 
categorie veel geringer. Je had het bedrijfs
leven en natuurlijk de ambtelijke diensten 
en dan waren er ook wat mensen die er 
buiten stonden. Maar die laatste categorie 
is niet alleen door de werkloosheid maar 
ook door de groeiende groep van de vrou- 
wehjke gezinshoofden en door de ouderen 
enorm toegenomen. Er zijn er zoveel bij 
wie de arbeid achter de horizon verdwenen 
is. En het bedrijfsleven mag zich in zijn 
officiële orgaan, in de SER dus, wel dubbel 
verantwoordelijk gaan voelen, juist omdat 
dit de groep is, waar men het minst aan 
denkt Sociale Zaken heeft natuurlijk ook 
een heel brede gezichtskring, maar zit ook 
altijd weer sterk in de loononder
handelingen. Kortom, ik vind het een kwes
tie waarin alles zijn voor- en nadelen 
heeft.”

Er zijn op het ogenblik nogal wat
problemen bij de sociale diensten.
Hoe zijn die volgens u op te lossen?

„Ik weet niet precies aan te duiden wat nu 
de problemen bij de sociale diensten zijn.”

Onderbezetting?
„Ja . .  .Onderbezetting . .  .Maar dat is na
tuurlijk overal en dat heeft dan misschien 
met salariëring te maken ..  .Eén van de 
punten die wel op valt is, dat de sociale 
opleidingen zich nogal sterk richten op het 
wereldhervormen en dat het werk dat ge
schieden moet en waarbij de mens geregeld 
volgens de wet de mogelijkheden krijgt die 
daar zitten . . .  .dat daar te weinig actie in 
zit. Dat betekent, dat op deze wijze grote 
groepen mensen moeilijker aan hun trek
ken komen dan waimeer men daar wat 
meer aandacht voor zou hebben. De man 
die een buitengewoon probleem heeft, 
vindt bij vele groepen aandacht. De man 
die maar gewone problemen heeft dreigt er 
tussendoor te gaan. En dat ligt heel bepaald 
ook aan te weinig aandacht van de oplei
dingen, met name van studenten in de op
leidingen. Maar één van de problemen blijft 
altijd de wachtkamer om het zo maar eens 
te zeggen. Vooral het eerste contact, het 
eerst verzorgen van de aanvrage en dat 
aües ligt vooral psychologisch uitermate 
gevoelig. Daar moet men heel bepaald 
aandacht aan besteden. Maar u weet, dat de 
meeste diensten daar ook zwaar mee bezig 
zijn.”

De mensen moeten over die drempel
heen. Sommigen hebben het idee,
dat ze komen bedelen.

„Ja, dat bijvoorbeeld en in het algemeen 
moeten ze ook op de hoogte zijn van wat er

eigenlijk gebeurt. Ze moeten een rustig ge
sprek kunnen hebben, niet te lang hoeven 
te wachten. Ze moeten een beetje inzicht 
hebben in dat wat die ambtenaar daar doet; 
verdedigt-ie mijn standje of verdedigt-ie 
het standje van de dienst?”

Maar die argwaan is er altijd.
Die argwaan is er natuurlijk altijd. Het is 
uiteraard ook zo, dat degene die met hem 
spreekt in dienst van de dienst is en dat 
verandert nooit. Daarbij heeft de ambte
naar wél de taak om de cliënt bij te staan en 
om te zeggen: zo en zo moet het. Niette
min, dat beeld kan op bepaalde moeilijkhe
den stuiten. De cliënt kan weleens denken; 
die man is er eigenlijk uitsluitend om mij 
tegen te werken. Vooral als er verschil van 
mening is. Dan hebben ze het gevoel dat die 
man er is om hun tekort te doen. En dat is 
hij bepaald niet. Maar ook de mogelijkhe
den van de ambtenaar zijn niet eindeloos. 
Nogmaals, hij hoort dus zoveel mogelijk de 
cliënt behulpzaam te zijn, ook met dingen 
waar deze niet om vraa^. Hij moet hem op 
mogelijkheden wijzen, zoals op de moge
lijkheid tot het indienen van een bezwaar
schrift. Hij mag van mij een bezwaarschrift 
formuleren...”

Is dat geen probleem voor laat ons
zeggen taalarme mensen?

„Oh nee, ik krijg hier als voorzitter van 
Gedeputeerde Staten nogal wat aanvragen 
op mijn bureau. Aanvragen voor spoed
voorzieningen. De meeste van die aanvra
gen zijn hierboven getypt hoor. Zo gaat dat 
óók. De mensen lopen binnen en vragen: 
hoe moet dat? Ik kan haast zeggen, dat ik 
aan de stijl kan lezen wie het geschreven 
h e e f t . . . ’

Mag een ambtenaar dat doen, is dat
officieel?

„Dat is helemaal niet officieel. Maar er 
staat in de Bijstandswet ook, dat hij voor
lichting moet geven enzovoort. Dus die 
ambtenaar maakt rustig dat request en het 
kan best zijn, dat ik het rustig afwijs. Maar 
dat geeft helemaal geen conflictsituaties of 
iets van dien aard...”

Nee, maar je zou kunnen zeggen: de
mensen moeten zelf hun brieven
maar schrijven....

„Nee nee. Veel mensen kunnen dat niet en 
hij helpt ze dan even met te zeggen: als je 
dat en dat wil moet je ze daarop wijzen.”

Dat mag een ambtenaar dus wel
doen?

„Dat mag hij niet aUeen, dat moet hij doen. 
Iemand die komt om een 
noodvoorziening - bij mij gaat het dan 
meestal om spoedvoorzieningen - zo ie
mand kun je wel naar huis sturen en tegen 
hem zeggen: schrijf eens een nette brief, 
maar je kunt ook zeggen; gaat u maar even 
zitten, dan zal ik het u even dicteren.. En 
we hebben nog een typemachine ook... Dat 
gebeurt ieder ogenblik..'.. Hetgeen niet wil 
zeggen, dat daarmee die aanvrage wordt 
toegewezen... Dat staat daar natuurlijk los 
van.
Ik vind het weleens wat moeilijker worden 
als bij een behandeling voor .Gedeputeerde 
Staten waarbij ook de gemeente wordt op
geroepen, de cliënt alléén is. Hij moet ei
genlijk iemand meenemen...”

Een pleiter?
”Ja of iemand van een wetswinkel, nou ja, 
een soort pleiter. Dan gebeurt het weleens, 
dat de ambtenaar die het helemaal behan
deld heeft en die met die cliënt een ver
trouwensrelatie heeft opgebouwd, dat die 
meekomt. Daar heb ik op zichzelf niets 
tegen. Ik vind het in de ambtenaar te prij
zen. Maar hij kan natuurlijk nooit het ge
meentebestuur eens lekker laten afgaan. 
Dat is het probleem van de ambtenaar, dat 
hem dan toch wel gauw in een rolconflict 
brengt.”

Dat is toch een schizofrene situatie?
„Nou schizofreen... Dat is te sterk hoor. 
Maar ook de gemeentebesturen accepteren 
het volkomen, dat die ambtenaar dan aan 
de andere kant zit. Dat gebeurt dus wel. En 
dan mag hij best zeggen: mijn cliënt voert 
daar en daar dat en dat tegen aan. Maar hij

venfolg op pag. 7
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vervolg van pag. 6
kan zich nooit alles veroorloven. Er is er
gens een grens. Daar moet bij gezegd wor
den, dat als een cliënt een advocaat mee
neemt, die advocaat zich ook niet alles ver
oorlooft, omdat hij weet, dat dat voor zijn 
cliënt niet goed is. Dat is een kwestie van 
tact; je moet de ander niet laten afgaan. Dat 
is voor je cliënt niet goed. Maar in het alge
meen geloof ik, dat de cliënt er verstandig 
aan doet niet alleen te komen. Al neemt hij 
maar een broer mee...”

Voor het steuntje in de rug?
„Ja. Hij komt daar anders alleen voor een 
aantal dames en heren en de gemeente met 
zijn deskundigheid staat daarnaast. Neem 
in ieder geval iemand mee die zegt: denk 
erom, je zou dat en dat nog zeggen. Het 
hoeft dus niet altijd een pleiter te zijn.
Met z’n tweeën voel je je meer thuis.”

Bent u het ermee eens, dat aan de 
indirecte financiering van diverse 
voorzieningen op een gegeven mo
ment paal en perk moet worden ge
steld, zoals van bejaardenoorden en 
gezinsverzorging?

„Als u bedoelt, dat we op een gegeven 
moment zeggen: nou is het uit met die uit
keringen, dan zeg ,k: daar is natuurlijk geen 
sprake van. Dat zou een zeer a-sociale daad 
zijn, want die zaken moeten doorgaan. Er is 
wel een ander punt: als dergelijke dingen 
vaak voorkomen, zoals bij bejaardentehui
zen dan wordt er door de Bijstandswet toch 
iets gesignaleerd, namelijk, dat er zo’n 
grote groep is met eigenlijk precies het
zelfde probleem: de onbetaalbaarheid van 
de bejaardentehuizen, van de verzorgings
tehuizen voor de gemiddelde bejaarden. 
Dat moet men langs een of andere weg zien 
te regelen. Maar dat wordt dan toch gesig
naleerd. Want zulke zaken trekken de Bij
standswet uit het evenwicht; en de massifi
catie die dergelijke constellaties mee
brengt, is een grote belemmering voor de 
individualisering.

Bereiken we met de Bijstand ieder
een die dat nodig heeft of zijn er vol
gens u toch nog vergeten groepen of 
groepen waarvoor de wet niet opti
maal werkt?

„Als u over vergeten groepen spreekt, 
denk ik in de eerste plaats aan de sociale 
verzekeringen. In het geval van de Bij
standswet moet men praten over vergeten 
personen. En dan m oetje eigenlijk denken 
aan mensen die geen beroep op de Bij
standswet doen om welke redenen dan 
ook. Groepen voor wie de wet niet opti
maal werkt? Ja, ik denk dan aan vrouwe
lijke gezinshoofden. Bij mannen is dat veel 
minder, maar vooral bij vrouwen met een 
paar kinderen, omdat voor hen de band 
met het maatschappelijk leven is afgesne
den. En red je dan maar. De financiële uit
kering is daar natuurlijk maar één aspect 
van. Een belangrijk aspect, maar juist dan 
blijkt, dat er zoveel meer aspecten aan zit
ten. En dan krijg je ook vragen in hoeverre 
je in sommige gevallen kunt uitkeren voor 
een opleidingsmogelijkheid, welke uitke
ring dan mede gebaseerd is op een gezin 
met kinderen. Maar dan kom je in conflict 
met het beurzensysteem dat weer andere 
normen heeft. Daar liggen heel grote pro
blemen. Je komt dus met de Bijstandswet 
telkens over die financiële grens heen.”

Is er een tekort aan voorlichting?
„In het algemeen worden de mensen wel 
bereikt en ik dacht wel, dat men weet wat 
de Bijstandswet is. Er zal een drempel zijn. 
Drempels haal je met voorlichting niet 
weg.”

Nooit?
„Nee... Nou ja... maar ten dele. Ik bedoel 
dit: als u over een drempel moet stappen, 
dan weet u waar de drempel ligt, dus dan 
helpt voorlichting niet zoveel meer. Als u 
het huis van de Bijstand niet weet te vin
den, dan valt dat met voorlichting te ver
helpen. En als u het wel weet te vinden 
maar zegt: die deur ga ik niet door, dan is 
dat veel moeilijker met voorlichting te ver
helpen. De voorlichting, zo niet de propa
ganda voor de Bijstand is natuurlijk de 
grote bekendheid die de Bijstandswet zo 
langzamerhand bij iedereen krijgt. Je kunt 
ook stellen: er is nooit genoeg voorlich
ting...”

Nooit genoeg voorlichting?
„Er is in wezen nooit genoeg voorlichting. 
Maar er is wel een maat waarbij je zegt: nu 
werkt het nauwelijks meer. Er is een verza
digingspunt. Het is op het ogenblik veel 
meer een kwestie van goede voorhchting 
van degene die zich tot de Bijstandswet 
wendt, dan van degenen die zich er nog niet 
toe Wenden. Men informeert toch betrek
kelijk gemakkelijk op het ogenblik.
Dat bereikt een bepaalde graad.

Daarna m oetje er qua voorlichting zoveel 
tegenaan gooien, dat het z’n doel voorbij
schiet. Dus zeg ik: er is nooit genoeg voor
lichting, maar die voorlichting moet men op 
het ogenbhk enigszins in het algemene 
houden, zoals die publikaties over die cen
trale normering die je  in de bladen vindt en 
waarin het allemaal nog eens vrij duidelijk 
en vrij kort gezegd wordt. Die worden veel 
meer gelezen dan men denkt.”

Als er nog voorlichting moet worden 
gegeven, op welke manier zou dat 
dan moeten?

„Voorlichting moet schriftehjk en monde
ling gebeuren.”

Jawel, maar je kunt brochures en fol
ders maken die niemand leest.

„Je moet natuurlijk een goede folder ma
ken.”

Maar er zijn mensen die nooit lezen.
„Er zijn mensen die nooit lezen, 
maar ik dacht, dat deze advertenties 
in de bladen, vooral als ze in de bla
den komen die iedereen in de bus 
krijgt, dat die toch bepaald wèl gele
zen worden.
Maar je moet het ene doen en het 
andere niet nalaten. Een eenvoudig 
foldertje dat men gemakkehjk krij
gen kan en dat in wijk- en buurthui
zen ligt, is ook altijd nuttig...’”

(Ontleend aan „Trefpunt”, tijdschrift 
van het departement van CRM).

CHU-fractie komt op voor behoud Drents bedrijf
Een delegatie van de beide christelijk-his- 
torische Tweede-Kamerfracties heeft vo
rige week vrijdag een werkbezoek ge
bracht aan de provincie Drenthe. Tijdens 
een persconferentie wees dr. R. J. H. Krui- 
singa, voorzitter van de Tweede-Kamer- 
fractie van de CHU, er op, dat voor de 
bestrijding van de structurele werkloosheid 
- waarvan vooral in Drenthe sprake is - een 
betere analyse naar regio en leeftijds
groepen nodig is.
Het werkbezoek voerde de kamerleden 
langs Roden, Gieten, Ter Apel en Coevor- 
den.

In Ter Apelkanaal zijn de kamerleden ge
confronteerd met de problematiek van de 
zuivering van de aardappelmeelindustrie.

Volgens de directie van het chemische be
drijf Avebe zal een afdoende oplossing 
voor dit bedrijf een investering van 300 
miljoen gulden vergen. Dr. Kruisinga vond 
dat daarvoor effectieve regeringssteun op 
niet al te lange termijn nodig is. Vooral, 
aldus de fractievoorzitter van de CHU, in 
verband met de grote bedragen die de 
overheid aan de bestrijding van de conjunc
turele werkloosheid besteedt.
In het Avebe-bedrijf werken tweeduizend 
mensen, terwijl voor 20.000 Drenten en 
Groningers dit bedrijf indirect hun brood- 
wirming is. „Het bedrijf moet behouden 
bhjven”, aldus dr. Kruisinga, „en de CHU 
zal aUe politieke invloed gebruiken om dat 
te bereiken” .

H. L.

Subsidie politiek vormings- en scholingswerk
Op de begroting van het departement van 
binnenlandse zaken is voor dit jaar een be
drag van ƒ  1.620.000 opgenomen voor de 
subsidiëring van het vormings- en scho
lingswerk voor de politieke partijen, die in 
de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. 
Minister De Gaay Fortman heeft besloten 
dit werk met ingang van januari 1975 te 
subsidiëren.

Mede omdat rechtstreekse subsidiëring van 
politieke partijen in ons land op bezwaren 
stuit, zal de subsidie gaan naar afzonder- 
hjke rechtspersonen, die verbonden zijn 
met deze partijen. Dit is ook het geval met 
de bestaande subsidiëring van de 
politiek-wetenschappelijke instituten.

Over de regeling van de subsidie heeft mi
nister De Gaay Fortman met een aantal 
partijen die in de kamer zijn vertegen
woordigd, overlegd.
De bewindsman heeft besloten, dat 90 pro
cent in de eerste kosten van ƒ30.000,- 
wordt gesubsidieerd. Voor de overige kos
ten is een subsidie van 70 procent vastge
steld met als maximum per zetel per partij 
een bedrag van ƒ 9.000,'- voor de eerste 
tien zetels, van ƒ 7.500,- voor elk van de 
elfde tot en met de twintigste zetel, van 
ƒ 6.000,- voor de 21e tot en met 30e zetel, 
van ƒ  4.500 voor de 31e tot en met 40e 
zetel en van ƒ 3.000,- voor elke zetel bo
ven de veertig.

H. L.

Komende vergaderingen van de Unieraad
De Unieraad zal in de tweede helft van dit 
jaar tweemaal in vergadering bijeenkomen. 
Het Uniebestuur stelde als vergaderdata 
voor de Unieraad vast: zaterdag 20 sep
tember en zaterdag 13 december.
Op zaterdag 20 september wordt gespro
kén over de Troonrede en de Miljoenen
nota - 1976. Het is gebruikelijk, dat de 
Unieraad in de week van de derde dinsdag 
in september (Prinsjesdag en opening van 
het nieuwe parlementaire jaar) bijeenkomt

om de actuele regeringsstukken te bespre
ken.
Op zaterdag 13 december krijgt de Unie
raad opnieuw gelegenheid van gedachten 
te wisselen over de actuele politiek. 'Voorts 
komen op de agenda allerlei huishoudelijke 
zaken, als de begroting voor het komend 
jaar, de wijze, waarop de birmengekomen 
contributiebedragen verdeeld worden en 
dergehjke.

H: L.

Ook voordelen voor belastingplichtigen
De fiscus houdt ook het voordeel van de 
belastingplichtigen in het oog. Jaarlijks 
wordt in ongeveer 300.000 gevallen een 
correctie op een aangifte aangebracht, die 
in het voordeel is van een belasting
plichtige. Staatssecretaris Van Rooijen van 
financiën heeft dit onlangs gezegd. Hij zei, 
dat de belastingdienst zoveel mogeUjk wil 
trachten irritatie bij de belastingplichtigen 
te vermijden.
De fiscus wil hen niet op een afstand en als 
een robot benaderen. De formulieren, die 
bij deze benadering een belangrijke rol spe
len, probeert de fiscus zo klaar en eenvou
dig mogelijk te maken. Een werkgroep is al 
geruime tijd bezig de formulieren voor de 
belastingplichtigen, in totaal 700 stuks, te 
herzien met het doel ze eenvoudiger en 
duidelijker en daardoor beter leesbaar te 
maken. De werkgroep heeft al 450 formu
lieren herzien. Het is de bedoeling met dit 
werk de soms gerechtvaardigde kritiek op 
te ambtehjke en daardoor onleesbare for
mulieren, te verminderen.

REDELIJK GOED
Het nieuwe aangiftebiljet met de sterk ver
korte toelichting, dat voor het eerst in 1974 
naar de belastingplichtigen is gezonden, is 
redelijk goed ontvangen. Er is ook op dit 
nieuwe biljet kritiek geuit en deze zal in 
overweging worden genomen bij de her
drukken in de komende jaren. Een werk
groep is bezig met de samenstelling van een

aantal folders, over onderwerpen, die voor 
vele belastingplichtigen van belang zijn (af
trekposten als buitengewone lasten en reis
kosten bijv.).
Er komt ook een folder, die in acht talen de 
fiscale onderwerpen behandelt, die voor de 
gastarbeider van belang zijn. De staatsse
cretaris overweegt voorts de instelling van 
een speciale commissie voor het begeleiden 
van de bestaande voorlichtingsactiviteiten 
op fiscaal gebied. Die activiteiten moeten, 
als dat nodig is, aan gewijzigde omstandig
heden worden aangepast en de commissie 
moet, waar nodig, nieuwe initiatieven ont
wikkelen.
SUCCES
De mondelinge voorlichting, waarmee de 
belastingdienst is begonnen blijkt een suc
ces te zijn. In februari en maart van dit jaar 
hebben ongeveer 240.000 belastingplichti
gen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om op de belastinginspectie mondelinge 
toehchting te krijgen. Dit gebeurde over
dag, tijdens de normale werkuren. "Verschil
lende inspecties waren bovendien ’s avonds 
open voor het geven van toelichting. Grote 
belangstelling ondervonden verder de be
zoeken van belastingambtenaren aan wijk
centra, bejaardentehuizen e.d. daar werd in 
ongeveer 36.000 gevallen voorlichting ge
geven. In de maanden februari en maart 
waren bij al deze activiteiten 700 ambtena
ren betrokken.

H. L.

Gezondheidsraad komt 

binnenkort met

advies over hardheid
Minister Vorrink heeft op vragen van het 
Tweede-Kamerlid drs. A. D. W. Tilanus 
(CHU), naar aanleiding van een artikel van 
dr. K. Biersteker en dr. R. L. Zielhuis in het 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 53 
(1975) 3, over een mogelijk statistisch ver
band tussen het voorkomen van hart- en 
vaatziekten in bepaalde streken van het 
land en hardheidsgraad van het aldaar ge
leverde drinkwater geantwoord, dat zij 
eerst een advies ter zake van de Gezond
heidsraad wil afwachten alvorens haar me
ning kenbaar te maken. De minister ver
wacht het advies binnen enkele maanden 
en zal na ontvangst van het rapport zo 
spoedig mogelijk haar standpunt ter zake 
bekend maken.

H. L.

KTUEEL
Het CDA in 
Haren-Glimmen-Oimen
Haren is een dorp, ten zuiden van de stad 
Groningen met ongeveer 18.000 inwoners. 
Al jaren werkten in de gemeenteraad ARP 
en CHU samen. In 1970 kwamen ARP, 
CHU en KVP met één lijst uit en behaalden 
6 zetels.
De besturen van de kiesverenigingen had
den onderling weinig contact en „de com
missie van 9” was de enige manier van 
samenwerking. "Van iedere partij zaten 
hierin 3 personen. De club had het erg 
moeilijk.
Als fractiebegeleidingsgroep zagen ze hun 
taak duidelijk, maar kennelijk was de tijd er 
toch niet rijp voor, want èn fractie èn bestu
ren zagen dit niet. Toch hebben deze men
sen heel belangrijk werk verricht.
Het was een eerste aanzet tot samenwer
king, een elkaar leren kennen en vinden, 
kortom een onmisbaar deel van het geheel. 
Bij de Statenverkiezingen bleek, dat de 
CDA-gedachte insloeg in het Noorden, zo
dat de drie partijen elkaar tijdens de cam
pagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 
helemaal vonden. De „commissie van 9” 
werd omgezet in een grotere werkgroep. Er 
werd veel vergaderd, hard gewerkt, er 
groeide enthousiasme en het team breidde 
zich uit.
Na de verkiezingen hebben we ons bezon
nen op de vraag: Wat gaan we nu doen? 
Gaan we, als aparte kiesverenigingen, weer 
ons eigen leven leiden? Of bouwen we ver
der op deze goede basis? Unaniem werd tot 
het laatste besloten.!
Een groep mensen heeft veel denk- en 
schrijfwerk verricht en in september 1975 
werd aan de besturen van de kiesvereni
gingen het volgende voorgelegd: Een 
CDA-bestuur van 8 personen (4 dames en 4 
heren), bijgestaan door 7 werkgroepen.
1. Het politiek leerhuis. Men komt één 

keer per maand bij elkaar om een poli
tiek onderwerp te behandelen.

2. Contact fractie. Dit contact wordt on
derhouden door de personen, die vol
gen op de lijst, zodat, als door omstan
digheden, een beroep op hen gedaan 
moet worden, ze ingewerkt zijn. Ze 
ontvangen de raadsstukken, bezoeken 
fractie- en raadsvergaderingen en vor
men een schakel tussen fractie en be
stuur.

3. Contact jeugd. In Haren ligt dit moeilijk. 
Veel jongeren gaan van 18 jaar in Gro
ningen op kamers wonen, omdat ze 
daar werken of studeren. Toch is ook 
hier een begin gemaakt.

4. Contact besturen. Dit contact is belang
rijk voor het doorgeven van gegevens 
en om vervreemding tussen het CDA 
enerzijds en de besturen anderzijds te 
voorkomen.

vervolg op pag. 8
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5. Financiën. Deze werkgroep zorgt, zoals 
wel duidelijk zal zijn, voor het vullen en 
het verantwoord legen van de kas.

6. Redactie CDA-nieuws. Naast politiek 
nieuws, plaatselijk, provinciaal en lan
delijk, bevat dit blad ook-mededelingen 
van de werkgroepen en aankondigingen 
en verslagen van vergaderingen.

7. Wijkteams. Haren, Glimmen en Oimen 
zijn verdeeld in 6 wijken. De wijk- 
hoofden zorgen voor de verspreiding 
van het CDA-nieuws en onderhouden 
de contacten met de leden en inwoners 
van Haren. Door de wijkteams komen 
wensen van burgers via de fractie- 
begeleidingsgroep in de fractie. Op deze 
wijze realiseerden we een noodzake
lijke busverbinding binnen onze ge
meente.

Het „CDA-nieuws” wordt op ruime schaal 
verspreid onder leden, maar ook onder 
personen, waarvan we vinden, dat ze bij 
ons horen. Verder in bibliotheek, 
bejaardencentra, jeugdsociëteiten, enz.
Het CDA wordt een begrip in Haren, 
waarmee gerekend wordt. Wij willen laten 
zien, dat het christelijke in de politiek 
zichtbaar kan zijn. Maar wij realiseren ons 
ook, dat dit christelijke gezicht slechts mo
gelijk is, als het ligt in het verlengde van ons 
eigen christelijke leven. Wij willen plaatse
lijk realiseren, wat we landelijk wensen en 
op deze manier vanaf de basis dit proberen 
te stimuleren.
Dit is de geschiedenis van het CDA-Haren. 
Een geschiedenis, waar iedere dag een 
stukje bijgeschreven wordt. Een geschie
denis, die misschien parallel loopt met die 
van vele plaatsen, maar voor ons, die het 
meemaken, een belevenis is, die ons stimu
leert om verder te gaan.

E. MuUer-De Langen, Haren.

Zeven maanden een links col
lege in Enschede
In de gemeente Enschede zijn al sinds ge
ruime tijd ernstige problemen gerezen die 
de bestnurbaarheid van deze stad zware 
schade toebrengen.
Deze moeilijkheden hangen nauw samen 
met de aanwezigheid van de CPN in het 
bestuurscollege. Onderstaande bijdrage in
formeert over deze situatie in Enschede.
De samenstelling van de raad van Enschede 
werd bij de verkiezingen van voorjaar 
1974 als volgt:
PvdA 16 zetels (11)
PPR/PSP 2 zetels ( 3 )
CPN 3 zetels ( 4)
CDA 11 zetels (KVP: 8/Prot. Chr. 5) 
VVD 6 zetels ( 4)
GPV 1 zetel ( 1)
D’66 had 3 zetels in de vorige raad.
Totaal 39 zetels.
Het vorige college van b. en w. bestond uit 
6 zetels. PvdA 3, KVP 1, Prot. Chr. 1.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
1974 bleek er over de hoofdlijnen van het 
beleidsplan overeenstemming te zijn tussen 
PvdA, CDA en VVD.
De moeilijkheden rezen al vlot, toen bleek 
dat de PvdA na een eerste gesprek, zelfs 
niet verder wilde praten met de W D . De 
reden zou zijn, de „intentie” van de VVD 
veroorzaakt door de landelijke politiek. 
Het CDA kon deze opstelling, vanwege de 
overeenstemming niet accepteren en wilde 
èf verder met de VVD öf niet.
Na langdurig politiek touwtrekken kwam 
er een links college, met 4 PvdA-wet- 
houders en 1 PPR- en 1 CPN-wethouder, 
die elk 21 stemmen kregen, De CDA- en 
WD-tegenkandidaten kregen de overige 
18 stemmen.

* * *

Met een voorstel tot verhoging van de gas

tarieven, zoals door de regering was vast
gesteld, begon het college te wankelen. De 
CPN-wethouder liet in de vergadering van 
17 december jl. het linkse college in de 
steek, want op het allerlaatste moment (2e 
termijn) verklaarde de CPN-fractie tegen te 
zullen stemmen. Daarmee dreigde een 
„gat” in de begroting van zo’n 2 a 3 miljoen 
gulden en daarmee zou het werkprogram 
van „links” volledig op de tocht komen te 
staan.
Dit werd aanleiding voor diè leden, welke 
dit college niet wensten om op politieke 
gronden, ook tegen te stemmen. Uitslag: 
voorstel verworpen.
Op 13 januari jl. komt dit voorstel weer aan 
de orde. Het college stelt zich veel soepeler 
op en doet toezeggingen om op ander ter
rein de lasten voor de burger wat te verlich
ten, wat een eis was van o.a. het CDA. 
Het voorstel komt er door met alleen de 
stemmen van de CPN, inclusief de stem van 
de eigen wethouder, tegen.
Na de gevraagde schorsing komt de PvdA 
met een motie van wantrouwen voor de 
CPN-wethouder omdat het coUege- 
werkplan in gevaar-is gebracht. De overi
gen hadden om andere reden geen moeite 
met deze motie. De uitslag is duidelijk: 34 
vóór en CPN en PPR tegen.
Daarna volgt de toezegging van de PvdA 
dat in de volgende raadsvergadering het 
voorstel tot ontslag zal worden ingediend. 
Nadien zijn er diverse onderhandelingen 
gevoerd over de bezetting van de leeg te 
komen zetel, c.q. verschuivingen. De 
tegenstelling tussen W D  en PvdA, is he
laas erger geworden. De onoverbrugbare 
kloof tussen deze twee partijen wordt node 
door het CDA als een gegeven aanvaard. 
Overigens heeft de W D  zich min of meer 
geïsoleerd door tegen de toch wel accepta
bele begroting te stemmen.
Terwille van de bestuurbaarheid van de 
stad (140.000 inwoners) gaat het CDA zo
ver dat zij mede het vernieuwde college wil 
vormen en eist twee zetels, gezien de ver
houding in de raad.
Dan komt er een nieuw element in het spel. 
De ledenvergadering van de PvdA- 
Enschede wijst dit voorstel van de hand en 
wü toch samenwerking met de CPN. De 
uitslag van de stemming was: 58 tegen, 82 
voor.
Daar kon hun fractie het mee doen! Deze 
stemming betekende een motie van wan
trouwen aan het adres van de fractie.
Op 9 april is het beloofde voorstel tot ont
slag van de wethouder van de CPN nog 
steeds niet ingediend.

Uit een uitvoerig artikel in de neutrale 
krant „Tubantia” van 5 april 1975 het vol
gende citaat:
„De verdeeldheid binnen de PvdA neemt 
gestaag toe. Voor- en tegenstanders staan 
elkaar in vergaderingen welhaast naar het 
leven.
Binnen de fractie en het bestuur blijkt het 
evenmin te boteren. De verwarring neemt 
langzamerhand bizarre vormen aan” .
In de CDA-fractie, met leden uit 3 partijen, 
gaat het toch wel even anders. Deze fractie 
draait eveneens 7 maanden. De Enschede 
PvdA-fractieleden kumien echt jaloers zijn 
op de eensgezindheid van hun CDA- 
coUega’s. Verdeeld stemmen? Ja, zo nu en 
dan. Niet de afkomst van de drie partijen is 
daar de oorzaak van, meer de persoonlijke 
mening.
De besluiteloosheid van de PvdA is er de 
oorzaak van dat de grootste stad van Over
ijssel maandenlang zo bestuurd kan wor
den.
Een in-trieste aangelegenheid.
De Partij van de Arbeid had als verkie
zingsleus: „Een goede Raad is rood” . 
(Waar is dat zo?)
Het linkse college in Enschede blijkt in elk 
geval niet goed. (Waar is dat wel zo?) _̂_
Enschede,

C. van Loenen, lid CDA-fractie
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Parlementaire delegatie hoorde en zag veel in Polen door J. Heij, lid Eerste Kamer voor CHU

In de laatste week van mei heeft een Ne
derlandse parlementaire delegatie op uit
nodiging van de voorzitter van het Poolse 
parlement een reis naar en door een ge
deelte van Polen gemaakt. Ik heb het als 
een voorrecht ervaren, samen met tien 
anderen leden van de Tweede en Eerste 
Kamer en mevrouw mr. L. Kist-Verstegen 
van de Griffie als secretaresse van de 
delegatie, dit bezoek aan Polen mee te ma
ken. Wij hebben met elkaar, onder de uit
stekende leiding van de voorzitter van de 
Tweede Kamer, de heer dr. ir. A. Von
deling, in één week zeer veel gehoord 
en gezien. De delegatie zal in een nog 
op te maken verslag een overzicht ge
ven van de inhoud van de gevoerde be
sprekingen en hetgeen wij verder in Po
len hebben meegemaakt. Het is niet mijn 
bedoeling, op de inhoud van dat verslag 
vooruit te lopen, maar het is wellicht 
interessant hier nu beknopt een indruk te 
geven.

BELANGRIJK
Het programma was zeer veel omvattend 
en werkelijk belangrijk en gevarieerd. Wij 
hebben ontmoetingen gehad en besprekin
gen gevoerd met de voorzitter van de 
Staatsraad, Prof. H. Jablonski, de minis
terpresident, de m inisters van arbeid, 
loon en sociale zaken, van financiën, van 
buitenlandse zaken en anderen. Ook maak
ten wij enkele werkvergaderingen mee van 
Commissies uit het Parlement, brachten 
wij’een bezoek aan de Planningscommis- 
sie bij de ministerraad en maakten wij een

gedeelte mee van een plenaire zitting van 
het parlement, in Polen de Sejm genoemd. 
Ook besprekingen met de voorzitter van 
de Sejm en met plaatselijke en geweste- 
Ujke besturen in het N.0. van Polen vorm
den een waardevol onderdeel van het ge
heel. Wij werden gelhformeerd over o.a. 
de situatie in de industrie en in de land
bouw en bezochten een proeftuin en een 
aardappelteeltinstituut, alsmede een hoog- 
ovenbedrijf. Het bezoek aan deWarschau- 
er Universiteit en de ontmoeting in het 
Poolse Instituut voor Internationale Zaken, 
waren bijzonder leerzaam evenals een ge
sprek met hoofdvertegenwoordigers van de 
Algemene Persdienst, Radio en T,V. en het 
grootste dagblad in Polen.
Ook de kennismaking met het werk in 
sanatoria, het bezoek aan een fabriek voor 
viswerking en een opleidingsschool voor 
vissers en andere onderdelen van het 
programma hebben aan de leden van de 
delegatie een beeld gegeven van leven en 
werken in Polen.
Diepe indruk maakte het bezoek aan het 
voormalige nazivernietigingskamp T re- 
blinka en de kranslegging aldaar. Ook 
het leggen van bloemen bij het monu
ment van de ,,Vereniging met de Zee” 
te Kolobrzeg en de kranslegging te War
schau op het Graf van de Onbekende Sol
daat werd door ons in sterke verbonden
heid met het Poolse volk beleefd.
Aan de positie van de kerk en aan het 
culturele leven in Polen werd grote aan
dacht gegeven. Het Poolse volk is nog a l
tijd voor plm. 90 procent R. Katholiek 
en de Sacramentsdag op 29 mei werd ge

vierd als een vrije dag voor allen met 
enigszins het karakter van een zondag in 
ons land. Wij hebben godsdienstige plech
tigheden op die dag meegemaakt en hou
den daaraan een waarde volle herinnering. 
Het optreden van de Dans- en Zanggroep 
van de Warschauer Politechnika, de be
zichtiging van het geboortehuis van Fr. 
Chopin in Zelazowa Wola, het beluisteren 
van een Chopinrecital aldaar en het ge
nieten van de opera ,,Tosca” van Pucci- 
ni in het enorme theater Wielki in War
schau, waren culturele belevenissen, die 
MIS bezoek aan Polen temeer inhoud hebben 
gegeven. Over dit alles en zoveel meer 
is vanzelfsprekend een uitvoerig verhaal 
te schrijven, maar dat is niet de bedoe-’ 
ling van dit artikel, waarin het gaat om 
het geven van enige informatie en een 
paar indrukken.

HOOFDPUNTEN
Als ik die indrukken dan tenslotte mag 
samenvatten in een paar hoofdpunten - 
daarbij bepaald niet strevende naar enige 
volledigheid en daarbij dus talrijke andere 
punten die ook van belang zijn even te r 
zijde latende - dan meen ik dat als volgt 
te kunnen doen.

1. Het programma voor het bezoek aan 
Polen is uitnemend voorbereid en uit
gevoerd, dank zij de Polen en de Neder
landse Ambassade, de voortreffelijke le i
ding aan en de prettige gevarieerde sa 
menstelling van de parlementaire dele
gatie. Wij hebben in de korte periode van

één week veel beleefd en werden veelzijdig 
geïnformeerd. Nadrukkelijk hebben de Po
len ons bij herhaling gevraagd om begrip 
voor de situatie van Polen nu, in relatie 
tot de vroegere en meer recente geschie
denis van het Poolse volk. Na de Tweede 
Wereldoorlog, waarin het Poolse volk 
zwaardere persoonlijke - meer dan 6 mil
joen doden! - en materiële verliezen 
heeft geleden dan welhaast enig ander 
volk, kent Polen nu voor het eerst in heel 
lange tijd 30 jaren vrede. Ons bezoek 
heeft zeker bijgedragen tot verdieping van 
inzicht in de positie van en tot beter be
grip voor Polen.
2. De Poolse regering en het parlement 
streven naar versterking van de betrek
kingen met het Westen, met name ook

economisch en wetenschappelijk-cul- 
tureel gebied. In dit verband is e r ook 
bijzondere belangstelling voor intensi
vering van de betrekkingen tussen Polen 
en Nederland.
3. In het sterk door de Poolse overheid 
geleide loon- en prijsbeleid, valt de in
druk vooral op de noodzaak van verdere 
economische groei, met als doel welzijns- 
verbeteringen en versterking van deposi
tie van het Poolse volk.
Ik moge besluiten met het uiten van 
dankbaarheid en waardering voor de Ne
derlandse ambassadeur te Warschau, drs. 
W. F. Pelt en zijn echtgenote en mede- 
werk(st)ers, voor de voortreffelijke ma
nier waarop zij ons hebben ontvangen, 
geïnformeerd en begeleid.

J. Heij.

Ledenwerfaktie 1975 - de Unie op stap
Kifk vanavond naar de CHU

Om 10 voor half 9 op Nederland 1.” . Dat was de inhoud van een advertentie die 
woensdag 11 juni in een aantal dagbladen voorkwam. Deze advertentie was het 
laatste dat aan de start van de Ledenwerfaktie van de CHU 1975 „DE UNIE OP 
STAP” voorafging, en het slot van een periode van plannen maken en voorberei
dingen treffen.
Vanzelfsprekend is de dag en zijn de uren voorafgaande aan de aanvang van een 
dergelijke aktie gevuld met vraagtekens. Hebben de voorbereidingen de aandacht 
er reacties? Zo is dan op die 11e juni in toenemende spanning (en toenemende hitte) 
naar het grote moment toegeleefd.

IN REP EN ROER
Reeds halverwege de uitzending begonnen de beide telefoons op het Uniebureau te 
rinkelen. Zij hebben ruim een uur geen moment meer stilgestaan. Daarna is er met 
aanvankelijk slechts zeer korte onderbrekingen en tenslotte met iets langere pauzes 
nog een klein uur opgebeld, zodat het tenslotte ca. half elf stil werd. Er zijn 
zodoende een groot aantal reacties binnengekomen. Reacties van verschillende 
aard. Een grapjas informeerde of hij zich bij ons ook kon melden als lid van de 
boerenpartij. Een W D -er vroeg verontwaardigd hoe de CHU nog op het scherm 
durfde te komen. Enkele personen hadden een persoonlijk probleem of een per
soonlijke teleurstelling waarover zij wilden spreken. Het merendeel gaf zich als lid 
van de Unie op. Ook werd meermalen gevraagd om toezending van informatiema
teriaal om een en andet nog eens rustig te overwegen. Sommigen gaven zeer kort 
hun naam en adres op en lieten zich als lid inschrijven waaraan dan de wens 
toegevoegd werd, dat velen dit voorbeeld zouden volgen.
De slotbalans was dat ruim 30 leden ingeschreven konden worden. Vermoedelijk 
zouden dit er nog meer geweest zijn indien meer telefoontoestellen beschikbaar 
geweest waren, daar meerderen meer dan een uur bezig geweest waren ons te 
bereiken. Hopelijk zullen degenen die het misschien tenslotte opgegeven hebben 
later nog van zich laten horen. Een aanwijzing hiervoor is wel dat - gedurende de 
donderdagmorgen na de uitzending - nog regelmatig meldingen binnenkomen. 
Er is dus beslist sprake van een goed begin, doch dat houdt niet in dat daarmede het 
halve werk gedaan is.

NIET VOLGENS DE PLANNEN
Op één punt is er echter iets misgelopen. AUe 30 aanmeldingen waren van personen 
die de uitzending gezien hadden en spontaan besloten hadden zich als lid aan te 
melden. Uiteraard was dit één der mogelijkheden voor ledenaanwas waarop ge
hoopt was.

De opzet van de gehele aktie was echter dat daarnaast de leden van de Unie zich 
zouden inzetten om leden te gaan werven. Dus dat leden „OP STAP” zouden gaan 
om te werven.
Hiervoor waren alle secretarissen van de kiesverenigingen en alle contactpersonen 
in plaatsen waar nog geen kiesvereniging is, voorzien van een aantal exemplaren 
van een folder; „WAAROM VRAGEN WU U NU - LID TE WORDEN VAN DE 
CHU”.
Na een algemene verzending van de folder in een betrekkelijk bescheiden aantal 
had een flink aantal kiesverenigingen nog gevraagd om toezending van extra 
folders, zodat met de nazendingen nog duizenden exemplaren de deur uitgingen. 
De secretarissen en contactpersonen was gevraagd de avond van de uitzending 
zoveel mogelijk beschikbaar te zijn om de folder uit te reiken aan die leden welke 
gevolg wilden geven aan de opwekking in de uitzending om er voor de Unie op uit te 
trekken. Dit punt is in de uitzending, waarin de toegemeten tijd vanzelfsprekend 
erg krap is, niet uit de verf gekomen. Daardoor is het mogelijk dat een aantal 
secretarissen tevergeefs thuisgebleven is op een mooie voorjaarsavond en niemand 
zich bij hen vervoegd heeft voor afhalen van folders. In dezen lijkt een verontschul
diging voor de hierdoor veroorzaakte overlast zeker op zijn plaats.

DE AKTIE IS ECHTER PAS BEGONNEN
De aktie 1975 is opgezet als een soort „bliksemaktie” . Het was niet de bedoeling er 
een lang lopende ledenwerving van te maken zoals met de aktie 1973/1974 het 
geval geweest is. Toen heeft het een en ander ca. 28 weken geduurd met als resultaat 
1.308 nieuwe leden.
Wij hepen van harte, dat de thans aangevangen aktie in een aanmerkelijk kortere 
tijd tot een resultaat zal leiden, dat de vergelijking met de vorige enigszins kan 
doorstaan. Daarom verzoeken wij bij dezen aan die leden die in het kader van de 
aktie 1975 zich voor de Unie in willen zetten zich alsnog tot de secretarissen van 
hun kiesvereniging te wenden voor het in ontvangst nemen van folders en daarmee 
„OP STAP” te gaan.
Als velen mede willen werken kan het na het wat overweldigende begin gedurende 
de avond van de 11e juni toch nog een onvergetelijk evenement worden. Dus: leden 
van de Unie mogen wij op uw medewerking rekenen? Haal die folder bij uw 
secretaris! Volledigheidshalve vermelden wij nog dat op het Uniebureau (telefoon 
070-244516) voorlopig nog een groot aantal exemplaren van de folder voorradig is, 
dus wat dat betreft: wie maakt ons los? Alles moet weg!
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PARLEMENT ARIA
V a n  H ulst in S e n a a t:

CDA-fracties geen schild voor Van de Stoei en Vredeling
„De christen-democratische frakties in 
deze Kamer voelen er niets voor om te 
langdurig als schild op te treden voor 
ministers, die door hun eigen partij met 
het zwaard bedreigd worden. Dan hebben 
wij in onze eigen gelederen nog wel be
kwame mensen genoeg voor dezefunkties.

; Dit zei prof. dr. J. W. van Hulst vorige 
week in de Eerste Kamer, tijdens het be
leidsdebat over Buitenlandse Zaken, waar 
hij mede namens KVP en ARP het woord 
voerde.
Van Hulst stelde de indruk te hebben 
dat de PvdA geestverwanten als minister 
Vredeling en Van der Stoel uiterst verant
woordelijke posten heeft toevertrouwd 
maar hen niet de steun geven die zij 
verdienen. Soms lijkt het er op dat de 
PvdA deze bewindslieden reeds heeft af
geschreven en slechts wacht op een ge
schikt moment om hen te laten vallen. 
Hij noemde de zekerheid dat de PvdA 
haar eigen bewindslieden steunt een es- 
sentiele voorwaarde voor de steun van de 
christen-democratische frakties in de se 
naat, voor het buitenlands beleid.

VIETNAM ■

Spreker herinnerde eraan dat hij als 
eerste in de Kamer, in 1962 reeds, op de 
dreigende ontwikkeling in Zuid-Oost Azië 
heeft gewezen. Hij had geen behoefte nu 
de schuldvraag te behandelen. Bewezen is 
echter dat men een land niet tot eenheid 
brengt door het te overspoelen met dol
lars, coca-cola en transistors. Niet te 
loochenen valt dat president Ford 14 dagen 
voor de val van Saigon het congres nog 
om 722 miljoen dollar vroeg voor de oorlog

in Vietnam en dat hij het Amerikaanse 
volk daarna heeft opgeroepen Vietnam 
maar te vergeten. Nu gevraagd wordt om 
een half miljard dollar voor de Vietnamese 
vluchtelingen maakt men bezwaren. Hij 
vroeg de regering al het mogelijk te doen 
om in het kader van een vreedzame hulp
verlening een nieuwe toekomst voor Viet
nam te openen. Tevens drong hij e r op aan 
dat de regering het voorstel van de Philip- 
pijnen steunt om te komen tot een niet 
aanvalsverdrag in Zuid-Oost Azië en uit
breiding van de SEATO, met zo mogelijk 
de nieuwe regiems in Cambodja en Zuid- 
Vietnam.

MINDERHEDEN IN DE SOVJETUNIE

Uitvoerig ging Van Hulst in op de positie 
van minderheden in de Sowjet-Unie. Te
genover een soepeler houding ten aanzien 
van het Westen staat een hardere houding 
tegenover groepen in eigen land, waarbij 
de kerk, zoals vaak de eerste klappen 
opvangt.
Hij wees daarbij.op recente gegevens vol
gens welke 123 Baptisten gevangen zitten. 
Zij mogen alleen emigreren als zij een 
bewijs kunnen overleggen dat zij ergens 
elders zullen worden opgevangen. Is- de 
Nederlandse regering bereid de Sovjet
unie mee te delen dat zij een aantal van 
hen wil opnemen?
Spreker wees voorts op de u iterst moei
lijke situatie waarin de leden van de Pink
sterbeweging, in de Sovjet-Unie zich be
vinden. Hij vroeg de bewindslieden stappen 
te ondernemen om de in ons land zo hoog 
genoteerde mensenrechten ook voor deze 
groep in de Sovjet-Unie erkend te krijgen.

V.N. -

Ten aanzien van de Verenigde Naties 
merkte Van Hulst op het te betreuren 
dat de Nederlandse delegatie geen dui
delijk standpunt heeft geformuleerd in
zake de kwestie van de bevoegdheid van 
of wel de V.N. of wel de Veiligheidsraad 
met betrekking tot toelating, schorsing 
of uitsluiting van lidstaten.
Met name voor landen als Zuid-Afrika 
en Israël is deze kwestie van essentieel 
belang. Spreker betoogde dat de wijze 
waarop Israël in de UNESCO builen spel 
is gezet naar zijn mening intolerabel is. 
In dit verband achtte hij de uitspraak van 
minister Van der Stoel, in een interview, 
waarin hij stelde dat het onverstandig 
zou zijn Zuid-Afrika uit de V.N. te stoten, 
merkwaardig omdat dat proces van uit
stoting bij diverse V.N.-organisaties reeds 
in volle gang is. Hij informeerde tevens 
naar de visie van de bewindsman op de 
recente ontwikkelingen die in Zuid-Afrika 
gaande zijn.

TERRORISME

Van Hulst vroeg voorts aandacht voor de 
problematiek van het internationale 
terrorism e. Hij meende dat ernstig moest 
worden nagegaan of niet het gevaar bestaat 
dat terroristen  een geheel volk tot gijze
laar kunnen maken, wanneer zij kunnen 
beschikken over de dreiging met atoom
wapens. Een ernstige vorm van geeste
lijke milieuvervuiling noemde spreker 
het t.v.-interview met mr. Bakker-Schut 
die kort na de Zweedse gijzeling waarbij 
doden vielen het optreden van de te rro r is 

ten verdedigde en in verband bracht met 
de problemen van de derde wereld.

NAVO

Sprekend over de NAVO bracht Van Hulst 
de discussie over het uittreden uit deze 
organisatie op een termijn van drie jaar 
ter sprake. Als we als willekeurige datum 
11 april 1978 aanhouden, dan moet ons 
land volgens het verdrag een jaar te voren 
dit kenbaar maken. Dat wil zeggen op 11 
april 1977, dus vermoedelijk nog voor de 
eerstvolgende Kamerverkiezingen. Van 
Hulst voegde hieraan toe, dat Nederland 

■ echter dan alsnog gebonden blijft aan het 
Verdrag betreffende de West-Europese 
Unie, tot 1998. Daarom achtte hij het op 
termijn stellen van de NAVO-verplich- 
tingen een discussie met weinig rea li
teitswaarde. Ook kan men aldus spreker 
niet over liquidatie van het NAVO-pact 
spreken zonder daarbij tegelijkertijd de 
positie van het Warschaupact te betrekken. 
Ten aanzien van het Midden-Oosten vroeg 
spreker de regering de grootst mogelijke 
voorzichtigheid te betrachten met steun 
aan de gedachte dat Israël genoegen moet 
nemen met de grenzen van 1967. We moeten 
Israël niet dwingen volstrekt onverdedig
bare grenzen te accepteren” , aldus Van 
Hulst.
Bij dit beleidsdebat sprak de KVP-afge- 
vaardigde dr. W .J.Schuijt namens de CDA- 
frakties over het Europese beleid; de anti
revolutionair prof. W. Albada voerde het 
woord over het onderdeel Ontwikkelings
samenwerking.

H. van Spanning.

MEERDERHEID 1WEEDE KAMER WENST 
MEER WAARBORGEN BIJ SPREIDINGSBELEID
Het spreidingsbeleid moet worden voort
gezet maar hetbeleid dient soepeler te zijn 
en voor de betrokken ambtenaren meer 
waarborgen te omvatten.
Dat is de grote lijn, die afgelopen week, 
in het debat over de spreiding van de 
rijksdiensten, naar voren kwam.
Verzet tegen het spreidingsbeleid kwam 
vooral van de frakties van CPN, PSP; 
de Boerenpartij en enkele leden van KVP 
en P.v.d.A.
CHU-woordvoerder T. Tolman stelde in 
zijn betoog voorop dat de fraktie het uit
gangspunt van het spreidingsbeleid onder
schrijft. Door de raijnsluiting is in Lim
burg een apart probleem ontstaan; in het 
Noorden is versterking van de maat
schappelijke en economische struktuur, 
di'e is achtergebleven bij de rest van het 
land, noodzakelijk.
Naast het Noorden en Limburg mag, aldus 
spreker het Oosten van. het land niet 
worden vergeten. Tijdens de hoorzitting 
is terecht gewezen op de werkloosheids
cijfers in Twente.
Een aktief spreidingsbeleid zal de proble
men in de regio’s (Noorden, Zuiden en 
Oosten) moeten oplossen en tevens pro
blemen in het We-sten dienen te voorkomen. 
De spreidingsplannen zullen met veel zorg 
moeten worden voorbereid. De concrete 
uitwerking moet nog komen. Het laatste 
jaar is e r te weinig voorlichting en in
spraak geweest. We moeten continu met 
dit beleid bezig zijn. De regering zal 
daarom na dit debat verder moeten denken 
en mag de tweede fase van het sprei- 
dingsplan niet in de ijskast stoppen. 
Ten aanzien van de relatie van het Westen 
tot de overige gebieden mag men niet 
een beleid voeren waarbij het ene gat 
met het andere wordt gestopt.

KRITIEK OP UITVOERING

Naast de instemming met de hoofdlijn 
van het spreidingsbeleid stelde Tolman 
dat de fraktie kritiek heeft op een vijftal 
onderdelen, voor een deel der fraktie 
vormt dit zelfs een zwaarwegend bezwaar 
tegen het beleid.
De voorlichting heeft ontbroken of is te
kort geschoten. In dit verband wees sp re
ker op berichten over het optreden van 
staatssecretaris Van Hulten tegenover 
een aantal leden van de Dienstencommissie 
van de PTT, die hij woedend uit de con
ferentiezaal had laten verwijderen.
Tolman meende dat Van Hulten zich hier 
als een opmerkelijke PPR-bewindsman 
had gedragen, die kennelijk van het ,,Law 
and Order-beginsel” was uitgegaan. Deze 
regentenmentaliteit heeft niet tot de goede

sfeer van het overleg bijgedragen. Zeker 
vanuit de PPR - en van een jcabinet dat 
de inspraak hoog in haar vaandel heeft 
geschreven - hadden wij een dergelijk 
optreden niet verwacht, aldus Tolman.

CONCENTRATIE OP GRONINGEN

Verwonderd toonde spreker zich over de 
sterke concentratie van het spreidings
beleid op de stad Groningen. Gelet op de 
werkloosheidscijfers in het Noorden is 
weinig aandacht aan de Ommelanden ge
schonken.
In dit verband merkte Tolman tevens op 
dat voor zover hem bekend onder het 
vorige kabinet overeenstemming was be
reikt over vestiging van een deel van de 
PTT in Twente. Hij vroeg waarom aan 
dit voornemen geen enkel gevolg is gege
ven. Tevens was hij van oordeel dat vesti
gingen in het Oosten van het land niet 
ten koste van het Noorden mochten gaan.

PTT I

Te eenzijdig is het spreidingsbeleid, aldus 
de CHU-woordvoerder gericht op de PTT. 
Dreigt hier geen ontwrichting van dit be
drijf? Welke alternatieven hebben hierbij 
gegolden en waarom is deze, ons inziens, 
eenzijdige keuze tot stand gekomen? Hij 
vroeg de bewindslieden uitvoerig in te 
gaan op de vragen en opmerkingen die van 
de zijde van de PTT zijn gesteld. Een 
pijnlijk punt vormt zijns inziens de kwestie 
van de vrijwilligheid. In hoeverre kan men 
bij de overplaatsing van de PTT - evenals 
bij de Topografische Dienst - nog werke
lijk van vrijwilligheid spreken?.

DEN HAAG

Bij het spreidingsbeleid is, aldus spreker, 
een zwaar accent op Den Haag gevallen. 
Dient de Randstad als geheel hier niet 
meer in de overwegingen'te worden be
trokken? Is dit wellicht in de tweede 
fase te verwachten? Van belang is voorts 
dat nieuwe vestigingen waar mogelijk, 
in beginsel buiten de Randstad plaats 
hebben. Ook bij belangrijke planologische 
beslissingen zal het kabinet zich door 
deze gedachte moeten laten leiden. Als 
voorbeeld noemde spreker hierbij de 
vestiging van een tweede nationale lucht
haven.
De overheid zal tevens het stim ulerings
beleid krachtig moeten blijven bevorde
ren, alsmede door fiscale faciliteiten 
vestigingen in 'zwakke regio’s dienen te 
stimuleren.

CONCLUSIES

De CHU-woordvoerder rondde zijn betoog 
af met de volgende conclusies; 
Samenvattend zou ik het volgende willen 
concluderen: De CHU-fractie staat in prin
cipe positief tegenover de spreidingsge- 
dachte.
Zij heeft moeilijkheden met onderdelen 
van het beleid terzake door dit kabinet 
gevoerd. Het spreidingsbeleid zal een 
continu proces moeten zijn. Oostelijk 
Nederland zal binnen afzienbare tijd bin
nen de gezichtskring moeten komen.
Ten onrechte heeft het kabinet daaraan 
geen aandacht besteed.
De grootst mogelijke reserves zijn aan
wezig met betrekking tot de massale 
overplaatsing van de PTT en de daardoor 
in gedrang komende vrijwilligheidsge- 
dachte bij dit bedrijf.
Het gebrek aan inspraak daarbij, alsmede 
het ook in de toekomst goed functione

ren van dit bedrijf dient verzekerd te 
blijven.
Bij al de discussies, die gevoerd zijn, 
is er een merkwaardige overeenkomst te 
signaleren. Bijna iedereen heeft zich uit
gesproken vóór een spreidingsbeleid. Ook 
het gewest Den Haag heeft dat in de hoor
zitting bevestigd, evenals de diensten van 
de PTT. Wij hebben kunnen constateren, 
dat er veel strijd  is geweest. Cijfers 
zijn tegenover nog meer recente onjuiste
re cijfers gesteld.
Het zou verstandig zijn om de instanties 
van het Noorden en het Westen van het 
land nu tezamen om tafel te brengen, 
om een studie op gang te brengen voor 
hetgeen nu gaat volgen.
Zulks teneinde een verantwoorde uitvoe
ring te verzekeren. Juist bij een verdere 
hoorzitting van het beleid lijkt het mij 
uitermate nuttig door meer en vroeg
tijdig overleg tot een afgewogen beslis
sing te komen, waarbij de inspraak ook 
voldoende inhoud wordt gegeven.
Het kabinetsbeleid in dit opzicht v er
dient kritiek.
Dat heeft aan de zaak zelve veel schade 
berokkend.
Het kabinet heeft een zware verantwoor
delijkheid om die schade te herstellen.
aldus Tolman. H. van Spanning

K a m e rle d e n  vra ge n , 
b e w in d slie d e n  a n tw o o rd e n
,,Is het waar dat door het niet accepte
ren van magnetische banden van de Bank- 
girocentrale door de Postcheque-en Giro
dienst een maatschappelijke verspilling 
van f8 miljoen per jaar wordt veroor
zaakt?” Deze vraag heeft het christelijk- 
historische Tweede Kamerlid mr. W. 
Schollen vorige week gesteld aan staats
secretaris Van Hulten van verkeer en 
waterstaat en m inister Duisenberg van fi
nanciën.
Het kamerlid vroeg voorts naar de over
wegingen, welke aan deze gedragslijn ten 
grondslag ligt en informeerde of een en 
ander verband houdt met de plannen tot op
richting, van een postbank. Mr. Schollen 
drong er bij de bewindslieden op aan op 
korte term ijn wijziging in deze situatie 
aan te brengen.

KABELS
De christelijk historische karrierleden dr. 
R. J. H. Kruisinga en drs. D. F. van der 
Meu vroegen m inister Lubbers van eco
nomische zaken en staatssecretaris Van 
Hulten van verkeer en waterstaat schrif
telijk of het waar is, dat de in Nederland 
gefabriceerde.kabels, die door de overheid 
worden gebruikt, van een Kemakeur moe
ten zijn voorzien, in tegenstelling tot de in 
het buitenland gefrabiceerde kabels die 
de overheid gebruikt. ,,Als er sprake 
is van nadeel van een Nederlands pro^ 
dukt dienen maatregelen genomen te wor

den om aan de situatie een einde te ma
ken,” aldus de kamerleden.

H. L.

Informaties inzake
ontslag
Het Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijen- 
horst (CHU) heeft met collega’s van KVP 
en ARP staatssecretaris Meijer van CRM 
schriftelijk gevraagd of het waar is dat de 
voorzitter van de commissie vormings- en 
ontwikkelingswerk voor volwassenen zijn 
ontslag heeft ingediend.
Zij wiüen vernemen welke de oorzaak van 
die ontslagaanvrage is en of het waar is dat 
deze commissie verdere medewerking 
weigert aan adviezen ten behoeve van het 
opstellen van een definitieve subsidierege
ling vanwege het ontbreken van een goede 
overlegsituatie.
De kamerleden nemen aan dat staatssecre
taris Meijer op korte termijn de gestoorde 
relaties zal herstellen opdat deze commis
sie haar werk op dit belangrijke terrein zo 
snel mogelijk kan voortzetten.

H. L.
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DRIE CHU-VROUWEN NAAR 
WERELDCONFERENTIE IN MEXICO
Drie christelijk-historische vrouwen maken 
deel uit van de Nederlandse delegatie naar 
de wereldconferentie van het inter- 
mtionaal jaar van de vrouw, welke confe
rentie deze week begon en tot 2 juli aan
staande voortduurt. Het zijn het oud- 
Tweede-Kamerlid voor de CHU mevrouw 
ir. N. C. de Ruiter, in haar functie van voor
zitter van het nationaal comité Jaar van de 
Vrouw, het Unieraadslid mevrouw G. 
Evenhuis-van Essen in haar functie van 
voorzitster van de grote vrouwen
organisatie „Vrouwenbelangen” en het 
christelijk-historische Eerste-Kamerlid 
mevrouw A. A. ten Kate-Veen.
Voor deelneming aan de conferentie wer
den uitgenodigd aUe lid-statén van de Ver
enigde Naties, en  alle VN-organisaties. .. _

De agendapunten van de conferentie lui
den:
1. Doelstellingen van het Internationaal 

Jaar van de Vrouw; huidig beleid en 
programma’s;

2. het betrekken van vrouwen bij het ver
sterken van de internationale vrede en 
het uitbannen van rassendiscriminatie;

3. huidige ontwikkelingen en veranderin-
_ gen in positie en rol van mannen en

vrouwen; de belangrijkste knelpunten 
die moeten worden opgelost voor het 
realiseren van gelijke rechten, moge
lijkheden en verantwoordelijkheden;

4. de integratie van vrouwen in het ont
wikkelingsproces als gelijke deelgenoot 
van de man;

5. het wereldactieplan.

WERELDACTIEPLAN
Het belangrijkste onderwerp van de confe
rentie is de aanvaarding van een 
wereldactieplan, waarin de doelstellingen 
voor de jaren 1975-1985 zijn uitgestippeld. 
Het ontwerp-plan bevat aanbevelingen 
voor nationale, regionale en internationale 
actie eh legt de nadruk op de noodzaak 
vrouwen meer te betrekken bij het 
ontwikkelingsproces. Het plan waarborgt 
dat zij een grotere rol kunnen spelen in het 
besluitvormingsproces, en meeprofiteren 
van de ontwildceling. Bovendien wordt in 
het plan grote waarde gehecht aan de in
schakeling van massa-communicatiemedia. 
Het bevat voorts aanbevelingen voor on
derzoek, evaluatie en voortgangscontrole.

- H. L.

C.H.U. en C .DA  d o o r drs, D. F, va n  d e r  Me/
Op de Algemene vergadering van de 
C.H.U., die op 7 en 8 februari vandit jaar 
gehouden werd, stonden de statuten van het 
C.D.A. in het middelpunt van de belang
stelling. Bij de discussie over de Statuten 
kwamen twee punten sterk naar voren: de 
grondslag van het C.D.A. en de problema
tiek van de ene lijst. Beide punten zijn bij
zonder belangrijk:
- de grondslag, om aan te geven wat het 

centrale kenmerk behoort te zijn van 
de christen-democratie;

- de problematiek van de ene lijst, voor 
het beoordelen van mogelijkheden voor 
de partijpolitieke opstelling der chris
tendemocraten bij de komende Kamer
verkiezingen.

Over beide punten heeft onze Unie een 
duidelijk standpunt ingenomen. Dit stand
punt is te Woudschoten in de uiteinde
lijke formulering van de Statuten van het 
C.D.A. tot uitdrukking gebracht.
Sindsdien is de discussie over beide 
punten - waarvan toch mocht worden 
aangenomen, dat ze goed geregeld w aren- 
bepaald niet verstomd.
Daarom dacht ik, dat het goed was toch 
nog eens stil te staan bij een aantal 
wezenlijke trekken van de christen
democratische samenwerking.
Om te beginnen zou ik daartoe eerst een 
viertal kenmerken van de C.H.U., - zoals 
ik die zie en zoals die mijns inziens ook in 
de christen-democratische samenwerking 
terug te vinden moeten zijn - kort de revue 
willen laten passeren.
1. Het gemeenschappelijk uitgangspunt 

- de Bijbel - vormt de samenbindende 
kracht van onze Unie. Dat uitgangspunt 
geeft onze verantwoordelijkheid aan, 
maar het geeft ook onze afhankelijk
heid aan.

2. Op het gemeenschappelijk uitgangs
punt is ons praktisch politiek program
ma gebaseerd. Dat geeft meteen de 
verhouding tussen uitgangspunt en pro
gramma aan. De omstandigheden ver
anderen en daarmee verandert het 
programma, maar niet het uitgangs
punt.
Het gemeenschappelijk uitgangspunt 
heeft een volstrekt zelfstandige be
tekenis.

3. De C.H.U. is altijd gekenmerkt ge
weest door een zekere vorm van open
heid. Wat betekende die openheid? Die 
openheid kan misschien het beste ge
karakteriseerd worden met de woorden 
van De Savornin Lobman, die als het 
ware de twee kanten van die openheid 
aangaf:
a.
Ruim 50 jaar geleden schreef hij, dat 
van niemand een persoonlijke geloofs
belijdenis gevraagd wordt om lid van 
de Unie te worden. Dat heeft de C.H.U. 
altijd een open karakter gegeven: een 
op basis van een algemeen geformu
leerde grondslag, die door een reeks 
van mensen - vaak met verschillende 
kerkelijke achtergronden - ervaren 
werd als richtinggevend voor het poli
tieke handelen. Zij vonden elkaar in 
de erkenning - die elk op eigen wijze 
formuleerde en ervoer - dat deze 
wereld zonder God geen toekomst heeft. 
Die opvatting wilden zij in de politiek 
laten doorwerken.
b.
De tweede kant van die Christelijk- 
Historische openheid gaf De Savornin 
Lohman aan, toen hij bij de oprichting 
der C.H.U. in 1908 stelde: Wij moeten 
de vrijheid van discussie behouden, 
mits wij één blijven op de hopfdzaak: 
het fundament.

4. Een vierde kenmerk van de C.H.U. is 
de grote mate van politieke onafhanke
lijkheid, anders gezegd: de bereidheid 
om met élke andere constructieve partij 
samen te werken. Geen aanleunen tegen

liberalisme of socialisme om te pro
beren daarmee de eigen geloofwaardig
heid te vergroten.

Bovenstaande kenmerken zullen naar mijn 
mening ook het C.D.A. moeten typeren te
midden van de andere politieke partijen in 
ons land.
Zij, die stellen, dat de christen-democra
tie een eigen richting is naast liberalisme 
en socialisme hebben geijk. Geen mid
denpositie, geen centrumpositie, maar een 
eigensoortige richting. Het eigene van die 
richting wordt bepaald door z’n centrale 
kenmerk. En dat centrale kenmerk be
hoort te zijn en te blijven: de grondslag. 
Zij die zeggen christen-democraat te 
zijn of zich daartoe aangetrokken te voelen, 
zullen vóór alles gekenmerkt moeten wor
den door de aanvaarding van de grondslag. 
Indien men de betekenis van de grondslag 
in de christen-democratische samenwer
king relativeert, indien men het praktisch- 
politiek program bélangrijker vindt, legt 
men mijns inziens de bijl aan de wortel 
van een duurzame samenwerking der 
christen-democraten.

Naast de discussie over de betekenis van 
de grondslag - een discussie, waaraan 
diverse aspecten zijn verbonden - is de 
praktische politieke opstelling van groot 
belang voor de mogelijkheden van chris
ten-democratische samenwerking nu en in 
de toekomst. Bij dit laatste denk ik uiter
aard ook aan de mogelijkheid om met één 
lijst de verkiezingen in te gaan.
Als C.H.U. hebben wij heel duidelijk ge
steld daarover nu nog geen beslissing te 
kunnen hemen. In de conference te Woud
schoten is dat ook door onze beide part
ners aanvaard, waarbij bepaalde data met . 
elkaar zijn afgesproken. Unievoorzitter 
Van Verschuer heeft een aantal duidelijke 
voorwaarden geformuleerd, waaraan vol
daan zal moeten zijn, voordat wij tot één 
lijst kunnen besluiten. In die voorwaarden 
gaat het mijns inziens ook om een duide
lijk eigen inbreng van de christen-demo
craten. Het gaat, om het anders te zeggen, 
ook om het duidelijk aangeven van die 
grote mate van politieke onafhankelijkheid, 
die de christen-democratie, krachtens 
haar eigensoortigheid, moet kenmerken. 
Nu is het opmerkelijk, dat die onafhanke
lijkheid niet alleen verdedigd moet worden 
tegen aanvallen van buitenaf, maar ook 
tegen een aantasting van binnenuit. Zo 
hoort men in christen-democratische 
kring hier en daar de opvatting, dat het 
gewenst zou zijn na de volgende verkie
zingen met de socialisten te regeren. 
De heer Aantjes heeft - en niet voor de 
eerste keer - die mening laten dóórsche
meren in zijn rede voor de ARP-Partij- 
raad te Zwolle. Vóór de verkiezingen gaan 
zeggen, dat het gewenst is na de ver
kiezingen met socialisten (of liberalen) 
samen te werken, doet afbreuk aan de 
eigen plaats van de christen-democratie 
in ons land en wekt op z ’n minst de schijn, 
dat de christen-democratie zou menen 
voor politieke geloofwaardigheid te moeten 
aanleunen tegen socialisme of liberalisme. 
Dat bovendien in de huidige situatie de 
bovengenoemde mening van Aantjes niet 
bepaald bevorderlijk is voor het streven 
naar christen-democratische eenheid lijkt 
mij nauwelijks voor twijfel vatbaar. Dit 
laatste is bepaald niet van praktisch belang 
ontbloot; het voornaamste bezwaar tegen 
Aantjes’ opvatting is echter voor mij het 
afbreuk doen aan de eigen plaats, waarop 
de christen-democratie recht heeft.

Tenslotte: In de hele discussie rondom 
het totstandbrengen van een christen
democratische eenheid speelt hetkabinet- 
Den Uyl een belangrijke rol. De uitspraken 
van Aantjes accentueren die rol nog eens 
extra en dat is ook wel begrijpelijk, want

zijn keuze voor dit kabinet was en is voor 
hem van vér reikende betekenis.
Bij dit alles rijs t wel de vraag hoe de 
houding van de drie christen-democra
tische partijen t.o.v. het kabinet-Den Uyl 
moet zijn, juist met het oog op het totstand 
brengen van grotere christen-democra
tische eenheid. In algemene zin die vraag 
beantwoordend zou ik willen zeggen:
a. bij de oppositie tegen het kabinet- 

Den Uyl, waar de C.H.U. zeer goede 
gronden voor had en heeft - ik denk 
aan de wijze van totstandkoming, de 
samenstelling en diverse beleidsonder
delen - zal de C.H.U. rekening moeten 
houden met de christen-democratische 
verbondenheid, zoals zij tot nu toe ook 
gedaan heeft.

b. Bij hun steun aan het kabinet-Den Uyl 
zullen K.V.P. en A.R.P. er in toe
nemende mate rekening mee moeten 
houden, dat, om tot grotere christen
democratische eenheid tekomen, onder 
andere een verdergaande afstand 
nemen van dit kabinet, een vereiste is. 
Dit betekent niet een aandringen op een 
kabinetscrisis te r wille van de chris
ten-democratie.
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is op weg. Duidelijk daarbij moet zijn en 
blijven de centralebetekenis van de grond
slag. Het is de grondslag, die ons een eigen 
plaats geeft in de democratie. Die eigen 
plaats moet door het praktisch politiek 
handelen van alle betrokkenen versterkt 
worden. Zo alleen zal er een duurzame 
christen-democratische samenwerking tot 
stand komen.

D. F. van der Mei

CDA-fractievooizitters protesteren tegen 
besluit inzake
Christelijk Instituut Zuid-Afrika
De fractievoorzitters van ARP, CHU en 
KVP in de Tweede Kamer, hebben in een 
brief aan het Parlement van Zuid-Afrika 
een dringend beroep gedaan op hun 
coUega-parlementariërs de recente maat
regel tegen het Christelijk Instituut onge
daan te maken. De tekst daarvan luidt als 
volgt.

’Als voorzitters van de christen
democratische fracties in de Tweede Kamer 
van het Nederlandse parlement hebben wij 
er behoefte aan uitdrukking te geven van 
onze verontrusting en teleurstelling over 
het besluit van uw staatspresident, het 
Christehjk Instituut van Zuid-Afrika tot 
’besmette organisatie’ te verklaren, zulks 
op basis van het rapport van een onder
zoekcommissie uit uw midden, waarin het 
Instituut wordt beschuldigd pogingen te 
ondernemen om in Zuid-Afrika een door 
niet-blanken beheerst ’socialistisch’ be
wind tot stand te brengen. Wij tekenen pro
test aan tegen dit besluit, omdat wij hierin 
een belemmering zien van de mogelijkhe
den voor de dialoog binnen uw land en 
tussen uw land en andere landen over de 
problemen van uw multi-raciale samenle
ving. Deze problemen beperken zich in hun 
gewicht niet tot uw land maar hebben een 
internationale strekking en betreffen fun
damentele menselijke rechten. Mede op 
grond daarvan gevoelen wij ons betrokken 
bij deze problematiek.
Wij zijn voorstander van een dialoog met 
alle bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika, 
maar menen dat dan ook voor de dialoog 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
en opvattingen binnen Zuid-Afrilm zelf alle 
ruimte moet zijn en dat aan de dialoog die 
ook vanuit het buitenland met de verschil
lende bevolkingsgroepen wordt gezocht, 
geen belemmeringen in de weg mogen 
worden gelegd.
Wij zien de dialoog binnen Zuid-Afrika en 
van de verschillende groeperingen in uw

land met anderen als de enige weg om een 
gewelddadige oplossing die Zuidelijk Af
rika en de rest van de wereld sterk zou 
beroeren, te ontgaan.
Wij volgen met intense belangstelling de 
ontwikkelingen in het deel van het konti- 
nent, waarin uw land een sleutelpositie in
neemt. De door uw staatspresident tegen
over het Christelijk Instituut getroffen in
terne maatregelen zijn strijdig met de door 
uw regering gezochte verbetering van de 
betrel^ngen  met andere landen van 
Zuidelijk Afrika. De geloofwaardigheid 
van deze stappen wordt er ernstig door 
aangetast.
Juist in het kader van de genoemde ont
wikkelingen zou naar ons oordeel passen, 
dat aan de gedachtenwisseling geen be
lemmeringen in de weg worden gelegd 
voor mogelijkheden, die op een vreedzame 
oplossing van de rassenproblemen in uw 
land zijn gericht. Wij vrezen evenwel dat 
de maatregelen tegen het Christelijk Insti
tuut dat opheffing van de rassendiscrimina
tie langs de weg van de geweldloosheid 
voorstaat, een gewelddadige oplossing in 
de hand zal werken.
Wij vestigen er uw aandacht op, dat brede 
kringen in ons land zich nauw gebonden 
gevoelen met het Christelijk Instituut en 
zijn aktiviteiten. Met het besluit van uw 
staatspresident dreigt u velen in onze sa
menleving van u te vervreemden.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u 
als parlement om te bevorderen dat de ge
troffen maatregel wordt ongedaan ge
maakt.’

Den Haag, 5 juni
Mr. F. H. ]. J.Andriesen, voorzitter Tweede 
Kamerfraktie K.V.P.
Mr. W. Aantjes, voorzitter Tweede Kamer- 
fr'aktie A.R.P.
Dr. R. J. H. kruisinga, voorzitter Tweede 
Kamerfraktie C.H. U,
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„Geen slechte zaak als christen democraten 
eens in oppositie gingen”
„Ikben tegen afspraken vooraf. Als we een 
stuk program van ons kunnen waarmaken, 
sluit ik een intentieverklaring niet uit, naar 
geen van beide zijden. Ik zou het geen 
slechte zaak vinden, als de christen
democraten ééns in de oppositie gaan” . Dit 
heeft CHU-fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga' vorige week zaterdag gezegd in 
een vraaggesprek tijdens de VARA- 
radiouitzending „In de rooie haan”.
Het vraaggesprek verliep als volgt;

Vraag: Het kabinet heeft er nu meer 
dan de helft van de rit op zitten. Lang
zaam wordt er al weer positie genomen 
voor de volgende verkiezingen. U bent 
in de oppositie en de KVP en de ARP 
steunen het kabinet Den Uyl. Is in de 
toekomst bij volgende verkiezingen - 
laten we stellen dat die in '11 zijn - zo’n 
opstelling weer mogelijk, dus KVP en 
AR steunen een regering, CHU in de 
oppositie?

Kruisinga: Nee, ik dacht dat dat eenmalig is 
geweest, nu, en dat dat bij een volgende 
kabinetsformatie niet zal voorkomen. 

Vraag: U verwacht dus bij volgende 
verkiezingen KVP, ARP en CHU met 
één lijst zullen uitkomen?

Kruisinga: Ik acht die kans veel groter dan 
het omgekeerde, dan dat dat niet het geval

AFSPRAKEN?
Vraag: Als zo’n CDA er komt, zou er 
dan een mogelijkheid zijn van afspra
ken vooraf, dus dat de CDA voor de 
verkiezingen afspraken maakt? 

Kruisinga: Ik ben tegen afspraken vooraf. 
Ik deel in dat opzicht ook een beetje - en dat 
doet me deugd - de mening die premier Den 
Uyl hier kort geleden ook in de Rooie Haan 
heeft uitgesproken. Het nadeel van afspra
ken vooraf vind ik bijvoorbeeld: gesteld nu 
eens dat de christen-democraten met de so
cialisten afspraken vooraf, een regeerak
koord zouden maken. Dan zijn die verkie
zingen een beetje een wassen neus. Want 
daar komt naar ik aanneem voor die com
binatie toch een meerderheid, gesteld dat 
die afspraken vooraf zouden worden ge
maakt, dan hoeven de kiezers helemaal 
niet naar de stembus te gaan, want dan 
wordt - als ik het zo mag zeggen - wat in 
rokerige zaaltjes door een groep top
politici is afgesproken wordt dan uitge
voerd. Dus ik vind dat de kiezers een reële 
invloed moeten hebben. Daarom moeten 
de partijen gescheiden naar de stembus. 
Dan moet op basis van wat de kiezers ge

zegd hebben wie hebben gewonnen en wie 
hebben verloren, daar moet rekening mee 
worden gehouden met betrekking tot wat 
je programmatisch kunt honoreren in een 
volgende kabinetsperiode. Ik ben dus dui
delijk tegen die afspraken vooraf. En ik 
voel daar niets voor. Ik ben dat met premier 
Den Uyl zoals hij dat uiteengezet heeft wel 
eens. Van Thijn is dat kennelijk blijkbaar 
nog met hem oneens. Maar ik sta dus in dit 
geval niet aan de zijde van Van Thijn, maar 
aan de zijde van Den Uyl.

Vraag: Aan^es heeft gezegd dat af
spraken vooraf hem wat ver gaat, maar 
een intentieverklaring, dus een voor
keur uitspreken vooraf, daar voelde hij 
wel voor.

NIET VEEL
Kruisinga: Kijk, in het algemeen voel ik niet 
veel voor die intentieverklaringen, omdat 
het gevaar bestaat dat er een onduidelijk
heid voor de partijen uit voortvloeit. De 
mensen moeten weten dat die christen
democratie en eeP stuk van. achteruitgang 
van de christen-democratie is naar mijn ge
voel geweest een stukje onduidelijkheid. 
Dus je moet zo duidelijk mogelijk zijn. En 
voor zover een intentieverklaring kan 
meewerken aan een stuk onduidelijkheid 
voor de betrokken partij, zou ik dus heel 
nadrukkelijk tegen zijn. Ik wil het niet on
der alle omstandigheden uitsluiten. Het is 
zo, dat ook als we ons herinneren wat in 
1971 is gebeurd, toen zijn er besprekingen 
geweest van de christen-democraten met 
de VVD. Ik heb daar zelf aan deelgenomen. 
Dat is op niets uitgelopen met de W D . Er is 
ook een bespreking geweest van de 
christen-democraten met de PvdA. Daar 
heb ik niet aan deelgenomen. Maar dat is 
ook op niets uitgelopen. Als die ergens op 
uitgelopen zouden zijn zouden toen de 
christen-democraten met een intentiever
klaring zijn gekomen. Als je een intentie
verklaring maakt moet het natuurlijk voor 
de christen-democraten zo zijn dat er een 
stuk christen-democratisch program ten 
gevolge daarvan kan worden uitgevoerd. 
Jaap Burger heeft eens gezegd: de socialis
ten hoeven niet altijd te regeren als er niets 
te regeren valt. Datzelfde geldt ook voor de 
christen-democraten. Wij. moeten primair 
van ons program een stuk waar kunnen 
maken. Als daar iets in zit voor een inten
tieverklaring zouden we dat hetzij met de 
een hetzij met de ander moeten kunnen 
doen. Dat is dan op basis van de programs. 
Je moet de programs dan op tafel leggen en

vergelijken en daarna erover spreken en 
dan zal blijken of je intentieverklaringen 
kunt geven. Ik vind een fout in de Neder
landse politiek, waar alle politieke partijen 
weten dat ze minderheden zijn, onder die 
omstandigheden mogen minderheden el
kaar niet uitsluiten en moeten bereid zijn 
compromissen te zoeken en met elkaar sa
men te werken.
JA OF NEE?

Vraag: Zit nou een intentieverklaring 
er in of zit die er niet in?

Kruisinga: Ik sluit hem niet uit. Verder zou 
ik niet willen gaan. Ik sluit hem niet uit naar 
geen van beide zijden. De programverge- 
hjking met de VVD moet nog komen. De 
program vergelijking met de PvdA moet 
nog komen.
SAMENWERKING

Vraag: Hoe kijkt u in de toekomst tegen 
een mogeUike samenwerking met de 
PvdA aan?

Kruisinga: Wij hebben als CHU in tal van 
kabinetten vruchtbaar met de PvdA sa
mengewerkt. De CHU is degene geweest 
die een premier geleverd heeft die als eer
ste de PvdA, de SDAP toen, binnen de 
regering heeft gehaald. Zoals Aantjes zegt: 
met een redelijke PvdA zullen uit zeer 
gaarne uiteraard op hasis van compromis
sen, en dan moet ook een stuk van ons 
program met name heel nadrukkelijk wor
den gehonoreerd . . .  en dat kan niet op de 
basis zoals het bij deze kabinetsformatie 
gebeurd is, maar natuurlijk kan dat. Het is 
in strijd met de uitgangspunten van de 
christen-democraten andere constructieve 
partijen uit te sluiten. En dat doen wij dus 
ook niet.

Vraag: Als er nu een kabinetscrisis was, 
nu zou er moeten gesproken worden 
over de samenstelling van een nieuwe 
regering. Wat zou u doen? Hoe zou uw 
partij overhellen tegenover samenwer
king met de PvdA?
ANDERS

Kruisinga: Als er nu een kabinetscrisis zou 
zijn, dan hangt het er natuurlijk helemaal 
ervan af: hoe komt" die kabinetscrisis tot 
stand? Komt die kabinetscrisis tot stand 
door een grote breuk tussen de christen
democratische bewindslieden en de PvdA, 
dan ligt die zaak natuurlijk heel anders. En 
bij een normale situatie is het een kwestie 
van program vergelijking.

Vraag: Is het juist dat u voor een ko
mende regeer-perióde het niet ver

Geen U n ie ra a d  
in ju n i

Het Uniebestuur heeft besloten de 
vergadering van de Unieraad van 
zaterdag 21 juni a.s. geen doorgang^ 
te doen vinden. Dit in verband met 
de vergadering van de KVP- 
partijraad op diezelfde dag.

keerd zou vinden als de dan gevormde 
CDA-fractie eens een periode in de op
positie zou gaan?

Kruisinga: Ja, dat is juist. Het is zo, dat een 
van de nadelen van de christen-democraten 
is geweest dat zij sinds het ontstaan van de 
parlementaire democratie altijd eigenlijk 
op een of andere manier regeringsverant
woordelijkheid hebben moeten dragen. En 
er zijn twee punten die ik daarbij wil aan
geven. In de eerste plaats; macht corrum
peert. In algemene zin, hoor, ik zeg het 
misschien wat hard.

Vraag: Vertaalt u dat even voor de luis
teraars?

Kruisinga: Nou, ik vind dat als je macht 
hebt, dat daar slechte dingen in zitten. En in 
een democratie zijn niet alleen regerings
partijen nodig, maar er zijn ook oppositie
partijen nodig. En ook oppositiepartijen 
moeten er zijn om te duiden en te zeggen 
wat goed is en wat slecht is. Dat betekent 
dat in een democratie de regeringen moe
ten wisselen. Dat is erg noodzakelijk om 
ook het goede evenwicht te krijgen. Het 
andere punt vind ik, dat het voor een partij 
erg goed is om eens een tijdje in de opposi
tie te zijn en niet die regeringsverantwoor
delijkheid te dragen om ook zijn aandacht 
te kurmen schenken aan zijn eigen profile
ring, aan zijn eigen partijvorming. Er is zo
veel dat je moet doen. En die zware taak 
kun je juist dikwijls in een oppositie wat 
beter uitvoeren. Flet is wel eens goed om 
een beetje tot inkeer te komen en de zaken 
een beetje te overdenken.
WITTEVEEN

Vraag: U legt dus vandaag, zaterdag 14 
jum, een intentieverklaring af om met
een maar in 1977 met de CDA in de 
oppositie te gaan?

Kruisinga: U gaat wat ver als u die uitleg 
geeft, maar ik zou het op zich geen slechte 
zaak vinden als de christen-democraten 
eens in de oppositie gaan. Ik vind het ook 
jammer dat 'W D  en PvdA elkaar uitsluiten, 
want anders kunnen die samen, net als in 
Duitsland, waar ook de liberalen en de so
cialisten samen regeringsverantwoorde
lijkheid dragen, het eens proberen. Maar ik 
ontmoet daar niet veel enthousiasme voor 
in de zaal.
Tot zover het vraaggesprek met dr. Krui
singa in de uitzending van „In de Rooie 
Haan” .

Hl. L».

PvdA had f75 .000,- voor 
zaken kunnen besteden

Het laatste congres van de PvdA heeft zich 
niet met de inflatie en niet met het naoor
logse record aan werkloosheid bezig ge
houden. ,,Dat vonden wij opmerkelijk. Dat 
was het zeker voor een socialistische par
tij” , aldus heeft dr. R. J. H. Kruisinga, voor
zitter van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie onlangs gezegd tij
dens een rede op een CDA-bijeenkomst te 
Oss. „Wij vonden het jammer, we hadden 
graag gezien als het congres van de PvdA 
ook zijn aandacht had gericht op inflatie en 
werkloosheid” .
Dr. Kruisinga herinnerde er aan, dat het 
PvdA-congres aUe aandacht richtte op het 
defensiebeleid.
Hij hoorde toen zowel Ed van Thijn als 
Relus ter Beek en Piet Dankert spreken. 
„Ze waren ieder voor zich en gezamenlijk 
van oordeel dat het vliegtuig de F-16 er niet 
ZQU kunnen komen. Toch is het nü anders 
gelopen. Het kabinet-Den Uyl, waarin een 
overgrote meerderheid van Keerpunt- 
bewindslieden zitting heeft genomen met 
een PvdA-premier, met een PvdA-minister 
Van dëfensie, met twee PvdA-ministers op 
Buitenlandse Zaken en met een PvdA- 
staatssecretaris van defensie heeft besloten 
tot aanschaf van de F-16.
Dat was naar de fractievoorzitter van de 
PvdA tijdens het congres van de PvdA 
meedeelde niet in overeenstemming met de 
conclusies van het congres”, aldus dr. Krui
singa.
Vorige week dinsdagmiddag vonden de 
stemmingen plaats over de F-16-moties. 
Toen sloeg het uiir der waarheid.
„Wat is een congres van de PvdA waard?”

zei dr. Kruisinga. Hij vroeg eens wat zo’n 
congres kost. „Dat is ongeveer 75.000 gul
den. Niet niks. Gebleken is dat de PvdA 
zich beter al de moeite van al de partijleden 
voor dit congres had kunnen besparen. Die 
hadden dan voor nuttiger dingen kunnen 
worden gebruikt. Bovendien ook die
75.000 gulden moeten door de leden wor
den opgebracht. Ook die had ze kunnen 
besparen en voor nuttiger zaken kunnen 
gebruiken.
Als die uitspraken toch geen enkele invloed 
hebben, wat doe je er dan eigenlijk mee?” 
zei de CHU-fractievoorzitter.

H. L.

CHU BEZORGD OVER 

„NOODSITUATIE” IN.

LAND- EN TUINBOUW

Het hoofdbestuur van de CHU heeft vorige 
week in een verklaring zijn ernstige zorg 
geuit over de huidige situatie ih de land- en 
tuinbouw. Daarbij wordt vastgesteld dat de 
inkomenssituatie in deze sector niets ver
anderd is. De CHU vindt dat de „gerecht
vaardigde wensen van de georganiseerde 
landbouw dienen te worden ingelost”, en 
verzocht de kamerfractie op een spoedig 
overleg tussen regering en georganiseerde 
landbouw aan te dringen en maatregelen 
ter verbetering van de „noodsituatie” in de 
land- en tuinbouw te bevorderen.

Afschaffing film k e u rin g

VAN LEIIENHORST 
VOOR RADIO IN 
POLITIEKE UITZENDINGEN

Zojuist is in de kamer een initiatief- 
wetsontwerp in behandeling voor de af
schaffing van de filmkeuring. Afschaf
fing geldt althans voor filmkijkers, die 
ouder zijn dan 14 jaar. De indieners 
van het wetsontwerp, de heer 'Voogd, me
vrouw Haas-Berger, PvdA, vinden dat 
de mondige mens - daar horen dus ook 
al de 14-jarigen bij - zelf moet kunnen 
uitmaken, wat op dit gebied kan en wat 
niet kan. Ze gaan er daarbij van uit, 
dat onze samenleving zelf wel zal af
stoten, wat niet door de geestelijke enze- 
delijke beugel kan. De CHU is bepaald 
minder optimistisch op dit punt, gelet 
op onder andere de weerzinwekkende beel
den, die thans reeds in de bioscoop 
vertoond worden.

Degenen, die alleen maar uitgaan van 
Ie mondigheid van de mens zien daarbij 
een heel belangrijk aspect over het hoofd. 
Er is nog zoiets als het gezicht van een 
volk. Het gaat niet alleen om de m orali
teit van het individu, maar ook om de mo
raliteit van de samenleving. Het gaat in

ons goede landje niet alleen om Jan, 
Piet of Klaas, het gaat ook om het ge
heel, om het gehele volk. Maar boven
dien: wat is mondigheid eigenlijk?
Is dat een vrijheid, waarbij je alles 
moet doormaken, meemaken, consumeren, 
genieten enz. tot vervelens, zelfs tot 
walgings toe.
Moeten we integendeel met elkaar juist 
niet zó mondig zijn, dat bepaalde sadis
tische, verdierlijkte, weerzinwekkende 
uitingen gewoonweg uit onze samenleving 
uitgebannen, c.q. niet tóegelaten worden? 
Dat maakt ons mondig.
Dat geeft een volk meer karakter dan het 
alsm aar toelaten van vrijheden, die tot 
ongebondenheid leiden.
De CHU vindt dat ook de overheid hier 
een gewichtige taak heeft.
Als dienares van God zal ze juist uit 
barmhartigheid en vanwege de gerechtig
heid het leven dienen te hoeden.
En ook in dit verband blijft waar, dat 
gerechtigheid  ̂ naar God toe en in de 
richting van het individu - een volk ver
hoogt.
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Bij het verschijnen van het zesde deel 
van „Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog.”

DR. L  DE JONG OP DE HELF VAN ZIJN ARBEID
Met het verschijnen van het zesde deel 
van „Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog” is dr. L. 
de Jong op de helft van zijn arbeid. 
Dit deel -dat opnieuw uit twee banden 
bestaat- is gewijd aan de gebeurtenissen 
in Nederland in de periode van juli 1942 
tot mei 1943.
Een beschrijving van de inhoud heeft 
reeds in diverse bladen plaats gehad. 
Hoofdpunten zijn de Jodenvervolging; de 
ontwikkeling van de illegaliteit - waar
onder een uitvoerige beschrijving van de 
aanslag van het Amsterdams bevolkings
register het artsen- en studentenver
zet; de rechtspraak en de april-m ei- 
stakingen in 1943.
Wij volstaan met een algemene opmerking 
over dit zesde deel. Gebleken is dat 
het werk sterk is uitgedijd. De Jong 
schatte de totale omvang aanvankelijk 
op zeven tot acht delen. Inmiddels zijn zes 
delen verschenen waarvan de laatsterdrie 
twee banden omvatten. Vanaf deel vier 
beschrijft de auteur de ontwikkelingen 
in Nederland.
Hoewel in het algemeen dit werk in zijn 
geheel steeds wordt gekocht is het toch 
een kleine tekortkoming dat met geen 
enkel woord wordt ingegaan op de ont
wikkeling die in de -delen vier en vijf 
is beschreven.
Men valt nu midden in een uitvoerige 
beschrijving, die eerst duidelijk wordt 
wanneer men ook de delen vier en vijf 
heeft gelezen.

'C
BALANS

De schrijver is op de helft van zijn werk. 
Dit is een geschikt moment om een tus
sentijdse balans op te. maken.

Opvallend is de grote populariteit van 
dit werk, met name tot uiting komend 
in de' hoge verkoopcijfers. De Jong han
teert een vlot leesbare stijl, waarbij 
hij kiest voor een gedetailleerd beschrij
vende methode. Hiertegenover staat k ri
tiek van vakgenoten, historici, op de 
methodiek van geschiedschrijving.
Het komt mij voor dat het aspect van de 
toegankelijkheid voor een breed geïnte
resseerd publiek hier de voorkeur ver
dient; boven een wellicht methodisch an
ders geschreven werk, waarbij de histo
rici lof zouden hebben maar het publiek 
het werk weinig interessant vindt. Een 
definitief oordeel over de wijze van ge
schiedschrijving kan uiteraard eerst na 
volledige afronding van deze serie worden 
gegeven.
Een tweede vraag is of het juist is ge
weest een persoon met deze opdracht 
tot geschiedschrijving van de Tweede 
Wereldoorlog te belasten. Een opdracht 
aan meerdere personen had het werk 
wellicht meer diepte gegeven en het zou 
sneller kunnen worden afgerond.
Dit is een moeilijke keuze. Een voordeel 
is nu echter dat compositie en stijl van 
het gehele werk gelijk blijven. Bovendien 
raadpleegt De Jong een commissie van 
deskundigen. Wellicht ook zou het werk 
vertraagd zijn wanneer meerdere auteurs 
het op diverse punten niet eens zouden 
zijn. De Jong beschikt over de ei'varing 
en de deskundigheid om dit werk alleen 
te schrijven, als uiteindelijk verantwoor
delijk persoon. Op zichzelf is dit betrek
kelijk een unicum waar we ook wel eens 
gelukkig mee mogen zijn.

Een belangrijk discussiepunt vormt de 
openbaarheid van de stukken, die voor

het schrijven van deze studie van belang 
zijn. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdo
cumentatie beschikt gedeeltelijk over 
overheidsarchieven, die buiten de Archief
wet vallen, waardoor raadpleging door 
anderen door het Instituut geweigerd kan 
worden omdat men zelf de betreffende 
stukken bestudeert. Voor de Rijksarchi
varis mr. Ribbérink, was dit punt dermate 
belangrijk dat hij zich terugtrok uit de 
Commissie van Bijstand van het Rijks
instituut voor oorlogsdocumentatie.
De Jong ondervangt dit bezwaar in belang
rijke mate door zijn mededeling dat hij 
ook alle kritiek op zijn werk in het laatste 
deel zal publiceren.
Maar geheel afdoende is de gevolgde 
systematiek mijns inziens niet. 
Openbaarheid van overheidsdocumenten is 
een essentiële zaak. Het komt mij voor 
dat de Rijksarchivaris hier een standpunt 
inneemt dat ondersteuning verdient.
In navolging van een bij andere studies 
vaak gevolgd ,,gentlemans agreement” 
zou kunnen worden uitgegaan van raadple
ging ook door anderen, van alle stukken, 
mits beloofd niets te publiceren voordat 
de betrokken publikatie door De Jong is 
verricht.

Interessant is voorts dat recentelijk in 
een t.v.-uitzending over het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie bleek dat zowel 
de Begeleidingscommissie als medewer
kers van het Instituut, op sommige on
derdelen een andere opvatting dan De Jong 
hebben.
Het lijkt me daarom van belang dat notu
len of stukken van de Begeleidingscommis
sie, waaruit een andere opvatting dan die 
van De Jong, blijkt ook in het laatste 
deel gepubliceerd worden.

POSITIE- DE JONG

Er is zoals wij reeds stelden kritiek 
geuit op de methodiek van De Jong. Nu 
moet wel bedacht worden dat de oorlogs
ervaring door de Nederlanders - ongeacht 
hun godsdienst of politeke overtuiging - 
gemeenschappelijk werd gedragen; met 
uitzondering van een kleine groep NSB’ers 
en NSB-sympathisanten. Wanneer men een 
beschrijving had gegeven met een sterk 
ideologische achtergrond dan zou wellicht 
het beeld voor veel groepen in de Neder
landse samenleving onherkenbaar zijn ge
worden,

De Jong verkeert bovendien in de gele
genheid dat hij in zekere zin als buiten
staander de bezetting beschrijft. Hij ver
bleef gedurende de oorlogsjaren in Lon
den. Dat De Jong een sterk objectief 
verhaal kan schetsen blijkt met name uit 
de wijze waarop hij, als Jood, strikt 
zakelijk zonder zijn emoties de vrije teu
gel te laten, de ellende van de Jodenver
volging weergeeft.

De Jong zal echter nog een belangrijke 
proef moeten doormaken wanneer dë be
schrijving van de gebeurtenissen rond 
de Nederlandse regeping in Londen aan 
de orde zal stellen. Het is - gelet op zijn 
beschrijving van koningin Wilhelmina, in 
het eerste deel en zijn referaat „koningin 
Wilhelmina in Londen 1940-1945” , niet on
mogelijk dat hij hier m.n. t.a.v. depositie 
van het staatshoofd wat meer moeite zal 
hebben objectief afstand te bewaren.
Wij zien met grote belangstelling uit 
naar de volgende delen van deze serie.

H. van Spanning.

CHU WIL TEGEMOETKOMENDE HOUDING 
VOOR LAND-EN TUINBOUW

Aan het begin van deze week heeft de 
vaste Tweede-Kamer-commissie voor 
Landbouw in een öpènbare vergadering 
in het Tweede-Kamergehouw te Den 
Haag met m inister Van der Stee van land
bouw van gedachten gewisseld over de 
inkomenspositie in de landbouw. Van de kant 
van de CHU is tijdens het overleg gepro
beerd het kabinet te bewegen tot een meer 
tegemoetkomende houding jegens de land
en tuinbouw.

Vorige week, tijdens een spreekbeurt 
te Oss aan het slot van een CDA-werk- 
bezoek aan Noord-Brabant zei CHU- 
fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga 
het te betreuren dat het overleg tussen 
het kabinet en het landbouwschap zo’n 
stroef verloophad. ,,Juistnude cijfers 
zo’n schrikbarende achterstand te zien 
geven in de inkomenspositie van land
en tuinbouw had men mogen verwachten

dat het kabinet zou hebben begrepen veel 
te optimistisch te zijn geweest in dit op
zicht” , aldus dr, Kruisinga. Hij vond het 
jammer dat het kabinet in het overleg 
met het landbouwschap niet iets meer 
bezorgdheid over de slechte resultaten 
in deze sector heeft laten doorklinken. 
,,Nu wekt men de indruk dat het kabinet 
de land- en tuinbouw opnieuw het kind 
van de rekening laat worden. De wensen 
van het landbouwschap zijn onvoldoende 
gehonoreerd” , aldus de voorzitter van de 
christelijk - historische Tweede-Kamer- 
fractie.
Hij wees op het rapport ,,Groen licht” 
van KVP, ARP en CHU over de ag ra ri
sche politiek en zei dat in dat rapport 
de goede basis gelegd werd voor de- 
pleidooien, die in de openbare commis
sievergadering gehouden zouden worden.

H.L.

Kort
GRONDPOLITIEK I
Bij de totstandkoming van dit kabinet 
is de gróndpolitiek ook uitvoerig aan de 
orde geweest. In een interview heeft de 
M inister-President toen verklaard, dat 
de gróndpolitiek een zeer principiële aange
legenheid was, welkedesnoods bij verschil 
van inzicht tot een kabinetscrisis kan lei
den. Ook de fractie-voórzitter van de 
Partij van de Arbeid heeft bij de laatste 
algemene beschouwingen gezegd, dat inde 
loop van dit jaar er eindelijk iets moest 
gebeuren. We mogen aannemen dat de re 
gering bezig is zich over dit moeilijke 
vraagstuk te buigen.
En bij een diepgaande studie die men onge
twijfeld bezig is te plegen vraagt men zich 
waarschijnlijk af, wat de zin van dit 
alles is. M aar........we wachten af. De re 
gering moet de kans hebben met goede 
voorstellen te komen en niet door de tijd 
opgejaagd worden.

GRONDPOLITIEK II
Schijnbaar denkt onze nieuwe staatssecre
taris Zeevalking - de opvolger van de 
Heer Glastra van Loon - er anders over. 
Nog voor dat de kamer met hem kennis 
heeft kunnen maken, heeft hij reeds cri- 
tiek uitgeoefend op het kabinet. De invoe
ring van een nieuwe gróndpolitiek verloopt 
veel te traag, aldus deze nieuwe en waar

schijnlijk van energie bruisende staats
secretaris. We weten echter wel dat deze 
staatssecretaris zich met gevangenen be
zig houden, maar niet met gróndpolitiek. 
En daarom zijn we zeer benieuwd hoe een 
en ander verder zal verlopen. Er zijn meer 
staatssecretarissen en ministers geweest 
die veel over de portefeuilles van andere 
bewindslieden konden vertellen. En die in
tussen met hun eigen zaken maar een po
ver figuur slaan. Maar dat zou in dit ge
val een voorbarig oordeel zijn ! We merken 
het wel.

T. Tolman.

Eeiste CDAcongres: 
zaterdag 23 augustus
Het eerste congres van het 
Christen-Democratisch Appel wordt 
gehouden pp zaterdag 23 augustus 
aanstaande. De plaats van bijeen
komst is: het Nederlands Congres
gebouw te Den Haag.

H. L.

Laatste radio-uitzending CHU dit seizoen
De laatste radio-uitzending in het 
seizoen 1974-1975 van de CHU is 
op vrijdag 27 juni via Hilversum II 
om 18.20 uur.
Gedurende de periode van 29 juni 
tot 1 september vinden geen radio- 
uitzendingen van de politieke par
tijen plaats.

De eerstvolgende uitzending van de 
CHU is op zaterdag 13 september 
via Hilversum II om 18.20 uur.
Let wel: in het vervolg niet meer op 
vrijdag maar met ingang van het 
nieuwe seizoen op zaterdagavond 
CHU-uitzending!

H. L,

Bestellingen:
postgiro 60 45 00, ten name van Loh- 
manstichting, Den Haag, met vermel
ding titel en aantal.

Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
tel. 070-246791.
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Ruimte voor v a ria tie  
in M arkerw aard
Bij een uiteenlopende planologische toe
komstvisies is e r in het Markerwaardge- 
bied, dat vlak bij de Randstad ligt, be
hoefte aan ruimte voor gevarieerde be
stemmingen. Deze bestemmingen kunnen 
in verschillende verhoudingen gereali
seerd worden binnen éénzelfde begren
zing van een eventueel in te polderen 
Markerwaard.
Dit is de slotconclusie van een onlangs 
gereedgekomen studierapport ,,Verken
ningen Markerwaard” . Het rapport is 
samengesteld door de Rijksdienst vopr de 
IJsselmeerpolders samen met de Dienst 
der Zuiderzeewerken. Het probeert te 
voorzien in de behoefte aan meer inzicht 
in de gebruiks^ en inrichtingsmogelijk
heden van het Markerwaardgebied. Deze 
behoefte ontstond in de Zuiderzeecom- 
missie van de Raad van de Waterstaat bij 
de behandeling van de enkele jaren geleden 
gepresenteerde nota,,Beschouwingen over 
de Markerwaard” .
Deze nota uit 1972 gaf zes varianten van 
een eventuele Markerwaard, waarbij een 
nul-variant of wel: geen Markerwaard.
In het studierapport heeft men zich een 
nagenoeg vierkante Markerwaard-polder 
gedacht van ongeveer 40.000 hectaren. 
Tussen deze polder en het ,,oude land” 
zijn grote randmeren geprojecteerd. Als 
hoekpunten van zo’n polder kan men be
schouwen Enkhuizen, Lelystad, het gemaal 
De Blocq van Kuffeler in Zuidelijk Flevo
land en een punt ten zuiden van de Hoor- 
sche Hop.

BESLUITEN IN ETAPPES

De besluitvorming over de eventuele in
poldering en inrichting van de M arker
waard kan - zo wijst de. studie uit - 
in etappes gebeuren. Eerst dient door de 
regering een beslissing omtrent inpol
dering en begrenzing van de polder te 
worden genomen. Reeds eerder is be
slist dat hiervoor de procedure van de 
planologische kernbeslissing zal worden 
toegepast. Er moet dus eerst een prin- 
cipe-uitspraak komen dat het M arker
waardgebied met een gedeeltelijke inpol
dering méér mogelijkheden biedt dan zon
der. Omdat deze beslissing tenminste 
inzicht in de functies van het in te pol
deren gebied vereist, bevat de studie een 
aantal globale inrichtingsschetsen, ge
baseerd op verschillende regionaal-pla- 
nologische toekomstvisies. Uiteraard heb
ben de schetsen in deze fase van de be
sluitvorming slechts de betekenis aan te 
geven welke mogelijkheden het M arker
waardgebied heeft in nationaal en regio
naal verband.
Tijdens de uitvoering van de waterbouw
kundige werken kan de gedachtenvor
ming over de bestemming worden voort
gezet en kunnen de inrichtingsplannen 
worden uitgewerkt. Tijdens de droog
making kunnen (eventueel waterrijke) na
tuurgebieden worden aangegeven en bui
ten de ontginning worden gehouden. Ge
leidelijk aan kan dan de besluitvorming 
over de overige gebieden worden afgerond 
en kan de inrichting plaatsvinden. In totaal 
is voor deze besluitsvormingsprocedure 
een periode van 10 a 15 jaar beschikbaar.

,,EXTRME SCHETSEN”

In de studie heeft men eerst de ge- 
bruiks- en inrichtingsmogelijkheden van 
het Markerwaardgebied geïnventariseerd 
aan de hand van onderzoek naar o.a. de 
bodemgesteldheid, de topografie, de wa
terbeheersing, de geschiktheid voor be
stemmingen als land- en bosbouw, rec re 
atie, natuurbouw en stedelijke ontwikke
lingen. In vier zogenaamde ,,extreme 
ideeënschetsen” , waarin aan één bestem
ming de belangrijkste betekenis wordt 
toegekend, is deze inventarisatie nader 
uitgewerkt. Daarbij heeft men zich ten 
aanzien van de mogelijke begrenzingen 
geen beperkingen opgelegd.

,,Markerwaard natuurgebied” . Deze 
schets laat zien hoe enkele gunstige om

standigheden het mogelijk maken een na
tuurlijke ontwikkeling met bossen, moe
rassen e.d. in gang te zetten en te sti- 
muleren.

,,Markerwaard landbouwgebied” . Deze 
schets onderzoekt de mogelijkheid een zo 
groot mogelijke bijdrage te leveren aan de 
voedselvoorziening. Het gevolg is een 
zéér grote Markerwaard, waarin ook Mar
ken is opgenomen.

,,Markerwaard recreatiegebied” . Deze 
schets voorziet in een richting die de 
recreatieve ontwikkeling maximale kan
sen geeft, vooral ten behoeve van de noord- 
vleugel van de randstad.

,,Markerwaard stedelijk gebied” . Deze 
schets beschrijft een toestand waarin 
de tweede nationale luchthaven is aange
legd in de Markerwaard, met alle gevolgen 
van dien voor de werkgelegenheid en de 
verstedelijking, OQk in Flevoland.

INRIC HTINGSVARIANT EN

Na de exercitie met de ,,extreme ideeën
schetsen” heeft men in de studie gepro
beerd de werkelijke behoefte aan be
stemmingen in kaart te brengen, geënt op
o.a. de ontwikkelingen in de nabij gelegen 
noordvleugel van de Randstad.
De behoefteraming werd op de mogelijk
heden van het, Markerwaardgebied gepro
jecteerd en resulteerde in vier inrich- 
tingsvarianten, afhankelijk van bepaalde 
toekomstige ontwikkelingen in de Randstad. 
Deze varianten geven uiteraard slechts 
een indicatie, maar de bestemmingen die 
er aan ten grondslag liggen, kunnen alle 
worden gerealiseerd in één en dezelfde 
begrenzing van een eventueel in te pol
deren Markerwaard.
Bij de begrenzing is in de studie uitge- 
gaan van de volgende gegevens:
- de dijk Lelystad-Enkhuizen zoals dienu 
in uitvoering is
- een minimale breedte van 1,5 km van het 
water tussen de kust van Noord-Holland 
en de Markerwaard (,,Beschouwingen over 
de Markerwaard” )
- een zo zuidelijk mogelijk aansluiting van 
de tweede dijk langs hetOostvaardersdiep 
aan de Noordhollandse kust benoorden het 
IJ (advies van de Raad van de Waterstaat)
- een bergend vermogen van de IJm eer- 
boezem dat overeenkomt met een opper
vlakte van minimaal 13.000ha(,,Beschou
wingen over de Markerwaard” )
- het handhaven van Marken als (schier) 
eiland.
Als gevolg van de laatste drie uitgangs
punten is de tweede dijk van het Oost- 
vaarderdiep ten noordwesten van de be
staande Oostvaardersdijk gedacht en is 
het gebied ten zuiden van Marken buiten 
de inpoldering gehouden.

VIER VARIANTEN

De vier verschillende regionaal-plano- 
logische toekomstvisies gebaseerde in- 
richtingsvarianten kunnen als volgt wor
den saraengevat:
* Variant ,,De tuin van Europa” gaat 
uit van 15 miljoen Nederlanders na 2000 
en van maximale bevolkingsspreiding; de 
inwonertallen van de grote stedelijke ag
glomeraties nemen sterk af, de opvang- 
kernen blijven bescheiden van omvang, de 
plattelandsgemeenten groeien krachtig. De 
Markerwaard wordt in dit scenario vooral 
bestemd voor natuurbouw, landbouw en in 
bescheiden mate voor recreatie.
* Variant ,,Nederland-Noordzeestad” 
gaat uit van 17,3 miljoen Nederlanders 
na 2000 en van maximale bevolkingscon
centratie: de inwonertallen van de grote 
stedelijke agglomeraties lopen ook in 
deze situatie terug, maardeopvangkernen 
groeien sterk en de bevolkingstoename 
van de plattelandsgemeenten blijft be
scheiden. De Markerwaard wordt in dit 
scenario mede bestemd als vestigings
plaats voor een nationale luchthaven.

Gehoord
„De enige, echte oppositiepartij is de CHU: zij begreep onze motie over 
de F-16 het beste” .

PvdA-fractievoorzitter 
drs. E. van Thijn op 
de zaterdag 14 juni gehouden 
vergadering van de partijraad 
van de P v i \

* Variant ,,Amsterdam-Centraal” neemt 
zowel wat betreft bevolkingsomvang (16 
miljoen) als bevolkingsspreiding een tus
sen positie in tussen bovengenoemde sce
nario’s.
De verstedelijking heeft plaats in de onmid
dellijke omgeving van de bestaande stede
lijke agglomeraties. De snelste groeiers 
zijn dan ook Alkmaar, Purmerend en Al- 
mere, terwijl ook het zuidwestelijk deel van 
de Markerwaard in de verstedelijking 
wordt betrokken.
* Variant ,,Schakel met Noord-Neder- 
land” is wat betreft bevolkingsomvang 
(16 miljoen) en bevolkingsspreiding enigs
zins vergelijkbaar met het scenario Am- 
sterdam-Centraal. De verstedelijking 
heeft in dit model echter plaats op enige 
afstpnd van de huidige stedelijke agglo- 
maraties, en wel langs de assen Hoorn 
- Enkhuizen en Almere - Lelystad. Het 
noordelijke deel van de Markerwaard, 
het Enkhuizerzand, met een gevarieerd

natuurlijk en agrarisch (bloembollen) 
landschap, vormt in deze visie een be
langrijke trekpleister met hoge recrea
tieve waarde.

ONDERDELEN
Uit alle inrichtingsvarianten komt, a l
dus het rapport, de behoefte naar voren 
het gebied op te splitsen in onderdélen. 
Voor het,in te polderen gedeelte kan deze 
compartimentering onder meer geschie
den door middel van het hoofdontwate- 
ringssysteem, het hoofdwegenstelsel en 
de aanleg van groenstroken. Ten aan
zien van het water geldt dat het dijk- 
tracé zal moeten leiden tot een keten 
van randmeren, sterk wisselend van for
maat, functie en inrichting.
Naast deze verdeling in de ruimte, geven 
de schetsen en scenario’s ook aanwij
zingen voor spreiding in de tijd. Voor nu 
nog niet te voorspellen ontwikkelingen 
kan ruimte worden gereserveerd.

publikaties GDA-instituten

Emancipatie
,,Samen op weg naar een verantwoordelijke 

maatschappij”
publikatie van het CDA-Vrouwenberaad 
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70 pag.; ƒ4,50
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Energiebeleid

Rapport van een commissie van de 
wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU 
een analyse van vraag en aanbod, mondiaal en in 

Nederland, en van de dreigende knelpunten 
bij de energievoorziening / uitgangspunten voor een 

energiebeleid / opties voor beleidsbeslissingen 
68 pag.; ƒ5,25

Gerede twijfel
bijdrage tot de discussie over de perspectieven 

van onze economische ontwikkeling 
3e druk; 30 pag.; ƒ 3,75

alle prijzen inclusief verzendkosten

Bestellingen:
giro 60 45 00, ten name van 

Lohmanstichting, Den Haag, met 
vermelding titel(s) en aantal. 

Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
telefoon 070-24 67 91.
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Deze week verschenen:

Plichten en perspectieven,
aanzet voor een profielschets van het CDA.

Deze brochure wil het kader tot steun zijn in zijn opdracht van hei 
CDA een stuwende beweging te maken in het politieke bestel, 

met overtuigingskracht, ook buiten eigen kring.

Prijs: ƒ 3,90,

alle prijzen inclusief verzendkosten

Bestellingen:
giro 604500 t.n.v. Lohmanstichting 
te Den Haag; met vermelding van 
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Representatieve democratie
Dr. R. J. H. Kruisinga, de voorzitter vau de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, is een 
voorstander van goed-functionerende ac
tiegroepen. Vorige week, tijdens een 
spreekbeurt te Oss, wees hij er op dat actie
groepen veel goed werk gedaan hebben, 
„of het nu actiegroepen zijn voor het be
houd van molens, tegen vernieling van ri
vierdijken of voor het aanleggen van fiets
paden” .
Toch bekruipt dr. Kruisinga de laatste tijd 
wel eens het gevoel of met dit alles wel het 
goede pad is ingeslagen.
„Nog de vorige eeuw hadden we in ons 
land een erg élitair kiesrecht.,,Intellectue
len” en ,,semi-intellectuelen” waren daar
bij erg bevoorrecht. Daaraan is een eind 
gekomen. Dat was erg goed” , aldus dr. 
Kruisinga.
Er is nu een representatieve democratie. 
Met daarbij in ons land een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Ieder 
heeft stemrecht en een zeer grote meerder
heid maakt daarvan gebruik. Ondanks de 
grote waardering, die dr. Kruisinga voor tal 
van actiegroepen heeft, rijst bij hem wel 
eens de vraag of hier toch ook niet wellicht

de éhtaire groepen, die in de vorige eeuw 
zo exclusief het kiesrecht bezaten weer 
langs deze omweg zich van een extra 
machtsinvloed willen verzekeren. Er wordt 
dan ter verdediging geroepen; terug naar 
de basis.
Maar wat is dan toch wèl die basis? Is dat in 
wezen niet die representatieve democra
tie? Het is in wezen niet zo’n grote groep, 
die geen tijd te kort komt om te demonstre
ren en om deze acties te voeren. Dat is 
dikwijls maar een klein percentage van de 
stemgerechtigden. Men vindt ze dikwijls 
onder de bovengenoemde groepen intellec
tuelen. Maar de stemgerechtigden mogen 
en moeten allen méétellen” .
Dr. Kruisinga zou van de actiègroepen en 
hun activiteiten niet af willen. Veel, zeer 
veel wat langs die weg is tot stand gekomen 
waardeert hij zeer positief. „Maar we moe
ten alles wel in het juiste perspectief zien. 
Ehtaire actiegroepen kunnen een waarde- 
voUe aanvulling zijn van onze representa
tieve democratie. Zij treden daarvoor ech
ter niet in de plaats” . Aldus de christelijk- 
historische fractievoorzitter.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

Den Uyl is pragmatisch. Afspraken 
vooraf moet je maken als je een pro
gressief beleid veilig kunt stellen. 
Nee zegt Van Thijn, het gaat om het 
principe. De kiezers moeten in
spraak hebben. Er is geen weg meer 
terug. Het zal mij benieuwen waar 
de heren het over eens worden. Eén 
ding is zeker, afspraak of geen af
spraak, intentieverklaring of geen 
intentieverklaring - ik zou persoon
lijk voorstander zijn van een inten
tieverklaring op wederzijdse basis - 
men zal met de CHU moeten praten 
als men met de christen-demokraten 
wil praten. Daar kan de PPR ook niet 
onder uit.

Mr. F. H. J. J. Andriessen,
voorzitter KVP-fractie.

:en

ONTVANGEN BOEKEN
J. L. Heldring, Moraal en buitenlandse
politiek. Universitaire Pers, Rotterdam
1975 (82 p.; prijs ƒ  12,50).

De lezer vindt in dit boekje een aantal op
stellen van diverse auteurs. H. J. Roethof 
(hd Tweede Kamer, PvdA) schrijft over 
Moraal en buitenlandse politiek. H. van 
Riel (lid Eerste Kamer, VVD) dient Roethof 
van repliek. Th. van Tijn, (hoogleraar in de 
sociale en economische geschiedenis te 
Utrecht), geeft de marxistische visie. L. L. 
Patijn (oud-lid Tweede Kamer PvdA en 
oud-hoogleraar in de internationale poli
tieke betrekkingen te Utrecht) bespreekt 
de grenzen en mogelijkheden van de mo
rele factor in de buitenlandse politiek. W.
K. N. Schmelzer (oud-minister van buiten
landse zaken, KVP) wijdt enkele gedachten 
aan de spanning tussen het wenselijke en 
het mogelijke in de buitenlandse politiek. J.
L. Heldring (secretaris-géneraal van het 
Nederlands Genootschap voor Internatio
nale Zaken) poneert de stelling, dat de staat 
amoreel is. M. F. Fresco (wetenschappelijk 
hoofdmedewerker in de filosofie te Leiden) 
heeft de normen voor z’n rekening geno
men. En tenslotte schrijft Minister Van der 
Stoel over koopman en dominee; dit laatste 
hoofdstuk is een gedeelte uit een redevoe
ring in de Tweede Kamer door Van der 
Stoel gehouden n.a.v. de olieboycot.

Heel hartelijk aanbevolen.
Van Hulst

Soviet Foreign Policy: its many facets 
and its real objectives. Uitgave Atlantic 
Treaty Association, 185 Rue de la 
Pompe, 75116 Paris (51p).

Enkele zeer ter zake kundigen schreven 
voor dit boekje een korte beschouwing. 
Hier volgen de schrijvers en het behan
delde onderwerp; Malcolm Mackintosh; 
The USSR and its new super-power status; 
G. Wittig; The Kremlin’s concept of peace- 
ful coexistense; F. Fejto; Détente and ideo- 
logical warfare; R. Pipes; Moscow’s quest 
for Western technology; F. Griffiths; A ba
sis for East West cooporation.
Deze studies zijn stuk voor stuk van hoog 
niveau; voor politici die zich met deze ma
terie bezig houden en verder voor alle geïn
teresseerden, een onmisbaar boekje.

Van Hulst
„School en ouders”, cahier voor het 
christelijk onderwijs van de „Unie 
School en Evangelie”, uitgave J. H. 
Kok, Kampen, prijs ƒ  8,90.,

Per 1 januari van het volgend jaar wordt 
voor het basisonderwijs een wettelijke be- 
paUng van kracht die schoolbesturen bij het 
bijzonder onderwijs verplicht ouders in de 
gelegenheid te stellen een commissie aan de 
school te verbinden die het bestuur van 
advies zou kunnen dienen. In een aantal 
artikelen wordt in het cahier aangegeven, 
wat er wel en niet kan bij de ouderpartici
patie; over het hoe van de betrekking ou
der - kind en over afbakening van terreinen 

' om de relatie school en ouders zo harmo
nieus mogelijk te doen functioneren.

H. L.

CHU op bezoek in 
Overijssel

Op vrijdag 20 juni brengt de CHU 
een werkbezoek aan de provincie 
Overijssel. Het programma is als 
volgt:
10.00 uur: Ontvangst door B. en W. 
op het stadhuis van Deventer; ge
sprek inzake; lerarenopleiding, 
financiering infra-structuur Colm- 
schate en vernieuwbouw; tevens 
rondleiding project stadsvernieu
wing.
12.30 uur: Ontvangst op het
Provinciehuis te Zwolle door het col
lege van Gedeputeerde Staten.
14.00 uur: Ontvangst op het stad
huis te Zwolle door B. en W.
15.00 uur: Bespreking met
gemeentebestuurders regio Zwolle 
in Hotel Wientjes te Zwolle.
16.45 uur: Ontvangst door de ge
meente Hellendoorn te Nijverdal.
20.00 uur: Vergadering te Nijverdal 
met kiesverenigingen CHU-, ARP- 
en KVP-afdeling; sprekers de ka
merleden Tolman en Wisselink, met 
andere fractieleden en statenleden 
in het forum.

De CHU-delegatie is als volgt 
samengesteld:
Tweede-Kamerfractie: dr. R. J. H. 
Kruisinga, mr. W. Scholten, drs. G. 
v. Leijenhorst, T. Tolman en H. Wis
selink;
Kamerkringbestuur: J. Korten, J. 
Kiers en C. Boldewijn;
Statenleden; H. Fokke, W. Nejes en 
mevrouw C. Vosjan.

H. L. J

Verwezenlijking 
politieke eenheid
„In een open gesprek zullen de Tweede- 
Kamerfracties van KVP, ARP en CHU 
moeten bezien hoe een politieke eenheid 
van beleid kan worden yerwezenlijkt. 
KVP-fractievoorzitter mr. F. M. J. J. 
Andriessen heeft dat vorige week gezegd 
tijdens een CDA-bijeenkomst te Oss aan 
het slot van een werkbezoek van christen
democratische bewindslieden en christen
democratische kamerleden aan Brabant. 
,,Wij moeten het elkaar daarbij nietmoei- 
lijker maken” .
Mr. Andriessen reageerde met deze op
merkingen op het voorstel van zijn anti
revolutionaire collega mr. W. Aantjes 
over nauwere samenwerking tussen de 
drie christen-democratische fracties in 
de Tweede Kamer. Mr. Aantjes deed 
dat voorstel op zaterdag 24 mei jongst - 
leden, tijdens de vergadering van de par
tijraad van de ARP te Zwolle. Naar de 
mening van mr. Andriessen is het voorstel 
door mr. Aantjes gedaan vanuit een posi
tieve CDA-instelling.

DICHTER BIJ ELKAAR

Er was een eerder voorstel van de KVP 
dat beoogde de fracties dichter bij elkaar 
te brengen. Ook was er een eerder voor
stel van de CHU om aan het overleg 
met de christen-democratische bewinds
lieden deel te nemen. ,,Mr. Aantjes heeft 
hier zelf over gezegd dat de positie ten 
opzichte van het kabinet niet gelijk zijn” , 
aldus mr. Andriessen. De koppeling van 
beide elementen zal naar zijn mening 
besproken moeten worden om te bezien 
hoe een en ander gedaan moet worden. 
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer sloot 
zich tijdens de bijeenkomst te Oss aan bij 
de woorden van zijn collega Andriessen

H.L

Uitheemse
diersoorten
Het parlement heeft het ontwerp van de 
Wet bedreigde uitheemse diersoorten aan
genomen. Deze wet moet bijdragen aan 
het behoud van in het wild levende d ier
soorten in het buitenland, die met uit
sterven worden bedreigd.
Deze wet verbiedt het om bepaalde die
ren te houden, te koop aan te bieden, te 
verkopen of af te leveren en ook om 
dode dieren of ,,herkenbare delen van 
dieren” voor de verkoop voorhanden te 
hebben, te koop aan te bieden, te ver
kopen of af te leveren. Het gaat dan om 
diersoorten die bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen zullen worden. 
Hoewel de Eerste en Tweede Kamer het 
vanzelfsprekend wel eens waren met het 
idee dat het nodig is om bedreigde d ier
soorten te beschermen en ook in het 
algemeen met de uitgangspunten en de 
strekking van het wetsontwerp instem
den, werden toch kritische geluiden ge
hoord. Zo wezen Kamerleden op o.a. 
de beperkte betekenis ̂ van de wet (inter
nationale wetgeving ontbreekt) en de moei
lijke controle
Inmiddels heeft Nederland ook de op 
3 maart 1973 te Washington tot stand 
gekomen overeenkomst over de in ter
nationale handel in bedreigde dier- en 
plantensoorten ondertekend. Hiermee 
heeft ons land zich geschaard bij de 
48 landen, die al eerder tot onderteke
ning van dit verdrag waren overgegaan. 
Deze overeenkomst van Washington is 
gebaseerd op een ontwerp van de Inter
nationale unie voor natuurbehoud en - be
scherming van natuurlijke hulpbronnen 
(UCN) en voorziet in een systeem 
van invoerverboden voor bedreigde soor
ten, gekoppeld aan grenscontrole op de 
invoer. Hierbij wordt een door de lUCN

beschermd
samengestelde lijst (het beroemde Red 
Data Book) gehanteerd van in de wereld 
bedreigde dier- en plantensoorten. (De
ze lijst zal ook als leidraad dienen voor 
het samenstellen van de lijst van dieren, 
welke op grond van de Nederlandse Wet 
bedreigde uitheemse diersoorten zullen 
worden beschermd).

ERNSTIGE SITUATIE

Hoe ernstig de situatie in de wereld is blijkt 
uit het raei-nummer (1974) van het maan
delijks bulletin van de lUCN: van de zoog
dieren worden 310 soorten en ondersoor
ten, van de vogels 320 soorten, van de 
amfibieën en reptielen 180 soorten en van 
de vissen 90 soorten met algehele onder
gang bedreigd.
Naast de achteruitgang van het leefmilieu 
is de handel in dieren (invoer in de Ver
enigde Staten van Amerika: per jaar 3,3 
miljoen vogels, zoogdieren en reptielen 
en 150 miljoen planten en vissen) schuld 
aan het uitsterven van veel diersoorten. 
Vooral de laatste tientallen jaren heeft 
de handel in exotische dieren, bestemd 
voor huiselijk gebruik, voor proeven in 
laboratoria en voor het groeiende aantal 
dierenparken een enorme omvang gekre
gen. De vraag naar verse dieren wordt 
levend gehouden door de grote sterfte 
onder de dieren nog voordat ze hun be
stemming bereiken (van veel soorten klei
ne vogels bijvoorbeeld sterft tussen vangst 
en bestemming 80 tot 90 procent). Ook 
worden nog heel veel dieren illegaal 
gedood voor alleen de huid of een ander 
onderdeel: de poten van een olifant zijn 
nog steeds in trek als paraplubak, om 
van het kostbare ivoor van de slagtanden 
maar niet te spreken.

Zo denk ik 
er over

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

WOONWAGENBEWONERS IN DE KNEL

Omstreeks 1955 was er een wereld-foto- 
tentoonstelling onder de naam ,,The fa- 
mily of Man” . Eén van de 503 foto’s 
uit 68 landen trof mij bijzonder; een 
uit Zuid Afrika afkomstige foto van een 
bezorgd kijkende neger. Het onderschrift 
was: ,,Who is on my side? Who? (Wie 
is e r aan mijn kant, wie? - 2 Koningen 
9 ; 32).
Hieraan moest ik enige tijd geleden on
willekeurig denken, toen ik mij bewust 
werd, hoezeer een minderheidsgroep van 
onze landgenoten, die wij woonwagenbe
woners plegen te noemen, de laatste ja
ren in verdrukking zijn gekomen.
In de zestiger jaren ontstond er een 
enorme drang tot schaalvergroting. Het 
leek wel een modeverschijnsel. De over
heid deed dapper mee, kon toch moei
lijk achter blijven bij het bedrijfsleven! 
Ook nu nog leeft er een schaalvergro- 
tingsgeest op sommige ministeries.
In 1968 werd een wet aangenomen, die 
erop gericht was, de woonwagenbewoners 
te concentreren op een beperkt aantal 
regionale woonwagencentra. Een groot 
aantal kleine woonwagenkampen zou ge
leidelijk opgeheven worden. De vaste be
woners van deze kampen zijn inmiddels

gedwongen, te verhuizen naar de regiona
le woonwagencentra.
Achteraf is gebleken, dat dit alles - on
danks de goede bedoejingen - een grote 
fout is geweest. Het past ons niet hierop 
kritiek te hebben. Wel moet die fout 
zo spoedig mogelijk hersteld worden. Het 
veroorzaakt leed, de krenking deze onze 
landgenoten aangedaan moet verzacht en 
weggenomen worden. Dat is onze ver
antwoordelijkheid van vandaag, het werk 
dat onze hand vandaag vindt om te doen. 
Het ministerie van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk wil graag voldoen 
aan de wens van de woonwagenbewoners, 

om weer een aantal kleine woonwagen
kampen op te richten. Dit kan echter 
alleen met medewerking van de gemeen
ten. De moeilijkheid is nu, dat geen enkele 
gemeente hieraan vrijwillig wil meewer
ken.
Zuiver zakelijk bezien, is dat nog goed te 
begrijpen ook. Maar mag een Christen
politicus altijd alleen zakelijk denken 
en handelen? De tegenstanders beweren 
vaak dat de tijd voor Christelijke Poli
tieke Partijen voorbij is. Ik ben het 
daarmee volstrekt niet eens. Is het denk
baar, dat hier nu een situatie is, waarin 
een Christen-Politicus volstrekt anders 
handelt dan een andere Politicus? Het zij 
verre van mij, deze gedachte te willen
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opdringen aan een broeder of zuster in 
de Here, maar ik moet er wel uiting aan 
geven.
Ik ben ervan overtuigd, dat een gemeente, 
die vrijwillig de vestiging van een klein 
woonwagenkamp toestaat, van de woon
wagenbewoners - vaak geen gemakkelijke 
klanten - geen last zal hebben, ook op lan
gere termijn niet. Het maatschappelijk werk 
kan hulp bieden, om van het begin af een 
goede verstandhouding tussen de plaatse
lijke bevolking en de bevolking van het 
woonwagenkamp te scheppen en in stand 
te houden.
Wanneer de hogere overheid de gemeenten 
zou gaan dwingen, vrees ik dat dit op een 
mislukking en nieuwe teleurstelling voor 
de woonwagenbewoners zou uitlopen.

Ermelo, 5 juni 1975 J. van Eikenhorst.

LANDSCHAPSPARKEN FEODAAL?

In de rubriek ,,Kort” worden door de 
heer Tolman de zaken omtrent landschaps
parken aan de orde gesteld. (Nederlander 
6 juni). Hierbij wordt gesuggereerd, dat 
bij de aanwijzing van landschapsparken 
sprake is van een feodale toestand; een 
toestand, waarbij er over de hoofden van 
boeren maar raak wordt beslist. Een op
merkelijk geluid!
Speciaal opmerkelijk is dit geluid, aange
zien het komt van iemand, die zich zowel

als kamerlid, alsook als CBTB-er, lange 
tijd heeft ingezet voor het doorgaan van 
de oneerlijke ruilverkavelingen. Ruilverka
velingen met een stemmingsprocedure, 
waarbij thuisblijvers als voorstemmers 
werden geteld. Herhaaldelijk bleek dan 
ook nog, dat onder de wegblijvers verschei
dene mensen waren, die reeds lang geëmi
greerd of zelfs overleden waren!
De heer Tolman noemt naast de land- 
schapspark-situatie bij Winterswijk, ook 
het gebied rond Koudum (Fr.). Hij wekt 
daarbij de indruk, dat daar een groot 
ongenoegen zou bestaan. Een verkeer
de indruk wellicht. In kringen van CBTB 
komen wel dergelijke uitingen naar voren, 
maar lang niet iedere boer is in die streek 
daar lid van. Mogelijk is de- meerder
heid van de boeren daar zelfs een heel 
andere mening toegedaan. Velen zijn er 
zelfs blij, dat door het landschapspark 
gerommel voorlopig een verwoestende 
ruilverkaveling uitgebleven is.
Een voorbeeld van ruilverkaveling ligt 
daar naast de deur, n.1. Gaasterland. Ruim 
tien jaar geleden werd over dit gebied 
een stemming gehouden. Ondanks de regel, 
dat thuisblijvers als voorstemmers 
werden gerekend, was zoiets als 52 % 
van de stemmers tegen en 48% ,,voor” . 
Toen daarna werd gekeken naar het aan
tal hectares, kwam iets uit de bus van 
53% ,,voor” en 47% tégen. Hierbij was 
echter bij de ,,voor” -stemmers een aan
merkelijk groot deel gemeentelijke.... 
bosgrond!

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.
Venneperweg 873 - Nw.-Vennep.

' n ie u w  v e n n e p  - Telefoon 02526-2277 

ABBEN ES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SC H O tf NBOUWERS 
BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW

Voor loodgieters-, gas-, sanitaire 
en leiwerken
(ook asfalt-shingles) in en op uw bouwwerken 
naar het sinds 1848 békende en vertrouwde adres:

Gebr. BEKKER B.V.
REIJNDERSBUURT11-13, LEEUWARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFOON 05100-20841.

Voor UW ,
★  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kol én. Huisbrandolie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas.
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

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

Stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

B B B B
Voor nieuw of 
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AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

AANNEMINGSBEDRIJF

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

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

BOUWBEDRIJF

Fa . a  
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Gaasterland is nu ver-armd. Keciue pux- 
dersloten en race-banen zijn er geko
men. Fraaie windmolens (altijd nuttig bij 
schaarse brandstoffen) zijn afgebroken. 
Ééntonig is het landschep geworden. Boe
ren hebben'het land dicht bij de deur 
gekregen, nlaar dan soms wel precies aan 
de andere kant van zo’n racebaan. Zie 
er maar over heen te komen met al de 
koeien. Arbeidsplaatsen zijn verloren ge
gaan. Een boer die vroeger nog eens een 
ander ontmoette, is nu steeds aangewezen 
op z ’n eigen gebied. Arbeidsvreugde is 
een heel belangrijk ding. Terwijl voor
heen bij een praatje onderweg heel nut
tige bedrijfservaringen werden uitgewis
seld, moet men voor zoiets nou moeilijk 
doen en er speciaal voor op uit trekken. 
Misschien had de vroegere toestand - mits 
het land niet al te bar gespreid was - toch 
ook wel grote voordelen: Maar wat was, 
of wat is er nou feodaal?
Utrecht, ing. Hendrik Venema.

HET EIGEN HUIS EN DE RIJKSINKOM
STENBELASTING

Ik lees in de Nederlander van 6 juni j.1. 
dat jhr. Deljeer in het debat in de Eerste 
Kamer heeft gepleit voor een nieuwe re 
geling waarbij de onderhoudskosten voor 
het eigen huis voor de belasting opnieuw 
aftrekbaar wordt gesteld.
Waarom wordt in ons land niet gestreefd 
naar. een regeling als in de Verenigde

Staten en in Nieuw-Zeeland, waar voor het 
eigen huis - ook daar object van belas
tingheffing voor de gemeente evenals bij 
ons sinds kort - voor de Staatsinkom
stenbelasting niets behoeft te worden ge
geven?

De uitvoering der wet, deaanslagsrege- 
ling zou daardoor worden vereenvoudigd. 
Het verlies van een aantal millioenen gul
dens voor de schatkist ware op te heffen 
door een wijziging van de wet op de fi
nanciële verhouding tussen het Rijk en de 
Gemeenten.

We zouden naar het voorbeeld der Ver
enigde Staten nog een stap verder kunnen 
gaan: de plaatselijke onroerend goedbe- 
lasting voor de eigenaar-bewoner aftrek
baar te stellen voor het aan te geven 
inkomen.
De aftrekmogelijkheid van o.a. kerkelijke 
belasting (bijdrage) kennen we reeds inde 
wet.
Reden te meer om te mogen verwachten, 
dat de wettelijk verschuldigde onroerend- 
goedbelasting der eigen woning aan de 
gemeente in elk geval voor aftrek in aan
merking komt tzonder dat daarvoor de 
,,drempel” geldt van f 120,- of l%van het 
inkomen.)
Deze aftrek kan mede worden verdedigd 
als middel tot bevordering van het eigen 
woningbezit, dus ook bij verkrijging van 
een woning buiten de premie-regeling 
nieuwbouw.

Bussum D. Kloeten.

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, èen oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen, voor 10.-

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bévolkingsexplósie,Internatior 
nale samenwerking

W ERELD 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 (071) 93403.

STUGENDE 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.
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FATALISME REALISME OPTIMISME
door mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU

In het huidige tijd wint het fatalisme onder 
de mensen veld. Daar zijn verschillende 
oorzaken voor aan te geven.
In de eerste plaats geldt dit het toenemende 
geweld in de wereld. Gijzelingen, 
roofovervallen, moorden herinneren ons 
steeds weer opnieuw aan een enorme brok 
agressie die bij grote groepen mensen en 
individuen leven en naar boven komen. 
De oorzaken voor deze agressie zijn mis
schien nog op te sporen aan de oplossing 
daarvan komen \dj ondanks heel veel 
moderne — de mens gerichte, studie^ niet 
toe.
In de tweede plaats wil ik wijzen op een ge
brek aan verantwoordelijkheid van het 
individu.
Regimenten organisatieadviseurs zijn op 
velerlei terrein bezig de bij deze tijd pas
sende organisatie schema’s te maken. 
Maar geen enkel organisatie schema schijnt 
er in te voorzien wat er moet gebeuren als 
alles niet volgens de regels verloopt. Geen 
mens lijkt meer te willen dan aan strikt aan 
hem of haar is toebedeeld en waarvoor zij of 
hij betaald wordt voor een beperkt aantal 
uren.
In de derde plaats denk ik aan de milieu 
problematiek. Het is makkelijk onze mond 
vol te hebben over de grote vervuilers die 
onze grote rivieren vervuilen die de lucht 
verontreinigen die de Nederlanders in 
bossen, wegen, natuurgebieden en steden en 
dorpen aanrichten doet ons nog meer

vertwijfeld afvragen in welke fase van onze 
„beschaving” wij terecht zijn gekomen.
In de vierde plaats wil ik wijzen op het 
gemak waarop wij met onze levens om
springen. Psychiaters, cardiologen, in
ternisten kunnen het aanbod van degenen 
die om welke reden ook hun leven in de 
waagschaal leggen en geen uitweg meer zien 
meer aan. De spanningen worden velen te 
veel en zij knappen af.

GENOEG

Ik zou zo door kunnen gaan maar ik dacht 
dat het genoeg was, genoeg om aan te tonen 
dat wij alle reden hebben om de fatalisten 
van de 20ste eeuw te zijn. Fatalisten die 
geen uitzicht meer zien en geloven dat de 
loop van de wereld met ons bergafwaarts 
gaat.
Christen Democratische politici mogen en 
kunnen echter geen fatalisten zijn maar 
moeten vanuit realisme proberen op
timisten zijn.
Het realsime brengt ons er toe aan de 
werkelijke oorzaken van de hier boven 
genoemde punten aandacht te schenken. 
Niet oppervlakkig, niet met het idee dat de 
oplossing zomaar voor het grijpen ligt maar 
met de ijzeren wil om met elkaar niet boven 
op te komen.
De problemen erkennen en omschrijven is 
voor de oplossing ervan een eerste vereiste. 
Hier ligt voor ons een vrijwel niet te overzien 
arbeidsveld braak. Een arbeidsveld waar

niet veel concurrentie is van mensen die met 
vVerkelijke liefde, werkelijke opofferingsge
zindheid bezield aan het werk willen.
Het gaat dan niet om de vraag wat betalen 
ze er voor maar om de vraag wat kan ik 
doen om het fatalisme van deze tijd te 
doorbreken. Hoe kan ik bereiken dat de 
mensen weer geloof in elkaar, geloof in de 
schepping, maar bovenal geloof in God 
krijgen.
Politiek mag daarvoor een instrument zijn. 
Politiek kan krachten, machten in beweging 
zetten die aan oplossingen werken.
Zo bezien mogen we vanuit realisme ook 
een zeker optimisme hebben.
Optimisme in onze mogelijkheden waar
voor wij de krachten van hoger hand ont
vangen.

- -  HOE EN WAAR?

Binnen het christen democratisch appel 
moeten wij, alle positieve krachten 
gebundeld voorwaarts streven. Het is de 
vraag hoe wij onze prioriteiten leggen en 
waar we willen beginnen. Zijn grondpolitiek 
en inkomenspolitiek werkelijk, zoals de 
Partij van de Arbeid ons wil doen 
voorkomen, de problemen van deze tijd? 
Is de vraag hoeveel Starfighters we kopen 
en of we wel of niet in de NAVO blijven niet 
het PPT-rookgordijn welke ons de echte 
vraagpunten moet proberen te doen 
vergeten?
Het CDA zal het moeten aandurven daar

hard en recht tegen in te gaan. Het CDA zal 
moeten duidelijk maken hoe belachelijk het 
is je met wijze raadgevingen tot je buurman 
te wenden als jezelf van je leven niets 
terecht brengt. Daarom moeten wij eerst 
orde op eigen zaken stellen.
Orde in onze samenleving waarbij wij 
vanuit een gemeenschappelijke verantwoor
delijkheid, aan de problemen van de 
Ambonezen, de Surinamers, de verdrukten, 
de radelozen, gaan werken.
Orde is onze schepping waarbij wij niet 
alleen op onze verrenaaste maar ook onze 
directe naaste wijzen.
Orde in onze samenlevingsverbanden, 
waarbij wij bereid zijn ook buiten eigen 
paden te treden en niet alleen maar 
geldelijk gewin en prestatie te kijken. 
Orde op ons eigen leven stellen omdat 
woekeren met onze talenten heel iets anders 
is dan woekeren met een ontvangen leven.

GERUST

Pas als we dat met elkaar op een rijtje heb
ben staan en daaraan werken, christen 
democraten die andere normen en andere 
prioriteiten willen stellen, dan kunnen we 
gerust zijn. Gerust over het feit dat men 
weet wat men aan ons heeft.
Gerust over het feit dat onze basis ons leert 
dat wij realisten ook optimisten mogen zijn 
om fatalisten te bestrijden.

mr. O.W.A. baron van Verschuer

DE EMANCIPADE IS VOORBIJ; DE EMANCIPATIE BLIJFT
Drie weken lang hadden Nederlandse 
vrouwen en mannen de kans om zich uit
voerig te oriënteren op de rol van de 
vrouw in de samenleving.

Men kon dit doen door het bezoeken van de 
meer dan honderd stands op de Emancipa- 
de. waar op eigen wijze iets verteld werd van 
het doel en het werk van de betreffende or
ganisatie.
Ook kon men luisteren en kijken naar ver
schillende theatervoorstellingen of in 
discussie gaan met een spreker op het poli
tieke plein.

Hoewel het geheel misschien wat statisch 
overkwam (we zijn nogal wat gewend in de
ze tijd), was een bezoek beslist niet tever
geefs, Heel veel vrouwen zijn in aanraking 
gekomen met zaken die buiten hun ge
zichtsveld lagen.
Toch is in de pers de Emancipade negatief 
benaderd, hetgeen de animo ook niet heeft 
vergroot. Jammer, want er was wel wat te 
leren. Vooral de politieke sprekershoek trok 
veel belangstelling. Voor de CHU zijn daar 
verschillende sprekers opgetreden.

De heren Kruisinga, Van Leyenhorst en 
Wisselink debatteerden met kennis en erva
ring vanuit hun dagelijkse praktijk in de 
Tweede Kamer; mr. E.A. Maars sprak vlot 
en vaardig over de ongehuwden en hun 
politieke wensen; mevrouw Van der Mei- 
Zilverentant oogstte herhaaldelijk succes in 
het forum over de werkgelegenheid en me
vrouw Tegelaar-Boonacker kreeg veel 
waardeling na haar speech over politieke 
bewustwording.

De stands van CHU, ARP en KVP kregen 
heel wat aanloop en er zijn leuke ge
sprekken gevoerd. Ook de CDA-spelletjes 
vielen in de smaak en gaven ■aanleiding tot 
discussie. De ontmoeting met het publiek 
met veel verschillende achtergronden en 
opvatting, werd als zeer positief ervaren. 
Het was goed dat er voortdurend mensen 
waren om de bezoekers te woord te staan. 
Hulde aan al die vrijwilligers die hieraan

meededen en daardoor de Emacipade in 
stand hielden. Voor de CHU-stand komt 
bijzondere lof toe aan Joke van der Mei-Zil- 
verentant die gedurende drie weken vrijwel 
altijd aanwezig Hopelijk tonen de
CHU-vrouwen hun belangstelling hiervoor 
op Al is het totaal aaiital. bezoekers dan 
beneden verwachting gebleven (niettemin 
wordt dit geschat op 75.000) — en al ram
melde er inderdaad wel eens iets aan de 
organisatie, — door improvisatie en inzet 
van velen kan van de Emancipade gezegd 
worden; Kwaliteit bove-. kwantiteit!

Onder dit motto kan de emancipatie 
worden voortgezet.

Hopenlojk tonen de CHU-vrouwen hun 
belangstelling hiervoor op de regionale stu
diedagen die in de tweede helft van dit jaar 
op diverse plaatsen worden gehouden.

H.T.B. Bezoek in de CHU-stand op de Emancipade (27 mei 1975).

CDA -  aktueel
CDA-PROGRAMCOMMISSIE
In de komende periode zal de politieke pro
filering van het CDA een der belangrijkste 
aandachtsvelden zijn. Dezer dagen is ver
schenen de in de kring van de wetenschap
pelijke instituten tot stand gekomen nota 
„Plichten en perspectieven, aanzet voor 
een profielschets van het Christen Demo
cratisch Appel” . In de loop van de maand 
juli zal verschijnen het jaarlijks beleidsad
vies van de Permanente Program Advies 
Commissie, welk document alle aandacht 
zal krijgen op het in augustus a.s. te houden 
Congres. Wellicht nog belangrijker zal zijn 
het politiek werkprogram (verkiezingspro- 
gram, program van actie), waarmee het 
CDA de komende verkiezingen voor de 
leden van de Tweede Kamer zal ingaan.

Dit politiek werkprogram zal binnen de di
verse geledingen van het CDA moeten 
worden besproken en wordt uiteindelijk 
vastgesteld door het Congres.

Het ontwerp voor dit politiek werkpro
gram zal worden opgesteld door een on
langs ingestelde commissie, die bestaat uit 
de volgende personen: mr. W. Aantjes, 
prof. dr. W. Albeda, mr. F. H. j. j .  Andries- 
sen, jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blok
land, dr. C. Boertien, dr. L. Grijns, prof. dr.
B. Goudzwaard (voorzitter), Th. M. Haze- 
kamp, prof. dr. J. Kremers (adviseur), dr. R.
J. H. Kruisinga, dr. L. M. van Leeuwen, mr. 
dr. K. de Vries, drs. J. J. M. Penders (secre
taris). Eén plaats moet nog worden inge-

CENTRALISATIE LEDEN- EN 
ABONNEMENTENADMINISTRATIE

De partijbesturen van ARP, CHU en KVP 
hebben besloten hun respectievelijke 
leden- en abonnementenadministraties on
der te brengen in één gecentraliseerd com
putersysteem. Deze misschien niet specta
culaire, maar uit organisatorisch oogpunt 
hoogst belangrijke stap brengt technisch 
gezien nogal wat problemen mee. Tevens 
betekent het ook financieel gezien een niet 
onbelangrijke investering.
De invoering van het gecentraliseerde sys
teem'zal vermoedelijk gefaseerd verlopen. 
Het is de bedoeling de hele zaak uiterlijk 1 
januari 1977 afgerond te hebben.
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Voorjaarsnota verontrustend
„De voorjaarsnota is zeer verontrustend. 
Meer vooruitzien van de zijde van het 
kabinet had moeten worden verwacht”. Dit 
heeft dr. R.J.H. Kruisinga, voorzitter van de 
christelijk-historische Tweede-Kamerfrac
tie vorige week gezegd in zijn commentaar 
op de ^door de regering gepubliceerde 
voorjaarsnota.
Deze nota geeft aan, hoe de stand van zaken 
is bij het uitvoeren van de rijksbegroting 
voor dit jaar. Het waren ongunstige cijfes: 
een belangrijke stijging van de uitgaven dan 
begroot was en een mindere belas
tingopbrengst. De Tweede Kamer sprak in 
de afgelopen week met minister Duisenberg 
van financiën over het sombere beeld.

Dr. Kruisinga gaf het volgende com
mentaar:

1. Het kabinet zegt, dat monetaire 
financiering voor een groot deel van het 
tekort verantwoord is. De C.H.U. vraagt

zich dan nog af. Zij zet daarbij, met 
name in het licht van een effectieve be
strijding van de inflatie, grote vraag
tekens. Voorshands acht zij deze stel- 
lingname onvoorzichtig.

2. De toename van de financieringsbe
hoefte met ruim 5 miljard gulden is 
ronduit ontstellend.
Het zo sterk teruglopen van de 
belasting-ontvangsten is een bewijs van 
de slechte gang van zaken in ons land.

3. Waarop was en waarop is, het optimis
me van de minister van financiën in zijn 
laatste redevoeringen gebaseerd?

4. Een verkeerde schatting van de 
toekomstige gang van zaken kan weer 
veel nadeel brengen.

5. Nauwkeuriger vaststelling over het 
zogenaamde endogeen aecres is nodig.

Hier was een standpunt van het kabinet 
nu erg gewenst geweest.

6. Als het kabinet nu vaststelt, dat de op
brengsten over 1975 ongeveer ; 2 V2 
miljard lager uitkomen dan een half 
jaar geleden door het kabinet is voor
zien, moet worden vastgesteld, dat het 
kabinet slecht heeft vooruitgezien. Ook 
de zo één zijdige aanwending van de 
aardgasbaten van dit kabinet is daar
door nog eens extra voor kritiek vat
baar. De C.H.U. heeft daar eerder voor 
gewaarschuwd.
Zij stelt vast hier door de feiten in het 
gelijk te zijn gesteld.

7. Onduidelijk zijn de nota-delen met be
trekking tot de gevolgen voor de 
algemene salaris maatregelen.

8. Met betrekking tot de gevolgen en de 
voorstellen ten aanzien van algemene 
salaris maatregelen:

Het kabinet zegt, dat het in overleg wil 
treden met het georganiseerd overleg in 
ambtenarenzaken. Wat bedoelt ze 
daarmee?
Wat wil ze voorstellen?

9. Het kabinet stelt, dat de rentpost met 1 
miljard meer is gestegen dan door haar 
verondersteld. Was ook deze uitkomst 
niet beter te voorzien geweest?

10. Het kabinet moet nauwkeuriger 
aangeven wat de gevolgen zijn van het 
terugvallen van de groei voor een ac
ceptabel begrotingstekort, dat wordt in 
de nota niet gedaan.
Hieromtrent zal het kabinet zich 
spoedig moeten uitspreken.

Aldus het commentaar van dr. 
Kruisinga op de voorjaarsnota.

H.L.

CHU-COMMENTAAR ONDERWIJSCONTOURENNOTA
„Getuigt het wel van realiteitszin om een 
ontwerp te maken voor een periode, die nog 
25 jaar weg ligt?”, Dit commentaar heeft de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer vorige 
week gegeven op de door minister Van 
Kemenade van onderwijs gepubliceerde 
onderwijscontourennota. Deze nota, een 
discussiestuk, geeft in grote lijnen aan hoe 
volgens de regering het onderwijssysteem 
voor het jaar 2000 er moet uitzien.
„Als we zien hoe moeilijk het is om het 
gezegde regeren is vooruitzien voor een 
luttel aantal jaren werkelijkheidswaarde te 
geven, rijst de vraag op hoeveel iüusies de 
contourennota wel gebaseerd moet zijn”, 
aldus de CHU-fractie.

De nota kondigt een zeer strakke on- 
derwijsopbouw aan, waarin de basisschool, 
de middenschool, de bovenschool en het 
hoger onderwijs de belangrijkste com
ponenten vormen. De fractie vroeg zich af 
in hoeverre deze strakke structuur zich 
verdraagt met een samenleving, waarin 
niet,allean een grote variatie van wensen en 
behoeften bestaan, maar welke zich tevens 
door de tijdsomstandigheden snel en 
grondig kunnen wijzigen.

Een meer flexibele structuur past beter bij 
de werkelijkheid dan welke in de nota gebo
den wordt, aldus de fractie.

DUIDELIJKHEID

Onduidelijk is, wat deze mammoet in het 
kwadraat, als deze eenmaal zou zijn inge
voerd, gaat kosten. Daar zullen fabelachtige 
bedragen mee gemoeid zijn. De CHU is van 
oordeel, dat daarover meer duidelijkheid, 
moet komen, wil de discussie over deze nota 
enige zin hebben.
Er worden besparingen gezocht door te 
komen tot een grotere mate van doelmatig
heid. Hoewel het streven naar 
doelmatigheid uiteraard belangrijk is, mag 
dit niet ten koste gaan van de fandamentele 
rechten, die vaak na veel strijd in ons on- 
derwijsbesteld zijn verworven. Het be
staansrecht van het bijzonder onderwijs 
naast het openbaar onderwijs zal volledig 
gewaarborgd dienen te worden. De vrijheid 
van onderwijs mag nooit een post ,.pro 
memorie worden, maar zal uitgangspunt 
moeten zijn van elk beleid, aldus de fractie.

TE WEINIG

De CHU vond, dat die vrijheid van onder
wijs in de nota te weinig als aanhoudende 
zorg van de overheid gestalte krijgt. Te 
voorzien valt, dat door de schaalvergroting 
— de middenschool en de bovenschool! — 
de stichting van eigen bijzondere scholen 
ernstig bemoeilijkt zal worden. De CHU 
verzet zich tegen directe of indirecte dwang 
om tot samenwerkingsvormen te komen, 
waarbij de eigen identiteit van het bijzonder 
onderwijs in de kern wordt aangetast. De 
moeilijkheden o.a. met de schoolbege
leidingsdiensten spreken in dit opzicht 
duidelijke taal.

GROTE BETEKENING

De nota laat zich misprijzend uit over de 
kleine scholen. De CHU acht de kleinere 
samenlevingsverbanden — waaronder de 
kleinere scholen — van grote betekenis. 
De op grond van de nota te verwachten 
drang tot concentratie zal ongetwijfeld 
bijdragen tot een grotere vervreemding in 
onze samenleving.

PROBLEMEN
De CHU ziet grote problemen, wat betreft 
de schoolorganisatie indien deze wordt 
opgebouwd, zoals in de nota wordt 
voorgesteld. Indien het schoolbestuur voor 
de helft moet gaan bestaan uit onderwijzers, 
leerlingen e.a., voorziet de fractie grote 
moeilijkheden. Het zal leiden tot vervaging 
van bevoegdheden en verantw'oorde- 
lijkheden. Wanneer bovendien leerling van 
12 tot 15 jaar worden betrokken o.a. bij de 
aanstelling van personeel, zal dit een 
uithollende werking hebben op de betekenis 
van het bevoegd gezag en aanleiding geven 
tot enorme conflicten.

AANTASTING
De CHU is van oordeel, dat de voor het 
bijzondere onderwijs zo belangrijke zaak 
„de school aan de ouders” in de nota 
fundamenteel wordt aangetast.
Wanneer aan de bepaalde school functies 
worden toegekend, die niet alleen betrek
king hebben op de school, is de vraag ac
tueel in hoeverre hier de vrijheid van 
inrichting van het bijzonder onderwijs nog 
wel gewaarborgd is.

■H.L.

ALGEMENE VERGADERING CHU

REDELIJK EN RAZEND
Zaterdag 24 mei j./l. was de CHU in 
Algemene Vergadering te Utrecht bijeen. 
Deze bijeenkomst, in hoofdzaak bestemd 
voor de afwikkeling van een aantal huis
houdelijke aangelegenheden, kan 
gekenschetst worden door de woorden 
„redelijk” en „razend”.
Redelijk heeft betrekking op het weer, de 
opkomst (tegen de 400 aanwezigen dus 
slechts ca. de helft van de indrukwekkende 
schare die zich februari j.1. met de 
behandeling van de CDA-statuten bezig 
hield), het aantal sprekers en hetgeen deze 
sprekers naar voren brachten.
Het element razend is v'an toepassing op het 
tempo waarmede de Unievoorzitter een 
aantal punten van de overvolle agenda 
afwerkte.
Het element razend is van toepassing op het 
tempo waarmede de Unievoorzitter een 
aantal punten van de overvolle agenda af
werkte.

. Na de opening en een woord van welkom tot 
de aanwezigen en de vertegenwoordigers 
van andere politieke partijen (die overigens 
evenals de pers slechts in zeer beperkte 
mate acte de presence hadden gegeven) 
hield de heer van Verschuer een korte 
openingsrede.
Daarin werd de vraag gesteld of ons 
staatsbestel in toenemende mate gaat be
rusten op georganiseerd wantrouwen of de 
overheid zijn greep op de bevolking heeft 
moeten overdoen aan een grote menigte

. actiegroepen.
Voorts werd o.m. gesteld dat het hard nodig 
is, dat we het CDA uitbouwen door de 
kracht die van ons samengaan uitgaat.

Naast een actieve inzet van de CHU voor de 
uitbouw van het CDA past het ons ook, is 
het tevens onze plicht, onze eigen 
organisatie uit te bouwen en te versterken. 
Dit ter versterking van het CDA, dat er 
voorlopig het meest mee gediend is dat de 
samenstellende delen hun krachten be
houden en waar nodig versterken.
Tenslotte stelde de voorzitter dat het CDA 
de betrouwbare, de redelijke, de door ver
antwoordelijkheids besef getekende

politieke partij moet zijn en wij er voor 
moeten zorgen dat voor de volgende rege
ringsperiode PvdA en VVD geconfronteerd 
worden met een hechte, sterke, vastberaden 
CDA die niet tegen elke prijs bereid is rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen. 
Hierop volgden het traditionele telegram 
aan H.M. de Koningin waarin 
aanhankelijkheid en trouw werd betuigd, en 
het staande zingen van het eerste en zesde 
couplet van het Wilhelmus.
In aansluiting op het bovenstaande spraken 
de fractievoorzitters van de CHU-Eerste-en 
Tweede-Kamerfractie de vergadering toe.

NOODZAKELHK

Dr. R.J.H. Kruisinga stelde met grote 
nadruk, dat het voor een goed functioneren 
van de democratie in ons land noodzakelijk 
is dat eerst de kiezers spreken en daarna 
over het program van een regering wordt 
onderhandeld. Voorts zei hij gesteld, dat de 
christen-democratische politiek zich niet 
buiten de eigen tijd en de eigen beschaving 
wil stellen. Het eigene van de christen
democratie is het antwoord dat deze poli
tiek tracht te geven op de geest van de tijd. 
De heer Kruisinga besteedde veel aandacht 
aan de verschenen interimnota 
Inkomensbeleid — met name ten aanzien 
van de VAD en een uitspraak van CNV- 
voorzitter Lans er.
Via een recente uitspraak van premier -Den 
Uyl in een radio-uitzending van de Rode 
Haan waarin twijfel uitgesproken werd aan 
verdere hantering van de PvdA-tactiek van 
afspraken vooraf en een aantal op
merkingen over de groeiende christen
democratische samenwerking volgde als 
slot van de toespraak een,verzoek om aller 
steun, inspanning en medewerking voor de 
komende ledenwerfactie van de CHU.

NIET VERRASSEN

Prof. Dr. J.W. van Hulst, de voorzitter van 
de Eerste-Kamerfractie, ving aan met de 
opmerking dat de laatste tijd duizenden 
Nederlanders als zij hun krant uit de bus

halen denken „nu ga ik eens lezen wat er 
vandaag weer met het kabinet aan de hand 
is”. Dit is zoveel dat een crisis niet onwaar
schijnlijk te achten is. De gebeurtenissen 
mogen ons niet verrassen, daarom is een 
gemeenschappelijk CDA-program nodig. 
De spreker vroeg verder de aandacht van de 
vergadering voor de NAVO-problematiek, 
gaf voorbeelden van de grote militaire 
macht van de Sovjet-Unie en stelde dat zij 
niet in de eerste plaats hiertegen moeten 
concurreren, doch de SALT-besprekingen 
en elk ander middel om tot wederzijdse ont
wapening te komen moeten bevorderen. Het 
CDA dient te streven naar een wereld waar 
vrede en gerechtigheid heerst.

HUISHOUDELDK

De hierop volgende agendapunten n.1. 
notulen van de Bijzondere Algemene 
Vergadering van 7 en 8 februari 1975, 
jaarverslag 1974 van de secretaris en 
financieel verslag over 1974 werden, 
vanwege het uitblijven van opmerkingen, in 
enkele minuten afgehandeld.
De voorstellen van de kiesvereniging ver
gden iets meer tijd Door Zoetermeer werd 
aangedrongen op een uitspraak van de 
Algemene Vergadering inzake het abortus
vraagstuk. Na enige discussie en een 
toelichting van dr. Kruisinga, waaruit bleek 
dat de fractie zich inhoudelijk in grote 
lijnen en in grote meerderheid bij het wets
ontwerp van KVP en ARP kan aansluiten 
en het' mogelijk geweest is tot een 
gemeenschappelijk voorlopig verslag van de 
CDA-partijen te komen, stemde de verga
dering voor het prae-advies van de 
Unieraad in deze, dus voor de stelling dat 
het doen van een uitspraak thans niet op- 
purtuun is.
De vergadering volgde tevens het prae- 
advies van de Unieraad op een voorstel van 
Oud-Amsterdam inzake de CDA-bijdrage 
tesamen met de statutenwijziging te 
behandelen.

Het voorstel voor centrale inning van de 
contributie kwam aan de orde. Hiertegen 
werden enkele bedenkingen geopperd, doch 
na nadere uitleg waarbij gewezen werd op 
de mogelijkheid dat de Kiesverenigingen 
stuk voor stuk kunnen beslissen of de 
traditionele wijze van inning gehandhaafd 
blijft, werd dit voorstel met grote meerder
heid aangenomen.

De verdeelsleutel voor de centraal te innen 
contributie geldt slechts voor één jaar. Het 
bestuur zal voorts nog vergaderen met de 
voorzitters en penningmeesters van de 
Kamerkringen over dit punt. Indien nood
zakelijk wordt de verdeelsleutel na het 
eerste jaar nog gewijzigd.

INBEDDING

In aansluiting op het bovenstaande werd de 
wijziging van de statuten van de CHU, 
waarmee de inbedding van de CDA-federa- 
tie in onze statuten een feit zou worden, 
behandeld. Het overgrote deel van de 
wijzigingen werd zonder meer goedgekeurd.

Over enkele punten werd gevraagd om 
stemming t.w. art. 29 lid 4a, art. 56 lid 1; art. 
58 lid i; doch hierdoor ontstonden geen ver
anderingen daar een meerderheid voor deze 
wijzigingen stemde. Wat art. 56 lid 1 betreft 
zegde de voorzitter nog nadrukkelijk toe, 
dat al hetgeen mogelijk is gedaan zal 
worden om de beslissing over één lijst voor
de volgende Tweede Kamerverkiezingen 
door de Algemene Vergadering te laten 
nemen. Slechts in de alleruiterste noodzaak 
zal hiervan afgeweken worden.

De ochtend vergadering werd afgesloten 
door de voorzitter met enkele woorden van 
dank tot de afgetreden voorzitter van de 
vereniging van Christelijk-Historische leden 
van gemeente- en provinciebesturen, de 
heer J. Hoekstra. Tevens werd de nieuwe 
voorzitter van de vereniging mr. Sj. H. 
Scheenstra welkom geheten.

Direct na de middagpauze deelde de heer P. 
van den Pol, in zijn kwaliteit van voorzitter 
van het stembureau, de uitslag van de ge
durende de ochtendvergadering gehouden 
stemming voor de leden van de Unieraad 
mede. Hieruit bleek dat de aftredende leden 
mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta, drs. J. 
van Dis, A.B. Kramer, ds. A. Oliemans en 
mr. Y. Schollen met ruime meerderheid 
herkozen waren, doch in de vacature van dr.
B.G. KIe in Wassink nog niet voorzien was 
daar geen der candidaten de vereiste 
meerderheid behaald had. De meeste 
stemmen waren resp. op mevrouw A.H. 
Werther-van Suylekom (125), mevrouw L.G. 
Baud (109) en ds. K. Abelsma (107) 
uitgebracht.
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VERKIEZINGEN TEST-CASE VOOR 
CHRISTEN-DEMOCRATIE

door R. H. J. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie in de Tweede Kamer

We staan ten aanzien van de christen-de
mocratie in een beiangrijke fase. De ak
koorden van Woudschoten zuilen de ko
mende maanden gerealiseerd moeten wor
den. De komende tijd zal krachtig en met 
spoed gewerkt moeten worden aan een pro
gram, waaruit de eigen identiteit van de 
christen-democraten eens te meer duidelijk 
blijkt.
De betrokken CJDA.-commissie is nu sa
mengesteld. Ze kan aan de slag. Ze moet zo 
snel mogelijk met resultaten komen. We 
zullen met een duidelijk herkenbaar gezicht 
de verkiezingen in moeten gaan. De verkie
zingen zullen een test-case voor de christen
democraten zijn. Zeer nadrukkelijk zullen 
de christen-democraten hun eigen beginsel 
en program volstrekt centraal moeten stel
len.
Wie de komende verkiezingen uitsluitend 
ziet in het teken van de vraag omtrent „de 
inzet van het beleid van dit kabinet”, dan 
wel de vraag met wie geregeerd moet wor
den, ontkent in feite het bestaansrecht en de 
eigen identiteit van de christen-democraten.

ONDERGESCHIKT

Dit kabinet kwam tot stand onder druk van 
het „gefixeerd en onaantastbaar Keerpunt”. 
Het gevolg hiervan waren eèn program en 
een zetelverdeling, waarbij de christen-de
mocraten duidelijk ondergeschikt waren 
aan de RvdA, PPR en D’66. Daardoor kan 
het beleid van dit kabinet in zijn totaliteit 
voor ons geen in?et van de verkiezingen zijn. 
Bij de laatste formatie is door de „linkse 
drie” en formateur Burger stelselmatig ge
poogd een breuk in de christen-democrati- 
sche gelederen te bewerkstelligen. Het is ze 
structureel, dat blijkt uit de voortgang van 
het CDA, niet gelukt. Ook in de toekomst 
zal het ze niet gelukken.
De CHU heeft zich steeds op het standpunt 
gesteld, dat zij geen verantwoordelijkheid 
kon dragen voor samenstelling en program 
van dit kabinet maar tevens wenste vast te 
houden aan haar lijn tot versterking en uit
bouw van de christen-democratie. In de 
praktijk is nu duidelijk gebleken, dat de ge
zamenlijke basis als christen-democratische 
groepering een sterker bindmiddel is geble
ken dan de geforceerde eenheid van de 
„linkse drie”. Dit ondanks het feit, dat de 
„linkse drie” alle drie regeringspartij zijn en 
de christen-democraten ten opzichte van dit 
kabinet een verschillende positie innemen. 
In het „linkse kamp” gaan PPR en D’66 — 
zolang de laatste dit nog kan — hun eigen 
weg. Over een Progressieve Volkspartij 
hoort men in het geheel niet meer spreken. 
De PvdA ligt overhoop met sommige van 
haar eigen bewindslieden.
Premier Den Uyl heeft onlangs gezegd een 
formatie als de laatste, een eenmalige zaak 
te achten. Hij heeft ook gezegd, dat afspra
ken vooraf niet zonder meer als eis gesteld

hoeven te worden. Die uitspraak van de 
premier getuigt óók van realiteitszin-, maar 
is hem door Van Thijn niet in dank afgeno
men.

De christen-democraten wensen dépolari- 
satie na te streven. Er begint iets van die dé- 
polarisatie zichtbaar te worden, met name 
door de juist geciteerde uitspraken van Den 
Uyl. Dépolarisatie kan echter slechts be
reikt worden, wanneer de christen-demo
craten eendrachtig verder gaan, en zich 
geen speelbal laten worden van PvdA en 
VVD.
Dépolarisatie kan ook niet van één kant ko
men. We moeten goed beseffen, dat èn 
PvdA èn VVD in de politiek beide niet veel 
tranen zullen laten bij het écarteren van de 
christen-democratie. Zij zullen beide hun 
politieke tegenstellingen aan de kiezers 
voorleggen en zich als enig alternatief aan
prijzen.
Wij moeten ook betreuren, dat ze elkander 
als regeringspartner blijven uitsluiten. In 
dit land van minderheden, moeten minder
heden elkander tolereren, maar ook respec
teren.
Men moet duidelijk ten aanzien van alle 
constructieve partijen trachten te zoeken 
naar het compromis.
Realiteit is:
— dat de PvdA intern verdeeld is en tegen
over haar achterban zich in allerlei bochten 
moet wringen,
— dat de VVD kennelijk bereid is gebleken 
zakelijke meningsverschillen, als bij de 
Starfighter, te verdoezelen terwille van poli
tiek geharrewar.

ANDERE OPVATTING

De CHU heeft hier we! een andere opvat
ting van de oppositierol. Politieke stabiliteit 
en dépolarisatie is vooral te bereiken, wan
neer de christen-democraten eendrachtig 
handelen.
De christen-democraten moeten zorgen, dat 
zij een duidelijk herkenbaar gezicht heb
ben. Zij moeten ervoor zorgen zowel princi
pieel als programmatisch nauwkeurig dui
delijk te maken, hoe zij zich onderscheidt 
van de overige partijen.

Als enkele kenmerken van de christen-de
mocratische richting zou ik willen noemen:
1. het fundament in de christelijke mens
beschouwing.
2. de solidariteit.
3. principiële vredesgezindheid.
4. sociale bewogenheid.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

We zijn op weg gegaan als KVP, ARP en 
CHU om gezamenlijk onze visie op de 
christen-democratie vorm te geven. Die weg 
is lang en moeilijk. We moeten daarbij niet

Slot Alg. vergadering CHU

Hierdoor was herstemming nodig en hoewel 
dit ook een vrije stemming was adviseerde 
de voorzitter op een van de drie boven
genoemde candidate te stemmen. De 
uitslag van de herstemming was dat me
vrouw mr. Baud 136 had verkregen, ds. 
Abelsma 87, mevrouw Werther 79 terwijl 
nog een gering aantal stemmen op een van 
de overige candidaten uitgebracht was. 
Tengevolge van deze uitslag was wederom 
een herstemming noodzakelijk tussen me
vrouw Baud en ds. Abelsma waarvan 
eerstgenoemde uiteindelijk met 158 tegen 
144 gekozen werd.

De verkiezing van een 50-tal leden voor het 
CDA-congres was aanleiding tot enige 
kritiek vanuit de vergadering en wel inzake 
de late publicatie van de candidatenlijst en 
op de samenstelling hiervan.
Deze kritiek was de aanleiding tot voor
stellen om thans slechts voor een of twee 
jaar te kiezen en daarna opnieuw can
didaten te stellen. Uiteindelijk werd door de 
voorzitter toegezegd in het Bestuur en de 
Unieraad te zullen spreken over een be
perkte zittingstijd van de thans voorgestelde 
groep. Hierna werd tot stemming overge
gaan waarbij het 50-tal conform het 
voorstel benoemd werd. Daar mevrouw 
Baud hierbij voorkwam en inmiddels via de 
benoeming werd het Bestuur gemachtigd 
een nieuwe naam aan het 50-tal toe te 
voegen.'
Vervolgens werd de contributie voor 1976 
voor 1976 conform het voorstel als volgt 
vastgesteld:
bij een netto-inkomen per maand van 
minder dan ƒ  1000,— minimaal ƒ  15,—; 
bij een netto jnkom en tussen ƒ  1000,— en

omzien naar het verleden, maar vooruit kij
ken.
Afwisselend zijn KVP, ARP en CHU als 
voorloper of als bijstuurder opgetreden. 
Gezamenlijk hebben we de huidige situatie 
bereikt. Gezamenlijk moeten we verder. 
Daarbij moeten we en mogen we ook wel 
eens kijken naar de rest van het politiek 
veld.
Als we zien, dat van de Progressieve Volks
partij niets terecht komt en een brede mid
denpartij niet van de grond komt, kunnen 
we constateren, dat de christen-democratie 
vrijwel als enige politieke stroming sinds de 
discussies over politieke vernieuwing na 
1967 daadwerkelijk resultaten heeft ge
boekt.
Dat wordt zelden gepubliceerd. Maar het is 
wel waar. Het is kennelijk een waarheid, die 
niet iedereen goed van pas komt. In elk ge
val komt zij niet zo van pas, dat zij voor pu- 
blikatie wordt waardig gekeurd.
We hebben wellicht wel eens teveel stil ge
staan bij de interne gedachtenwisseling in 
de drie partijen. Dat is begrijpelijk en voor 
een goede besluitvorming noodzakelijk. 
Voorop moet echter staan het gezamenlijk 
belang, dat KVP, ARP en CHU hebben bij 
de ontwikkeling van de christen-democra
tie. Dit is overigens niet alleen een belang 
van deze drie partijen, maar een landsbe- 
lang.
De christen-democraten zijn altijd bereid 
geweest tot constructief overleg. Zij hebben 
zich nooit bij voorbaat van andere con
structieve partijen afgekeerd. Daarom hoe
ven we ook niet ons te gedragen als een 
minderwaardige partij. Ook al wordt ons dit 
soms aangepraat. PvdA en VVD hebben 
genoeg aan hun eigen problemen.
De politieke strijd zal ongetwijfeld harder 
zijn dan een aantal jaren geleden het geval 
was. De christen-democraten hoeven zich 
echter voor hun beginsel niet te schamen. 
Wij moeten dat beginsel duidelijk naar vo
ren brengen en onderstrepen.
Ik verwacht, dat wanneer het program zal
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zijn afgerond ook dit tot eer van de chris
ten-democratie zal strekken.
De komende tijd zullen belangrijke beslis
singen genomen moeten worden. De CHU 
zal heel nadrukkelijk de afspraken van 
Woudschoten volstrekt loyaal uitvoeren.

KRUISINGA

CDA-Aktueel

f  2000,— per maand minimaal ƒ  30,—; 
bij een netto-inkomen per maand van 
boven de ƒ  2000,— minimaal ƒ  50,—. 
Indien tevens voor een huisgenoot betaald 
wordt anderhalf maal het geadviseerde be
drag.
Naar aanleiding van enkele opmerkingen 
zal overwogen worden de staffel bij hogere 
inkomens eventueel nog door te zetten en 
besproken worden om volgend jaar met een 
voorstel te komen in de toekomst 
automatisch een inflatie-correctie op de 
genoemde bedragen aan te brengen.
In bepaalde gevallen kan voorts van het 
laagste minimum bedrag afgeweken 
worden waarbij de betrokkenen toch 
volwaardig lid van de CHU blijft.
De thans nog resterende agendapunten't.w. 
bespreking van de (partij)-politieke situatie 
en rondvraag werden gecombineerd. Hierbij 
verving prof. Van Hulst dr. Kruisinga die 
zich inmiddeld naar de Emancipade had 
begeven op dringend verzoek van de daar 
vertoevende CH-vrouwen.
De vragen die gesteld werden hadden be
trekking op het opnieuw in gebruik nemen 
van de voorheen traditionele oranje vlag
getjes bij stemmingen in de Algemene Ver
gadering, het handboek van de CHU, de 
machtsontplooing van de Sovjet-Unie, de 
situatie in Zuid-Afrika, de samenstelling 
van het CDA-congres in de toekomst bij 
wijziging van de ledenaantallen, vrees voor 
indoctrinatie uit het oosten en uit het 
binnenland, de verkeersonveiligheid, de 
positie van de Eerste Kamer, de bede in de 
troonrede en de positie van de al
leenstaanden. Deze laatste vraag werd ge
steld door een hoofdbestuurslid van de 
vrijgezellenbond.
De bijeenkomst werd door de heer H. 
Eversdijk met gebed besloten.

CDA-zei neen tegen 
spreidingsplannen van de regering
Aan de vooravond (eigenlijk voormiddag) 
van de debatten in de Tweede Kamer over 
de spreiding van de rijksdiensten vond op 
maandag 9 juni jl. in het Congresgebouw in 
Den Haag een massale demonstratie plaats. 
Deze bijeenkomst was belegd door de 
Haagse afdelingen van de politieke partijen 
(met uitzondering van DS‘70) in samen
werking met de dienstenconunissies van de 
PTT, het CBS en de Topografische Dienst, 
de vijf centrales van overheidspersoneel, 
de plaatselijke afdelingen van de drie vak
centrales, het aktiecomité PTT-vrouwen en 
de Kamer van Koophandel.
De grote Prins Willem-Alexanderzaal was 
omstreeks het middaguur geheel gevuld 
met rond 2500 Hagenaars (voornamelijk 
PTT-ers), die de dertien sprekers al naar 
gelang de aard van hun toespraken, met 
applaus of boegeroep onderbraken.
In het vooroverleg hadden ARP, CHU en 
KVP, die in Den Haag in CDA-verband 
nauw samenwerken besloten, dat namens 
hen één woordvoerder zou optreden. Dit 
werd de voorzitter van de CHU- 
Kamerkring, de heer Wm. C.de Kruyf, die 
tevens voorzitter is van het CDA-Den 
Haag.
Na opening door de heer Chr. J. Buyten- 
dijk, voorzitter van het gewest Den Haag, 
werd als eerste het woord gevoerd door de 
loco-burgemeester van de residentie, de 
heer H.F. Happel, die verheugd consta
teerde, dat er een volledige eenheid in den
ken is van stadsbestuur en burgerij.
De heer De Kruyf wees er in zijn 
solidariteitsverklaring op, dat de uitgangs
punten van de spreidingsnota ondeugdelijk 
zijn, onjuist en ook achterhaald, deels door 
feiten, deels door resultaten van ingestelde 
onderzoeken. Er is nl. geen sprake van 
spanning, laat staan van overspanning op 
de arbeidsmarkt in Den Haag. Het motief 
van de werkgelegenheid is er dus niet. In
tegendeel, het gewest Den Haag heeft on
geveer 8000 werklozen en er is geen sprake 
meer van groei in de kantorensektor.
Wat wel waar is, en wat toch zou moeten lei

den tot voorzichtigheid, is het feit dat in de 
laatste 5 jaren het inwonertal van Den Haag 
met ongeveer 70.000 is teruggelopen, dat 
in dezelfde periode het aantal arbeidsplaat
sen met ongeveer 24000 afnam, dat in de 
periode 1969/74 het aantal detailhandels- 
vestigingen met 17,4 procent terugliep.

NIET VERZWAREN
Deze autonome ontwikkeling, waarvan 
niemand kan zeggen wanneer het diepte
punt bereikt is, kan en mag niet nóg eens 
verzwaard worden met de gevolgen van 
een spreidingsmaatregel. Het gaat nl. niet 
alleen om die maatregel, het gaat evenzeer 
om de noodlottige gevolgen daarvan, aldus 
de heer De Kruyf.
Als een tweede centraal gegeven heeft de 
regering de ruimtelijke ontwikkeling ge
hanteerd, met andere woorden de ver
wachting t.a.v. het aantal woningen dat in 
de komende jaren gebouwd zou moeten 
worden in de regio Den Haag om even
wicht te brengen. Ook dit uitgangspunt 
wordt in een door de gemeente Den Haag 
gemaakte prognose op de juistheid betwist. 
De verschillen zijn niet gering. De regering 
gaat uit van 90.000 woningen. Den Haag 
komt aan circa 20.000 woningen, zulks op 
basis van onderzoek.

Dit alles samenvattend kunnen we slechts 
concluderen, dat de door de regering voor
genomen spreiding van de PTT niet gemo
tiveerd is en leiden moet tot funeste gevol
gen voor onze stad. De conclusie is voorts 
gewettigd dat de winstpunten voor het 
Noorden zeker niet evenredig zijn aan de 
verliespunten in Den Haag. Temslotte, al
dus de CDA-voorzitter, is de onvrijwillige 
verplaatsing strijdig met de rechtsopvat
ting, dat individuele verplaatsing slechts 
toelaatbaar is indien het dienstbelang dit 
vordert. Nu duidelijk is gebleken dat dit 
laatste zeker niet het geval is, doet het CDA 
een klemmend beroep op parlement en re
gering om afstand te nemen va;n dit heilloze 
voornemen en de uitvoering daarvan.

Wm. C. de Kruyf
voorzitter CDA-Den Haag.



VRIJDAG 27 JUNI 1975

DE UNIE OP STAP

LEDENWERFACTIE IN VOLLE GANG
De ledenwerfaktie 1975 ,J3E UNIE OP 
STAP” is thans in volle gang. Uit de regel
matige ontvangst van antwoordkaarten 
waarop onder de woorden „ik word lid van 
de CHU” een naam en adres is ingevuld 
blijkt dat er inderdaad gevolg gegeven is 
aan het verzoek om „op stap” te gaan om 
leden te werven voor de Unie.
Het is thans nog ónmogelijk te beoordelen 

of het aantal van onze wervers groot of klein 
is en in hoeverre de akzie succesvol zal 
verlopen. Er zit echter beweging in. Het 
beste resultaat behaalde tot nu toe de kies
vereniging Oudewater t.w. ingevulde ant
woordkaarten.
Een woord van dank tot diegenen die zich 
ingezet hebben is hier zeker op zijn plaats. 
Wij willen daarin gaarne ook hen betrekken 
die wel getracht hebben leden te winnen, 
doch daarbij geen of weinig succes 
behaalden. Het werven is veelal een zware 
taak waarbij suckes en teleurstelling zich 
zullen afwisselen.
Het leek ons een goede gedachte enkele van 
onze wervers — deelnemers aan de vorige 
aktie 1973-1974 te vragen iets mede te delen 
over het verloop van hun aktie, de motieven 
zich hiervoor in te zetten, de mate waarin 
succes behaald werd, enz. Een vijftal 
hiervan ging op ons verzoek in en uit hun 
antwoorden ontlenen wij het volgende:

WERVERS AAN HET WOORD

Over het motief kregen wij van mejuffrouw 
Joh. van de Hel, uit Utrecht (een deel
neemster die toen 5 nieuwe leden aan
bracht) het volgende antwoord:
„Pblitiek vind ik een zeer noodzakelijke en 
ernstige zaak, omdat het ons levensklimaat 
bepaalt. Bij mijn laatste bezoek aan 
Amerika, 2 jaar geleden, ondekte ik tot mijn 
verbazing en zorg hoe weinig de normale 
burger in dat land daarover denkt en er van 
weet”.
De heer J. Sonneveld uit Honselersdijk, 
lange tijd de koploper in de vorige aktie en 
uiteindelijke als 2e geëindigd met 25 nieuwe 
leden schreef hierover: „Reeds voordat de

J. Sonneveld
landelijke ledenwerfaktie van start ging, 
besloot de kiesvereniging van Honselersdijk 
haar ledenbestand uit te breiden. De 
aanleiding was dat zich zomaar spontaan 
een nieuw lid kwam melden. Dat was in 
jaren niet gebeurd. De CH CHliep zaCHt!” 
De heer J.A. Appelman, penningmeester 
van de Kiesvereniging-te Haarlem, geen 
deelnemer aan de eigenlijke aktïe doch één 
van degenen die né. die aktie inzette, eind 
vorig jaar 13 leden aanmeldde en sindsdien 
nog doorgegaan is en voornemens is dit jaar 
minstens 10 leden te winnen berichte ons: 
,;Dit is een heel gewone zaak, wat mij er toe 
aanzette om zulk een aktie te beginnen was 
dat ik zelf ben geschrokken van het lage 
aantal leden van de afdeling Haarlem n.1. 69 
in getal”.
De motieven zijn dus reeds zeer verschil
lend, noodzaak een toevallige vrijwillige 
aanmelding en een schrik over een te laag 
plaatselijk ledenaantal.
De mate waarin resultaat behaald werd is 
enigzins te beoordelen aan de hand van de 
volgende antwoorden:
De heer D.C. Kersbergen uit Maarssen (die 
in de vorige aktie 12 leden aanbracht, 
daarna nog doorging en thans ook zal 
proberen een steentje bij te dragen) meldde 
ons: „De door mij gevoerde aktie leverde in 
verhouding tot de bezochte personen 35% 
nieuwe leden op” en de heer Sonneveld had 
een score van 40%. Deze voegde daar aan 
toe zich bewust te zijn, dat er een groot ver
schil is tussen de mogelijkheden van 
Honselersdijk en die b.v. in Groningen en 
Arnhem. Dit blijkt tevens uit het feit, dat 
het mejuffrouw van den Hél niet gelukte 
jonge mensen te vinden dit lid wilden 
worden. Uit deze zeer ernsBge brief on
tlenen wij de volgende passage:
„Nu kan ik niet zeggen, dat ik zo en
thousiast ben over de daden van onze CHU. 
Goed, wij willen het héle volk dienen. In de 
praktijk is dat heden ten dage de mid
denstand. Daar heb ik in grote lijnen geen

bezwaren tegen. Naar buiten geeft het 
echter de indruk, dat we ons over de zwaktst 
bedeelden niet bekommeren, al heeft dr. 
Kruisinga wel op de bejaarden gewezen. 
Slechte verstaanders, en die heeft het 
Christendom vele in deze tijd, schijnen dit 
uit te leggen als het opnemen voor de bezit
ters. Dit verontrust me, vooral als ik bedenk 
dat de CHU in Europees verband met 
Christelijke partijen samen werkt in o.a. 
Italië, Duitsland, Portugal, waar de kerk 
inderdaad de bezitter is geweest. Het spijt 
mij dan ook dat de CHU zich tegenover de 
huidige regering als oppositiepartij ge
draagt. Althans dat wil de pers suggereren 
en naar mijn gevoel wordt daar on
voldoende tegenover gesteld: goed mid
denstanders helpen, maar ook de minst ver
dienende arbeiders. En dat telkens weer 
opnieuw zeggen!
Wat heeft de heer Berger indertijd bezield 
om de CHU van de kaart te vegen. Is er 
naast verontwaardiging wel eens de 
oprechte wens geuit om dit uit te praten, 
naast elkaar en tegenover elkaar d.w.z. in 
zelfcritiek en bereidheid tot luisteren?”. 
Naast de motieven van de resultaten spelen 
ook persoonlijke vragen en problemen een 
rol in een aktie als deze. Het is misschien 
goed om, zo als door het bovenstaande, eens 
de aandacht op te vestigen. De gehele brief 
hopen wij in ander verband te beant
woorden.

een vooruitgang van ca. 28.000 naar ca. 
31.600 leden inhouden.
In de Kamerkieskringen als zodanig zijn er 
uiteraard ook grote onderlinge verschillen. 
Sommigesdorpen hebben een zodanig groot 
aantal leden, dat het percentage leden zeer 
hoog ligt. Elders is het veel minder, etc. 
Indien deze aktie gaat lopen willen wij later 
gaarne trachten een overzicht te publiceren 
van de resultaten per Kamerkieskring. 
Maar zover is het nog lang niet.
Tenslotte gaarne nog het een en ander, dat 
onze wervers uit stad en land ons medè- 
deelden over de door hen toegepaste 
methodes:
IN DE STAD
De heer Appelman heeft voor Haarlem de 
volgende werkwijze:
„Ik vraag hun hoeveel denkt U dat wij aan 
leden hebben om de CHU afd. Haarlem te 
kunnen runnen, dan is het antwoord over ’t 
algemeen enige honderden. Als ik dan zeg 
dat bij het aanvaarden van het pen
ningmeesterschap nog maar 69 leden over 
waren, dan staan ze perplex. Dan ga ik 
verder en zeg: U wilt toch niet dat wij met 
zo’n handjevol leden alle financiën runnen 
en U ZOU'ons een groot genoegen doen door 
toe te treden tot de-CHU.

, VERSCHIL
Wij willen gaarne nog iets dieper ingaan op 
het gestelde verschil tussen akties in de stad 
en op het platteland. In dat verband hebben 
wij geprobeerd enigszins uit te zoeken hoe 
nu precies de verhoudingen liggen tussen 
CHU-kiezers en CHU-loden. Daarvoor is in 
de eerste plaats nagegaan hoe deze ver
houdingen landelijk liggen. Op het bijgaan
de kaartje zijn zeer globaal de percentages 
van leden ten opzichte van de stemmers 
aangegeven. Zoals U wellicht bekend is, is 
Nederland verdeeld in 18 Kamerkieskrin
gen. In 7 provincies (Groningen, Friesland, 
Drente, Overijssel, Utrecht, Zeèland en 
Limburg) valt de Kamerkring samen met 
provinciegrens. Hier, is — normaals zeer 
globaal — resp. 5.2,11.6, 9.5, 7.9, 7.9, 7.3 én 
1.5% van onze CH-kiezers tevens lid ±&valt 
de Kamerkring samen met provinciegrens. 
Hier is nogmaals zeer globaal 400.000 CH- 
stemmers zouden indien het gehele land zo 
goed georganiseerd was van de CHU. Er 
zijn dus grote verschillen. Indien uitgegaan 
wordt van een Gelderland en Noord- 
Brabant tellen beide 2 Kamerkringen t.w. 
resp. Arnhem en Nijmegen alsmede Tilburg 
en ’s-Hertogenbosch met een georganiseerd 
ledenpercentage van resp. 6.5, 5.8, 5.7 en 
4.4%.
In Noord-Holland en Zuid-Holland zijn er 
de Kamerkieskringen Den Helder (6.8%), 
Haarlem (6.6%), Leiden (8.3%) en Dor- 
drecht(7.4%).
Voorts zijn de grote steden:
Amsterdam 1.7%
’s-Gravenhage 5.—%
Rotterdam 6.—%
eveneens Kamerkieskringen.
Van deze steden zijn in Amsterdam de 
verhoudingen tussen kiezers en leden 
uiterst ongunstig, terwijl in Rotterdam en 
Den Haag de situatie veel beter is.
Over het gehele land zijn dus resp. 
Friesland, Drente en Kamerkring Leiden 
gevolgd door Overijssel en Utrecht de ge
bieden die het gunstigste beeld geven.
Het gemiddelde van Overijssel en Utrecht 
over het gehele land zou voor de CHU reeds

Een heel enkele keer zegt men wel eens, ik 
moet er eens over denken, of ik doe nooit 
aan politiek maar over ’t algemeen noteer ik 
ze meteen.”
Dat is dus kort maar krachtig en uit de 
resultaten blijkt dat het werkt.

IN DE PROVINCIE
De heer Kersbergen zegt: „Mijn hoge leef
tijd buiten beschouving gelaten, ben ik er 
z.g. op uit gegaan. Na het samenstellen van

D.C. Kersbergen
een lijst van personen die geacht worden bij 
ons te horen, begonnen de huisbezoeken. 
Bij uitreiking van de oranje kaart met 
opschrift „Waarom zou ik lid worden van 
de CHU” voegde ik een lijstje met de na
men, bestuursfuncties, adressen en 
telefoonnummers van de bestuursleden van 
de kiesvereniging. Hierdoor kwam tot uiting 
dat ik de aktie voerde namens de CHU en 
het bestuur van de kiesvereniging. Nu volg
de een toegespitst gesprek met het gezins
hoofd of een der gezinsleden. Leverde het

gesprek geen direct resultaat op en ook 
geen volledige afwijzing dan werd na een 
bedenktijd van enkele dagen opnieuw con
tact opgenomen. De gespreksvoering is een 
der belangrijkste elementen bij het voeren 
van propaganda. Telkens bleek mij dat het 
dringend nodig is te wijzen op grote en soms 
gevaarlijke politieke tegenstellingen.”

OP HET PLATTELAND
De heer Sonneveld schreef ons: „Op een ge
geven moment kwam ik op het idee om de 
telefoongids te pakken en een aantal namen 
van Honselersdijkers te noteren die voor 
benadering in aanmerking kwamen. En 
toen maar bellen. De eerste avond was 
meteen al raak. Van de 7 telefoontjes al 4 
nieuwe leden. Tot mijn stomme verbazing 
eigenlijk. Hierdoor kwam ik in een soort 
CHU-roes, zodat ik nauwlijks van 
ophouden wist. Het is maar goed geweest 
dat mijn vrouw me af en toe eens 
corrigeerde. Door mijn enthousiasme dacht 
ik zelfs dat bij het Unieburo 10 leden de 
mist waren ingegaan, maar men stelde me 
gerust. De Honselse aktie was eerder 
begonnen dan de landelijke!”

DE KAMPIOEN
Winnaar van de vorige aktie was de heer J. 
van Dijkhuizen te Resteren die 29 leden 
aanbracht. Deze zegde ons snel een bijdrage 
voor dit artikel toe, doch liet er wat lang op 
wachten. Tenslotte is het er nu en kunnen 
wij er uit ontlenen:
,Hij sjouwde van huisje tot huisje . . .
In deze variant op het enige tijd geleden erg 
populaire lied „De heilsoldaat” is in wezen

J. V. Dijkhuizen

een groot deel van het ledenwervingsge- 
beuren begrepen. Je sjouwt inderdaad 
iedereen af waarvan je denkt dat hij of zij in 
aanmerking komt voor de CHU. Je „Strijd
kreet” is het CH beginselprogram en je hebt 
natuurlijk allerlei folders en brochures bij 
je.
Want je kunt nooit weten . . . .
U kunt het beste dicht bij huis beginnen. 
Familie, buren, vrienden, kennisen.
U bent toch politiek bewust? Nou dan wilt 
U toch meedenken?
Ja, tante Sjaan, als oom Huib ook lid wordt 
mag U voor half geld. Zo zijn ze bij de CHU. 
Ze lijken op de PTT na zes uur en in het 
weekend. Zal ik U dan allebei maar 
noteren? Wilt U even Uw hantekening zet
ten?
Dat zijn de gemakkelijkste gevallen.
Ze kennen de CHU al en met een paar 
woorden heb je ze te pakken.
Maar er zijn ook anderen.
Mensen waarmee je uren moet bomen, 
ellenlange discussie moet voeren voordat je 
ze hebt overtuigd.
Erg belangrijk hierbij is natuurlijk de grote 
kwaliteit van onze eerste en tweede 
kamerleden”.
Hier moeten wij dit verhaal onderbreken 
wat jammer is. Doch gezien de lengte van 
het artikel hebben wij helaas niet alles wat 
de wervers ons schreven kunnen verwerken. 
Dit zullen ze ons hopelijk niet kwalijk ne
men.

EN NU U ZELF
Wij hebben nu alles gedaan wat ons 
mogelijk is. U gevraagd zich — gezamenlijk 
— in te zetten; U door middel van onze 
wervers enigzins vertelt wat deze taak 
inhoudt; U ingelicht over percentages in Uw 
Kamerkring; iets gezegd over de eerste 
resultaten van de aktie 1975.
Verder moeten wij het aan U overlaten. Is 
het aantal leden in Uw woonplaats, in Uw 
Kamerkring lager dan het gemiddelde? 
Komaan, doe er wat aan!
Is het hoger, doe er nog een schepje 
bovenop s.v.p.!
Zou het mogelijk zijn met z’n allen te 
zorgen dat niet 7% van de CH-kiezers dus 
zo’n 28.000, doch bijv. 8% lid is na de actie? 
Dan gaan we er 4.000 op vooruit! Dat moet 
toch mogelijk zijn!

Bij de secretaris van Uw kiesvereniging lig
gen de folders voor de aktie gereed. Haal ze 
even op, ze doen het halve werk voor U!
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Spreiding rijksdiensten

DE TEERLING IS GEWORPEN
door P. G. van Dolden, oud-wethouder van Groningen

Bijgaand het derde artikel in de 
reeks over de spreiding van de rijks
diensten. Na de heer B. Bol, oud-wet- 
houder van de gemeente Den Haag 
en mr. F.J.H. Schneiders, burge
meester van Almelo, is thans het 
woord aan de heer P.G. van Delden, 
oud-wethouder van de Stad Gronin
gen.

Nu nog weer het onderwerp: Spreiding 
rijksdiensten?
Is daarover nu nog niet genoeg gesehreven, 
gedelibereerd en gedebatteerd?
Hoeveel artikelen in hoeveel bladen en pe
riodieken zijn niet aan dit onderwerp ge
wijd, min of meer gekleurd naar plaats van 
herkomst en en zeer in het bijzonder ook 
afgestemd op persoonlijke betrokkenheid, 
op persoonlijke „bedreiging”, zo men wil. 
Met alle demonstraties, daaraan annex. 
Hoe hoog zijn niet de emoties opgelaaid en 
hoeveel malen op hoeveel plaatsen naar 
buiten getreden!? Vaak is de objeetiviteit 
volkomen overwoekerd door de subjectivi
teit en tegen gevoelens is het nu eenmaal 
kwaad vechten. Welke (zakelijke) argumen
ten kunnen gevoelens elimineren? Zeer dik
wijls wordt dan het omgekeerde bereikt. 
Overigens, laten we proberen reël te zijn. En 
ook dat is al uitermate moeilijk! Maar het 
gaat om Den Haag en om het Noorden en' 
het Zuiden des lands, waarbij dan wellicht 
ook de positie van Twente in het geding zal 
zijn, resp. zal komen. (Voor alle duidelijk
heid: dit artikel werd deels vóór de Kamer
debatten, deels daarna geschreven!) 
Destijds, als wethouder van de stad 
Groningen ben ik zeer nauw betrokken ge
weest bij de komst van de Gas-Unie naar 
deze stad alsmede bij de overplaatsing van 
de Rijksdienst-Studietoelagen; noch het een 
noch het ander is zo heel eenvoudig in zijn 
werk gegaan maar beide zijn gekomen. 
Destijds heb ik ook de preliminaire bespre
kingen meegemaakt met top-mensen van 
de Centrale Directie van de PTT en dat is 
inmiddels -reeds meerdere jaren gele
den . . .  Niemand heeft toen voorspeld, resp. 
kunnen voorspellen, dat, naarmate de be
slissing zou naderen het verzet zulke grote 
proporties zou aannemen, eenvoudigweg 
hierin resulterende (want daar komt het ge
woon op neer) WIJ WILLEN NIET! Punt! 
Uit! En zo’n houding moet dan onderbouwd 
worden met een krachtige argumentatie, 
aangedragen door betrokkenen en hun 
relaties, door 'hun organisaties, door hun 
stadsbestuur en door elk, die maar een bij
drage kan leveren orr. deze ongewenste 
„deportatie” te voorkomen. Dat het zo hier 
en daar ietwat heeft geholpen valt niet te 
ontken, laten we dat in alle nuchterheid 
vaststellen. Niet bereikt is, dat het stuk NR. 
12831 (Spreiding Rijksdiensten) van 24 
april 1975 aan de Kamer werd onthouden. 
Ik schrijf dit artikel vanuit Groningen, het
geen, dat is nu eenmaal niet anders, impli
ceert, dat het wel mank zal gaan aan sub
jectiviteit en ook als zodanig beoordeeld en 
wellicht veroordeeld zal worden.

ZINVOL
Dit temeer, omdat ik niet tot de „slacht
offers” behoor en „mij dus niets kan gebeu
ren”. Zo zou ik nog even kunnen door
gaan . . .  Wat zou de zin daarvan zijn. 
Waarom gaat het eigenlijk? Naar ik meen 
om een zinvolle spreiding van welvaart en 
welzijn mede bezien in het kader van de 
Ruimtelijke ordening.
Het Westen des lands, de Randstad, is vol, 
meer dan vol, met alle problemen, die dat 
met zich brengt. En de huidige Regering en 
daaraan voorafgaande hebben zich bezon
nen op maatregelen om bedoelde proble
men het hoofd te bieden temeer, omdat er 
landsdelen zijn waar injecties van werkgele
genheid uitermate welkom, zo niet nood
zakelijk zijn. Daarbij is in eerste instantie 
gedacht aan het Noorden en het Zuiden van 
het land. Ik acht me ontslagen van de plicht 
om door (opeenvolgende) cijfers aan te 
tonen, dat het Noorden des lands, en daar
toe beperk ik me nu voor het vervolg, tel
kens opnieuw bij recessies onbarmhartig 
wordt geteisterd door de geesel der 
werkloosheid. Vanuit de sociaal-econo
mische gezichtshoek bezien zit het hier fout, 
zit het hier volkomen fout. Structureel! Dat 
bij een economische teruggang conjunc
turele factoren mee een rol gaan spelen 
staat buiten kijf en maakt het des te erger. 
Met alle onuitsprekelijke nare gevolgen van 
dien voor duizenden en nog eens duizenden. 
Dat meerdere Regeringen, van verschillen
de signatuur, zich daarop bezonnen heb
ben, zich daarop hebben moeten bezinnen 
is, dacht ik, zonneklaar. Deze problematiek 
vroeg en vraagt om een gericht beleid door 
middel van maatregelen, die mede effect 
sorteren op langere termijn. In dat kader 
zijn toezeggingen gedaan en op grond van 
die toezeggingen zijn maatregelen beraamd 
en geëffectuëerd. Daarop is dus geanti
cipeerd en naar mijn bescheiden mening te
recht. Bovendien is dat reeds gebeurd in een 
tijd, waarin niet kon worden voorzien dat 
het verzet, via allerlei kanalen, zo intens en 
zo veelvuldig zou worden gemanifesteerd. 
Ik denk in dit verband aan de „Nota 
Noorden des Lands van 1972” (ook aan de 
.Nota herstructurering Zuid-Limburg

1972”) en aan „De ontwikkeling van de 
Haagse agglomeratie en de afremming van 
de groei van de kantorensector”.
In het laatste van Augustus 1973 vormden 
deze nota’s punt van bespreking in de 
Tweede Kamer; ik denk aan de motie- 
Peijnenburg van 30-8-1973 (mede onder
tekend door vertegenwoordigers van de 
PvdA, de KVP, de ARP en onze afgevaar
digde, de heer T. Tolman (de 'VVD ont
breekt!), waarin o.a. staat:

„gehoord de raadslagingen enz. enz. 
Overwegende, dat het spreidingsplan- 
rijksdiensten ook blijkens eerder door de 
Kamer aanvaarde moties een wezenlijke 
bijdrage kan leveren tot een betere sprei
ding van inwoners en economische activi
teiten over de regio’s van het land; 
Overwegende, dat een zo groot mogelijke 
zekerheid ten aanzien van de omvang en 
het tempo van het spreidingsplan-rijks- 
diensten zowel positieve betekenis heeft 
voor de bij verplaatsing betrokken 
ambtenaren als voor zinvolle bijsturind 
van de ontwikkeling van Den Haag, resp. 
andere delen van de Randstad Limburg 
en Noord-Nederland; enz.

DUIDELDK
Het komt me voor, dat de intentie van het 
geheel in deze enkele zinnen voldoende is 
gevangen en ook voldoende duidelijk naar 
voren komt.
Het terugdraaien van dergelijke uitspraken 
en alle daaraan voorafgaande, die practisch 
hetzelfde beogen, zou een farce zijn: het zou 
tevens een bewijs zijn van een beleid dat die 
naam in feite niet zou mogen dragen. 
Mede op grond hiervan zijn verwachtingen 
gewekt en toezeggingen gedaan, waaraan, 
op welke wijze dan ook, dient te worden vol
daan. Gauw gevulde kinderhanden mogen 
m.i. hierin geen enkele rol spelen. En van
wege de sociaal-economische achterstand 
(de nood!) en vanwege de continuïteit in het 
beleid en de geloofw'aardigheid daarvan 
moet, dacht ik, de volgende stap een volko
men positieve zijn.

VANZELFSPREKEND
Dat het Gemeentebestuur van Den Haag 
zich daartegen verzet is vanzelfsprekend; 
als representant van de Haagse bevolking is 
dat zonder meer zijn plicht. Dat bedoeld 
Gemeentebestuur alles, maar dan ook alles 
in het w'erk stelt, om de schade zo beperkt 
mogelijk te houden behoort tot zijn taak en 
niets minder dan dat. Geen zinnig mens zal 
dat veroordelen. Dat een Regering, verant
woordelijk voor ontwikkelingen op natio
naal niveau, er anders over denkt en voor
stellen indient, welke passen in een groter 
raam, is haar, dacht ik, evenmin kwalijk te 
nemen. Heeft ze al niet veel gedaan, ver
geleken bij het verleden, om de pijn zoveel 
mogelijk te verzachten? Ik denk aan de ba
sis der vrijwilligheid (met alle nadelen voor 
haar en/of hem, die weigert te gaan, ik 
realiseer me dat) en aan de opvoering der 
vergoedingen bij verhuizing, waarbij ik be
denk, dat de ellende van verbroken relaties 
en contacten en de frustratie-gevoelens niet 
met geld kunnen worden ondervangen of 
ongedaan gemaakt. Het blijft een moeilijke 
(wellicht voor meerderen een pijnlijke) 
kwestie, waarbij de meningen sterk uit
eenlopen en schijnbaar onverzoenlijk zijn, 
waarbij bepaalde landsdelen vurig hopen 
op datgene, wat een ander „landsdeel” vol
komen verwerpelijk en onverantwoord acht. 
En toch zal er iets moeten gebeuren; daarop 
wordt zelfs gerekend!
Een aspirine-kuur zal het Noorden (en het 
Zuiden) des Lands niet baten, het gaat om 
de eerste schreden op de weg der gezond
making. De inkomens-ontwikkeling in het 
Noorden des Lands loopt achter bij de rest 
van Nederland en dat is reeds jaren lang het 
geval! Het gemiddelde inkomen per inwoner 
lag en ligt lager dan waar ook en ik durf te 
stellen, dat het onjuist en onbillijk is op dit 
punt de status quo te handhaven, m.a.w. er 
te weinig of niets aan te doen. Dat is niet 
(meer) te verkopen, ook politiek niet of mis
schien wel juist politiek niet! Daar ligt een 
niet te verdoezelen taak. 'Vandaar dat het 
gaat om hoog gekwalificeerde arbeidsplaat
sen met de daarmee gepaard gaande hogere 
inkomens, die de kansen bieden voor meer 
en hogere besteding. Dat moet het begin 
zijn van het multiplicator-effect, want ook 
dat speelt zeer in het bijzonder mee om de 
structurele zwakheid op te heffen en de 
conjuncturele gevoeligheid af te zwakken. 
Daarop ook heeft meerdere malen de Be
stuurscommissie Noorden des Lands de na
druk gelegd en vanuit haar verantwoor
delijkheid terecht.
Ook dat kan beschouwd worden als een 
stuk van haar taak.

Men kan het met het voorgaande eens zijn, 
men kan het er ook mee oneens zijn, al naar 
gelang van inzicht, kennis en betrokken
heid.

ONDERSTEUNEN
Als objectief toeschouwer aan de kant 
staande kan men de principia, welke aan 
het geheel ten grondslag liggen zonder 
enige moeite onderschrijven en onder
steunen; als iemand, die er persoonlijk bij 
betrokken dreigt te geraken kan men zich 
met hand en tand er tegen verzetten.
Het aandringen op de inlossing van gedane 
beloften kan volkomen, maar dan ook 
volkomen indruisen tegen het weigeren van 
welke medewerking dan ook. En zo botsten 
de belangen en op grond daarvan de visies 
en de opstellingen. Te verwonderen was het 
dan ook niet, da t de Tweede Kamer zo lang 
heeft gedebatteerd over dit zo uitermate 
moeilijke en gecoriipliceerde vraagstuk en 
te verwonderen was het evenmin, dat bij de 
debatten gebleken is, dat, afgezien van een 
enkele/, elke fractie er wel ietwat mee „zat”. 
Want de kiezers zitten over het gehele land 
verspreid en getracht moest worden zoveel 
mogelijk te oordelen en te beoordelen naar 
billijkheid en naar recht.
Voorwaar geen eenvoudige opgave!
Wat in het bijzonder de aandacht heeft ge
had is de toegepaste methodiek geweest en 
de interpretatie van het woord „vrijwillig
heid”. Zo er al werkelijk van „vrijwilligheid” 
kan worden gesproken, zal men, indien men 
bij de Centrale Directie van de PTT in Den 
Haag werkzaam is, zeggen . . .
Je zult er, met je gezin, maar persoonlijk bij 
betrokken zijn!
Je zult maar, met je gezin, geconfronteerd 
worden met de dreiging, dat de tijd nadert, 
dat je op basis van een onvrijwillige vrijwil
ligheid overgeplaatst wordt naar een plaats, 
waarvan je weinig of niets weet en die je in 
het geheel niet trekt al was het alleen maar 
hierom, omdat je nu eenmaal goed „zit”. 
Welk soulaas bieden dan zoveel duizend 
gulden voor een koophuis en zoveel duizend 
gulden voor een huurhuis? Vergeet het 
m a a r! '
Hier kan, indien men toch besluit te gaan, 
inderdaad van een „offer” worden gespro
ken, want de alternatieven zijn ook niet om 
over naar huis te schrijven . . .  Wat zal ik 
hierover verder nog schrijven of trachten te 
zeggen? Het zou al gauw als gebazel ge
kwalificeerd kunnen worden.
Trouwens in de Kamerdebatten is dit 
aspect, dacht ik, ook breed uitgemeten. 
Daarbij speefde het algemeen belang, op 
nationaal enlregionaal niveau en daarbij 
speelden tevens de sociale aspecten van de 
direct erbij betrokkenen. Het is van alle 
kanten bekeken en toegelicht.

WELKOM
De schrijvende pers zowel als de tv en de ra
dio hebben ons omstandig ingelicht over 
wat zich in de Tweede Kamer heeft afge
speeld. Kommentatoren hebben hun me
ningen gespuid en hun oordeel gegeven over 
datgene, wat naar voren werd gebracht, zo
wel van de kant van de Regering als vanuit 
de Kamer en het is een vanzelfsprekende 
zaak, dat „wij in het Noorden” uitermate 
geïnteresseerd waren in de gehele gang van 
zaken, zoals dat ook stellig in het Zuiden en 
het Oosten van ons land het geval zal zijn 
geweest.
Want ook voor „ons” stond en staat veel op 
het spel. Wèlvaart en welzijn!
Structurele versterking, conjuncturele ver- 
steveging.

Dat zij, die komen, hier uitermate welkom 
zullen zijn, staat als een paal boven water. 
Dat alles, maar dan ook alles gedaan zal 
worden om ze „op te vangen” kan als een 
vanzelfsprekendheid worden beschouwd. 
Dat het hier nu echt geen woestijn is, is iets, 
dat met eigen ogen zou kunnen worden 
aanschouwd! „Toen we naar het Noorden

gingen, dachten we dat we naar een gebied 
gingen van boeren en buitenlui. . . ”, aldus 
een uitspraak van een overgeplaatste echt
genote. Haar ervaringen nü zijn omgekeerd 
evenredig aan die veronderstelling. „Het is 
allemaal ook veel groter dan we eerst dach
ten”. Zou de beslissing om toch te gaan 
wellicht verzacht kunnen worden door er 
eens een kijkje te nemen? Zoals reeds meer
deren, hetzij min of meer klandestien blij
ken te hebben gedaan. Warm aanbevolen! 
Groningen, Leeuwarden en Veendam 
(plaatsen met overgeplaatste diensten) val
len echt mee! En zo zal het elders ook wel 
zijn.
Het ambtenaren-corps groeit gestadig, niet 
alleen bij het Rijk, maar ook bij de provin
cies en bij de gemeenten. Vandaar mede, 
dat in de Kamer gesproken is over de 
„dichtgroei van Den Haag” en over de over
belasting van de Randstad. (In alle gemoe
delijkheid: op welke dagen wordt niét ge
rapporteerd over file-vorming op de wegen 
in en naar de Randstad!? Toch, wel een 
symptoom!)
Er is critiek geweest op de inspraak, op de 
medezeggenschap en op de mate van vrij
willigheid. De Regering is verweten, dat er 
een eenzijdig beroep is gedaan op het over
heidspersoneel en dat het bedrijfsleven als 
het ware (nog) buiten schot is gebleven. Er is 
sprake geweest van „algemeen belang en 
dienstbelang” en van de synthese daartus
sen. De sociale aspecten zijn in gevoelvolle 
bewoordingen uitgezegd, enz. enz.
Er is behoorlijk aan de Voordracht 
geslepen.
De inschakeling van een Organisatie- 
Bureau gaat door en ook dat stelde, daar
aan voorafgaande, zijn voorwaarden. Er zal 
aan worden voldaan.
Onderzoeken per afdeling zullen worden 
ingesteld en de knelpunten zullen worden 
bpgespoord en vastgelegd. Mede op basis 
daarvan zullen conclusies worden getrok
ken en voorstellen aan de regering worden 
gedaan. „Den Haag vandaag” concludeer
de: „De stelligheid van het Regeringsstand
punt is wat verminderd”.

NIET HELEMAAL
Al met al: het is nog niet helemaal in 
kannen en kruiken, evenmin als op dit 
moment kan worden geraamd of overzien 
hoeveel werklozen t.z.t. de plaats zullen 
(kunnen) innemen van hen, die niet over
geplaatst willen worden, althans niet naar 
de regio. Dat er evenwel honderden en 
honderden nieuwe ambtenaren bij zullen 
komen staat, dacht ik, wel vast.
En is dat eigenlijk niet de opzet geweest? 
Overigens: kent U, waar dan ook, een betere 
rechtspositie dan die van de ambtenaren!? 
Het wil me voorkomen, dat dat wel even 
mag worden gememoreerd, zonder dat ik 
daaraan ook maar enige afbreuk wil doen! 
Verre van dat!
Doch de kans is altijd aanwezig, dat be
paalde voorrechten (niet te sterk uitgedrukt, 
dacht ik) degraderen qua appreciatie, tot 
vanzelfsprekendheden. Met dit (toch) even 
te belichten, mag, dukt me, worden vol
staan.
Er zijn momenteel namelijk duizenden en 
nogeens duizenden, die elke dag opnieuw 
niets te doen hebben . . .  niets! Buiten het 
arbeidsproces geplaatst.
17 juni 1975: de teerling is geworpen! — 
Kamer zegt ,ja” tegen de spreiding. En dat 
met een bijzonder grote meerderheid. Te
vredenheid in bepaalde delen van het land, 
doffe teleurstelling in Den Haag. Dus 
toch . . . !
Nu maar eens afwachten, wat er in de eerste 
fase gaat gebeuren. Dat er zich naar alle 
waarschijnlijkheid nieuwe problemen 
zullen aanmelden, kan rustig worden aan
genomen. Het laatste woord over deze zaak 
zal nog wel niet zijn gezegd. —

P.G. van Delden

Laatste radio-uitzending CHU dit seizoen
De laatste radio-uitzending in het 
seizoen 1974-1975 van de CHU is 
op vrijdag 27 juni via Hilversum II 
om 18.20 uur.
Gedurende de periode van 29 juni 
tot 1 september vinden geen radio- 
uitzendingen van de politieke par
tijen plaats.

De eerstvolgende uitzending van de 
CHU is op zaterdag 13 september 
via Hilversum II om 18.20 uur.
Let wel: in het vervolg niet meer op 
vrijdag maar met ingang van het 
nieuwe seizoen op zaterdagavond 
CHU-uitzending!

H. L.
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TUSSEN 

STRAATSBURG 
EN DEN HAAG
door Mr. W. Schotten
lid Europees Parlement

- Landbouwpolitiek in discussie.

- Verhouding tot fiscaal beleid.

- Lardinois doet toezegging.

De juni-vergadering van het Europees Par
lement was voor een belangrijk deel aan de 
Europese landbouwpolitiek gewijd. Het 

“debat vond plaats aan de hand van een door 
de Europese Commissie opgesreld stuk 
„Balans van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid”.

— In deze balans wordt er de aandacht op ge
vestigd, d^t het gemeenschappelijk land
bouwbeleid zich tot 1969 kon ontwikkelen 
in een sfeer van algemene voorspoed en gro
te stabiliteit. Daarna zijn er grote onzeker
heden ontstaan. Voornaamste oorzaken 
daarvan zijn:
— de onstabiele monetaire en economische 

situatie;
— de energiecrisis;
— de plotselinge stijging van talrijke 

grondstoffenprijzen.
Bovendien is ook in de publieke opinie in de 
latere jaren een groter wantrouwen tegen
over het gemeenschappelijk landbouwbe
leid gegroeid.

VEEL BEREIKT

Toch is er sinds 1964 veel bereikt. Niet al
leen een vrij verkeer van landbouwproduk- 
ten, maar ook een toepassing in de land
bouwsector van instrumenten van econo
misch beleid, zoals het prijsbeleid. Ander
zijds moet worden geconstateerd dat de 
hervorming van de landbouwstructuur nog 
maar langzaam vordert. Niettegenstaande 
het hoge percentage arbeidskrachten die in 
de oorspronkelijke Gemeenschap de land
bouw verlieten (4,6% in de periode 1968- 
1973), nam het gemiddelde bedrijfsareaal 
sedert 1958 slechts met 3 ha toe tot 13,3 ha 
in 1973. De zwakke structuur blijkt ook uit 
het feit dat 78% van de bedrijven (van 1 tot 
20 ha) slechts 30% bewerkt van het totale 
landbouwareaal van de uitgebreide Ge
meenschap. Met het oog op deze stucturele 
positie van de Europese landbouw is in 1972 
besloten om in het bijzonder aandacht te 
schenken aan:
de modernisering van landbouwbedrijven; 
de bevordering van de bedrijfsbeëindiging 
in de landbouw en van de bestemming van 
cultuurgrond tot verbetering van de struc
tuur;
de sociaal-economische voorlichting en de 
scholing van de personen die in de land
bouw werkzaam zijn.

IKKOMENSBELEID

En van de doeleinden van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid is liet verzeke
ren van een redelijke levensstandaard aan 
de landbouwbevolking. Terecht constateert 
de Europese Commissie dat de landbouw
inkomens nog zeer verschillend zijn. Maar 
ten onrechte meent diezelfde Commissie 
dat de inkomensverschillen in de landbouw 
met name via het regionaal en sociaal beleid 
kunnen worden weggenomen. Ten onrechte, 
want hierbij had ook het fiscaal beleid ge
noemd moeten worden. Over dit aspect heb 
ik in het parlement onder meer het volgen
de gezegd:
„Van mijn kant zou ik graag enkele kantte
keningen willen maken bij de doelstelling 
van het landbouwbeleid, te weten de land
bouwbevolking een redelijke levensstan
daard te verzekeren, ook in de probleemge
bieden. Anders gezegd: de inkomenspolitiek 
ten aanzien van de agrarische ondernemers 
in Europa is een onderdeel van de Europese 
landbouwpolitiek. Terecht wordt geconsta
teerd dat de landbouwinkomens zeer ver
schillend zijn. Eén van de oorzaken van de
ze verschillen is, dat de inkomens van de in 
de landbouw werkende personen beïnvloed 
wordt door factoren die geen rechtstreeks 
verband hebben met de landbouw. Eén van 
de belangrijkste factoren in dit verband 
wordt gevormd door. Je belastingheffing en 
parafiscale heffingen en het. van sociale ze
kerheid.
De „balans” constateert dit terecht. Maar 
het is niet voldoende om dit te constateren. 
Want — en dat zou u de grondstelling van 
mijn interventie kunnen noemen — de in
komenspolitieke kant van het gemeen

schappelijke landbouwbeleid is tot misluk
ken gedoemd wanneer er in Europa niet 
meer eenheid wordt gebracht in de bedra
gen die agrarische ondernemers van de 
winst uit hun landbouwonderneming aan 
belastingen en sociale premies moeten af
dragen.

Want het heeft weinig zin in het kader van 
het landbouwbeleid bepaalde subsidies aan 
agrarische ondernemers te verstrekken —  
subsidies die niet afhankelijk zijn van na
tionaliteit en woonplaats van de onderne
mer — en vervolgens deze subsidies op een 
totaal verschillende manier, wêl afhankelijk - 
van nationaliteit en woonplaats, in de belas
tingheffing te betrekken. Het nettoresultaat 
van de inkomenspolitieke maatregelen ver
schilt dan immers zeer sterk van land tot 
land. En dat betekent in wezen een grote 
verstoring van de concurrentie-verhoudin- 
gen tussen de agrarische ondernemers in de 
verschillende lidstaten.

In dit verband is met name van belang het 
verschil tussen lidstaten die hun belasting

heffing in de sfeer van het inkomen afstem
men op het werkelijk door de agrarische 
ondernemer genoten inkomen, zoals dat in 
zijn boekhouding wordt vastgelegd, en lid
staten die de belastingheffing van agrari
sche ondernemers baseren op normen, af
gestemd op uiterlijke kentekenen, geheel los 
van de in feite gemaakte winst. In een pro
ces van voortgaande geldontwaarding, zoals 
zich dat thans in de Gemeenschap ontwik
kelt, krijgen deze verschillen een steeds 
scherper accent.

De betekenis van deze verschillen kan men 
niet alleen afmeten aan de verschillen in 
lasten die op de agrarische ondernemers 
worden gelegd. Uiteraard zijn ook de rech
ten die agrarische ondernemers ontlenen 
aan bijvoorbeeld het stelsel van sociale ze
kerheid in hun land van belang. Premie
druk en sociale aanspraken kan men niet 
van elkaar scheiden. Bij de belastingheffing 
ligt dat uiteraard geheel anders. En juist bij 
de belastingheffing van agrarische onder
nemers over hun persoonlijke inkomens zijn 
de verschillen in de Gemeenschap nog zeer 
groot.

U zult van mij niet de stelling horen dat de
ze verschillen op korte termijn kunnen wor
den weggenomen. Daarvoor ken ik de reali
teit van de fiscale harmonisatie in Europa te 
goed. Evenmin verdedig ik de stelling dat 
alle verschillen volledig weggenomen moe
ten worden. Ook dat is geen reëel uitgangs
punt. Maar wel verdedig ik de stelling dat 
de huidige verschillen te groot lijken en dat 
het in ieder geval noodzakelijk is de ver
schillen duidelijk in kaart te brengen. Tot 
dusverre hebben wij in Europa te gemakke
lijk aangenomen dat gelijke prijzen en gelij
ke subsidies ook tot een gelijk besteedbaar 
inkomen leiden. De werkelijkheid is helaas 
een geheel andere.

Tegen de achtergrond moet mijn verzoek 
aan de Commissie worden gezien om een

systematisch overzicht op te stellen van de 
verschillen waarover ik heb gesproken, en 
zo mogelijk voorstellen te doen om een ein
de te maken aan de door mij bedoelde ver
storingen van de concurrentieverhoudingen.

Het is de sterke politieke wil van mijn frac
tie om het landbouwbeleid in Europa te 
doen slagen en om aan de agrarische onder
nemers een verantwoord inkomen te doen 
toekomen. Het door mij bepleite onderzoek 
en de eventueel hieruit voortvloeiende 
maatregelen, hebben slechts één doel: aan 
die Europese landbouv/politiek een nog 
hechtere basis te geven.”

Met plezier kan ik mededelen dat commis
saris Lardinois mij heeft toegezegd een 
overzicht als door mij gevraagd op te zullen 
stellen.

EUROPEES PARLEMENT AAN
VAARDT AMENDEMENT SCHOLTEN

Tijdens het landbouwdebat heeft het Euro
pees Parlement het navolgende amende- 
ment-Scholten op de resolutie aanvaard: 
,Js van oordeel dat de in de lidstaten be
staande verschillen in belastingheffing over 
agrarisch winstinkomen — in het bijzonder 
ook de verschillen in de grondslagen van 
deze belastingheffing (normen tegenover 
feitelijk genoten inkomen) — van grote in
vloed zijn op het besteedbaar inkomen van 
de agrarische ondernemers in Europa en 
daarmede op de concurrentieverhoudingen 
binnen de Europese landbouwmarkt; is van 
bordeel dat hetzelfde geldt voor de verschil
len in premieheffing van de sociale zeker
heid; verzoekt de Commissie op korte ter
mijn een inventarisatie van deze verschillen 
op te stellen en zo mogelijk voorstellen te 
doen om een einde te maken aan vorenbe
doelde verstoringen van de concurrentiever
houdingen.”

Scholten

TJERK RIJPKES ATSMA
Een Unielid van ’t eerste uur

Aan de Van Limburg Stimmweg (nr. 29) in 
KoUum, de hoofdplaats van de in Noord
oost-Friesiand geiegen gemeente
Kooiumerland en Nieuw Elruisiand, woont 
één van de oudste ieden van de Christefijk- 
Historische Unie; de heer T.R. Atsma. Nie
mand kan zeggen, dat hij of zjj langer lid is 
geweest dan de heer Atsma; deze heeft zich 
namelijk bij de CHU aangesloten in het op
richtingsjaar (1908)1
Tjerk Rijpkes Atsma is op 7 mei 1886 gebo
ren te Oostermeer in Tietjerksteradeel (een 
gemeente, geen dorp, zoals in sterke ver
halen van niet-Friese herkomst vaak wordt 
aangenomen!) Zijn vader was boer. Na de 
Christelijke lagere school te hebben door
lopen werd Tjerk wat-men-nu-noemt 
„werkende jongere”. De enige beroeps
opleiding, die hij heeft genoten, was een 
tweejarige landbouwCursus. De lessen 
werden gedurende de wintermaanden drie 
maal per week na schooltijd gegeven door 
een onderwijzer in het naburige dorp 
Suameer, „meester” De Vries. De heer 
Atsma denkt nog steeds met respect terug 
aan deze leermeester, die zeer bekwaam 
was: hij heeft zelfs een nieuw soort aard
appel (Bintje) gekweekt.
Tjerks vader was aanvankelijk Anti- 
Revolutionair, maar sloot zich in 1898 aan 
bij de toen opgerichte „Bond van Kies
verenigingen op Christelijke-Historische 
grondslag in de provincie Friesland”. Hier 
openbaarde zich de invloed van Ds. H. van 
Eyck van Heslinga, een „Hoedemakeriaan”, 
die tot 1897 Hervormd predikant in Ooster
meer is geweest en bestuurslid van de 
zoëven genoemde bond was. De heer Atsma 
herinnert zich nog levendig, dat de kinderen 
van deze dominé geregeld op de boerderij 
kwamen spelen.
In 1908 verenigide de „Friese Bons zich met 
de in 1903 opgerichte Christelijk-His- 
torische Partij tot de Christelijk-Historische 
Unie. De 22-jarige Tjerk Rijpkes Atsma 
volgde toen het yoorbeeld van zijn vader en 
werd lid van deze nieuwe politieke 
groepering. In hetzelfde jaar trouwde hij. 
Negen maanden na de bruiloft stierf zijn 
vrouw aan hersenvliesontsteking. In 1910 is 
hij hertrouwd. Zijn tweede echtgenote is 
overleden in 1959.
De heer Atma heeft twee verkiezingen mee
gemaakt, die plaatsvonden volgens de regels 
van het districtenstelsel: die van 1909 en die 
van 1913. In beide jaren werkten de 
Christelijk-Historischen in Oostermeer 
samen met de Anti-Revolutionairen; het 
■was in de tijd van de coalitie, waaraan ook 
de aanhangers van de Rooms-Katholieke 
Staatspartij deelnamen (die in Tietjerk
steradeel sporadisch voorkwamen).
Zoals bekend, is het districtenstelsel bij de 
grondwetsherziening van 1917 vervangen 
door het systeem van de. evenredige ver
tegenwoordiging. Volgens de heer Atsma 
was dat een grote verbetering. Toen er kort

Tjerk Rijpkes Atsma

geleden sprake-was van invoering van een 
beperkt districtenstelsel, heeft hij daartegen 
in het ,Nieuwsblaf van Noord-Oost 
Friesland” fel geprotesteerd. ,JIet is 
(schreef hij in een ingezonden stuk) ten 
zeerste te hopen dat dit grote onrecht door 
alle weldenkende mensen met afschuw van 
de hand wordt gewezen”. Het stemt hem tot 
voldoening, dat dit voorstel van het kabinet- 
Den Uyl intussen in de prullemand terecht 
is gekomen.
Van 1918 tot 1940 was de Fries Jouke 
Bakker lid van de Tweede Kamer voor de
C.H.U. Als deze een spreekbeurt in 
Oostermeer vervulde, logeerde hij bij de 
Atsma’s. Een broer van de heer Bakker was 
samen met de heer Atsma in militaire 
dienst geweest. Zoals zo vele Friezen waren 
zij ingedeeld bij het negende regiment 
infanterie (het tegenwoordige regiment 
Johan Willem Frisw. De heer Atsma, die 
behoorde tot lichting 1906, is tijdens de 
mobilisatie van de jaren 1914-1918 ander
half jaar onder de wapenen geweest. Hij 
heeft in Vlissingen de val van Antwerpen' 
meegemaakt en in Terneuzen meegewerkt 
aan het opvangen van Belgische 
vluchtelingen. Omdat zijn vrouw in deze 
tijd belast was met de leiding van het boe
renbedrijf (40 ha, half akkerbouw en half 
veeteelt), kreeg hij vaak verlof. Als zijn 
dienstkameraden daarover mopperden 
(„Atsma is ook altijd weg”) was de reactie 
van de compagniescommandant: ,JDat heb 
ik grondig onderzocht”!

VOORUITSTREVEND

De heer Atsma was een vooruitstrevend 
landbouwer. Hij hield van experimenteren. 
Zo was hij de eerste boer in Osstermeer, die 
vlas verbouwde. Als lid van de Friese 
Zaaizaad- en Pootgoed-Coöperatie (ZPC) 
heeft hij ettelijke medailles gewonnen.

Van coöperatie gesproken: daarvan is de 
heer Atsma nog steeds een warm voor
stander. Zijn leuze is: de voordelen voor het 
geheel! De EEG beschouwt hij als een 
coöperatie op Europese schaal. Om naar 
Friesland terug te keren: hij is 66 jaar lid 
geweest van de CAF, de Coöperatieve 
Aankoopvereniging Friesland (dus op éé 
jaar na net zo lang als lid van de CHU!).

GROTE ACTIVITEIT

De heer Atsma is er overigens steeds van 
doordrongen geweest, dat de mens bij brood 
alleen niet kan leven. Hij ontplooide ook 
een grote activiteit op ideëel terrein. Zo is 
hij kerkvoogd en lid van het college van 
notabelen van de Hervormde gemeente in 
Oostermeer geweest. Hij was ook negen jaar 
penningmeester van het bestuur van de 
Christelijke school aldaar.
In 1926 verhuisde de heer Atsma naar 
Kollum. In dit dorp is hij jarenlang pen
ningmeester van de Christelijk-Historische 
kiesvereniging geweest. Zoals bekend, werd 
de C.H.U. in de bezettingstijd opgeheven, 
althans officiëel: toen zij na de tweede 
wereldoorlog weer op het politieke toneel 
verscheen, telde zij in Kollum meer leden 
dan daarvóór, mede dank zij de onopval
lende maar effectieve activiteit van de ex- 
penningmeester. . .
De heer Atsma is nog steeds een meelevend 
Unielid. Hij is een trouw bezoeker van de 
vergaderingen, niet alleen in Kollum, maar 
ook in Dokkum (Statenkring) en Leeuwar
den (Kamerkring). Hij neemt meestal deel 
aan de discussies. Ook in ruimer verband 
laat hij zich niet onbetuigd. Zo staan er in 
het te Kollum uitgegeven ,Nieuwsblad van 
Noord-Oost Friesland” nu en dan inge
zonden stukken van „T.R. Atsma”. Deze 
hebben betrekking op onderwerpen als de 
zuivelindustrie, de pachtwet, de schaal ver
groting in de landbouw, het grasdrogen, de 
vennootschapsbelasting, enz. Maar men 
treft in dit blad ook kopjes aan als „De 
CHU is niet conservatief’, CHU is volledig 
voor samenwerking”. „Lohman en CDA” en 
„Staatsrecht”. Laatstgenoemd ingezonden 
stuk is geschreven naar aanleiding van het 
verslag in het „Friesch Dagblad” van 31 mei 
j.1. „van het vreemde Staatsrecht dat Prof. 
Van Maarseveen tegen het koningschap 
naar voren heeft gebracht”. Het is de reactie 
van een 89-jarige, die 67 jaar lid van de
C.H.U. is geweest. . .
Tenslotte: Nederlander” wordt door de
heer Atsma geregeld onder de aandacht ge
bracht van vrienden en kennissen, die bij 
hem op bezoek komen. Een voorbeeld ter 
navolging!
Ik wens de heer Atsma voor de toekomst het 
beste toe, dat Friezen elkaar toe kunnen 
wei6en; ,4ok en seine” (geluk en zegen).

K. de Vries
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REGIONALE EN GEMEENTELUKE 
CDA-VERBANDEN
Omdat het CDA als federatie van ARP, 
CHU en KVP nu landelijk een feit is, dient 
deze organisatorische lijn ook te worden 
doorgetrokken in regio’s en gemeenten. 
Reeds enige tijd geleden is aan de besturen 
van de kiesverenigingen resp. afdelingen 
van ARP, CHU en KVP alsook aan de voor
lopig opgerichte CDA-verbanden een 
model-reglement met concept- 
oprichtingsakte toegezonden voor een ge
meentelijk CDA-verband.
Het gaat hiér dus niet om de CDA-fracties 
in raden en staten. Het gaat hier om de 
bestuurlijke samenwerking, die nu ook 
formeel in het vat dient te worden gegoten. 
Voor de oprichting van een CDA-verband 
is toestemming nodig van het Dagelijks Be
stuur van het landelijk CDA.
In tal van gemeenten is men met een en 
ander aan het werk getogen. Besturen, 
overlegorganen en ledenvergaderingen 
zijn met deze zaak bezig en inmiddels zijn 
de eerste resultaten te noteren. De race is 
gewonnen door de gemeente Rozenburg. 
Deze gemeente zal de geschiedenis ingaan 
als de eerste gemeente waar een officieel 
CDA-verband tot stand is gekomen. 
Nadien zijn reeds gevolgd de gemeenten 
Baarn, Berlikum, Bloemendaal, Borculo, 
Geldrop. De grote stroom wordt dit najaar 
verwacht.
Zeer onlangs is ook het model-reglement 
niet concept-oprichtingsakte gereed geko
men voor de CDA-Kamerkringverbanden. 
Deze stukken zijn toegezonden aan de be
sturen van de Kamercentrales, Kamerkrin- 
gen en kringen van ARP, CHU en KVP, 
alsook aan de reeds voorlopig opgerichte 
overlegorganen.

CONGRES-NIEUWS
Op het CDA-Congres op zaterdag 23 au
gustus te Den Haag zal grote aandacht 
worden gegeven aan het beleidsadvies van 
de PPAC. Andere agendapunten op het 
Congres zijn o.a.: de redevoeringen van de 
drie fractievoorzitters in de Tweede Ka
mer, de vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van het CDA, de verkiezing van 
voorzitter en ondervoorzitters van het 
CDA. De 70 vertegenwoordigers van de 
rechtstreekse leden in het Congres zullen 
worden benoemd in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur, te houden op 15 julia.s. 
Belangstellenden voor het CDA-Congres 
dienen zich aan te melden bij het CDA- 
secretariaat, tel. 070-465222, postbus 
7676, Den Haag - 2040.
Naar aanleiding van de in de vorige editie 
van CDAktueel gemaakte opmerkingen 
over de toegangsprijs zijn bij het CDA- 
secretariaat enige vragen binnengekomen.

Wellicht is het woord „toegangsprijs” min
der gelukkig gekozen. Het betreft hier een 
van de Congresgangers gevraagde bijdrage 
in de hoge kosten die een Congres van zo 
grote omvang nu eenmaal met zich mee
brengt.
Zoals gemeld zal als bijdrage ongeveer 
ƒ 15 ,- worden gevraagd. Daaronder zijn 
tevens de kosten voor de lunch begrepen.

LEDENWERFACTIE
Rond het CDA-Congres van 23 augustus
a.s. zal een ledenwerfactie plaatsvinden. 
Het CDA-Bestuur heeft met de organisatie 
daarvan belast een werkgroep die als volgt 
is samengesteld: P. H. van Zeil, C. J. Aafles, 
mej. R. Brinkman, mr. D. C. Burgers, Th. 
Heyne, M. N. G. Kool, mr. J. L. Roland, R.
E. J. M. van den Toorn, J. A. Zijlstra.

OPMERKELIJK INITIATIEF 
CDA-GELDERLAND
De CDA-commissie Gelderland heeft on
langs een opmerkelijk initiatief genomen. 
Deze commissie, die uit 3 x 3, door de 
Provinciale Besturen aangewezen, perso
nen bestaat, richtte zich onlangs per brief 
tot de besturen van de kiesverenigingen 
c.q. afdelingèn van ARP, CHU en KVP in 
Gelderland, om voor het volgende hun me
dewerking te vragen.
Teneinde in september a.s. enkele acties in 
CDA-verband te starten wordt de kiesver
enigingen verzocht om. de activiteiten van 
de 3 afzonderlijke partijen zoveel mogelijk 
te coördineren en te stimuleren alsmede om 
zoveel mogelijk personen in te zetten voor 
de ledenwerving en andere politieke activi
teiten.
Het is duidelijk dat dit nogal wat admini
stratieve werkzaamheden met zich mee
brengt. De CDA-commissie Gelderland 
doet dan ook een dringend beroep op de 
kiesverenigingen en plaatselijke afdelingen 
om zaken als adresopgaven, gegevens over 
eigen activiteiten en inlichtingen omtrent 
de stand van zaken in de diverse afdelin
gen, aan de CDA-commissie door te spelen. 
De heer A. J. A. van der Heide, Marezaten- 
straat 4 te Apeldoorn ziet de gegevens 
graag tegemoet.

PLICHTEN EN PERSPECTIEVEN
Dezer dagen is er een nieuwe brochure ver
schenen van de drie samenwerkende 
poütiek-wetenschappelijke instituten van 
ARP, CHU en KVl’. De brochure is geti
teld: 'PLICHTEN EN PERSPECTIEVEN: 
AANZET VOOR EEN PROFIELSCHETS 
VAN HET CDA‘.

SAMENWERKING
Zoals bekend werkten het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de dr. Abraham 
Kuyper-stichting en de jhr. mr. A. F. de 
Savornin Lohman-stichting sinds enkele ja- 
ren zeer nauw samen. Alle nieuwe studie- 
activiteiten worden gezamenlijk onderno
men, er is een steeds groeiend aantal geza
menlijke commissies en er worden regel
matig gemeenschappelijke studieconferen
ties gehouden. Minstens eenmaal per jaar 
vergaderen de voltallige besturen van de 
drie instituten gezamenlijk, maandelijks is 
er een bijeenkomst van het voorzitters- en 
directeurenoverleg, wekelijks ontmoeten 
de directeuren elkaar en vrijwel dagelijks is 
er overleg tussen hen en de medewerkers. 
Zonder meer kan gesteld worden dat de 
samenwerking tussen de drie CDA- 
instituten voortreffelijk is. De samenwer
king - en voor een aanmerkelijk deel van de 
werkzaamheden: integratie - werkt effi
ciënt, is inspirerend en vruchtbaar. Er be
staat een uitermate groot onderling ver
trouwen, er is wederzijds begrip en waar
dering.
Als eerste resultaat van deze - ook bijzon
der plezierige - samenwerking, verscheen 
in de zomer van 1974 „Gerede Twijfel” ,
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Een dezer dagen verschijnt een zeer gevari
eerd nummer van Vrouwengeluiden, het 
eerste van de 30ste jaargang. Uit de inhoud 
vermelden wij het volgende.

JAARVERGADERING

Op 27 mei hield de Centrale van Christe- 
lijk-Historische Vrouwen haar jaarvergade
ring.
De presidente. Mevrouw H. Tegelaar-Boon- 
acker memoreerde in haar openingsspeech 
wat de Centrale in het afgelopen jaar had 
verricht, en wat de politieke hoogtepunten 
waren. Uitvoerig ging zij in op de plaats van 
het C.D.A. in de Nederlandse politiek.
Na de jaarrede van de presidente werden de 
gebruikelijke agendapunten afgehandeld. 
Tot bestuursleden werden herkozen Me
vrouw M. Beek-Meyer uit Leeuwarden en 
Mevrouw JJ.M. van der Mei-Zilverentant 
uit De Meern. In de vakature van Mevrouw 
A. Bruining-Sennema werd benoemd Me
vrouw A. Logt-Jalvink te Hoogeveen.
Een belangrijk agendapunt was de statu
tenwijziging, die de instelling van een Cen
trale Raad mogelijk maakt, waardoor het

contact met de kamerkringen zal worden 
verbeterd.
Tot slot brachten de leden gezamenlijk een 
bezoek aan de Emancipade.

ANDER NIEUWS
De jaarvergadering betuigde adhesie aan 
een verklaring van Engelse huisvrouwen, 
die in Vrouwengeluiden is afgedrukt. Inte
ressant is een open brief van Mevr. van 
Ruler-Hamelink over haar werk in het Mo- 
deramen van de Synode.
De oprichting van de Ned. Vrouwenraad 
wordt uitvoerig beschreven.
Gememoreerd is voorts de benoeming van 
Mevrouw ten Kate-Veen tot Eerste Kamer
lid; de verschijning van het boekje „Samen 
op weg naar een verantwoordelijke maat
schappij”.
Tot slot wordt nog gewezen op een aantal 
boeken, die pas zijn verschenen en de moei
te waard zijn van het lezen.

Zij, die dit nummer van Vrouwengeluiden 
willen bestellen kunnen zich wenden tot 
Mevrouw IJ.M. van der Mei-Zilverentant, 
Meentweg 96, De Meern, tel. 03406-2130.

een rapport waaraan veel en vaak waar
derende aandacht is besteed. In het vroege 
voorjaar brachten de gezamenlijke institu
ten een rapport uit over het energiebeleid 
en zeer onlangs werd op verzoek van het 
CDA-Vrouwenberaad een bundel samen
gesteld over enkele aspecten van het eman
cipatiebeleid, onder de titel: ,,Samen op 
weg naar een verantwoorde maatschap-

PROFIELSCHETS 
VAN HET CDA
En nu is er de brochure ‘Plichten en per
spectieven', die - zoals de ondertitel aan
geeft - beoogt een aanzet te geven van een 
nadere profielschets van het CDA. In deze 
brochure wordt voortgebouwd op de Nota 
van de toenmalige Contactraad ‘Op weg 
naar een verantwoordelijke maatschappij'. 
Wij zijn intussen weer enige jaren verder; 
de interne zowel als de externe omstandig
heden zijn sindsdien gewijzigd.
De drie wefenschappelijke instituten zijn 
van mening dat het niet alleen goed maar 
tevens strikt noodzakelijk is om ook in een 
periode waarin de drie christen
democratische partijen zich intensief bezig 
(moeten) houden met velerlei organisatori
sche problemen, aandacht geven aan de in- 
houdehjke kant van de zaak: de politieke 
positiebepaling van het CDA.
Want dat het CDA niet meer weg valt te 
denken uit het Nederlandse politieke leven 
- ondanks de nu en dan, en hier en daar 
optredende ‘hobbels* - is onze vaste over
tuiging.
We hopen dan ook dat de inhoud van deze 
brochure een bijdrage kan leveren tot het 
bereiken van het doel dat ons voor ogen 
staat: een krachtige, hechte, goed functio
nerende christen-democratische groepe
ring in Nederland. Wij menen - in alle be
scheidenheid overigens - dat er in ons land 
aan een dergelijke politieke groepering 
grote behoefte bestaat.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M. DE RAAD & ZN.
Pickéstraat 64 - Tel. 01719 - 2100 - 1831 
Oude Zeeweg 33 - Tel. 01719-4500 
NOORDWIJK

OOOOOOOQOOOOOOOOOOOCXXX:

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. STOUT

LDijklaan f84 - Telefoon 01825-590 - BERGAMBACHT

Voor' uw
■ k Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandolie,
★  Tan'k-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

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

T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k.gevr.en aangeboden.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlantlaan 7 - Amersfoort.

033-17647.

BUDDINGH NATUURSTEEN B.V.
Karraalweg 10-1T — Telefoon 08385-19119

VEENENDAAL

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

ORGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 05760-17582 
en 54130 
APELDOORN

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 B.V.
REIJNDERSBUURT11-13, LEEUWARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFOON 05100-20841.

KOCH
Telef.: 05760-14259 ■
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

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 les,sen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lessen, voor 10. -

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W ERELD 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 (071) 93403.

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.

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER
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HET CDA HEEFT UNIEKE KANS
door: prof. dr. P. Steenkamp, voorzitter CDA

Deze zomer drie jaar geleden kreeg ik in 
Eindhoven bezoek van twee deskundige en 
betrouwbare kenners van de Haagse poli
tiek, echte wandelgangers. Zij adviseerden 
mij, omwille van mijn gezondheid en mijn 
politieke toekomst op te houden met mijn 
werk voor de christen-democratische een
wording. Zij kenden de ARP, CHU en KVP,
en..........het zou toch nooit lukken. Het was
een lang en indringend gesprek. Ik heb de 
laatste jaren tijdens die vele ups en downs, 
tijdens langzaamaan-acties en tegenslagen 
dikwijls terug gedacht aan die goede raad. 
Het is voor ons dan ook een hele opgave als 
je rond kijkt en constateert dat in vrijwillig
heid op de terreinen van het kerkelijke le
ven, onderwijs, ziekenhuizen, vakbonden, 
pwlitieke partijen en gemeenten een volle
dige bundeling zelden tot stand komt en dat 
de echte fusies, zoals in het bedrijfsleven, 
van bovenaf worden opgelegd.

HELE OPGAVE
Het is voor ons een hele opgave
- om kathoheke en reformatorische chris
tenen te verenigen, die 400 jaar tegenover 
elkaar hebben gestaan;
- om gereformeerden en hervormden te 
bundelen, die 100 jaar naast elkaar leefden;
- om christelijke politiek een kans te geven 
in een tijd die de echo van de „God is dood 
theorie” ervaart;
- om een partij te bouwen, die uitgaat van 
het evangelie en toch open is;
- om honderdduizenden die ons verlieten 
nu terug te halen en hen duidelijk te maken 
dat wij geen ouderwetse confessionele or
ganisatie zijn;
- om een eigen weg te wijzen in een schijn
bare pohtieke tweedeling;
- om drie partijen te verenigen, waarvan er 
twee verbonden zijn met het kabinet en er 
één in de oppositie zit;
- om drie partij-organisaties aaneen te 
smeden, die samen bijna 250 jaar oud zijn;
- om een CDA uit te bouwen,
dat kiest voor overleg in een tijd van polari
satie,
dat aan de ontwikkelingslanden de aller
hoogste prioriteit moet geven in een tijd, die 
bezeten is van egoïstisch materiafisme, • 
dat een stuk vrijheid wil behouden in een tijd 
van collectivisering,
dat de N.A.V.Ü. noodzakelijk vindt nu zo-
velen pacifistisch denken,
dat de vrije abortus afwijst in het jaar van de
vrouw,
dat ook opkomt voor zelfstandigen, als vak
bonden troef zijn,
dat matiging en versobering vraagt in een 
consumptiemaatschappij, 
en dat de landelijke publiciteitssteun mist, 
die anderen wel krijgen.
Maar toch, ondanks dat alles, bestaan er in 
380 gemeenten C.D.A.-fracties en in 10 
provincies één statenfractie. Ondanks dat 
alles stemde 92 procent van de ARP voor 
onze statuten en wil blijkens het laatste 
verldezingsonderzoek 53 procent van ons 
volk een CDA. Dat is het antwoord van de 
cijfers dat ik wil aanvullen met een citaat. 
Op 23 mei schreef de voorzitter van de 
CHU, de heer Van Verschuer in de C.H. 
Nederlander een hoofdartikel onder de 
kop:
„De velden van het C.D.A. zijn wit om te 
oogsten als wij maar durven en willen zaai
en”. Dat is het antwoord! Kennelijk geldt 
ook voor het C.D.A.: „De honden blaffen, 
de karavaan gaat door’^

bela n g r ijk

In de nota van de Contactraad hebben wij 
gezegd dat het evangelie voor ons een uit
daging, een opgave en een gave is. Deze 
nota werd door de drie partijen met huid en 
haar aanvaard. Toen wij de statuten van het 
CDA ontwierpen heeft een driemanschap 
onder leiding van Dick de Zeeuw de huidige 
artikelen 2 en 3 gemaakt. Het evangelie is

richtsnoer en wij doen een appèl op ons 
gehele volk. Deze statuten zijn in december 
door de KVP unaniem aangenomen, in fe
bruari door het CHU-congres met 800 tegen 
10 stemmen en in maart door 92 procent van 
de ARP. Ik wil heel kort met mijn eigen 
woorden nog eens samenvatten wat deze 
twee belangrijke artikelen betekenen.
De artikelen 2 en 3, evangelie en appèl 
behoren bij elkaar zoals, en ik gebruik op
zettelijk die vergelijking, zoals Petrus en 
Paulus onafecheidelijk zijn. Het evangelie 
pakt de gehele mens, het is richtsnoer van 
het CDA. Dat betekent dat een beroep 
daarop een rechtmatige zaak is. Daarvan 
zeg ik niet: „Mag dat nou?”, neen daarvan 
zeg ik: „Dat moet kunnen”. Anders zou 
artikel 2 een hoUe fraze zijn. In een uitvoe
rige inleiding voor de KVP-partijraad, dat 
was 8juni 1967 inTilburg, toen iksprakover 
de evangelische volkspartij, heb ik gesteld 
dat naar mijn mening het evangelie als zo
danig geen politieke boodschap bevat. Ik 
zette mij toen ook af tegen de confessionele 
opvattingen van Bogaers, en zei dat ik p»er- 
soonlijk een dunne lijn trek van het evange
lie naar het politieke beleid, een dunne lijn 
want het evangelie is immers geen recep
tenboek, geen program en geen kapstok. 
Iemand die de samenleving wil veranderen 
behoeft niet in het evangelie te geloven 
maar iemand die in het evangelie gelooft, 
moet wel de samenleving veranderen. Dat is 
een dwingende eis. Het is de absolute uitda
ging en opdracht, niet meer maar ook niet 
minder en dat moet ieder christen
democraat goed weten. Ik herhaal, het is een 
dunne lijn, maar ook een navelstreng of een 
reddingslijn zijn essentieel en soms vitaal. 
Het evangelie geeft ergens een point of no 
return, ook in de politieke discussie. Dat 
wilden wij waarborgen met aUe aarzelingen 
over de concrete toepassing en in grote be
scheidenheid.

BEROEP
Daarnaast doen wij een beroep op het ge
hele N ederlandse volk, zonder onderscheid 
naar geloofsovertuiging of maatschappe
lijke groepering.
Dat doen wij uitdrukkelijk en dat woord 
uitdrukkelijk is er met opzet in artikel 3 
bijgeplaatst. Dat is het beroep op die tallo
zen, waaronder er zovelen zijn die onze 
kerken al lang verlaten hebben, maar die 
toch een stuk christelijke ethiek hebben 
bewaard. Dat is de paulinische weg van de 
open ramen en open deuren. Ik wil voor alle 
duidehjkheid naast mijn eigen opvatting 
weergeven wat de voorzitter van de CHU 
en de fungerend voorzitter van de ARP over 
dit punt onlangs hebben gezegd. Van Ver
schuer zei in zijn rede voor de Unieraad op 
12 april j.1.: „Wij houden vast aan datgene 
wat laatstelijk in de conference is doorge
sproken en statutair vastgelegd dat het CDA 
een open partij is die zich richt tot het hele 
Nederlandse volk. Wij wensen geen beslo
ten clubje te vormen, geen ballotage” en 
even verder stelde Van Verschuer dat onze 
roep ook „uitdrukkelijk moet uitgaan tot 
degenen die misschien wel heel in de verte 
de klok van het christendom hebben horen 
luiden of zelfs helemaal niet gehoord heb
ben’ ’. Op 29 maart schreef Kuiper in Neder
landse Gedachten over de artikelen 2 en 3. 
Hij stelde daar dat natuurlijk de negatieve 
ervaringen van katholieken met de kerk als 
gezaghebbende instantie in het politieke en 
sociale leven en de christelijk-historische 
voorkeur om zich tot het hele Nederlandse 
volk te richten hun legitieme invloed heb
ben gehad op deze artikelen en dat die in
vloed daarin ook doorklinkt. Kuiper voegde 
daaraan toe dat tenslotte ook de heden
daagse anti-revolutionairen voorzichtiger 
en bescheidener zijn geworden met het 
trekken van scheidslijnen. Er is duidelijk 
sprake ook in ons land van een herleving van 
christeüjke waarden. Velen uwer zullen dat 
ervaren hebben en enquêtes bewijzen dat.

Wij moeten ook daarop inhaken met ons 
appèl om mee te doen.
Men zegt dat het CDA geen gezicht heeft en 
dat men niet weet wat het wil. Ik wil met een 
opsomming deze kritiek weerleggen. Gedu
rende de laatste drie jaar verschenen: de 
nota van de Contactraad; de schets van 
beleid, en de stukken uit de formatie Burger. 
Er kwamen nota’s en brochures over de 
economische groei, de landbouw, de ener
gie, volksgezondheid, defensie, inkomens
verdeling, emancipatie van de vrouw en het 
abortusontwerp van mej. Van Leeuwen en 
de heer Van Schaik. Er zijn werkstukken op 
komst over: inflatie, onderwijsproblemen, 
onroerend goed, vredespolitiek, bestuur
lijke organisatie en Europese eenheid. On
langs verscheen als vervolg op de nota van 
de Contactraad een profielschets van het 
CDA onder de titel „Plichten en perspectié- 
ven”. Begin juli komt het eerste jaarlijkse 
rapport van de Permanente Program Com
missie, waarin een aantal sleutelkwesties 
wordt behandeld. Dit rapport staat ter dis
cussie op het grote congres 23 augustus in 
Den Haag, dat geheel aan de politiek is 
gewijd. Dezer dagen heeft het dagelijks be
stuur een commissie ingesteld die het 
nieuwe programma van het CDA voor de 
komende parlementaire periode gaat ma- 
keiL Deze commissie moet begin volgend 
jaar het eerste ontwerp voorleggen aan de 
basis.
Rest mij slechts de vraag: welke politieke 
partij heeft in zulk een korte tijd zoveel 
publicaties het licht doen zien?

STEEDS BETER
Als voorzitter van het CDA constateer ik 
met heel velen dat ondanks de verschillende 
opstelling ten opzichte van het kabinet het 
zwaluwstaarten van het fractiebeleid steeds 
beter gaat. Enkele cijfers zijn wellicht hier 
het vermelden waard.
Van 1 januari tot 1 jimi werd in de Tweede 
Kamer 136 maal gestemd over wetsontwer
pen en begrotingen. 135 maal stemde het 
CDA gelijk; 1 maal stemde de CHU anders. 
In dezelfde periode vonden 123 stemmin
gen over moties plaats. 104 maal stemde het 
CDA gelijk; 9 maal stemde de CHU anders 
dan de partners, 5 maal stemde de KVP 
anders, en 5 maal stemde de ARP anders dan 
de partners. Bij de stemmingen in de Eerste 
Kamer was tussen de jrartners als zodanig 
geen enkele keer sprake van verdeeldheid. 
Onlangs constateerde minister Boersma dat 
er duidelijk een toenemende samenhang 
tussen de 3 fracties te constateren valt. Mi
nister Boersma verbond daaraan de waar
schuwing dat wij nü door moeten zetten 
omdat anders de christen-democratische 
eenheid in Nederland voor altijd foetsie zou 
zijn. Ik vind dat wij in de Kamer bij het 
samen optrekken, over eigen ambities, ge
voeligheden en korte termijnsuccesjes heen 
moeten stappen, maar ook niet op alle slak
ken zout moeten leggen. Een stuk ruimte 
moet er zijn en zal er blijven, ook als er één 
fractie tot stand gekomen is.

EEN LUST
Genoemde programstukken en de groei
ende samenwerking vormen de voorberei
ding tot die ene CDA-lijst die er bij de vol
gende verkiezingen moet en zal komen. De 
politieke verantwoordelijkheid voor het 
CDA ligt in eerste linie bij Andriessen, Aan- 
Ijes en Kruisinga en in de toekomst bij de ene 
ongedeelde fractieleiding. Een voorzitter 
van het CDA moet dat erkennen maar tege
lijkertijd is hij wel de eerste aanspreekbare 
bij de verdediging van de CDA-organisatie 
t^ en  aanvallen van links en rechts, tegen 
beschuldigingen van eng confessionalisme 
of overtrokken pragmatisme. Hij draagt ook 
een grote verantwoordelijkheid voor de ene 
lijst. Ik hoop dat degene die op 23 augustus 
gekozen zal worden zich daar goed van 
bewust is. Die ene lijst is immers de politieke 
gestalte van het CDA.

Die ene lijst betekent ook nationaal de eigen 
weg naast de W D  en de PvdA, niet tegen
over de W D  en de PvdA. Die eigen weg 
verhindert niet dat een samenwerldng met 
partners verschillende regeringsperioden 
kan duren, afhankelijk van de gezindheid, 
het program, de getalsverhoudingen en de 
alternatieven, waarbij ook de ervaring van 
de afgelopen periode uiteraard een grote 
invloed mag en kan uitoefenen. Die eigen 
weg verhindert ook niet dat het CDA bereid 
moet zijn aan anderen de regeringsverant
woordelijkheid te laten.
Ik ken geen 10, geen 7, neen geen 5 
christen-democraten, en ik heb het voor
recht dat velen uit het gehele land mijn pad 
kruisen, ik ken er geen 5 die een blij vende en 
structurele of natuurnoodzakelijke binding 
aan de W^D of de PvdA verdedigen. Deze 
gedachte doet niets af aan het feit dat wij ons 
soms zo echt verbonden weten met de strijd 
van sociahsten voor de rechtelozen in onze 
samenleving en dat wij ons zelf soms zo 
duidelijk herkennen in het pleit van libera
len voor een brokje persoonlijke verant- 
woordehjkheid. Deze tendensen waarde
ren wij, maar wij hebben een eigen weg, niet 
in het midden, neen een weg die haaks staat 
op de tegenstelling socialisten-liberalen.

EEN PAARD
De absolute eis van jarenlange blijvende 
trouw die door geen enkele socialistische of 
liberale partij in West-Europa aan een po
tentiële partner gesteld wordt, zal ook bij 
ons worden bijgezet in het mausoleum waar 
reeds andere staatkundige denkbeelden 
zoals de gekozen premier, de doorbraak en 
de absolute afspraken vooraf, te vinden zijn.
Alhoewel..........  Begin juni verweet de
voorzitter van de industriebond NV\^ op 
zijn congres de confessionele organisaties 
dat zij altijd op twee paarden wedden. ,,Je 
moet kiezen!” zo riep hij uit. Eerst de 
onbetrouwbaarheids-mythe, toen de lood 
om oud ijzer doctrine en nu dus de twee 
paarden-theorie. Voor zover wij ons dat 
verwijt zouden moeten aantrekken is mijn 
antwoord dat wij niet op 2 paarden wedden. 
Wij wedden op één paard en dat is de 
christen-democratie. Het is geen renpaard, 
soms meer een hobbelpaard, het is voor 
velen een stokpaard, maar het is bovenal 
een werkpaard als ik zie wat er overal ge
beurt. Wij weigeren te kiezen structureel en 
altijd voor de ondernemers of de zelfstandi
gen, voor de arbeiders of voor de vrije be
roepen. Neen, onze keuze gaat naar ons 
gehele volk. Wij kiezen voor het CDA, niet 
om des zelfs wille, niet om de macht op zich, 
neen, omdat wij menen dat onze politiek het 
beste antwoord is op de uitdaging van de 
machtelozen, de rechtelozen en van hen die 
leven aan de rand van de welvaartsmaat
schappij, en omdat wij vinden dat wij het

vervolg op pag. 2
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Eerstvolge n d e  
n u m m e r
„D e  N e d e rla n d e r  
o p  vrijd a g  2 5  ju li
In verband met de vakantietijd zal 
het christelijk-historische weekblad 
„de Nederlander” in de maandenjuli 
en augustus onregelmatig verschij
nen.
Het eerstvolgende nummer komt uit 
op vrijdag 25 juli aanstaande. Dit 
betekent, dat op vrijdag 11 juli en op 
vrijdag 18 juli de verschijning van 
„de Nederlander” achterwege blijft.
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PARLEMENTARIA
De v e r la g in g  v a n  d e  v e n n o o ts c h a p s b e la s t in g

KAMER AANVAARDT INITIATIEFWETJE VAN
CHRISTEN-DEMOCRATEN Tweede-Kamerlid voor de KVP.

In de laatste week voor het begin van de 
zomervakantie hebben in de vergaderzaal 
van de Tweede Kamer, drie christen
democratische Tweedé-Kamerleden achter 
de regeringstafel gezeten, met terzijde van 
hen minister Duisenberg en staatssecretaris 
Van Rooijen van financiën. Aan de orde was 
het voorstel van wet van de leden Van 
Amelsvoort (KVP), Vermaat (ARP) en W. 
Scholten (CHU) om voor 1975 de vennoot
schapsbelasting te verlagen en de tijdelijke 
zelfstandigenaftrek voor kleine zelfstandi
gen te verhogen. Dit christen-democratisch 
initiatiefontwerp was op 13 maart jongstle
den ingediend.
D oor de linkse partij en  zij n  een  groot aan ta l 
zeer concrete v ragen  gesteld over de do o r
w erking van  de verlaging m et één  belas- 
tingpunt, zelfs to t individueel aangeduide 
ondernem ingen. N u w ee t iedereen, d a t de 
fiscus geheim houding k en t en  da t e r  over 
belastingbedragen, die een  natuurlijk  o f 
rechtspersoon m oet betalen , n ie t gesproken 
w ordt. N orm aliter k en t ook  de m et fiscale 
aangelegenheden belaste  bew indsm an deze 
gegevens niet. Een overtrokken  ,,recht- 
vaardigheidsdenken” kenm erk te  de in 
breng van  deze partijen . O nze bedoeling  
w as - middels een  w a t b e te r ondernem ings
klim aat en  w a t m eer financiële adem  to t  
m eer investeren  te kom en. H et is duidelijk, 
dat een  gro tere  ondernem ing in norm ale 
om standigheden m eer w erkgelegenheid  
kan  behouden  of scheppen dan  een  kleine. 
D it doelm atigheidsdenken on tb rak  in gro te  
m ate  aan  de andere  zijde en  zo heeft én  de 
schriftelijke voorbereid ing  én  h e t d eb a t 
blijk gegeven van  vrij g ro te  en  vrij funda
m entele verschillen terzake .
D e initiatiefnem ers hadden  een  w erk v erd e
ling gem aakt, w aarbij V an A m elsvoort de

poütieke zaken  behandelde, V erm aat de 
m eer econom ische en  Scholten de  m eer fis
cale.
O ndergetekende w as vo o r de  drie fracties 
tezam en w oordvoerder. Hij ste lde d a t de 
regering in  h aa r w erkgelegenheidspolitiek , 
die in veel opzichten goed  is, te  w einig rek e 
ning houd t m et de slechte redem entspositie  
in h e t bedrijfsleven en  te  w einig g lobaal 
stim ulerende m aatregelen  in h aa r pakke t 
had  opgenom en. D at w as al neergelegd in 
een aanvaarde C D A -m otie van  28 novem 
ber. D e regering zegde toen  toe, da t zij de 
elem enten  van  de m otie  in  haa r overw egin
gen bij even tueel n adere  w erkgelegen- 
heidsm aatregelen  zou  betrekken . M aar 
toen  daa rn a  de  n o ta  inzake de  W erkgele
genheid kw am  za ten  die e lérhenten  e r w eer 
niet in en  ook  n ie t de m otivering  van  he t 
ontbreken. Toen stonden  de fracties voor de 
keuze: o f ons w éér neerleggen of een  initia
tiefontw erp indienen. D at laats te  is h e t ge
w orden. Ons w etson tw erp  is tijdelijk  én  b e 
scheiden: slechts één  p u n t verlaging. H e t wil 
een  aanvulling zijn op de regeringsm aatre
gelen, m aar w e hopen  d a t dé  regering ze in 
het instrum entarium  zal m eenem èn, hetzij 
door verlenging, hetzij door verhoging, h e t
zij door beide, hetzij zelfs do o r iets anders. 
D at alles m oet overw ogen  w orden  ro n d  he t 
belastingplan 1976 en  n ie t zonder contact 
m et de  sociale partners.
Zo w erd  h e t ook  verdedigd  tegenover d ie
genen, d ie m éér w ilden, m .n. de W D ,  die 
ook am endem enten  heeft ingediend om  h et 
tw ee ja a r  te  doen  gelden en  m e t tw ee i.p.v. 
m et één  p u n t te  verlagen.

SIGNAALFUNCTIE
O nze fracties hebben  duidelijk  gem aakt, dat 
ze n ie t graag op de stoel van  de regering

w illen z itten  en  als h e t dan  m oet, dan  slechts 
om  de  regering én  h e t bedrijfsleven te  ton en  
dat he t ons m enens is 'met onze in ten tie  he t 
ondernem ingsklim aat te  verbe teren . O n
dergetekende sp rak  over een  signaalfunc
tie, d ie d it w etson tw erp  heeft. V ooral de 
psychologische beteken is is van  belang 
w aarbij noo it p recies concreet kan  w orden  
aangegeven w elke bedrijven  er h e t m eest 
van  pro fiteren  en  w elke precies de effecten 
op investeringen en  w erkgelegenheid  zu l
len  zijn. L etterlijk  zeggen de bew indslieden 
hetze lfde o v er de zogenaam de gerich te

m aatregelen, zoals verru im ing van  de v e r
vroegde afschrijving, de investeringsaftrek  
etc. V erm aat ging daarnaas t ook  in  op h e t 
feit, d a t o n ze  m aatregel al conjunctureel is 
gepresen teerd  (tijdelijkheid) terw ijl de d a 
ling van  de rendem en ten  toch helaas w at 
m eer structureel is. „H e t sam engaan van  
een structure le en  een  conjuncturele daling 
bevestig t ons eens te  m eer in  de noodzaak , 
da t m en  vroegtijdig m e t m aatregelen  m oet 
kom en. D a t is ook  een  psychologische fac
to r” , aldus V erm aat. B epaald  w einig m oeite 
had  V erm aat m e t de  aantijging van  de 
PvdA ’er R ienks, d a t in  de huidige situatie 
h e t bedrijfsleven vertro eb e ld  w ord t en  da t 
er niets gedaan  w o rd t vo o r andere  groepen  
als consum enten, am btenaren , gepensio
neerden  enz. Scholten  ging in op een o n d er
deel van  h e t voorstel, d a t n.1. d ie ond ern e
mingen, d ie n ie t in  de  vo rm  van  een  v en 
nootschap w orden  gedreven , m aar als p e r
soonlijke ondernem ing, ook  w at tegem oet 
w il kom en. D a t geb eu rt door de zelfstandi
genaftrek  vo o r 1975 m et 400  gulden te  v e r
hogen. V an ƒ  1200 w o rd t die dus voor he t 
jaa r w aa ro v e r h e t w etson tw erp  hande lt to t 
ƒ  1600 verhoogd. H e t toevallige bestaan  
van  d ie  ze lfstandigenaftrek  - een  initiatief

van de  drie christen-dem ocratische fracties 
bij d e  laa ts te  algem ene politieke en  finan
ciële beschouw ingen, d a t na indiening van  
een  m otie-N otenboom  cs door de Regering 
w erd  overgenom en - m aak t h e t ju is t nu 
m ogelijk om  een  m aatregel vo o r h e lg ro te re  
bedrijfsleven globaal do o r te  trekken  n aa r 
het k leine bedrijfsleven. Scholten b en a 
druk te d a t d it na  am pele  overw eging w as 
voorgesteld. Z ek er o o k  w egens de  ac tuele  
m oeilijke situatie in  m iddenstand  en  land 
bouw. Hij e rkende d a t de zelfstandigenaf
trek  n ie t een  opvangm ogelijkheid kan  zijn 
voor aUe zorgen en  m oeilijkheden, d ie in  de 
betreffende bedrijfssectoren  helaas zo  ru im  
aanw ezig zijn. O nbegrijpelijk  w as de u itla 
ting van  R ienks PvdA  d a t door de ze lfstan
digenaftrek  een  wig w o rd t geslagen tussen 
(kleinere) zelfstandigen en  loon trekken- 
den. H e t is in tegendeel ju is t de bedoeling  de 
feiteMjke wig w at k le iner te  m aken. H e t is 
m aar hoe  je  tegenover h e t zelfstandig on 
dernem erschap aankijk t. O pnieuw  b leek  
dat er fundam entele verschillen zijn  tussen 
de PvdA  en ons m et betrekk ing  to t de visie 
op h e t zelfstandig ondernem en. M arcus 
B akker die tegen  ons in itiatief is zou  ju is t 
graag h e t onderdeel zelfstandigenaftrek  
w illen aanvaarden . H e t is ech te r te rech t één  
geheel.

De amendementen werden verworpen. Het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer aan
vaard. Minister Duisenberg zal de Eerste- 
Kamerbehandeling en het advies van de 
Raad van State afwachten alvorens te beslis
sen tot contraseign. Dat is staatsrechtelijk 
zeer juist. Hopelijk was dit het laatste fiscale 
initiatiefwetsontwerp van de Christen- 
Democraten.

N otenboom

M r .  W , S c h o lte n  t i jd e n s  d e b a t  o v e r  v o o r ja a r s n o ta :
INGRIJPENDE BESLISSINGEN ZIJN NODIG EN VOOR GEZONDE 
BEGROTING EN VOOR GEZONDE ECONOMIE

„Goed onderscheiden moet worden het 
conjuncturele aspect van de voorjaarsnota 
en het structurele. Het conjuncturele geeft 
eensomherbeeld van de economische situa
tie. Het structurele geeft een nog somberder 
beeld van de ontwikkeling van de over
heidsfinanciën.” Met deze woorden begon 
vorige week in de Tweede Kamer, tijdens 
het debat over de voorjaarsnota,' de 
christelijk-historische woordvoerder mr. 
W. Scholten zijn beschouwingen.
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beste an tw oord  hebben  op vragen  van  v re 
despolitiek, m enselijk leven, w elzijnsbeleid 
en  econom ische orde. Ik sprak  zojuist over 
een  w erkpaard . In m ei heeft de algem een- 
secretaris van  de ARP, de h eer C orporaal, 
erop gew ezen dat nu  snel overal CDA- 
organen to t stand  m oeten  kom en om dat 
anders in he t gehele land de fracties in de 
lucht kom en te hangen. Ik onderstreep  dat 
dringende beroep. H e t langzam er tem po 
aan de top  is alleen  dan  niet funest als wij aan  
de basis m aar snel doorzetten . D e opbouw  
van deze C D A -organen is geen zaak  van 
m orgen m aar had  g isteren eigenlijk al geb e
urd  m oeten  zijn. N et als in een  cam pagne 
m oeten  wij elke dag op de kaa rt p laatsen  
groen kleuren w aar zulk  een C D A -verband 
is opgericht.

NIET WEG TE DENKEN
Den Uyl, Beernink en Boersma, zij hebben 
het gezegd: Het CDA bestaat en het is niet 
meer weg te denken uit de Nederlandse 
politiek. Welnu, het CDA heeft een unieke 
kans. Uniek betekent bijzonder maar bete
kent ook enig, dat wil zeggen het is een kans 
die zich eenmaal voordoet zoals dat meer in 
het leven voorkomt, een kans die je nooit 
meer terug kunt roepen. Dan moet je hem 
grijpen en deze kans ligt nu in onze handen. 
In het laatste jaar is het zelfvertrouwen bij 
de christen-democraten heel sterk gegroeid 
maarwij moeten dat zelfvertrouwen nu om
smelten tot vertrouwen bij ons gehele volk. 
Dat is ons appèl.
Eindhoven, Steenkamp.

De voorjaarsnota is een jaarlijks terugke
rend regeringsstuk.Daarin wordt met name 
aangegeven, hoe de ontwikkeling was in de 
eerste maanden van het jaar van de rijksbe
groting. Dit jaar moest minister Duisenberg 
van financiën constateren, dat het begro
tingstekort met vele miljarden was toege
nomen.
„H et is du id e lijk , da t h e t econom isch herste l 
zich veel langzam er v o ltrek t dan  bij de o p 
stelling v an  de M iljoenennota vo o r 1975 is 
aangenom en. K eer op k ee r zijn  optim isti
sche u itspraken  van  m et nam e p rem ier D en  
Uyl gelogenstraft. Pas laa ts te  tijd  kom t er 
m eer rea lite it in verk laringen ,” aldus m r. 
Scholten.
Hij dach t b.v. aan  de red e  van  m inister 
D uisenberg vo o r de R abobanken  op 5 juni 
j.1. D e fractie van  de CHU zou  h e t overigens 
op prijs hebben  gesteld, w an n eer de m inis
te r h e t parlem en t rech tstreeks over zijn 
nieuw e inzichten had  geïnform eerd  en  n ie t 
indirekt v ia  de S taatscourant.

GROTE ZORGEN
De C H U -fractie m aak t zich nog steeds g ro te  
zorgen over de ontw ikkeling van  de w erk 
gelegenheid,” zei m r. Scholten. ,,Er is een  
constante stroom  van  berich ten  over be- 
drijfssluitingen en  verkorting  van  w erktijd . 
Tegen deze ach terg rond  gaan  wij - zij het 
zeer schoorvoetend  - akkoo rd  m et de con
juncturele impuls, w elke voortv loe it u it een 
niet com penseren van  een belangrijk  deel 
van de overschrijding van  de begroting
1975. Z ee r schoorvoetend  om dat bij ons 
vrees leeft, d a t wij op deze w ijze uitgaven 
voor structurele w erkloosheidsbestrijd ing 
budgettair n ie t structureel behandelen .” 
Uit een  oogpunt van  inflatiebestrijding b a 
lanceert, volgens me. Scholten, m inister 
D uisenberg m et een  m onetaire  financiering 
v a n / 850 m iljoen op h e t scherp van  de 
snede. ,,Zou de  conjunctuur sneller a a n 
trekken  dan  hij nu verw acht, dan is de infla
toire impuls van  de in deze  no ta  verv a tte  
beleidsbeslissingen b ijzonder groot. In d it 
verband zou  het van belang zijn, w anner he t 
kabinet politiek  bere id  zou  zijn  de ƒ  400  
miljoen com pensatie zonodig  in de tw eede

helft v an  d it ja a r  in  opw aartse  richting bij te  
stellen. Is die bere idheid  in  beginsel aan w e
zig? Ligt aan  h e t bed rag  van  ƒ  400  m iljoen 
één  of m eerdere  econom ische rekenm odel
len  ten  grondslag of is h e t n ie t m eer - en  ook  
niet m inder - dan  h e t resu ltaa t van  een  poli
tiek krach tenspel in h e t kab inet?” aldus de 
C H U -w oordvoerder.

UITERST SOMBER
H et structu re le  begrotingsbeeld , d a t in  deze 
voorjaarsno ta  to t ons kom t, is u iterst som 
ber. „H e t kab inet trach t de p rob lem en voor 
ons uit en  van  ons af te  schuiven. M aar ik heb 
de indruk, da t w e ons v lak  of reeds in  een 
hoUe w eg bevinden , die te sm al is vo o r he t 
voertuig op K eerpun t wielbasis, d a t de m i
nister heeft on tw orpen . Ik heb  de stellige 
indruk, da t deze m inister van  financiën zich 
budgetta ir heeft k lem gereden ,” zei m r. 
Scholten.
D eze indruk w o rd t v ers te rk t door de zeer 
som bere berich ten , d ie in de afgelopen 
w eek  in de  public ite it kw am en over de o n t
w ikkeling van  de sociale p rem iedruk  in de 
kom ende periode.
„Is h e t juist, zoals de N.R.C. concludeerde, 
dat u it de cijfers in h e t rap p o rt van  de SER- 
com missie blijkt, d a t de toenem ing van  de 
prem ielasten  e r  volgend ja a r  to e  zal leiden, 
d a t h e t vrij b es teedbaar loon inkom en van  
de m eeste  w erknem ers ach te ru it zal gaan? 
M et an d ere  w oorden  da t de m eeste w erk 
nem ers o n d er  de nuUijn dreigen te  kom en, 
tenzij de S taa t opnieuw  ten  laste van  de  al zo 
geteisterde rijksbegroting  b ijspringt?” , 
vroeg m r. Scholten.

NEGATIEF
D e niveU eringspolitiek van  he t kab inet 
blijkt n ie t alleen  nega tieve gevolgen te  h eb 
ben vo o r de belastingopbrengsten , m aar 
volgens h e t kab inet ook  to t hogere kosten  te 
le iden v an  h e t trendbe le id  t.a .v . am b ten a
ren. D e bew indslieden  noem en  als oo rzaak  
„h e t in h e t bedrijfsleven  gevoerde onbe- 
leid” .
Mr. Scholten vroeg  zich af, of dit ju is t is. D e 
oorzaak  ligt n aa r zijn  oo rdeel veel m eer in 
de verm inderde  belastingopbrengsten  als

gevolg van  de door de  n ivellering  v erm in 
derde progressiefactor. V oorts speelt n a 
tuurlijk  oo k  de gew ijzigde begro tingstech
niek, de ene nom inale ru im te, een  rol. 
M aar w an n eer h e t k ab in e t gelijk hee ft w a t 
de o o rzaak  betreft, dan  m oet de bestrijding 
van deze  ƒ 5 0 0  m iljoen ook  in zijn  oo rzaken  
w orden  aangepakt, t.w . de  loonon tw ikke
ling in  h e t bedrijfsleven, en  n iet in zijn gé- 
volgen, t.w . he t trendbeleid . A nders ge
zegd: h e t kab inet m oet n ie t prim air in he t 
georganiseerd gaan  overleggen, m aar m et 
de h e re n  Kok, Spit en  L anser om  de tafel 
gaan zitten.
„D eze m ededelingen in  de voorjaarsno ta  
over de  ƒ  500  m iljoen overschrijding geven  
ons de  indruk, d a t e r  ste rke  k rach ten  in he t 
kab inet w erkzaam  zijn  om  een  einde te  
m aken aan  h e t trendbeleid . Wij zouden  
voor een  dergelijke beslissing m et g ro te  
klem  w illen w aarschuw en. A lle p rob lem en 
van de ja re n  vijftig m e t betrekk ing  to t de 
salariëring van  h e t overheidspersoneel 
zouden  in verste rk te  vo rm  te rugkom en ,” 
zei mr. Scholten.
D at b e tek e n t natuurlijk  niet, d a t ook  n aar 
het oo rdee l van  de C H U -fractie nim m er 
gesproken kan  w orden  o v er een andere 
technische verw erk ing  van  he t trendbeleid ,
b.v. ten  aanzien  van  de  v loeren  in de  be lo 
ningen, die in he t particu liere  bedrijfsleven 
m eer voorkom en  dan  bij de overheid . M aar 
een ten  principale loslaten  van  h e t tren d b e
leid zou  de  C H U  u it een  oogpunt van  een 
gezond overheidspersoneelsbeleid  een 
hoogst ongelukkige zaak  vinden.
Volgens de C H U -fractie bevestigen de hu i
dige overschrijd ingen nog  eens de  ju istheid  
van h e t k lem m ende b eroep  - m aar helaas 
genegeerde beroep  - van  de  christen 
dem ocraten  via m otie-Schouten (ARP) om  
in de begroting-1975 een  verschuiving aan  
te brengen  van  u itgaven  n aa r lastenverlich
tingen.
,,Wil de m inister nog eens u itvoerig toe lich 
ten op grond van  w elke overw egingen hij in 
zijn rede  voor de R abo-banken  to t de u it
spraak is gekom en, da t de m éérjarenafspra- 
ken èn  politiek  èn  financieel een  v e ra n t
w oorde u itgroei van  de overheidssector te 
zien gaven. Ik  zou  d aartegenover een  an-
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Einde van een nare geschiedenis
d o or: H. Wisselink, lid Tw eede K a m e r voor CHU

Nog voor het reces is in de Tweede Kamer 
het initiatief-wetsontwerp aangenomen van 
het W D-lid H. Koning tot verbetering van 
de rechtspositie van militairen, die zich ge
durende de vijandelijke bezetting van 
Nederland aan krijgsgevangenschap heb
ben onttrokken en van die van hun nagela
ten betrekkingen.
Wij betreuren het in hoge mate, dat de tragi
sche problematiek van de militairen, die in 
het verzet gingen of onderdoken om zich 
aan het krijgsgevangenschap te onttrekken 
op dringend advies van radio Oranje, gere
geld moest worden door middel van een 
initiatief vanuit de Kamer. Het is een nare 
geschiedenis, dat in een rechtsstaat als de 
onze het 30 jaar moest duren, voordat aan 
dit schreeuwend onrecht voorzover het nog 
mogelijk is, een einde wordt gemaakt.
Van ongedaan  m aken  kan  helaas n ie t m eer 
w orden  gesproken , daarvoo r heeft h e t a l
lem aal te  lang geduu rd  en  is h e t o n dervon 
den leed  te  g roo t gew eest.
M aar b e te r  la a t dan  nooit.
V elen had d en  de hoop  reeds opgegeven, dat 
er ooit nog eens een  einde zou  kom en aan  
deze gevoelige zaak , die zich van af 1945 
heeft voortgesleep t. E r w as er één  in  h e t 
land, d ie in  ieder geval n ie t w anhoop te  en 
bleef vo lhouden , d it w as M ajoor G. W. B a
ron van  D edem . D e verzetsm ilita iren  zijn 
hem  vee l d ank  verschuldigd en  ook  wij w il
len hem  gaarne prijzen!
W ie zich in  de  K am erstukken  v erd iep t en  
nagaat w a t e r  in  de  loop  d e r ja ren  over de 
verzetsm ilitairen  is gesproken  en  geschre
ven, kan  zich  alleen  m aar verbaasd  a fv ra 
gen, w aarom  h e t allem aal zo lang m oest 
duren vo o r e r  aan  deze groep  dapperen  uit 
de sam enleving rech t w erd  gedaan.
D eze k leine groep  heeft, voo rzo v er nog in 
leven, vaak  te  kam pen  m et h e t concen- 
tratiekam p-syndroom , w at op oudere leef
tijd nog e rge r schijnt te  w orden . In de 
tw eede p laats heb b en  zij, die nog in  actieve 
dienst kw am en  na  de  be  vrij ding, m oeten  
vechten  tegen  de angst om  m et da t v e r
schijnsel vo o r de d raad  te  kom en, om dat zij 
bang w aren , d a t de beoordeling  en  verd e re

prom otiegang nega tie f beïnv loed  zouden  
w orden.
D e m ilita iren , die zich w el in krijgs
gevangenschap begaven , hadden  een  veel 
gunstiger positie. H un  d iensttijd  en  p rom o
tie ging gew oon door. Zij incasseerden he t 
achterstallige salaris en  de m ilitairen, die 
naar Engeland u itw eken  on tv ingen  over die 
periode dubbel salaris en  pensioen jaren . D e 
verzetsm ilitairen  w erden  ech te r zonder één  
cent n aa r  huis gestuurd .
H e t in itia tief/w etsontw erp  geeft nu  deze 
vergeten  groep  m ilita iren  rech t op dubbel- 
tellende pensioen jaren  over de  verzets- 
periode en  even tueel verblijf in  h e t concen
tratiekam p. V oorts een  geneeskundige en  
sociale begeleid ing van  hen  en  hun  gezin  of 
nagelaten  betrekk ingen .

WAAROM HET 
ZOLANG DUURDE?
D e na-oorlogse m inisters van  defensie h eb 
ben  noo it vo ldoende initiatief on tp loo id  om  
aan de  onrech tvaard ige situatie m e t k rach 
tige hand  een  einde te  m aken. H erhaaldelijk  
w erd  er v anu it de K am er op aangedrongen, 
m aar de  M inisters b leken  n ie t opgew assen 
tegen een  tam elijk  versta rd  am b ten aren 
apparaat.
Er w as een  in te rdepartem en ta le  w erkgroep  
gevorm d, die de regering  in deze  zaak  van  
advies m oest dienen.
De w erkgroep  w ilde een  b red e re  aanpak , 
m aar h ie rd o o r w erd  h e t b e te re  duidelijk  de 
vijand v an  h e t goede.
Elke dag langer w ach ten  b e tek en d e  echter, 
dat h e t vo o r velen  te  la a t kw am . V elen zijn 
intussen reeds overleden .
V andaar d a t de toenm alige v o o rz itte r  van  
de V aste Com m issie vo o r D efensie, de hee r 
H. K ikkert, aan  de h ee r  K oning verzoch t om  
het w erk  vo o r h e t in itia tiefw etsontw erp  te r  
hand  te  nem en.
D e u itvoering d aa rvan  heeft ech te r v an 
w ege de g ro te  technische ingew ikkeldheid  
van h e t v raagstuk  m eer tijd  gekost dan  voor 
de belanghebbenden  gew enst w as. D e h ee r 
Koning is dus de u itv o e rd er gew eest v an  de 
w ens van  alle fracties.

G. W. Baron van Dedem.

H et is jam m er, da t hij de indiening op zijn  
eigen naam  heeft g eze t en  daardoo r tevee l 
eer v o o r zich heeft opgeëist. D eze  w e t hee ft 
n ie ttem in  de  ergste p ijn  w eggenom en. D e 
in te rdepartem en ta le  com m issie kan  zich nu  
v erd e r b erad en  over de  m ogelijkheden van  
com pensatie vo o r de gem iste p ro m o tie 
kansen en  o v er nog an d ere  rech ten . Wij zijn  
ben ieuw d of do o r d it in itiatief vanu it de 
K am er de ac tiv ite iten  van  de  w erkgroep  
duidelijk  w orden  vergroot. O p deze w ijze 
kan  e r  nog  w eer iets goed  gem aak t w orden. 
T enslo tte w il ik  nog een  opm erking m aken  
over een  gerezen  m isverstand.
In perscom m entaren  w ord t m eestal gesp ro 
ken  o v er beroepsm ilita iren . E r kan  echter, 
geen m isverstand  o v er bestaan , d a t o nder 
de v e rb e te rd e  rechtspositie  ook  de dienst- 
pMchtigen vallen  en  de reserve-officieren . 
H et is bekend , da t vele ondergedoken  
reserve-officieren  een  actieve ro l in h e t v e r
ze t h ebben  vervuld .
N a de  oorlog kregen  de gezu iverde krijgs
gevangen officieren, ja  zelfs zij die tijdens de 
bezetting  m et de v ijand  had d en  gecollabo
reerd  in  de A rbeidsdienst, hun  pensioen
rech ten  terug, terw ijl hun, die als onderge
doken  reserve-officieren  in h e t v e rze t w a 
ren  gegaan, deze rech ten  w erden  o n th o u 
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Telefoon: 3420-3141.

den. W ie had  oo it kunnen  denken , da t h e t 
dringend advies in de bezettingstijd  v an  R a
dio O ranje om  zich toch vooral n iet te  m el
den, na de bevrijd ing zo  slecht zou  w orden  
gehonoreerd?

H. W isselink

Europa en Amerika hebben elkaar nodig
door mr. F. H. Piket, lid Eerste Kamer voor CHÜ
Het is een uitstekende gedachte, een goede 
verhouding tussen Amerika en Europa als 
een essentiële basis te beschouwen voor 
onze democratische vrijheden.
Van uiterst linker zijde - en dan bedoel ik 
nog niet hen die zich communisten noemen, 
want zij doen het al jaren lang zeer openlijk 
en via andere kanalen - is het tegenwoordig 
mode alles wat van Amerikaanse zij de komt 
af te vallen, onder te waarderen en te bekri
tiseren. Daarom is het goed nog eens aan te

tonen, dat Europa Amerika nodig heeft en 
andersom.
Europa zal zich n ie t kunnen  handhaven  
tegen de  steeds m eer opdringende com m u
nistische m ach ten  zo n d er bondgenootschap  
en  nauw e sam enw erk ing  m et de V erenigde 
S taten  van  A m erika. Wij b ehoeven  de w e
reldkaart en  de  k aa rt van  E uropa m aar te 
bezien  om  te  k u n n en  constateren , w elk  ge
deelte reeds do o r h e t com m unism e ro o d  
gekleurd  is en  d a t opperv lak  is helaas zeer

vervolg van pag. 2

dere u itsp raak  w illen  stellen, nam elijk: D e 
w elhaast ongerem de uitgavenexplosies van  
de laats te  tw ee j a re n  w erpen  nu  hun  w range 
vruchten  a f,”  v roeg  m r. Scholten.
D e toehchting op  de lagere  opbrengst van  de 
inkom stenbelasting vo n d  de CH U - 
w oordvoerder erg  mistig. „H eeft de v erde re  
verlaging van  de  ram ing van  de inkom sten
belasting oo k  te  m aken  m et èen  u itbreid ing 
van de verschijnselen  ontduiking en  o n t
gaan? O f m o e t h e t m et nam e w orden  toege
schreven aan  een  achterblijven v an  de  
w instinkom ens van  de zelfstandigen? 
Immers de  looninkom ens, die o n d er de in 
kom stenbelasting  vallen  zullen  in h e t alge
m een  m et de in flatie gelijke tred  hebben  
gehouden.”

DIKKE STREEP
De fractie van  de  C H U  ze tte  een  d ikke 
streep o nder w a t m in ister D uisenberg  nu - in 
navolging v an  vele an d eren  - op 5 jun i voor 
de R abo-banken  heeft opgesteld over de 
verslechtering v an  de  concurren tiepositie  
van h e t ex p o rte ren d  bedrijfsleven  do o r de  
hoge aardgasexportopbrengsten . E r is m aar 
één beleidsconclusie m ogelijk: er zal een  
groter dee l van  de  aardgasopbrengsten  
m oeten w orden  geb ru ik t voor la stenver
lichting en  n ie t vo o r uitgavenvergroting . D e 
percentages van  0,5 en  0,6 als toe laa tba re  
belasting - drukstijging in de conclusies van  
Burger - hebben  in  de gegeven econom ische 
situatie iedere  rea lite it verlo ren . H ieraan  
vasthouden bij de  begroting  vo o r 1976 zou  
betekenen  een  vo ls trek t versta rd  beleid  op 
basis v an  v ero u d erd e  po litieke u itgangs

punten . M ede gelet op  de  om standigheid , 
dat ook  n aa r  h e t oo rdee l van  de m in ister de 
reële groeifac tor v an  4,3 p rocen t n aa r b en e 
den  zal m oeten  w o rd en  bijgesteld, zal een  
drastische ingreep in de  m eerj arenram ingen  
van de u itgaven  noodzakelijk  zijn. N aar h e t 
oordeel van  de  CH U - fractie beh o ren  d aa r
bij u ite raard  p rio rite iten  te  w o rd en  gehan 
teerd. M aar in beginsel m ag geen  enkel b e 
grotingshoofdstuk op voo rhand  v an  een  
dergeMjke b ep e rk en d e  opera tie  w orden  u it
gesloten, aldus m r. Scholten.
H etm eest fundam entele  p rob leem  v an  deze 
voorjaarsno ta  is, volgens m r. Scholten, de 
om vang v an  h e t tek o rt, d a t ver uitstijgt b o 
ven  de  beoogde structu re le  doelstelling. N u 
reeds circa m e t ƒ  1 m iljard, in enkele  ja ren  
m ogeU jkm et ƒ  2 a  2^2 m iljard. In deze  o rde 
van  g roo tte  en  bij deze ren te s tan d  leg t d it 
onvoorstelbaar zw are  lasten  op h e t to e 
kom stig begro tingsbele id .” D e m inister 
heeft in de afgelopen  ja ren  getrach t door 
m iddel van  h e t h uza renstuk  van  vergroting  
van h e t b eg ro tingsteko rt een  m axim ale 
hoeveelheid  K eerpun tw ensen fe  realiseren . 
Hij krijg t n u  de reken ing  geprensen teerd . 
M aar n ie t alleen  hij, ook  zijn  opvolgers zu l
len  in d e  kom ende j a re n  de gevolgen m oeten  
dragen v an  deze  enorm e toenam e van  de 
staatsschuld.”
Mr. Scholten bes loo t m e t te  zeggen, d a t zijn 
fractie hoopt, d a t h e t kab ine t bij de vastste l
ling van  de begro ting  voor 1976 lering  zal 
trekken  u it de  lessen van  he t recen te  v erle 
den. En d a t h e t de  k rach t en  de politieke 
m oed zal opbrengen  om  de ingrijpende b e 
slissingen te  n em en  die èn  voor een  gezonde 
begroting èn  vo o r een  gezonde econom ie 
noodzakelijk  zijn.

H. L.

■
groot, te  g root. H e t zal h e t com m unism e 
w elgevallig zijn  - en  w ie w ee t w elke  m oeite  
h e t zichzelf geeft om  zulks te  b ev o rd e ren  - 
de verhoud ing  A m erika-E uropa te  o n d er
mijnen. M aar wij m oeten  hun  die kans n ie t 
geven. Bij d it alles m oe ten  wij ook  n ie t 
vergeten , d a t h e t  m e t de  E uropese vrijhe id  
al 30  ja a r  gedaan  zou  zijn  als wij in de ja ren  
1940-1945 de onm isbare A m erikaanse  
steun  n ie t zouden  h eb b en  gehad.
D e v rede lievendheid  v an  de Oost
b lok landen , heeft gezien  v an u it h e t com 
m unistisch denken , enkel en  u itslu itend  
m achtsusurpatie to t doel en  de handhaving  
van  de  sta tus-quo  d e r m ach ten  past n ie t in 
het b ee ld  van  de  vredelievendheid . 
V ietnam  is d aa rvan  h e tjo n g ste  en  duidelijke 
schoolvoorbeeld.

VERHEUGD
D aarom  b en  ik  verheugd  o v er de  aan m o e
digende w o o rd en  v an  de NA VO - 
opperbevelhebber, generaal Haig. E uropa 
en  de  V erenigde S ta ten  m oe ten  h et verm ij
den elkaar verw ijten  te  m aken . In d it licht 
gezien b e tre u r  ik  dan  o o k  de w oorden  van  
m inister K issinger, d a t E uropa alleen  reg io 
nale belangen  heeft en  geen  m ondiale. M aar 
in d ezen  is enig ze lfonderzoek  w el gew et
tigd; heb b en  wij die gedachte bij K issinger 
w ellicht d o o r onze eigen gedragingen v e r
oorzaak t?
Wij a llen m o eten  e rn a a r to e  w erken , d a te e n

g ro tere  coörd inatie  tussen A m erika en  E u
ropa to t stand  kom t. A m erika heeft deze 
coördinatie evengoed  nodig als E uropa, in 
dien h e t de A tlatische A lliantie tenm inste in 
stand w il houden . A m erika heeft behoefte  
aan  E uropese hulp  m et he t oog op Portugal. 
De D uitse regering, econom isch en  financi
eel gesteund  d o o re e n  zeer sterke econom ie, 
heeft reeds g ro te  som m en besteed  om  de 
P ortugese econom ie te  helpen. D aar kom t 
bij d a t deze  regering een duidelijk  inzicht 
heeft in de dreiging van  h e t Russische com 
m unism e en  e r h aa r dus zeer veel aan  gele
gen is d a t in P ortugal n iet een  situatie  o n t
staat als in  h e t begin  van  de zestiger ja ren , 
toen Fidel G astro in C uba aan  de m acht 
kwam.
A an  de andere  k an t van  de M iddellandse 
Z ee h e lp t de D uitse regering he t T urkse 
leger aan  die onderde len , aan  w elke h e t 
gebrek  heeft d o o r h e t instellen van  een  
A m erikaans em bargo op de expo rt van  w a
pens n aar Turkije. Te zelf der tijd help t he t de 
n ieuw e G riekse regering de dreiging van 
een oorlog op C yprus te verm ijden. O p al 
deze geb ieden  d ien t E uropa A m erika du id e
lijk bij te  staan , bij te  staan  te r  fine v an  ■ 
bescherm ing en  instandhouding van  de 
zuidelijke flank.

NIET ALLEjN MILITAIR
H et is duidelijk  da t E uropa van  zijn  kan t 
natuurlijk  ook  b epaalde  vragen  om  steun  
aan  A m erika kan  rich ten , en  dan n ie t a lleen  
op m ilita ir gebied. V oor E uropa is he t n o o d 
zakelijk  da t A m erika de w aarde  van  de 
dollar ondersteun t.
H e t is toch  duidelijk  d a t w anneer h e t geld 
van een  bepaald  land  reserve is voor de 
w ereldhandel, d it geld  n ie t v oo rtdu rend  in 
w aarde kan  blijven verm inderen . D e A m e
rikaanse schatkist d ien t h ie r in te grijpen. 
Als de  huidige tendens doorzet, zal d it g ro te  
schade d oen  aan  de  ^w ereldhandel en  de 
w esterse econom ie en  de w esterse bescha
ving onderm ijnen.
V an A m erikaanse zijde zijn  er tek en en  die 
erop w ijzen  da t de  A m erikaanse regering 
het oH evoorzieningsprobleem  w ellicht toch 
m ëer za l bezien  als een  onderdeel, g roo t of 
klein, v an  een algem ene in te rnationa le  
grondstofvoorziening. T enslo tte zal E uropa 
toch ze lf - en  speciaal h e t E uropa van  de 
N egen - to t een  eigen energ iepolitiek  m o e
ten  kom en  als h e t de  doelstellingen van  h e t 
V erdrag v an  R om e zal w illen verw ezen lij
ken. D e A m erikanen  van  hun  kan t zouden  
gro tere  s teun  m oe ten  geven aan  de E u ro 
pese Econom ische G em eenschap.
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GROENLAND
Het Suriname van Denemarken ?
De econom ie van G roenland is  een heel b ijzonder gegeven, aangezien  de s e c to r  van 
de z.g . d iensten  al het andere  o v e rh e e rs t. E r  is  zo weinig p a r tic u lie r  in itia tie f , dat 
het m ark tm echan ism e n ie t van betekenis is  a ls  h e t e r  om g aa t he t land econom isch 
vooruit te brengen. P rijz e n , lonen, behalve bij export, w orden geheel door de o v e r
heid v as tgeste ld . De bevolking van G roenland is  geheel afhankelijk  van o v erh e id s- 
bes liss in g en  voor het bepalen van de levensstandaard  en he t scheppen van w erkgele
genheid, gezien vanuit het subsid iebedrag  u it het m oederland  D enem arken. Want 
G roenland hoort bij D enem arken, een flinke lap grond, m et een behoo rlijke  p ro b le 
m atiek.

Denemarken heeft uiteraard dit probleem 
toegewezen aan een commissie voor 
Groenland en deze werkt met een jaren
plan voor de ontwikkeling van dit land, 
met als motor de handel én industrie om 
ook Groenland op te stuwen in de vaart 
der volkeren. Sedert 1950 heeft men het 
idee laten varen, dat deze provincie(!) 
selfsupporting zou moeten zijn en is er 
een import gekomen van Deense krach
ten, vooral op het gebied van de gezond
heidszorg, daarna is wat bouwindustrie op 
gang gekomen. De Deense regering heeft 
vervolgens geïnvesteerd in de visindu- 

; strie, de bouw van havens, gebouwen 
voor de groothandel en wat kleinhandel  ̂
de woningbouw en ook in de bouw van 
scholen, ziekenhuizen, openbare gebou
wen, wegen, telecommunicatie. Het par
ticulier initiatief bestaat uit wat klein
handel, kunstnijverheid en het traditio
nele vissen en jagen van de Eskimo’s. 
Eskimo’s vindt men ook in Alaska, Cana
da en Siberië, in totaal circa 90.000 men
sen met hun eigen taal (in dialecten). 
In 1950 besteedde Denemarken circa f24 
miljoen aan Groenland in 1960 circa 
f68 miljoen, . sedertdien is het bedrag 
verzesvoudigd. Een grote oceaanvloot voor 
de visserij is hiervan onder meer het re
sultaat.

BEVOLKINGSAANWAS

De verbeterde medische toestand resul
teerde in een afname van het sterftecijfer 
en het geboortecijfer steeg ook snel, 
vooral waren er veel ongehuwde moe
ders. Tussen de jaren ’60 en ’70 was er 
een flinke stijging van de bevolking, voor
al ook door import van werkkrachten; 
zo telde het land in 1950 ruim 23.500 
inwoners, waarvan 4% buiten Groenland

t .

geboren, en in 1968 44.500 inwoners, waar
van 12% van ,,buiten” . Groenland heeft 
veel te veel kinderen en de bevolking woont 
vooral rond de steden. Werkten er in 1951 
nog 3500 personen inde visvangst, de jacht 
en de schapenhouderij en nog géén 900 
in openbare gebouwen inclusief het onder
wijs, in 1965 bleek dat de visvangst, jacht 
en schapen het zelfde aantal personen werk 
verschafte, terwijl in de andere genoemde 
sector bijna 3500 personen werkten. Het 
aantal' werkkrachten in 1951 was totaal 
6500 en in 1965 reeds 13.300 perso
nen. Helaas geen recentere cijfers be
schikbaar dan 1972, de bevoling bestond 
in 1972 uit ruim 48.500 personen, waar
van niet in Groenland geboren 8500.

LANDBOUW EN VISSERIJ ALS 
BASIS VOOR EEN ECONOMIE

Eigenlijk is , .landbouw” en ,,visserij” 
voor Groenland niet de juiste volgorde, 
want de export van de visserij, bestaande 
uit bevroren, gedroogde en gezouten vis, 
vis in blik overtreft 20x die van vlees van 
schapen en lammeren. Zelfs de export 
van huiden en bont is 2x zo groot als het 
vlees. Gemiddeld nam het inkomen van

de bevolking toe tu ssen  1950 en 1960 m et 
9% p e r  ja a r  en is  dus in die p erio d e  v e r 
dubbeld, sed ertd ien  wel vertienvoudigd. 
N aar schatting  za l de bevolking in  1985 
49.300 z ie len  bedragen , een  te  verw ach
ten ja a r lijk s e  stijg ing  van 1,5 p rocen t 
rekening houdend m et de em ig ra tie  uit 
G roenland (in Kopenhagen heb ik  heel 
wat E sk im o’s gezien, vandaar m ijn  vraag  
in de kopregel van het a r tik e l) . Men 
neem t aan dat de bevolkingsaanw as dit 
ja a r  (1975) wat za l afnem en, m a a r  m e teen  
v ersne lling  van de ontvolking u it de ja c h t
gebieden en een toenem ende v e rs te d e l i j
king. Het aan ta l w erkkrach ten  za l, n aa r 
schatting  in 1985 stijg en  to t 18.900 p e r 
sonen (1970, 12.200 personen).

ONDERWIJS

Tot 1950 was het onderw ijs voor 100 p ro 
cent in handen van de D eense L u th e rse  
kerk , d ie e r  vorm  aan  gaf en in  genoem d 
ja a r  het w erk  volledig  aan de s ta a t o v e r
droeg. H iertoe nam  D enem arken in  dat 
ja a r  een wet aan . Het le re n  van de D eense 
ta a l w erd  voor de G roen landers belang
r ijk  geacht. De G roen landers  sp reken  
een eigen E sk im o -taa l en bepaalde scholen  
zijn  g e sp lits t in D een s-ta lig  en G roen- 
lan d s-ta lig . De overgang van k e rk  n aa r  
s ta a t ging gele ide lijk  en w as geen , ,cou
p e ” van toevallige m ach thebbers. Nog in 
de overgangstijd  b leven de dom inees hoofd 
van de scholen  en w erden ze lan g za m er
hand vervangen voor onderw ijsk rach ten  
in d ienst van de D eense reg e rin g .
E r  was veel verzu im  tijd en s he t ja c h t
seizoen  en veel le e rlin g en  kwam en n iet 
op tijd  op school w egens het ontbreken 
van een klok in de gezinnen. Het h u is 
w erk w erd  op school gem aakt, want in  een 
éénkam er-ig lo  is  dat nogal m oeilijk . Aan
vankelijk  was e r  ook w einig contac t m et 
de ouders  van de leerlin g en . Nu is  d a t a l 
lem aal veel b e te r , G roen landers  wonen nu 
veela l in huizen.
In 1958 s ta r t te  een  schoo lrad io , m a a r  deze 
kwam niet van de grond w egens de slech te  
ontvangst. Een d is tr ib u tiec en tru m  voor 
leerm idde len  v e r r ic h t goede d iensten . De 
gew eldige toenem ing van le e rlin g en  v o rm 
de een zw are be lasting  voor h e t .o n d e r
w ijssy steem . De techniek  in  de w ereld  
ontw ikkelt zich zo sn e l dat geen enkel 
onderw ijs d it kan bijhouden, la a t  staan  
in G roenland. Nog te  w einig G roen lan 
d e rs  hebben een funktie in  het onderw ijs, 
te  veel k rach ten  kom en nog u it D ene
m arken. Het nadeel is  d a t deze m ensen 
gem iddeld d r ie  ja a r  m ax im aal op he t eiland 
blijven en dan w eer te ruggaan  n a a r  het 
m oederland.

VAN KAJAK NAAR TRAWLER

Sedert heugenis w as de econom ie van 
G roenland geheel g eb asee rd  op de ze e -  
hondenjacht; m et een  hee l sp ec ia le  eigen 
techniek van de G roen landers  in  kajaks. 
De huid, het v lees , het ve t vorm den  m id
delen van bes taan . V issen  w as v ro eg e r  van 
m indere beteken is en de E sk im o’s  zagen 
het a ls  een w erk je  voor vrouwen. Hoe 
hebben d ie  G roen landers  eeuw enlang kun
nen leven in hun s tr i jd  tegen  de e lem en 
ten! Tot voor k o rt leefden ze in  k le ine ge- 
hieenschappen langs de eindeloze kust. 
H alverw ege de 19e eeuw nam  het aan ta l 
zeehonden af en tegelijk  steeg  het aan ta l 
G roen landers: een  daling  van de lev en s
s tandaa rd  was het gevolg. De bevolking 
w erd nog a rm e r ,  tó t in de 2 0 -e r  la re n  
g ro te  v isvangst m ogelijk  b leek  aan de 
w estkust. Dit tro k  ook v reem de v is s e r s 
schepen aan en thans is  de s itu a tie  nog 
steeds dat de G roen landers c irc a  10 p ro 
cent van d ie v is ze lf  kunnen vangen. 
Thans is  de v isvangst d e  voornaam ste  
bron van inkom en gew orden voor G roen
land. De s tap  van K ajak n aa r  T ra w le r  
is  een m ijlpaal in de h is to r ie . M aar 
G roenland b ez it nog w einig g ro te  sc h e 
pen zoa ls d ie van de b u iten landers , w aa r
op het hele ja a r  kan w orden doorgew erk t 
m et een com plete in d u strie  aan  boord 
voor de verw erk ing  van de vangst.

ETHNOLOGIE

E uropeanen stu itten  d e s tijd s  op de G roen-
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landse E sk im o’s m et hun ongeschreven  
wetten en legden vervolgens hun eigen 
norm en op, zonder enig nadenken of deze 
G roen landers m issch ien  ongeschreven  
cu ltuur zouden kunnen bez itten . De stud ies 
op ethnologisch  te r r e in  betro ffen  aanva- 
kelijk  ook a lleen  m a a r  de m a te r ië le  
cu ltuur. Eén van de b em oeien issen  van het 
w esten was de alcohol. Deze w as de G roen
lan d ers  onbekend, en rond 1955 heeft de 
D eense reg e rin g  m oeten ing rijpen  om v e r 
dere  ex cessen  tegen te  gaan.
De u n iv e rs ite it van Kopenhagen kent een  
E sk im ologisch  in stituu t en s tud ies  zijn  
e r  nu bekend o m tren t de m enselijke  v e r 
houdingen tu s s e n  de d iv e rse  groepen 
G roen landers, de re g e ls  over de verdeling  
van de buit, het on tbreken  van g ro te re  
le id e rs  onder hen.
D enem arken doet veel m oeite  om a l het 
w erk onder de G roen landers t e  v e ra n t
w oorden in  b ro ch u re s , tabe llen , zoals 
over de gezondheidstoestand , de a rb e i-  
d e rsm a rk t, het to e rism e , het onderw ijs, 
de ta a l, het G roenlands, het a p a rte  m in is 
te r ie  voor G roenland, da t onder d eze lf
de m in is te r  valt a ls  die voor v is s e r i j ,  
hetgeen overigens n iet zo vreem d is. 
De G roenlandse po litie  r e s s o r te e r t  on
d e r Ju s titie -D e n em a rk e n  en ook de rad io  
valt d a a r  onder de D eense CRM.

ONAFHANKELIJKHEID

Zowel Denen a ls  G roen landers wensen 
géén onafhankelijkheid. De G roen landers 
w illen g raag  een D eense prov incie  blijven. 
In 1972 kostte  deze prov incie  aan de C en
tra le  kas van D enem arken c irc a  1,2 m il
ja rd  gulden. Dit bed rag  zou het m ax i
mum zijn  dat m en zich  kan p e rm itte re n  
om voor G roenland op ta fe l te  brengen. 
G roenland is  r ijk  aan delfstoffen  en con
c e ss io n a r is se n  zijn  a l ac tief. Ook to e 
r is t is c h  is  het land in te re s sa n t, in  het 
ja a r  1975 zullen  n aa r  schatting  50.000 
to e ris te n , b ijna u its lu itend  p e r  v lieg 
tuig aankom en. In deze s e c to r  verw acht 
men investe ringen  van buitenlands kap i
taa l. Tegen het ja a r  2000 za l G roenland 
w ellicht een gezocht vakan tie -o o rd  zijn .

G roenland is  een D eense p rov incie  m et 
veel p rob lem en  en veel m ogelijkheden. 
Sedert 1953 toen G roenland van kolonie 
p rov incie  w erd kwam e r  een gew eldige 
ontwikkeling op gang. M aar deze snelheid 
heeft psycholog ische neveneffecten. Een 
uniek geval in de w ereld , deze ontw ikke
ling, nog lang niet voltooid, m a a r  m et een 
stev ige b as is : de w ed erz ijd se  w aardering  
tussen  G roenlandse E sk im o’s en Denen.

DELFSTO FFEN

De D eense reg e rin g  heeft een wet aange
nomen in  1965 inzake de delfsto ffen  in 
G roenland. T ijd ig  dus, om dat m en w el
licht in de toekom st veel uit de grond wil 
halen. S edert dat ja a r  1965 w erden de 
D eense reg e rin g s in s ta n tie s  bijna dage lijk s 
bezocht door bu iten landse m aatschappijen

om co n cess ie s . De reg e rin g  wilde deze wel 
s tim u le re n  en legde aanvankelijk  weinig 
financiële  p rob lem en  in de weg van het 
in itia tie f.

Nadat voornam elijk  winningen w erden v e r 
r ich t inzake c ry o lie t (nog voor 15 ja a r  
aanw ezig) kwam e r  be langste lling  voor 
zink, in  deze m ijn w erken 250 m ensen, 
m et een  d age lijk se  p rodüktie  van ruw m a
te r ia a l  van 1650 ton. M eteen vanaf het begin 
heeft men s te rk  g ele t op m ilieuvervuiling .

Het ontdekken van i jz e r e r ts  in  de grond 
door de cryo lie t-w innende m aatschappij 
heeft nog n iet geleid  to t exp lo ita tie , g e 
zien de te  verw achten  hoge kostem  Dit 
geldt ook voor het m olybdeen in de grond 
van G roenland. Z e lfs  voor het u ran ium .

OLIE EN GAS

Sedert 1968 kw am en e r  o liem aa tsch ap 
pijen (z ie  ilL ), om dat ook in A laska en in 
N oord-C anada o lie  w erd gevonden, en 
vooral om dat G roenland vanuit po litiek  
oogpunt s ta b ie l kan w orden genoem d; de 
m aatschapp ijen  r is k e re n  dus n ie t een p lo t

se linge "nationalisa tie  door een ro o d -d ic 
ta to r ia le  of re c h ts -d ic ta to r ia le  rege ring . 
Evenwel zijn  de techn ische  prob lem en 
le tte r l i jk  zo groo t a ls  ijsb erg en . Het r e 
su ltaa t van de boringen m oest aan de D een
se  reg e rin g  t e r  inzage w orden v e rs tre k t, 
welke het door in te rna tiona le  deskundigen 
lie t onderzoeken. P as  in d it ja a r ,  1975, 
zullen  boringen  op g ro te  d iepte kunnen 
aantonen of e r  w erkelijk  o lie  in de grond 
z it, a lle  geologische vorm en van het 
landschap  w ijzen e r  wel op. De kosten  van 
één boring belopen al 14 m iljoen gu l
den. M aatschappijen  in v es te ren  n a tu u r
lijk  a lleen  m a a r bij voldoende zekerheid  
betre ffende de concessie .

Na de o lie c r is is  w erd N oorwegen p lo t
se ling  z e e r  in te re s sa n t voor oliewinning.

Deze fak to r is  van invloed op eventuele 
G roen land-o lie . Komt het to t exp lo ita 
tie  dan beteken t dat, dat e r  veel olie 
in het land z it, en dat za l zowel voor 
G roenland a ls  voor D eném arken een g ro 
te om w enteling betekenen. Dit ja a r  1975 
is het ja a r  d e r  w aarheid.

V . D.
Scale approx. 1 : 50,000,000

INSTEMMING MET AANDACHT
VOOR SLACHTOFFERS GEWELDSMISDRIJVEN
Tijdens de  behandeling  in de  E erste  K am er 
van  h e t regeringsvoorstel o v e r te  gaan  to t  de  
oprichting van  een  schadefonds v o o r 
slachtoffers van  gew eldsm isdrijven h ee ft de 
christelijk-historische senato r m r. F. H . P i
ket, sp rekende nam ens de  CD A -fracties, h e t  
volgende gezegd:

„Wij zijn  b ijzonder verheugd , da t aan  de 
benadeelde thans zoveel aandach t is b e 
steed. In h e t verleden  hebben  wij door r e 
classering steeds g ep robeerd  h e t lo t van  de 
verdachte te  verbe te ren . D a t d oen  wij nog. 
En terech t. D aar m oeten  wij u ite raard  m ee

doorgaan. M aar helaas is to t nog to e  te 
w einig gelet op  h e t leed  da t is v e ro o rzaak t 
aan  h e t slachtoffer. H oeveel angsten , h o e 
veel narigheid  hee ft hij n ie t m oe ten  d o o r
staan  to en  en  n ad a t hij h e t slachtoffer w erd  
van  h e t misdrijf? D aaro v er w erd  in  h e t v e r
leden do o r de  po litie  en  rech terlijke au to ri
te iten  in  de  regel w at luchtigjes heengelo 
pen. D at aan  hem  n u  aandach t w o rd t b e 
steed heeft onze  g ro te  instem m ing. In  een  
m aatschappij w aar aan  h e t w elz ijn  zoveel 
w ord t g edaan  en  w aarin  de v erdach te  m e t 
veel zo rgen  w o rd t om ringd, is h e t zek er 
noodzakelijk  d ie goede zorgen  u it te  b re i

den to t h e t  slachtoffer. En m isschien w el op 
de eerste  p laa ts” .

Mr. P iket v roeg  m in ister V an A gt dan  ook  
voor de  kom ende begro ting  1976 een  zo 
groot m ogelijk  bed rag  u it te  trekken  vo o r 
deze belangrijke kw estie. W an t e r  kan  op 
grond van  deze  w e t voorlopig  nog te  w einig 
w orden  gedaan . H e t is b ijvoorbeeld  n ie t 
juist, d a t a lléén  m aar im m aterië le  en  m a te 
riële schade kan  w orden  vergoed  aan  hen, 
die h e t p e r  se nodig hebben . W aarom  zou  
aan h en  die enig verm ogen  heb b en  of die 
niet d irec t arm lastig  zijn, m aar vo o r hun  
leven  lang verm ink t zijn  n ie t een  im m ate

riële schadevergoeding pp zijn plaats zijn? 
Een p le ister op de w onde door een  gelde- 
Ujke tegem oetkom ing  kan vaak  ook  die 
m ensen psychisch over de d rem pel helpen  
om  zich enigszins te  v erzoenen  m et he t feit, 
d a t hij o f zij op  een  andere  w ijze in  de 
m aatschappij zal m oeten  functioneren. En 
al zou  e r aan  h e t e inde van  he t d ienstjaar 
1976 w at geld  overblijven, dan  h inde rt d a t 
niet. D an  o n tstaa t er een  stuw m eer, w aaru it 
m isschien eens w a t m eer u itgaven  gedaan  
kuim en w orden.

H. L.

CDA-GRONINGEN GROEIT NAAR EENHEID
Sinds m ei 1974 functioneert in  de K am er- 
k iesk ringG ron ingenhetC hristenD em ocra- 
tisch A ppel i.o.
D e grondslag h ie rvoo r w erd  door de  led en 
vergaderingen reeds gelegd ten  tijde v an  de 
m aanden  voorafgaande aan  de  S ta tenver
kiezingen v an  m a art 1974.
D e ontw ikkelingen  zijn  v an  dien aard , da t 
verdere  groei n aa r  een  eenheid  zeker aan 
w ezig is.
In ok tober 1975 zu llen  in een  gezam enlijke 
ledenvergadering van  A RP-C H U  en KVP 
w orden  vastgesteld ; de  oprichtingsakte 
CD A  K am erkieskring G roningen en  h e t 
huishoudelijk  reg lem en t w aaronder he t 
CDA w il leven.
M edio o k tober/beg innovem ber 1975 za l op 
een za te rdag  een provinciaal CD A -congres 
w orden  gehouden  m e t als cen traa l them a: 
het po litiek  program  1974.

H e t lijk t z in  vo l d e  fe iten  en  m eningen  v an  
1974 kritisch teb eo o rd e len  en  zonodig bij te  
schaven. M et nam e w ord t gedacht aan: a. 
E em shaven en  DSM -vestiging; b . D e 
Ruim telijke O rdening; c. W elzijnsbeleid 
(w.o. subsidie).
Een d rie ta l n o ta ’s zal h ie rvoo r w orden  o p 
gesteld, te r  behandeling  op  de o ch tendver
gadering, w aa rn a  in  d e  m iddagvergadering 
aan  de aanw ezige leden  een  u itsp raak  w o rd t 
gevraagd. H e t congres is voora l gerich t op 
de regionale po litiek  van  h e t CD A . D e lan 
delijke ontw ikkeling  w o rd t door een  lan d e
lijk C D A -m an toegelicht.
D e voortgaande groei via de federa tie  naar 
één  partij - m e t als basis de onlangs landelij k 
goedgekeurde S ta tu ten  - heeft to tgevo lg  d at 
A RP-CHU  en  KVP, zeker provinciaal, 
steeds m eer ak tiv ite iten  en  bevoegdheden  
zal overd ragen  aan  h e t CD A . T er v o o rb e 

reiding v a n  ak tiv ite iten  voor de  eerstvo l
gende verk iezingen  (w elke dan  ook) is thans 
overgegaan  to t vorm ing van  een  p erm anen t 
cam pagne team .
Er is e en  groeiende behoefte  a an  een  eigen 
CD A -huis; de  toenem ende belangstelling 
voor h e t CD A  G roningen  - één  van  de p ro 
vincies die in de  ontw ikkeling steeds voorop  
heeft gelopen  en  nog lo o p t - is v an  d ien  aard , 
dat een  perm an en t b u reau  w elke dagelijks 
geopend  en  voor iedereen  steeds b ere ikbaar 
is, noodzakelijk  w ordt. H et sek re tariaa t 
houd t zich thans n ie t alleen  bezig  m e t o rga
nisatorische zak en  m aar w ord t m eer en 
m eer d o o r belangstellenden  b enaderd  om 
tren t aUe facetten  van  onze  m aatschappij en 
de p rob lem en  die hierbij on tstaan ; door 
zelfs slechts als wegwij ze r te fungeren  blij k t 
een  g roo t deel d e r m ensen  al te  zijn geho l
pen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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VERBETERING VAN WONINGEN EN VAN DE
WOONOMGEVING door: prof. dr. ir. H. G. van Beusekom
Het verbeteren van bestaande woningen, 
thans veelal aangeduid als rehabilitatie, is 
geen begrip van de laatste jaren. De eerste 
pubUcatie, waarin de verbetering van be
staande woningen tot een punt van practi- 
sche woningpolitiek is gemaakt, is het ver
slag van de hoofdinspecteur voor de volks
huisvesting over het jaar 1938. •
D it verslag verm eld t h e t to t stand kom en 
van  een  regeling, die h e t m ogelijk m aakte , 
geldelijke steun u it de openbare kassen te  
verlenen  vo o r de verbe tering  van  w on in 
gen. D eze  regeling vond  h aa r oorsprong in 
het on tstaan  - in h e t b ijzonder in de gro tere  
gem een ten  - van  g roepen  w oningen, die ten  
gevolge van  m inder gunstige ligging, v ero u 
derde indeling en  h e t on tb reken  van  m o
dern  com fort, in steeds g ro ter aan ta l k w a
m en leeg te  staan. Ten gevolge van  he t ru im e 
aanbod  van  geriefelijke n ieuw e w oningen 
tegen lage prijs vonden  deze w oningen geen 
huurders m eer. D ergelijke „ongew ilde” 
w oningen zoals zij to en  w erden  genoem d, 
tro f m en  zow el in de lagere  als in de hogere 
huurklassen aan.

ACHTER DE RUG
In 1938 hadden  wij ju is t een  ernstige crisis
periode ach ter de rug. Er w as een  m om ent 
gew eest, w aarop  ons land  een  half miljoen 
w erklozen  telde. D e toeninalige regering 
had  daarvoo r geen  andere  oplossing dan  
„aanpassen” . D it be tekende, da t h e t 
kosten- en  loonpeil steeds v erde r w erd  g e 
drukt. In 1934 bouw de m en een  a rbe ider
swoning voor dezelfde prijs als in 1914. 
Feitelijk kon  ieder n ieuw  w oningcom plex 
voor een  lagere prijs w orden  gebouw d dan 
he t voorafgaande. D aardoo r gingen n ieuw 
gebouw de w oningen v lo t van  de hand  en 
w erden  oudere en  verouderde  w oningen 
onverhuurbaar. H et is vooral m et he t oog op 
dit aspect, dat de overheid  zich de vraag 
stelde, o f h e t w ellicht m ogelijk zou zijn, 
deze o u d ere  w oningen do o r verbe tering  
w eer vo o r bew oning geschikt te  m aken. O p 
deze w ijze zou  h e t w ellicht m ogelijk zijn, 
voor de  laagst be taa lde  g roepen  en  de steun- 
trekkenden  w oningen van  zeer lage huur te 
leveren.
N a lang overleg verscheen  op 23 juni 1938 
een circulaire, d ie  de m ogelijkheid opende, 
m et behulp  van bijdragen uit de openbare 
kassen w oningen, die hoew el n ie t voor on- 
bew oonbaarverk laring  in  aanm erking k o 
m ende, n ie t m eer in trek  zijn, m e t m eer 
succes in de w on ingm ark t te  brengen. H et 
w erd n iet ju ist geacht, te r  tegem oetkom ing 
aan de vraag  naa r w oningen m e t zeer lage 
huren n ieuw e w oningen te bouw en en  d aa r
voor even tueel nog een b ijdrage in de hum  
te verlenen, indien m et betrekkelijk  geringe 
offers he t bestaande w oningbezit in die b e 
hoefte  zou  kunnen  voorzien .

KERN
Z eer zeker z it h ierin  een  k ern  van  w aarheid . 
H et w as ech te r n ie t nodig gew eest, d a t de 
ja ren  dertig  als zu lke zw arte  bladzijden in 
onze sociale geschiedenis staan  genoteerd . 
Im m ers de sterke daling van  de bouw kosten  
had  gebruikt kunnen  w orden  om  op g ro te  
schaal k ro tten  af te  b rek en  en  door n ieuw e 
w oningen te  vervangen. N ooit hadden  wij 
zo goedkoop  van  onze  k ro tten  af kunnen  
kom en. H e t m ocht ech ter n ie t gebeuren. Ik

herinner mij, d a t in  een  com m issie
vergadering een  p lan  te tafel kw am  van  de 
gem eente E m m en voor de  bouw  v an  een  
com plex eenvoudige w oningen, w aarvan  
m en do o r gro te  soberheid  de h u u r to t een  
rijksdaalder p e r w eek  had  w eten  te  b ep e r
ken. M edew erking w erd  ech ter op finan
ciële g ronden  gew eigerd, om dat h e t n ie t 
zeker w erd  geacht, da t in de toekom st in  de 
gem eente Em m en steeds een  vo ldoend  aan 
tal gegadigden aanw ezig  zou  zijn, die een  
dergelijke hu u r zouden  kunnen  betalen .

HOOP
Intussen had  ook  N ederland  in  1937 gede
valueerd. D aarm ede w as de hoop  gerezen  
op een  econom ische opbloei en  een  verm in
dering van  de w erkloosheid. Z odoende 
heerste e r  in  1938 een  zekere  optim istische 
stemming. V andaar d a t m en bij h e t o n tw er
pen van  een  bijdragenregeling voor w o
ningverbetering w at m eer durfde dan  v o o r
heen.
M et de in 1938 u itgevaardigde regeling 
hoopte  m en  - althans vo o r een deel - datgene 
te bereiken, w aarvoo r m en eertijds geheel 
op de nieuw bouw  w as aangew ezen, n.1. v e r
ruim ing van  de voorraad  w oningen m et lage 
huur. V an deze  hoge verw achting is ech ter 
weinig te rech t gekom en. .
Toen de  regeling in  w erk ing 'w as getreden , 
w ilden de gro te  gem eenten, vo o r w elke zij 
in de  eerste  plaats bedoeld  w as - im m ers 
daar vond  m en  de hoge percentages onge
w ilde w oningen - ee rst een  gem eentelijke 
u itvoeringsverordening vaststellen.. D it 
le idde ech te r to t een  aanzien lijk  tijdverlies. 
H et einde was, d a t in  1938 n ie t m eer dan 
ƒ  60.000,- aan  verbeteringsprem ies w as 
toegezegd, vrijw el u itslu itend aan  kleine 
gem eenten, d ie m inder bezw aren  hadden, 
doch gretig  de gelegenheid aangrepen  om  
m et een klein offer van  de gem eente  zelf een 
aan tal w oningen te  verbeteren .

BETER
In 1939 ging h e t beter. In d a t ja a r  w erd  
prem ie toegezegd voor de verbe tering  van  
2940 w oningen to t een  to taa l v an  ru im  
ƒ  337.000,-. D it w as ech te r h e t jaar, w aarin  
Europa oorlogsterrein  w erd . H oew el ons 
land nog bu iten  h e t conflict bleef, deden  de 
gevolgen van  de oorlog zich voelen  in een 
sterke stijging van  de bouw kosten . Erger 
w erd  het, to en  ook  ons land in 1940 in  de 
oorlog w erd  be trokken . D e bouw  vo ltrok  
zich steeds m oeilijker om  tenslo tte  in 
1942-1943 d o o ree n  algem een bouw verbod  
geheel to t stilstand te  w orden  gebracht.
In to taal w erden  in de  periode 1938-1943 
bijdragen toegezegd  vo o r de  verbetering  
van rond  6000 w oningen to t een  to taa l van  
ƒ  955.000,-; da t is gem iddeld ƒ  160,- per 
woning.

SLECHTER
N a h e t beëindigen van  de tw eede w ere ld 
oorlog w as de toestand  van  de w oningvoor- 
ziening aanm erkelijk  slech ter dan  na de  oo r
log van  1914-1918. O ok in 1918 w as een 
w oningtekort aanw ezig, de om vang w as 
echter van  dien aard , dat reeds in  1923, dus 
vijf ja a r  na de oorlog he t verlenen  van  wo- 
ningw etbijdragen en  van  bouw prem ies aan  
particulieren kon  w orden  stopgezet. Thans 
is het 1975 en  zijn  na de tw eede w ereldoor-

Naar een 40-urige werkweek
(van een medewerker)

De ministers van sociale zaken van de Euro
pese gemeenschappen hebben in Luxem
burg geaccepteerd dat in nauwere samen
werking met de werkgevers uiterlijk op 31 
december 1978, of zoveel eerder als eco
nomisch mogelijk is, in geheel Europa de 
40-urige werkweek zal zijn ingevoerd. 
Alle werknemers moeten tegen die tijd ook 
vier weken betaalde vakantie per jaar heb
ben. De sociale raad accepteerde een aan
beveling, maar deze heeft overigens geen 
dwingende juridische kracht,
D uitsland, he t V erenigd K oninkrijk  en  Ita 
lië, aldus w oordvoerders in Luxem burg, 
voelden er n ie t veel voor zich vast te  leggen 
op een  datum  vo o r invoering van de 40- 
urige w erkw eek  en  de vier w eken  vakantie . 
H un redenering  w as da t de huidige econo
mische situatie he t n iet to e laa t nu al b e 
paalde verplichtingen aan  te gaan. U iteinde
lijk w erd  m en  h e t ech te r toch eens over de 
datum  v a n 3 1  decem ber 1978, zij h e t da't de 
Italiaanse delegatie in de R aad zich van 
stem m ing onthield.

In de m eeste  lidstaten  hee ft overigens he t 
m erendeel van  de w erknem ers al een  40- 
urige to t een  42-urige w erkw eek  (geregeld 
bij collectieve arbeidsovereenkom st). 
Slechts een  k le in  percen tage h ee ft geen 
CAO (inD uitslandbij voorbeeld  15 procent) 
en  m o e t h e t dus hebben  van  hetgeen  in de 
nationale w etgeving is vastgelegd. Blijkens 
h e t laatste „sociaal jaarverslag” van  de G e 
m eenschap voo rz ie t de w e t in  N ederland, 
Duitsland, Italië en  Ierland in een  bij de  w et 
vastgelegde w erkw eek  van  m axim aal 48 
uur. D e Belgische w etgeving voo rz ie t in 45 
uur w erken  p e r w eek.

O ok de vakantieregelingen van  de  w erk 
nem ers in de  EG -hdstaten  gaan  vaak  v erde r 
dan bij w et is vastgesteld. In N ederland  is he t 
gem iddeld 19 to t2 1  w erkdagen. In de p ra k 
tijk krijgen de m eeste  w erknem ers in  de 
G em eenschap ech te r 21 to t 23 w erkdagen  
vakantie p e r  jaar. D enem arken , F rankrijk  
en L uxem burg gaan  to t nu  to e  h e t v erst bij 
het regelen van  vakanties. In deze landen  
schrijft de w e t 24 w erkdagen  vakan tie  per 
jaar voor.

log dertig jaren verstreken  en  nog altijd  
bestaa t in ta l van  gem een ten  een  ernstig 
w oningtekort. B ovendien  b lijven  de b o u w 
kosten  ja a r  op ja a r  stijgen en  w o rd t h e t 
steeds m oeilijker, w oningen m et „be taa lb a
re ” h u ren  te  bouw en. O ndanks de ru im e 
w oningproductie, die wij de laats te  ja ren  
hebben  to t stand  gebracht, v o ltrek t zich de 
strijd tegen  h e t w on ing teko rt slechts uitersl 
lahgfiaam.
M et de toestand  van  de  bestaande w oning
voorraad  is h e t nauw elijks beter. In 1924 
schatte de hoofd inspecteur h e t aan ta l b e 
w oonde slechte w oningen op 60.000 of vier 
procent van  de voorraad .
In een  n o ta  van  m in ister Schut schatte deze 
h et aan ta l n ie t m eer v o o r verbe tering  in 
aanm erking kom ende w oningen op 1 ja 
nuari 1968 o p 375 .000 , d.i. tien procen t van 
de voorraad . V olgens deze no ta  nam  door 
verw aarlozing en  kw aliteitsverlies h e t aan 
tal k ro tten  toe m et 20 .000  p e r jaar. D oorda t 
per ja a r  n ie t m eer dan  10.000 k ro tten  w er
den opgeruim d, gaan  wij p e r ja a r  10.000 
achteruit.

VRAAG
D it heeft de vraag  doen  rijzen, of he t n iet 
m ogehjk is om  naast h e t opru im en van  een 
zeker aan ta l k ro tten  p e r ja a r  ook  een  aan ta l 
k ro tten  door verbe tering  of rehabilita tie  
w eer in  behoorlijk  bew oonbare  s taa t te  
brengen.
H et bouw en  van  n ieuw e w oningen is duur 
en  w o rd t nog ieder ja a r  duurder. H è t aanko 
pen  van  kro tw on ingen  gevolgd door alge
hele afb raak  en  verw ijdering van  alles w at 
zich in en  op h e t vrijkom ende te rre in  b e 
vindt en  tenslo tte  h e t bouw en van  nieuw e 
w oningen is nog duurder.
V andaar de gedachte om  de bestaande v e r
ouderde bebouw ing n ie t radicaal af te b re 
ken, doch  de  w oningen te  verbe teren . V er
w ach t w erd , d a t d it aanzien lijk  goedkoper 
zou zijn dan  algehele afbraak , gevolgd door 
nieuw bouw . B ovendien  b ehoeven  de b e 
w oners dan  n ie t n aa r een  geheel andere w ijk 
m et een  ander k a rak te r en  een andere 
w oonsfeer te  w orden  verp laatst, doch ku n 
nen  zij in  hun  w oonom geving blijven. V an
daar de  tegenw oordige belangstelling voor 
w at m en  reh ab ih ta tie  o f oo k  w el „v e r
n ieuw bouw ” noem t.
H ierbij kom t nog, d a t als gevolg v an  de 
technische ontw ikkeling  regelm atig v e rb e 
teringen van  h e t w oonpeil ingang beginnen 
te vinden, w elke to t gevolg hebben , d a t de 
oudere w oningen feitelijk  een  ernstige k w a
liteitsverm indering ondergaan. M en denke 
aan  de  cen trale  verw arm ing, die sedert e n 
kele ja re n  algem een  toepassing vindt.

BEGRUPELUK
H et is daarom  begrijpelijk , da t de overheid  
naar h e t m iddel v an  de rehabilita tie  g rijp t 
om  ondanks de  dalende w oningproductie de 
voorraad  b ru ikbare  w oningen te  vergroten . 
H e t g aa t daarbij v oo ra l om  w oningen, g e 
bouw d in een  periode , w aarin  andere n o r
m en golden  vo o r ru im tegebru ik , construc
tie, inrichting en  u itrusting  en  w aarin  de 
m ogelijkheid bestaa t, de  ach te rstand  door 
verbeteringen  op te  heffen.
Z o lezen  wij b. v. in een  no ta  van  7 j uli 1972 
van P ublieke W erken  A m sterdam  over de 
sindsdien in  de public ite it gekom en D ap- 
perbuurt, d a t zelfs in  w ijken, d ie zoals deze  
na 1900 zijn  gebouw d w oontechnische en  
m ilieutechnische gebreken  w orden  aange
troffen, die thans o n aanvaardbaar w orden  
geacht. D eze  geb reken  betro ffen  zow el de 
indeling en  de  constructie v an  de  w oningen 
als h e t ru im tegebru ik  in de w ijk. Een o n d er
zoek  w ees uit, d a t ten  hoogste  één  derde  van  
de  w oningen in de D ap p erstraa t nog v e rb e 
tering w aard  zijn; de overige w aren  m et 
nam e do o r de  te  d ichte bebouw ing n ie t te  
verbeteren .
Intussen zijn  ook  de bew oners actief gew or
den  in  een  in 1971 opgerichte w ijkk ran t en  
een actiegroep „d e  ste rke  a rm ” . D e b ew o 
ners k lagen o v er verkeers- en  p a rk ee rp ro 
blem en, de te  k leine w oningen, de gehorig- 
heid, de onvo ldoende lichttoetreding, over 
he t o n tb reken  van  san ita ir vo o r zover de 
bew oners da t n ie t zelf in  v rije  tijd  en  op 
eigen kosten  heb b en  aangebracht. En toch 
blijkt bij een  an d e re  gelegenheid, dat ieder 
die in de  D ap p erb u u rt w o o n t o f w erk t of 
w inkelt, de  b u u rt gezellig  v ind t en  zich 
daarom  m et hand  en  tand  v erze t tegen de 
verstoring van  h e t v ertrouw de w oonm ilieu, 
die h e t gevolg zou  zijn  van  een  algehele 
vernieuw ing van  de w ijk  of de buurt.
H et g aa t intussen bij deze regeling om  een 
veel ru im er te rre in  dan  bij de regeling van  
1938. V andaar da t m en nu al bezig is, een  
systeem  te  o n tw erpen  om  de te  verb e te ren

w oningen zo billijk m ogelijk  o ver gem een
ten  en  regio’s te  verdelen .

MOEELUK
Een billijke verdeling  is ech ter moeilijk, 
om dat h e t „w ie h e t ee rs t ko m t” principe, 
zow el als een  lo terij n ie t bevred ig t. H e t gaa t 
tenslo tte om  een  zaak  van  g roo t sociaal 
belang. N u m oet m en  ook  w eer n iet denken, 
dat .h e t m ogelijk zou  zijn, aUe w oningen, 
w aarvoor een  verbeteringsprem ie beschik
baa r is, op een  dag te  d istribueren  - m is
schien w el 400 .000 stuks - en  daarm ede de 
teruggang in  de bouw ak tiv ite it op te  v an 
gen. T erech t heeft drs. te  H ennepe e r  o n 
langs op gew ezen, d a t volledige com pensa
tie v an  een  daling in de  n ieuw bouw  van  
w oningen do o r vern ieuw bouw  (rehab ilita
tie) onw aarschijnlijk  g ro te  revalidatie- 
p rogram m a’s zou  eisen  en  derhalve n ie t 
reëel is.

M en m oet ook  vooral n ie t denken, da t reh a 
bilitatie van  oude w oningen een  voordelig  
bedrijf zou zijn. O ok vern ieuw bouw  is duur. 
Feitelijk is h ie raan  nog veel te  w einig aan 
dacht geschonken. Thans ech te r beg innen  
de gegevens los te  kom en, D e Stichting 
S tadsverbetering  R o tterdam  heeft een  
proefproject la ten  u itvoeren , nam elijk  de 
verbetering  van  enkele  in 1898 gebouw de 
alkoofw oningen. D e bouw kw aliteit w as 
slecht, h e t bu itenonderhoud  verw aarloosd. 
O pvallend ech te r was, d a t de bew oners te 
vreden  w aren  en  d at zij zelf binnenshuis ta l 
van verbe teringen  hadden  aangebrach t to t 
en m et een  douche.
V oor deze  w oningen heeft m en drie uitvoer- 
ingsniveau’s opgesteld, te  w eten : a. v e r
nieuwing v an  de leidingen, de  keukenin- 
richting en  he t san ita ir m e t behoud  van  de 
plattegrond, b. sloop van  he t gehele b in 
nenw erk, inclusief stucw erk, n ieuw e b in 
nenw anden, kozijnen  en  leidingssystem en;
c. g ro te r opperv lak  en  be te re  indeling door 
sam envoeging w oningen.
H et resu ltaa t w as, da t p lan  c veel te  duur 
werd, zo d a t d it d irec t kon  w orden  ge
schrapt. P lan  a v ertoonde w a t de kosten  
betreft, zo w einig voordee l bij b dat m en ook  
dat heeft la ten  varen , zoda t alleen  b over- 
bleëf. En d it b leek  behoorlijk  duur te zijn. 
Deze proef heeft bevestigd, wat ook reeds 
elders aan het licht was gekomen dat rehabi
litatie van oude woningen een kostbare 
zaak is. Een enigszins ingrijpende verbete
ring is voor een huiseigenaar met beschei
den middelen onbetaalbaar, ondanks de 
rijksbijdrage.
Vandaar dat wij van de vernieuwbouw niet 
te veel moeten verwachten. De vraag is zelfs 
al opgeworpen, of wij de hele vernieuw
bouw of rehabilitatie of renovatie niet beter 
in de lijst van de grote woorden kunnen 
laten staan en voor de oudere woningen 
volstaan met een grote onderhoudsbeurt 
waardoor het gehele aspect van de woning 
vernieuwd wordt. Voorwaarde zou moeten 
zijn, dat de bewoners de laatste jaren het 
binnenwerk redelijk hebben onderhouden 
en zelfs verbeterd. Verwacht mag worden, 
dat bij eenrijkssubsidie voor het buitenwerk 
de bewoners aangemoedigd zullen worden 
om voor het binnenwerk het hunne te doen. 
Van een dergelijke prikkel voor het eigen 
initiatief zou wellicht meer te verwachten 
zijn dan van 400.000 rehabilitatiepremies.

Hilversum H. G. van  Beusekom .

Twee miljoen 

voor wegenbouw 
in Ethiopië
N ederland heeft aan  de Stichting T e r r e  
des H om m es een b ed rag  van 2 m iljoen 
gulden b esch ik b aa r ges te ld  voor de u it
voering van een w egenbouw project in E th i
opië. Met d it p ro jec t w erd aanvankelijk  
begonnen door de a r ts e n  d ie T e r r e  des 
Hom m es in het k ad e r van de h u lpver
lening onder de d ro o g te -s la ch to ffe rs  in 
dit land had uitgezonden.
De aanleg van de ongeveer 240 k ilo m ete r 
v erh a rd e  weg die m et nam e het L a ss a -  
d is tr ic t in de p rov incie  'Wollo on tslu it, 
vindt nu p laa ts  onder leid ing van twee 
N ederlandse wegenbouwkundigen, d ie door 
de Stichting N ederlandse V rijw illig e rs  aan 
T e r re  des Hom m es zijn  u itgeleend. De 
N ederlandse v r ijw ill ig e rs  w erken in E th i
opië m et 2500 p laa tse lijk e  a rb e id sk rach ten  
die h ie rv o o r beloning ontvangen in  de 
vorm  van voedsel.
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Mannes Krooshof blaast 65 jaar zijn „partij” mee
NEEDE -  T er gelegenheid  van  zijn  78- 
jarige verjaardag  en  h e t fe it d a t hij 65 jaa r 
actief hd  w as van  de  m uziekvereniging H al
leluja k reeg  de  alom  b ekende N eedenaar 
M annes K rooshof een  m uzikale serenade 
aangeboden. E en k le ine hu lde  voor een 
groo t m an  in  de  N eedse gem eenschap, 
w an t n ie t alleen  in  de  m uziekw ereld  heeft 
hij zijn  sporen  verd iend .
M annes K rooshof w as en  is een  op en  top 
gem eenschapsm ens. D e afgelopen 50 jaar 
heefThij zich d ru k  gem aak t in  h e t veren i
gingsleven, h e t vakbondsw erk , in de  g e 
m eenteraad , op onderw ijsgebied  en  ga zo 
m aar door. En ondanks zijn 78-jarige leef
tijd schroom t M annes K rooshof n ie t ook  nu 
nog tal van  ak tiv ite iten  te  ontplooien. „Ik 
voel m e  e r  goed  bij, h e t h oud t m e in leven 
en  je  k o m t e r  door o nder de  m ensen” , is 
zijn an tw oord  op de  vraag  w aar hij zijn 
inspiratie op  deze  toch  n ie t jeugdige leeftijd  
vandaan  haalt.
O p 13-jarige leeftijd  k reeg  hij vo o r h e t ee rs t 
een  m uziek instrum en t in  handen. „A lbert 
N iessink zei tegen  m e: Jij m o e t bij de m u
ziek  en  zo  is h e t gekom en” . Hij w erd  alt- 
blazer, ging la te r  o v er op de  bugel en  w eer 
la ter op de  hoem pa, o ftew el de S-bas. Sinds 
enkele ja re n  speelt hij w aldhoorn  om dat de 
zw are S-bas hem  ook  le tte rlijk  te  zw aar is 
gew orden. In h e t o rkest b laast hij zijn  partij 
nog vo lop  m ee en  h e t schenkt hem  veel 
voldoening. „O f h e t nu  klassiek, m odern  of

EEN GELUKW ENS V O O R  
K R O O SH O F

Inderdaad: A l vele tien ta llen  ja ren  
lang s taa t M annes K rooshof op  zijn 
post in  de  C .H .U . A ls raadslid , als 
bestuiu'slid van  de C .H .U . S taten- 
kringvereniging W intersw ijk  en  als 
v o o rz itte r  v an  de C .H .U .- 
kiesvereniging N eede. Een sociaal 
bew ogen  m ens w aa r  m uziek  in  zit! 
D e hem  geb rach te  se renade  w as dan 
ook  vo lkom en verd iend .
K rooshof, oo k  op deze p laats dank  
voor aUes w at je  oo k  vo o r de U nie 
gedaan  h eb t - en  nog doet!

W. A . M atem an

populair is, h e t pas t m e allem aal p rim a en  ik 
heb e r  nog  steeds h e t nodige p lezier in” , 
zegt M annes K rooshof. Hij is dan  ook  n ie t 
van p lan  er b in n en k o rt m ee te  stoppen. „Ik  
ga door zolang ik  e r  p lezier in  heb  en  zolang 
ik  k an  als penningm eester in h e t Chris- 
oud” , zeg t de sym path ieke N eedenaar. In 
op toch ten  op  s traa t loo p t hij n ie t m eer m ee, 
dat is hem  te  vee l gew orden. ,,D e dok te r 
achtte h e t b e te r  daarm ee te  stoppen , dus 
heb ik  d a t g edaan” .

A C TIEF

N iet alleen  de m uziek  heeft hem  in de  afge
lopen 65 ja a r  bezig  gehouden. M annes 
K rooshof w as en  is nog een  gem een
schapsm ens. „ Ik  heb  daadw erkelijk  w illen 
helpen  aan  alles w a t in  h e t algem een belang 
nodig w as en  zo doende kw am  ik  in  allerle i 
instellingen en  veren ig ingen  in  h e t bes tuu r 
te rech t” .
D e h ee r K rooshof w as 16 jaa r lang lid  v an  
de N eedse gem een teraad  voor de P ro te s
tants C hristelijke G roepering, is thans al 
zo’n  tw intig  ja a r  v o o rz itte r  van  de  k iesver
eniging v an  de CH U , w as vele ja re n  v o o r
z itte r van  de  tex tie lbond  U nitas, za t 16 ja a r  
in h e t  christelijk  schoolbestuur en  heeft 
zeer v ee l ja ren  als secretaris v an  de  alge
m ene oranjevereniging d ienst gedaan. O ok 
nu, o p  z ijn  78-jarige leeftijd , schroom t hij 
niet kritische kan tteken ingen  bij zijn  ak tiv i
te iten  en  bij h e t hedendaagse gebeuren  in 
de p o litiek  te  plaatsen . O m  e r enkele te  
noem en: „Ik  sym path iseer n ie t m e t alles 
w at e r  thans gebeu rt. Z o s treeft h e t NVV 
naar een  leefw ijze m e t te  veel s taa tsbe
m oeienis. Als h e t particu lier in itiatief m eer 
im pulsen krijgt, b e tek e n t da t m inder w erk 
loosheid” .
O ver h e t w erken  v an  de N eedse gem een te
raad: „V eel an d ere  gem een ten  kunnen  aan  
N eede een  v o o rbee ld  nem en. M en w erk t 
gezam enlijk  aan  h e t gem eentebelang  en

streeft geen  plu im pjes en  prim eurtjes na. 
O ver d e  jeugd: „D e  hedendaagse  jeu g d  is 
n ie t slechter dan  d ie  in m ijn jeugd jaren  en  
uitzonderingsgevallen  hadden  w e vroege'r 
ook” .

BEZIG

B ehoudens zijn  m uziekak tiv ite iten  en  h et 
voorzitterschap  v an  de  CHU- 
kiesvereniging h ee ft hij v erde r al zijn  a n 
dere baan tjes o v ergedaan  aan  jongeren . 
„Ik  heb  nu  m eer v rije  tijd  en  d aa r gen iet ik  
van” , zeg t hij. D a t b e tek e n t jaarlijkse v a 
kan tiereizen  n aa r  h e t bu iten land  en  dit ja a r  
ook  nog  n aa r h e t  C N V -vakantieoord  in 
D riebergen. „Z olang  ik  d at nog kan  doe ik 
da t en  ik  lee r nog overa l w a t” . W el v ind t hij 
het jam m er da t hij w einig v reem de ta len  
kan  spreken. „M aar ik  red  m e er w el m ee” . 
Thuis is hij steeds d ru k  in zijn tuin, d aa r
naast to e rt hij v o o r  aOerlei ak tiv ite iten  op 
zijn b rom m er d o o r N eede en  om streken . 
O p 13-jarige leeftijd  stap te  hij als loop jon 
gen de  tex tie lfab riek  van  T er W eem e b in 
nen, op  65-jarige leeftijd  ging hij bij tex tie l
fabriek  H olland in Enschede m et pensioen. 
„D at d eze  fab riek  n ie t m eer b es taa t is de 
schuld v an  de groo t-kap ita listen , die enkel 
aan  geld d ach ten” , voeg t hij er aan  toe.

(O vergenom en u it h e t dagblad  „T uban- 
tia” ).

IN MEMORIAM G. JANSEN
G eheel onverw ach t is op 9 jun i 1975 heengegaan  de  heer

G errit Jan sen
op d e  leeftijd  v an  47 jaar.
Jansen, afkom stig u it V riezenveen , w as gedu rende 25 ja a r  een  ech te po lderp ion ier, 
bij de R ijksdienst vo o r de IJsselm eerpolders. D e kiesvereniging te  L elystad  had  in 
Jansen  een  ak tief bestuurslid , die zich vanaf de oprichting heeft ingezet om  te  w erken  
aan  de bestuurlijke organisatie en  de opbouw  v an  onze  vereniging in deze snelgroei
ende stad  op  h e t n ieuw e land.
In m ei b ezo ch t hij, o m dat andere  bestuursleden  w aren  verh inderd , de A lgem ene 
V ergadering van  de  U nie.
O ok  op  kerk eh jk  en  m aatschappelijk  te rre in  w as hij zeer aktief.
Jansen, de  m an  m et de eigen hum or, dook  overa l op w aar hij dach t nodig  te  zijn. 
P lotseling is hij van  ons heengegaan. G od  hee ft zijn  k ind  op Z ijn  tijd thuisgehaald. 
M et w eem oed  m aar ook  m e t dankbaarheid  heb b en  wij m e t hond erd en  anderen  
afscheid v an  hem  genom en. A an  h e t s lo t van  de  rouw d ienst w erd  gezongen:

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij. Heer, blijf mij nabij.

M ogen d eze  w oorden , die vriend  Jansen  u it h e t h a rt gegrepen  w aren , zijn  v rouw  en 
k inderen  to t tro o s t en  bem oediging zijn.

D . H artm ans,
v o o rz itte r  kiesvereniging Lelystad.

CHU wil wet 
op lerarenopleidingen

Bezwaren bij CHU-fractie 
tegen verlenging van de leerplicht
D e christelijk-hlstorische fractie in  de 
T w eede K am er hee ft tijdens h e t kam erde
bat o v er de door de  regering voorgestelde 
verlenging van  de leerp lich t (to t en  m e t he t 
15de jaar) bezw aar aangetekend . „W ij h eb 
ben  g ro te  b ezw aren  tegen  invoering van  de 
volledige leerp lich t voor 15-jarigen op d it 
m om ent. Wij kunnen  m et de invoering op 
een la ter tijdstip w el akkoo rd  gaan” , aldus 
drs. G . v an  L eijenhorst (CHU) tijdens de 
behandeling  van  h e t voorstel enkele dagen 
voordat h e t zom erreces een aanvang  nam . 
M om enteel m o e t geconsta teerd  w orden , 
dat de  m aatregel to t verlenging van  de leer- 
phcht te  onverw achts is gekom en, zei drs. 
Van L eijenhorst. ,,D at is rnet nam e h e t geval 
voor de b e tro k k en  leerlingen. Zij hebben  in 
een vrij laa t stad ium  te  ho ren  gekregen, dat 
ze nog  een  ja a r  m oe ten  schoolblijven. En 
ju ist m et deze  groep  leerlingen, d ie m oeilijk  
en  ongaarne onderw ijs ondervangen , m oet 
zorgvuldig w orden  om gesprongen” .
Drs. V an L eijenhorst w ees er op, da t he t 
enige voorbereid ingstijd  en  zorg kost deze 
jongeren  te  la ten  w ennen  aan  de  gedachte 
dat ze  nog  v erd e r m oeten  leren . B ovendien 
m oeten  ze  m aar rad en  n aar h e t program m a, 
w aarm ee ze bij h e t lager beroepsonderw ijs 
w orden  opgevangen.
V oorts is volgens drs. V an L eijenhorst de 
m aatregel m oeilijk  te  verw erken  bij h e t la 
ger beroepsonderw ijs. „D it onderw ijs o n t
w ikkelt zich in  een  tegenovergeste lde rich
ting. H e t p ak k e t algem een-vorm ende v ak 
ken is toegenom en, de prak tische vorm ing 
krijgt re la tief m inder aandacht, en  de desbe
treffende 15-jarigen belanden  in eenschool- 
type, d a t zich  ee rd e r v an  h en  afw end t dan  
dat h e t  zich  n aa r  hen  to e k ee rt” .

De C H U -fractie k eu rt de m aatregel van  m i
nister V an K em enade om  de leerp lich t p e r  1 
augustus 1975 te  verlengen , te  ste rkste  af, 
aldusdrs. V an L eijenhorst. „D e m aatregel is 
slecht vo o r de desbetreffende leerlingen, 
slecht vo o r he t lager beroepsonderw ijs en  
daarom  slecht v o o r he t gehele onderw ijs” . 
H et zou  volgens de  christelijk-hlstorische 
w oordvoerder b e te r  gew eest zijn als ee rst 
eens Was onderz ich t o f op onderw ijskun
dige g ronden  n ie t de  v o o rkeu r m oet w orden  
gegeven aan  lee rrech t b oven  leerplicht.

H. L.

Ontvangen publikaties
„W ie he lp t w ie?” , v raagbaak  op he t 
te rre in  v an  d e  gezondheidszorg , u it
g av e  v a n  h e t P rinses B eatrixfonds, 
B ezuidenhoutsew eg  229, D en  H aag, 
giro 700 .000 ; prijs ƒ  4 , - .

D eze nu ttige  u itgave beleefde  een  tw eede 
druk. Zij is bestem d vo o r huisartsen , ta l van  
groepen  v an  m edische specialisten, w ijk 
verpleegsters, m aatschappelijk  w erkers en  
vele andere, die op h e t ru im e te rre in  van  de 
volksgezondheid  w erkzaam  zijn. H et 
boekje b eo o g t te  zoeken  n aa r de ju is te  in 
form atie, h e t ju is te  adres of h e t ju iste ver- 
w ijsadres vo o r gegevens b innen  h e t gebied 
van  vo lksgezondheid , van  gezondheids
zorg.
D e gedach te  ach te r h e t b oek je  is te  verm ij
den d a t p a tiën ten  en  andere  hu lpbehoeven 
den van  h e t kastje n aa r de m uur gestuurd  
w orden.

H.L.

Drs. G. van  L eijenhorst, deonderw ijsspecia- 
hst v an  d e  CHU-fractie. in  de  T w eede K a
m er, h ee ft k o r t v o o r h e t begin  van  h e t zo 
m erreces van  de  kam er, bij m inister V an 
K em enade aangedrongen  op de to ts tan d 
kom ing v an  een  w e t op de lera renop le id in 
gen.
D at pleidooi kw am  tijdens een  deba t o v er de 
kostenbeschikking, w elke de  bew indsm an 
m aak te  m e t be trekk ing  to t de n ieuw e le ra 
renopleidingen. D eze  beschikking, een  k o 
ninklijk besluit, rege lt de w ijze w aarop  deze 
opleid ingen in  aanm erk ing  kunnen  kom en 
voor overheidsfinanciering . Een koninklijk  
beslu it ko m t to t stand , zonder d a t he t p a r
lem ent gehoord  is.
Een van  de  argum en ten  vo o r h e t m aken  van  
een beschikking w as, d a t de opleid ingen nog 
experim enteel zijn.
V olgens drs. V an L eijenhorst is v an  een

experim enteel k a ra k te r  bij de n ieuw e le ra 
renopleid ingen nauw elijks sp rake m eer. 
„Wij ach ten  h e t v an  belang, m ede m e t he t 
oog op  h e t nog lang uitb lijven van  een  w et 
op h e t hoger onderw ijs, om  zo spoedig m o 
gelijk te  kom en m et een  w et op de le ra re n 
opleidingen. D eze  w e t d ien t zich v oo rs
hands te  b ep e rk en  to t de dagopleidingen. 
D at zou  dan  een  so o rt noodw et kunnen  zijn, 
die zich even tueel la te r  laa t invoegen  in een 
ru im er w etteh jk  kader. D e bekostigingsbe- 
schikking k an a l e en b ee tjem o d e l staan  voor 
de n ieuw e w e t” , aldus de CH U - 
w oordvoerder. Hij vond , da t bij een  w et de 
T w eede K am er h e t geheel b e te r  kan  con tro 
leren. „E r kan  dan  o o k g ep ra a t w orden  over 
zaken, d ie hoew el belangrijk , thans nog a l
leen  des m inisters zijn” .

H. L.

Er is in  de  K am er w el eens k ritiek  geu it op 
h e t ind ienen  van  veel m oties. Z ee r te rech t. 
Een p aa r j aa r geleden  heeft de h eer Schakel, 
voo rz itte r van  de vaste  Com m issie van  V er
kee r en  W aterstaa t, d aa r nog eens op gew e
zen. O p da t m om en t w aren  er m eer dan 
tw intig m oties ingediend bij de behandeling  
van de  begroting  van  V erkeer en  W a te r
staat.
Z o’nm o tie reg en is  w el eenbew ijs d a t er veel 
onbehagen  is.
D it kw am  ook to t  uiting  bij de openbare  
com m issievergadering van  de vaste  C om 
missie van  L andbouw . E r w erden  zes m oties 
ingediend. V ier C D A -m oties, één  van  de 
W D  en één  v an  de  PvdA.
G ezien  de  inhoud, de vele  w ensen  die naa r 
v o ren  kw am en w as h e t duidelijk  da t de 
m inister h ie r een  eerisgezinde K am er 
tegenover zich had. Een duidelijke opste l
ling d ie  verheugend  genoem d kan  w orden.

D U ID ELIJK  II

H et indienen van  een  m otie in een  openbare 
com m issievergadering im pliceert nog n ie t 
dat daarm ee de gevoelens van  de K am er 
geheel v erto lk t zijn.
D e leden  van  een  vaste  com m issie kunnen  
enigszins bedrijfsb lind  zijn. H e t kan  vo o r
kom en  d a t bij een  b red e  afw eging van  b e 
langen de  K am er bij stem m ing deze m oties 
n iet w il steunen.
In d it geval k regen  5 van  de 6 m oties g ro te  
steun in de  K am er. D at b leek  heel duidelijk. 
Vijf aangenom en moties! D a t m oet ind ruk  
m aken  op de reg e rin g ! Ju is t op d it m om ent. 
En m och t de m in ister-presiden t w eer den 
k en  aan  z ijn  trad itio n e le  w andeling  n aa r  de 
pru llem and dan  za l hij op n ie t mis te  v e r

stane w ijze - na  h e t reces - aan  de vas te  w il 
van  d e  K am er h e rin n e rd  w orden.

D U ID ELIJK  III

O pm erkelijk  zijn de  verschillen over de  b e 
oordeling v an  de  landbouw prob lem en  m et 
verleden  jaar. Bij h e t b ekende ju n i-debat 
stond de CH U  alleen. O ok de VVD w as toen  
iets aa rze lend  in h aa r opstelling.
In augustus 1974 begonnen  de andere  po li
tieke partijen  te  begrijpen  d at e r  w at aan  de 
hand  w as m et de inkom ensontw ikkeling  in 
de land- en tu inbouw .
N u in juni 1975 is e r  sprake van  een  eens
gezinde CDA. V ier aangenom en m oties uit 
deze kring m oe ten  de ons b ev riende 
bew indslieden ze e r  to t nadenken  stem m en. 
G elukkig k u nnen  w e constateren  da t de 
aanhoudende aan d ach t vanu it de C H U  re 
su ltaa t heeft gehad.

O N D U ID ELIJK

N iet aUes is ech te r duidelijk. H et z ic h ,,p ro 
g ressief ’ noem ende deel van  de K am er ziet 
het nog  n ie t zitten . N eem t geen duidelijke 
standpun ten  in. S p reek t w el over lange te r 
m ijn m aatregelen  m aar vergeet de v raag 
stukken  op korte  term ijn.
D e gevoerde  landbouw politiek  m e t aanvu l
lende toeslagen is geen  ind rukw ekkend  b e 
leid. B epaald  niet!
D eze  m aatregelen  zijn tijdelijke m aatreg e
len. M aar w el een  noodzakelijke m edicijn. 
D e C H U  - de C D A  - laa t e r  geen m isverstand 
over bestaan  d a t de prijs u it de m ark t m oet 
kom en. H et systeem  van  inkom enstoesla
gen, p rogressief standpun t, m ag n ie t he t 
fundam ent van  de landbouw politiek  zijn. 
D e beide  pijlers in de landbouw politiek , nl. 
het prijs- en structuurbeleid , m oe ten  zw are 
aandach t houden.
Is d a t n ie t vo ldoende - ru im  20%  in de 
landbouw  zit b en ed en  he t m inim um  inko 
m en - dan  m oe ten  ju is t voor sec to ren  die 
m oeilijk z itten  aanvu llende m aatregelen  
nodig zijn.
D a t zeg t d e  K am er, m inus progressief.

T eun  Tolm an
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BESPREKING A A N  DE BASIS

H et dagelijks bestuur van  he t C D A  heeft 
reeds g ro te  w aardering  u itgesproken over 
de do o r de  institu ten  gepresen teerde b ro 
chure, die als een  u ite rst w aardevoU e bij
drage aan  de po litieke profilering van  he t 
CDA w ord t gezien. N aar h e t oo rdee l van

het dagehjks bes tu u r verd ien t h e t aanbeve
ling de  no ta  aan  de  basis van  h e t CD X  te  
la ten  behandelen .
D it voornem en  ste llen  wij b ijzonder op 
prijs. W ant in de no ta  ‘P lichten  en  perspec
tieven* hebben  wij een  poging gedaan  om  
hen  behulpzaam  te  zijn, die zich wiUen be- 
zirm en op de  taken  w aar de m ens en  de 
sam enleving vo o r s ta an . D aarbij is getrach t 
een  denkrichting aan  te  duiden, die een  
eigentijds an tw oord  geeft op de  uitdaging 
van  h e t Evangehe.
W e zijn  e r  ons ten  volle van  b ew ust da t we 
er m et deze  no ta  nog  n ie t zijn. H e t is een  
begin; op  vele  pun ten  zullen  de on tw ik 
kelde gedachten  nog  n ad e r  m oeten  w orden  
uitgew erkt. C oncretiseringen m oe ten  w or
den  aangebracht. Com m issies - w erkzaam  
op deelterre inen  van  h e t beleid  - zijn  daa r 
m ee doende; n ieuw e com m issies w orden  
ingesteld; e r  zullen  rap p o rten  verschijnen, 
w aarin  o n z e  visie op m ens en  m aatschappij 
nader w o rd t u itgew erk t en  om schreven. Er 
is nog vo lop  w erk , wij zijn ons d aa rvan  
bew ust. W e d oen  da t graag, vo l goede 
m oed en  eensgezind.

RELATIE M ET PERM ANENTE 
PROGRAM  ADVIES COM M ISSIE

M et ‘P hchten  en  perspectieven ' hebben  w e 
ook  de  PPA C  - een  belangrijke com missie 
van h e t CD A  - behulpzaam  w illen zijn  bij

het pogen  om  een  aan ta l sleutelkw esties i n . 
onze sam enleving, doorzichtig  te  m aken  en  
nader u it te  w erken . D e P erm anen te  P ro 
gram  A dvies Com m issie - w aarv an  h e t se
cre tariaat gevoerd  w o rd t do o r de  d rie w e- 
tenschappehjke institu ten  gezam enlijk  - 
heeft een  d ankbaar gebru ik  gem aak t van 
de hoofdlijnen die in deze profielschets zijn 
aangegeven. M ede op  basis v an  deze 
hoofdlijnen ste lt d e  PPA C  h aa r eerste  ja a r 
lijkse advies op m e t betrekk ing  to t een  aan 
tal onderw erpen  die - n aa r de  m ening van  
de com missie - op k o rte  term ijn  aan  de  orde 
m oeten  kom en. H e t adv ies za l n ie t u itpu t
tend zijn. H e t is geen  verlanghjst v an  alle 
m ogehjke en  onm ogelijke po litieke w en 
sen. G etrach t w o rd t een  aan ta l principiële 
kern them a’s aan  te  geven  en  u it te  diepen. 
Zo Jjopen wij te  kom en  to t  een  zogenaam d

‘voortschrijdend p rogram ', da t kan  d ienen 
als een  w egw ijzer vo o r hen  die veran t- 
w oordehjkheid  dragen  in  de politiek , en 
w aarbij rekening  kan  w orden  gehouden  
m e t de  steeds veran d eren d e  om standighe
den in  o n ze  m aatschappij.
D e  n o ta  ‘P lichten en  perspectieven ' en  he t 
advies d a t de P erm anen te  P rogram  A dvies 
Com missie b in n en k o rt aan  h e t CDA- 
bestuur h o o p t aan  te  b ieden, liggen in ei
kaars verlengde, ze vu llen  e lkaar aan.
W e h open  d a t be ide  docum enten  e r toe  
m ogen bijdragen h e t CD A  m eer en  du ide
lijker gestalte  te  geven.
M ede nam ens m ijn  collega’s van  de 
K uyper- en  L ohm an- stichting.

F rank  A. Bibo, 
d irec teu r C en trum  voor 
S taa tkund ige V orm ing
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actueel
inde
'actua-reeks'
Parlement en politieke 
besluitvorming in Nederland

onder redaktie van prof. dr.
H. Daalder

Eerst geven drie ervaren waar
nemers vanuit een langdurige 
politieke praktijk hun visie op 
de factoren die de rol van het 
parlement in de politieke besluit
vorming in Nederland bepalen 
(mr. W.J. Geertsema, mr. J.J. Vis 
en mr. K. Millenaarl. Vervolgens 
vat prof. Daalder meningen 
samen, die kamerleden en kiezers 
zelf in een serie mondelinge 
enquêtes gaven.
Tté  pagina's, prijs f 18,90

Crisis in de Nederlandse 
politiek

door J. Th.J. van den Berg en 
H .A .A . Molieman

Binnen korte tijd bleek een her
druk van dit boek hoodzakelijk. 
Het beschrijft de crisissituatie, 
waarin het politieke bestel in 
Nederland zich al vanaf halver
wege de jaren zestig bevindt. 
243 pagina's, prijs f 17,50

Gemeentepolitiek in debat

door dr. R .L. Morlan

In deze uitgave komen zaken aan 
de orde die niet alleen in de 
achter ons liggende periode in de 
belangstelling stonden, maar ook 
in de toekomst nog aanleiding 
zullen geven tot debat, zoals de 
benoeming of verkiezing van de 
burgemeester: de samenstelling 
van het college van B en W; de 
samenwerking met naburige 
gemeenten, de provincie en 
Den Haag; het samenvoegen van 
gemeenten, etc.
125 pagina's, prijs f 13,75
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CDA-BESTUUR STEUNDE UNANIEIVI TECHNISCH LIJSTVOORSTEL
door: dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter Tweede Kamerfractie CHU

In het dagelijks bestuur van het CDA zijn 
we het eens geworden over het technisch 
lijstvoorsteL Dat is een stap vooruit. Er is 
nogal wat publiciteit over geweest. Er zijn 
dan ook érg véél mensen, die mij erover 
hebben gebeld.
Met name door leden van de CHU vanuit 
de statenkringen Kampen, Ommen, Delft, 
Dordrecht, Harderwijk, Winterswijk, 
Amersfoort en Ede is dit gebeurd. Erg veei 
trouwe CHU-ers ook, die mij erover heb
ben geschreden. Er is in het CDA-bestuur 
afgesproken (het voorstel gezamenlijk ,en 
ieder voor zich te verdedigen. Omdat we 
het allen met moeite als een aanvaardbaar 
compromis beschouwden. Zeker ook de 
CHU-mensen in het CDA-bestuur vonden 
dat
Op de vele vragen, die mij hebben bereikt 
en natuurlijk daarom ook bij u allen, leden 
van de CHU, leven, wU ik vandaag in de 
Nederlander nadrukkelijk een antwoord 
geven. Velen uit de CHU hebben mij ge
zegd: „Wij zouden zelfstandig als CHU 
toch in elk geval 12 zetels hebben gekre
gen”. „Waarom hebt u nu toch met minder 
genoegen genomen?”
Inderdaad duiden de opiniepeilingen van 
het bureau Veldkamp op een positie voor 
de CHU in die orde van grootte. Aan de 
voorspellingen van dat bureau kennen wij 
inderdaad veruit de grootste waarde toe. 
Zij zijn ook in „de Nederlander” het meest 
aangehaald. Ze benaderen in het verleden 
inderdaad de uitslag van de verkiezingen 
verreweg het meest. En zeker (ook bij ver

lies) voorspelden ze de positie van de CHU 
het meest juist.

OFFERS
Toch zijn we voor de CHU met het huidig 
voorstel akkoord gegaan. Hoewel van de 
zijde van de Unievoorzitter Van Verschuer 
duidelijk is gesteld, dat met dit voorstel 
duidelijk offers van de CHU zijn en worden 
gevraagd. Zijnerzijds is ook gezegd, dat we 
hiermee tot het alleruiterste zijn gegaan. 
Wg waren echter bereid in het belang van 
de zaak zelve die offers te brengen. Daarbij 
willen we ook de conclusies van Woud- 
schoten honoreren. Daarom zijn we niet 
blijven staan op minstens 12 zetels voor de 
CHU, zoals velen mij hebben gesteld dat 
we zouden hebben moeten doen.

ZES ASPECTEN
Wat het huidig technisch lijstvoorstel be
treft moet ik tegen de kritici vanuit de CHU 
op dit voorstel toch wijzen op de volgende 
zes aspecten van dit voorstel, die er voor de 
CHU toch óók aan verbonden zijn:
Ie: de eerste vijftien plaatsen van een 
eventuele CDA-lijst zijn om en om; dat 
betekent bij de eerste vijftien, er vijf voor 
de CHU. De CHU wordt dus binnen het 
CDA in de top van de lijst heel erg nadruk
kelijk gepresenteerd. Dat was iets waar de 
CHU zeer aan hechtte. Iemand die CDA 
kiest, kiest in de top van de lijst ook voor de 
koers van de CHU. En dat betekent voor 
ons natuurlijk dat óók die koers mede in

toekomstig CDA-fractiebeleid mede zal 
moeten worden gehonoreerd.
2e: bij een verhes van tien zetels voor het 
CDA wint de CHU er één; dat is gering. 
3e: bij een verlies van vijf zetels voor het 
CDA wint de CHU er twéé.
4e: bij een winst van de CDA-lijst van één 
zetel wint de CHU er drie; alle winst is dan 
voor de CHU en voor KVP en ARP nog 
steeds verlies.
5e: bij een winst van de CDA-lijst van vier 
zetels wint de CHU er alle vier; KVP en 
ARP spelen dan quitte.
6e: bij een winst van de CDA-lijst van ze
ven zetels wint de CHU er vijf; Dan winnen 
KVP en ARP elk één. Dat alles moet u ook 
beseffen vanuit de CHU als u ons accoord 
beoordeelt. Wij hopen op de laatste uitslag. 
Dat zou een geweldige uitslag voor het 
CDA zijn. En de CHU zou dan toch naar de 
meest geloofwaardige opiniepeilingen 
worden gehonoreerd. ; '

NIETS AF GEDAAN
In de aanvang van dit artikel is gesteld, dat 
de overeenstemming is bereikt over een 
technisch lijstvoorstel. Dit betekent, dat 
niets is afgedaan van de resultaten van de 
conference van Woudschoten.
Die hielden in, dat de voorjaarsvergaderin
gen van de KVP, ARP en CHU tussen 21 
maart en 21 juni 1976 zouden vaststellen of 
de voorwaarden voor één lijst wórden ver
vuld. Ze hielden ook in, dat de najaarsver
gaderingen voor einde september

CDA-kandidatenlijst
In dit nununer van het christelijk- 
historisch weekblad „de Nederlan
der” wordt ruime aandacht besteed 
aan het voorstel van het dagelijks 
bestuur van het CDA over de toede
ling aan KVP, ARP en CHU van de 
plaatsen op een CDA- 
kandidatenlijst bij Tweede- 
Kamerverkiezingen.

Op de voorpagina van dit nummer 
geeft dr. R. J. H. Kruisinga, voorzit
ter van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie en adviserend 
lid van het CDA-bestuur, een nadere 
uiteenzetting van het voorstel. „Een 
nadrukkelijke verdediging”, zo 
noemde dr. Kruisinga zijn artikel.

Elders in „de Nederlander”, op pa
gina 3, een uitvoerige beschrijving 
van het voorstel. Uit die beschrijving 
blijkt welke plaatsen door een Unie
lid op de CDA-kandidatenlijst zullen 
worden ingenomen en hoe steeds de 
verhouding is tussen KVP, ARP en 
CHU.

H. L.

TWEEDE KAMER-FRACTIE CHU VERONTRUST OVER
ONDERWUSSTRUCTUURNOTA

De Centrale Commissie voor On
derwijsoverleg (CCOO) zal worden 
opgeheven. Het ligt in de bedoeling 
van minister Van Kemenade in 
plaats hiervan een Centrale 
Overlegraad in het leven te roepen 
met daarnaast vijf sectorraden.
De minister treedt op als voorzitter 
van de Centrale Overlegraad, 
waarin alle koepels met vijf perso
nen vertegenwoordigd zijn. Voorts 
hebben hierin onder meer zitting 
twee waarnemers namens de Com
missie Onderwijszaken van de Soci
aal Economische Raad.
De Centrale Overlegraad heeft tot 
taak zich bezig te houden met cen
trale vraagstukken op ht gebied van 
het onderwijs. De sectorraden, 
waarin de verschillende organisaties 
per geleding (personeel, bestuur, 
ouders) vertegenwoordigd zijn, rich
ten zich vooral op deelproblemen. 
Verder wordt opgericht een Onder- 
wijsplanbureau (OPB). Dit bureau 
heeft tot taak de kwantitatieve ana
lyse van het onderwijsbeleid te ver

zorgen. Zowel de overheid als de 
onderwijsorganisaties kunnen hier
van gebruik maken.
Dit heeft minister Van Kemenade 
(onderwijs en wetenschappen) in 
een beleidsnota aan de Tweede Ka
mer bekend gemaakt. In deze nota 
„Naar een structuur voor de ont
wikkeling en vernieuwing van het 
primair en secundair onderwijs” 
ontwikkelde de minister een instru
mentarium, waarin overleg, advies, 
verzorging en kwalitatieve en kwan
titatieve analyse systematisch zijn 
uitgebouwd en op elkaar afgestemd. 
„Centraal staat in de nota de eigen, 
specifieke verantwoordelijkheid 
van onderwijsveld aan de ene kant 
en overheid aan de andere kant voor 
een goed verloop van het onderwijs
leerproces. Juist voor de opbouw 
van genoemd instrumentarium dra
gen beide gezamenlijk verantwoor
delijkheid”, aldus minister Van Ke
menade.

H. L.

De CHU-fractie in de Tweede Kamer heeft 
met grote verontrusting kennis genomen 
van de beleidsnota „Naar een structuur 
voor de ontwikkeling en vernieuwing van 
het primair en secundair onderwijs” van 
minister Van Kemenade.
Deze verontrusting betreft zowel de in de 
nota voorgestelde overleg-, advies- en ver
zorgingsstructuur als de consequenties 
daarvan met betrekking tot de vrijheid van 
onderwijs.
Hoewel in het „woord vooraf” van de nota 
gesteld wordt, dat de eigen sp>ecifieke ver
antwoordelijkheid van het onderwijsveld 
centraal staat en ook dat de betrokkene zelf 
vorm kan geven aan het onderwijs, komt 
daarvan in de opzet van de nota maar heel 
weinig terecht, aldus de christelijk- 
historische fractie. „Het onderwijsveld

komt er in een veel te laat stadium aan te 
pas; de betrokkenen mogen eerst meepra
ten nadat de ministeriële beleidsvoorne
mens reeds vrijwel zijn afgerond”. De 
CHU-fractie acht deze gang van zaken vol
strekt in strijd met de huidige opvattingen 
over democratie en niet passend in de 
nieuwere maatschappelijke ontwikkelin
gen op dit gebied.

Samenhangend met het hiervoor ge
noemde zd  het dus duidelijk zijn, dat er 
van een werkelijk overleg tussen de minis
ter en het onderwijsveld moeilijk sprake 
kan zijn. De CHU-fractie verwerpt de in de 
nota gegeven omschrijving van overleg als 
een confrontatie en een uitwisseling van 
standpunten.

Daardoor:
- zal er van een wezenlijke inbreng van de 

betrokkenen, welke bovendien nog op 
een veel te laat tijdstip kan beginnen, 
maar bitter weinig terecht komen

- zullen er binnen het onderwijsveld haar
den van conflicten worden gevormd, die 
niet door de voorgestelde structuren

‘ kuimen worden opgevangen
- zullen de voorgenomen plannen in de 

praktijk moeilijk worden geëffectueerd”, 
aldus heeft de CHU-fractie gezegd in een 
commentaar op de onderwijsstructuur- 
nota.

STERKER
Volgens de CHU-fractie dient het accent 
veel sterker op de scholen te liggen.
„In de nota is er een neergaande lijn van de 
overheid naar de scholen; de opgaande lijn 
van de school naar de overheid wordt 
slechts getolereerd voorzover deze het a 
priori gekozen planningsproces niet stoort. 
Te weinig rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling en verniewingen, die zich op 
grond van onderscheiden maatschappelijke 
en geestelijke invloeden aan de basis vol
trekken. Niet alleen de legitimiteit daarvan 
wordt onvoldoende onderkend, maar wat 
erger is voor de minister zelf: dit concrete 
vitale gebeuren zal diepe bressen* slaan in 
het continue, zich in de tijd ontrollende 
procesmatige plaimingsysteem, ^aarvan 
duidelijk zal worden, dat het net z« m(n de 
ontwikkelingen in onderwijs eti maat
schappij kan beheersen als de müister de 
geschiedenis naar zijn hand kan zétten”.

TELEURGESTELD

De verschillende relatie van de overheid 
tot het openbaar resp. het bijzonder on
derwijs wordt door de minister wel geme
moreerd maar daar blijft het dan ook bij. 
De terzake geleverde fundamentele kritiek 
van de Nederlandse Protestants Christe
lijke Schoolraad en van de Nederlands Ka
tholieke Schoolraad (65 procent van het 
Nederlandse onderwijs vertegenwoordi
gend) op de aan deze beleidsnota vooraf
gaande discussie-nota is volgens de CHU- 
fractie niet ter harte genomen.
Daardoor is met betrekking tot de overleg
structuur de adviesstructuur en de 
va-zorgings-structuur de specifieke ver
antwoordelijkheid van het bijzonder on
derwijs materieel gezien een hoUe frase 
geworden.
„Men zou toch hebben mogen verwachten 
dat de gebeurtenissen rondom de oprich
ting van de Stichting Leerplan Ontwikke
ling en de verschijning van de discussie
nota schoolbegeleidingsdiensten voor de 
minister duidelijke bakens in zee zijn ge
weest”, aldus het commentaar.

BEZWAREN
De CHU-fractie heeft grote bezwaren 
tegen de sterk centralistische opzet van de 
voorgestelde structuren.

vervolg op pagina 2

De Tweede Kamer-fractie van de-CHU is 
ten zeerste teleurgesteld in de resultaten 
van het voorgestelde beleid met betrekking 
tot de vrijheid van onderwijs. Hoewel de 
vrijheid naar richting en ook eenmaal de 
vrijheid naar inrichting en de vrijheid van 
scholenstichting met de mond wordt bele
den, is de uitwerking daarvan in .de nota 
niet of nauwelijks aantoonbaar. •'

VOLGEND NUMMER 
,d)E NEDERLANDER”
OP VRUDAG 22 AUGUSTUS

Het volgend nummer van het chris
telijk-historische weekblad „de Ne- 
deriander” verschijnt op vrijdag 
22 augustus.
In verband met de vakantie tijd be
sloot het bestuur van de stichting 
„Uniepers”, de uitgeefster van het 
weekblad, geen nummers te laten 
uitkomen op de vrijdagen 1 augus
tus, 8 augustus en 15 augustxis aan
staande.
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TWEE REDENEN VOOR EEN KABINETSCRISIS
door: dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter Tweede Kamer-fractie CHU

Drs. Ed. van Thijn, voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA, heeft 
onlangs in een vraaggesprek tijdens de 
Vara-radio-uitzending „In de rooie haan” 
vier punten voor een kabinetscrisis ge
noemd: grondpolitiek, inkomenspolitiek, 
democratisering en de greep van de over
heid op de investeringen. Over deze uit
spraak wil ik drie opmerkingen maken.

Ten eerste; V an Thijn m oet geen  schijn
vertoningen opvoeren . D it soo rt barse  taal 
van de PvdA -fractie h eb b en  w e  al tegen  
minister V an A gt gehoord . W e hebben  he t 
ook over de F-16 gehoord .
H et kab inet m et overg ro te  m eerderheid  
,dCeerpunt-bew indslieden” trek t zich daar 
n ie t veel van  aan  en  de fractie geeft e r  geen 
consequentie aan. M aar dan  m oet je  ook  
niet zo h ard  van  je  a f  p raten .
Ten tw eede: Een inkom ensbeleid! O nze 
vraag: Mag dat zich ook  rich ten  op degenen 
die n ie t in  loondienst zijn, op  de  m idden 
stander, de b oer en  de tu inder, de  gehan
dicapte, de bejaarde, d ie h e t ook  vaak  
onvoorstelbaar slecht hebben?

Ten derde: R egeringspartijen  zijn  n ie t de  ̂
eerstgeroepenen om  o v er kabinetscrisis te 
spreken. O ok oppositiepartijen  m oeten  
daar zuinig m ee zijn. D e C H U  is d a t de 
afgelopen ja ren  ook  zeer b epaald  gew eest. 
N u V an Thijn ten  tij de v an  de  begro tingsbe
sprekingen d it m eende te  m oe ten  d oen  op 
een aantal punten , dan  past onzerzijds een 
reactie.

Van Thijn heeft v ie r red en en  vo o r een  
kabinetscrisis genoem d. Z over zo u  ik  n ie t 
willen gaan. D e p rio rite iten  v an  V an  Thijn 
zijn éénzijdig. O ntw ikkelingshulp  heeft 
ook voor ons prioriteit! M aar h e t m o e t b e 
steed kunnen  w orden . V oor ons m ag géén  
departem ent op  v o o rh an d  w orden  
uitgezonderd. O ok  de  begro ting  v an  D e
fensie m ag n ie t w orden  u itgezonderd  van  
kritische beschouw ing. G één  enkel d ep a r
tem ent m ag w orden  uitgezonderd!
Wij hebben  ook  p rio rite iten  in eigen land. 
D aar zijn g ro te  sociale noden. D a t b e tek en t 
voor ons da t er tegenover w a t V an  Thijn 
juist nu  m een t te m o e ten  ste llen  door ons 
tw ee redenen  vo o r een  kabinetscrisis b e 
paald genoem d m o e ten  w orden .

ONDERSTREPEN
H et lijk t zeker, na w a t V an  Thijn zei, nuttig  
die tw ee ju is t nü nog  eens te  onderstrepen .
1. D e gehandicap ten  en  de  door geld
ontw aarding getroffen  bejaarden . Ik  heb  al 
m éér spoedige invoering v an  w ette lijke  r e 
gelingen vo o r d ie g ro ep en  genoem d.
De denk  aan  de W A O -zelfstandigen en  aan  
de regeling vo o r A O W -genieters m e t 
neveninkom sten. A ls die tw ee regelingen 
e r n iet tijdig kom en  zijn o o k  voor ons die 
regelingen een  kabinetscrisis w aard .
2. U itvoering  van  de voorstellen  v an  de 
moties d ie bij de  d eb a tten  over land- en  
tuinbouw  en  de m iddenstand  zijn  gedaan. 
D at kost een  aan ta l h o n d erd en  müj oenen  
guldens. D ie steun  m o e t e r  kom en. D aar is 
de nood  h e t hoogst. O p de  u itvoering  van  
die m oties zuUen wij m o e ten  staan! E r zijn 
teveel b o eren  en  m iddenstanders d ie een  
inkom en b en ed en  de  ƒ  10.000,- grens h eb 
ben, d ie beneden  h e t m inim um loon m oeten  
leven. Te velen  m o e ten  van  geheel o naan 
vaardbare iiikom ens leven . R ecen te  cijfers 
tonen aan , dat b ijvoorbeeld  m aar liefst 
1642 boerengezinnen  de  eerste  m aanden

van he t ja a r  naa r de  b ijstand  zijn gestuurd. 
D at leed, die e llende m o e t u  zich eens in
denken.

UrrVOEREN!
Wij willen daarom onze moties op dat ge- 
b i^  zien uitgevoerd! De CHU heeft daar 
steeds om gevraagd en we doen dit nu 
weer. De moties die vragen om steun aan 
de land- en tuinbouw en de middenstand 
moeten bij de presentatie van de begroting 
1975 worden uitgevoerd! Hier gaat het om 
de werkelijk zwakste sectoren in de samen
leving. Als dat niet gebeurd is dat een 
kabinetscrisis waard.

V erdere p rio rite iten  w aa r  h e t be le id  d rin 
gend m oet w orden  b ijgestuurd  zijn: ten  
eerste, d a t e r  veel m eer spoed  m o e t w orden  
betrach t m e t de m U ieuw etgeving en  ten  
tw eede, d a t m eer effectieve m aatregelen  
om  de  w erk loosheid  in  de  bouw  te rug  te  
d r ild e n  w orden  genom en.

WERKBEZOEK CHU-TWEEDE-KAMERFRACTIE AAN OVERIJSSEL
B^unstigd door ideaal zomerweer kwam 
de CHU-Tweede-Kamerfractie vrijdag 20 
juni naar Deventer. In het mooie oude 
Stadhuis vond na de ontvangst een bijzon
der prettig gesprek plaats met het voltallig 
CoUege van Burgemeester en Wethouders. 
Burgemeester Bolkestein wees op de on
gunstige ontwikkeling van de werkgele
genheid, de financiering van de voorzie
ningen in het gebied-Colmschate en de ge
zondheidszorg.
De CHU-fractievoorzitter in dé Tweede 
Kamer dr. R. J. H. Kruisinga vond, dat wat 
in Deventer gebeurt ten aanzien van de 
vernieuwbouw in de oude stadswijken de 
helft beter is dan in menige andere gemeen
te. „In het algemeen vinden wij - en dat is 
ook in de Kamer uitgesproken - dat er in de 
gemeenten ongenuanceerd wordt omge
sprongen met kleine samenlevingsverban
den. Dan bedoel ik wijken, straten, maar
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„Telkens is h e t de m inister die zich  p laats t 
op he t knooppun t v an  de  beslissingslijnen. 
Te w ijzen valt voorts op  de archipel van  
adviesorganen w aarm ee de  m inister zich 
omringt.
A^gezien van  de te  g ro te  n ad ruk  die de 
minister leg t op stru c tu ren  zijn  deze  dusda
nig opgebouw d en  in  e lkaa r verw even , da t 
het geheel van  de  „w erkers  in  h e t veld” 
ondoorzichtig w o rd t en  w aarv an  ongetw ij
feld een  afsto tende w erk ing  uitgaat.
Erger nog is, dat struc tu ren  die aan  de basis 
„overzienbaar” lijken, door telkens w ij
dere structuren  dreigen te  w orden  ingekap- 
seld. D aardoor w o rd t de  au tonom ie v an  de 
basis-organisaties ernstig  aangetast en  is 
h e t w eer de top  van  pyram ide, van  w aaru it 
ons gehele N ederlandse onderw ijs w ord t 
bedisseld” , aldus h e t com m entaar van  de 
christelijk-historische T w eede-kam er- 
fractie.

VOORWAARDEN
De fractie van  de C H U  h ech tte  er w aarde 
aan in  he t com m entaar op de  onderw ijs- 
structuurnota te  ste llen  da t zij g aarne wil 
m eew erken aan de ontw ikkeling  en  v e r
nieuw ingen van  ons onderw ijs.
Als voorwaarden stelde zij daarbij wel:
- dat de basis hierbij een veel grotere in- 

breng dient te hebben dan in de nota 
wordt voorgesteld

- dat overleg werkelijk overleg dient te 
zijn in de zin van participatie, zowel met 
betrekking tot de beleidsvoorbereiding 
als de uitwerking daarvan

- dat mitsdien de vrijheid van richting, 
vrijheid van inrichting en de vrijheid van 
scholenstichting in de resultaten van het 
beleid concreet gestalte dienen te krijgen

- dat bij dit aües een zodanig tempo wordt 
gekozen, dat op grond van onder meer

. sociale, psychologische en pedagogische 
overwegingen de rust, de zekerheid, de 
duidelijkheid en de continuïteit van het 
onderwijsproces optimaal worden ge
waarborgd.

Tot zover het christelijk-historisch com 
m entaar op de vlak voor h et begin van  de 
parlem entaire zom ervakan tie  gepresen
teerde structuurnota  prim air en secondair 
onderwijs.

H . L.

ook kleine gezinnen. Die worden maar al te 
gemakkelijk de dupe door vernieuwbouw- 
plannen van een gemeente. In Deventer is 
dit beeld aanzieiüijk gunstiger dan elders' 
het geval is.”
In D even ter w ord t serieus getrach t de 
kleinere levensverbanden  zo  veel m ogelijk 
onaangetast te  la ten , n ie t a lleen  in de b u u r
ten die gerenoveerd  w orden , m aar ook  
w ordt de in sp raakprocedure in  effectieve 
zin gevoerd . D e iiispraak in  deze  gem eente 
houdt n ie t op bij h e t lopen  m e t spandoeken  
door actiegroepen, m aar de b etrokkenen  
kurmen h ier w erkelijk  m eedenken  over de  
toekom st van  hun w oonom geving.
H et college van  B. en  W . drong nog op 
vestiging van  een lerarenople id ing  aan  in  
D eventer. D rs. V an L eijenhorst gaf een  u it
eenzetting van  de  stand  van  zaken . D even
ter heeft al een  belangrijke plaats vo o r h o 
gere beroepsopleid ingen  m aar ook  andere 
steden in  O verijssel hebben  plarm en in  
deze richting. G enoem d w erd en  ZwoUe en 
Enschede. O ok  vele  o u d e  scholen  in  D e
venter zijn  d ringend aan  vern ieuw bouw  
toe, evenals de z iekenhu izen  in  D even ter.

PROVINCIAAL BESTUUR
H et provinciaal bes tu u r van  O verijssel

w achtte de  fractie reeds op  in h e t  n ieuw e 
provinciehuis. N a een  u iteenzetting  van  de 
Com missaris der K oningin en  enkele  gede; 
pu teerden  vond  er e en  w erk lunch  plaats, 
waarbij tussen de  bed rijven  door nog een  
aantal zaken  w erd  aangesneden , zoals ge- 
w estvorm ing, m ilieukw esties, rijksw egen, 
g rensverkeer en  w oningbouw . 
B urgem eester D rijber w as de gastheer in 
h e t Stadhuis van  Zw olle, da t geheel nieuw  
w erd opgezet en  verbouw d, zoda t h e t  g e 
luid van  de bouw ers en  beiers de w oorden  
van de  bu rgervader treffend  illustreerden. 
D e w oningbouw  in Z w olle-zuid  w erd  b e 
sproken evenals ren o v a tie  van  oude stads
gedeelten. ZwoUe w ach t m e t sm art op de 
stichting van  een  P ro testan ts-C hriste lijke 
lerarenopleiding.

In H o tel W ienljes w aren  een  tiental 
gem eentebestuurders u it Z w olle en  naaste 
omgeving aanw ezig  vo o r een  gesprek  m et 
de CHU-fractie.
B urgem eester D ekker v an  H attem  w as de 
w oordvoerder tijdens de gean im eerde dis- 

, cussie m e t de raadsleden  en  gem eentebes
tuurders. Z aken  als w oningbouw , mDieu- 
kwesties, w egenaanleg , bouw vergunn in 
gen enz. w aren  oo k  h ier de hoofdschotel. 
InN ijverdal w as de on tvangst do o r h e t vol-

taUig college van  B urgem eester en  W e t
houders eveneens b ijzonder harte lijk .

ONDER DE LOUPE
In een u itvoerig  gesp rek  w erd en  verschil
lende p laatselijke situaties o n d er de  loupe 
genom en. V estiging v an  een  apo theekhou- 
dende arts  te  H aarle  en  sociale b ijstanduit- 
keringen in deze g em een te  w erden  in  de 
aandacht van  de fractie aanbevolen . 
AUerwege kon  w o rd en  geconsta teerd  da t 
m en h e t b ezoek  v an  de  C H U -fractie op 
prijs stelde, ja  zelfs toeju ichte.
In de avondvergadering  in  h e t H ervorm d 
C entrum  te  N ijverdal sp raken  de  kam erle
den V an der M ei o ver de  huidige m oeilijke 
econom ische situatie en  over de  on tw ikke
lingen rondom  h e t CD A , en  V an Leijen
horst over de n ieuw e con touren-no ta  van  
m inister V an K em enade (deze m inister 
bouw t luchtkastelen). H et kam erlid  Tol
m an bean tw oordde een  aan ta l schriftelijke 
vragen, die na  de inleid ingen v an  de kam er
leden w aren  b iim engekom en.
„Tw ente heeft rech t op  doorgaande v e r
bindingen m et A m sterdam , R o tterdam  en 
Duitsland. G oede  verb ind ingen  zijn  voor 
Overijssel v an  levensbe lang ,” ze i Tolm an.

d. S.

BIJ HET VERTREK VAN DR. A. VEERMAN
door drs. G. van Leyenhorst, lid Tweede Kamer van CHU

Vlak voor de zomervakantie werd bekend 
dat staatssecretaris van onderwijs, dr. An
ten Veerman, het besluit had genomen zijn 
post op de Nieuwe Uitleg te verlaten. 
Reden: dringend medisch advies.
De fractieleider van de ARP in de Tweede 
Kamer, mr. W. Aantjes, onthulde in 
„Nederlandse Gedachten” van 5 julij.1. dat 
de bejegening die de heer Veerman uit zijn 
eigen partij heeft ondervonden bij zijn 
verwisseling van het partijvoorzitterschap 
en fractie-Udmaatschap voor het staats
secretarisschap hem diep geraakt heeft. 
Een en ander zou zijn spankracht geen goed 
gedaan hebben.
Ik b en  ervan  overtu igd  d a t b e id e  beslissin
gen - h e t to e treden  to t h e t kab inet-D en  U yl 
èn h e t beslu it om  n a  tw ee ja a r  w eer te  v e r
trekken  - vo o r hem  m oeilijk  zijn  gew eest. 
Wij zijn destijds n ie t gelukkig gew eest m et 
het feit, d a t christen-dem ocratische 
bew indslieden onder de bekende  v e r
nederende voorw aarden  to t deze regering 
zijn toegetreden .
Los daarvan  w as h e t natuurlijk  n ie t zonder 
betekenis w elke posten  door A RP - en  
K V P-bew indslieden zouden  w o rd en  bezet. 
V eérm an w erd  staatssecretaris van  o n d er
wijs naac t  zijn socialistische collega K lein, 
beiden onder de socialistische m in ister V an 
K em enade. H et is bek en d  d at he t 
onderw ijsbeleid in de eerste  tw ee ja a r  van  
dit kab inet nagenoeg geheel bepaald  en  
ook gepresen teerd  w erd  door V an K em e
nade. D e onder-m inisters zijn s te rk  op de 
achtergrond gebleven (gehouden?). 
Daarbij kom t da t staatssecretaris V eerm an 
belast w erd  m et h e t v o o rtgezet onderw ijs, 
een  sector w aar de m inister zoals d it thans 
is opgebouw d, w einig goede w oorden  voor

over heeft. V andaar o o k  da t h e t categoriale 
voo rtgezet onderw ijs volgens hem  hoog
nodig m o e t w orden  vervangen  do o r h e t re 
gime v an  de  m iddenschool; een  schooltype 
w aarvoor h e t en thousiasm e van  de  m inis
te r d a t v an  de  staatssecretaris op  z ’n  m inst 
steeds heeft overstem d.

WEINIG ARMSLAG
M ede om  d eze  red en  w e rd  aan  laa ts t
genoem de in  feite  m aar w einig arm slag ge
laten. Hij m ocht zich inzetten  vo o r een  deel 
van  h e t fungerend  onderw ijs, he tw elk  u it
eindelijk ech te r vo o r de  sloop bestem d  is. 
V eerm ans verd ienste  ligt m e t nam e op  h et 
te rrein  v an  de  scholenbouw . Hij heeft de 
scholenbouw  - o o k  budg e tta ir gezien  - een  
krachtige s to o t in  de  goede richting gege
ven. M aar o o k  door de o nder zijn  leiding 
aangebrach te system atiek  in  h e t  be le id  la a t 
he t zich aanzien , d a t e r  op d it te rre in  een 
veel g ro tere  duidelijkheid  w o rd t g e 
schapen. H et w as im m ers hoog tijd  gew or
den da t schoolbesturen  en  andere 
b etrokkenen  te rzake  eens w isten  w aar ze 
aan  toe w aren . D e naam  van  V eerm an zal 
ongetw ijfeld aan  deze  noodzakelijk  geb le
ken  vernieuw ing v erbonden  blijven. 
V eerm an verlaa t h e t depa rtem en t op een  
m om ent w aar op d e  con tou ren  v an  h e t 
onderw ijsbeleid van  deze  regering via een 
aanzw ellende stroom  van  n o ta ’s steeds 
duidelijker w orden . Ik zou  m e kunnen  
voorstellen  d a t hij ook  g ro te  m oeite  heeft 
m et h e t beleid  d a t im som m ige van  deze 
no ta ’s w ord t ontw ikkeld . V oor zijn AR- 
opvolger m o e t het, d u n k t mij, stellig n iet 
m inder m oeih jk  zijn  om  onder deze 
om standigheden de stap  n aar h e t staa ts
secretarisschap van  onderw ijs te  w agen. 
V eerm an heeft op  d iverse  te rre in en  - o.a.

op jou rnalistiek  onderw ijs- en  po litiek  ge
bied - zijn  sporen  verd iend . Wij w ensen  
hem  graag  nog  de  gezondheid  en  de  krach t 
toe ont o p  w elke te rre in en  dan  ook  nog 
lange tijd  m e t zijn  g ro te  gaven  v an  hoofd  en  
hart te  m ogen  w oekeren .

V an L eijenhorst.

Prof. cfr. P. A , J , M ,  
S te e n k a m p  
v o o r g e d r a g e n  
a ls  v o o r z i t t e r  C D A
Prof. dr. P. A. J. M. Steeukamp, die tot 
dusverre het voorzitterschap bekleedde 
van het CDA-bestuur ad interim, is voor
gedragen voor het voorzitterschap van 
het Christen-Democratisch Appel (CDA). 
De voordracht geschiedde door het alge
meen bestuur van het CDA.
Het CDA-congres, dat op zaterdag 23 
augustus voor de eerste maal bijeenkomt, 
en wel in het Congresgebouw te Den 
Haag, zal definitief de voorzitter aanwij
zen.
Als o n d erv o o rz itte rs  zijn  voorgedragen: 
m r. J . L. Jan ssen  van Raay, s e c re ta r is  
van de CHU en advocaat te  R o tterdam , en 
d rs . R. Z ijls tra , v ic e -v o o rz itte r  van de 
ARP en de nieuwe b u rg em e es te r  Van 
Sm allingerland (D rachten).

Het algem een bes tu u r van het CDA heeft 
tot s e c r e ta r i s  benoem d m r. J . G. H. 
K rajenbrink , tot voor k o rt w erkzaam  bij 
het w etenschappelijk  cen trum  van de ARP, 
de K uyperstichting , en to t penn ingm eester 
het K V P-T w eede-K am erlid  m evrouw  M. 
H. M. F . G ard en ie rs-B eren d sen .

H. L.
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OPPOSITIE
In  he t advies v an  de  PP  A C  w o rd t de  m oge
lijke oppositiero l v an  de  christen
dem ocraten  nadrukkelijk  onder h e t oog 
gezien. H e t algem een  bestuur hee ft de  stel- 
lingnam e in  d ie  z in  bevestigd  do o r te  stellen 
dat: „ thans geen  u itsp raak  k an  w orden  ge
daan of CD A -fracties al dan  n ie t aan  een 
nieuw e regering  zullen  dee lnem en” .
Bij d ie stellingnam e pas t een  kan tteken ing . 
H et tw eede e lem en t van  h e t adv ies v an  de 
PPA C m et be trekk ing  to t de  al dan  n ie t 
gescheidenheid bij d e  oppositie  v an  de 
christen-dem ocraten, w aar m e t nam e A an- 
^es op is ingegaan la a t ik  h e t h iervo lgende 
bu iten  beschouw ing. M aar op d e  betekenis 
van de  oppositiero l als zodanig  in  h e t p a r
lem ent m een  ik  te  m oe ten  ingaan.
D e christen-dem ocraten  en  de C H U  in het 
b ijzonder heb b en  een  gouvernem ente le , 
dat is een  regeringsgetrouw e trad itie . E r is 
nauw ebjks enige periode  in  de  bestaansge- 
schiedenis v an  de  N ederlandse parlem en
taire dem ocratie, w aarin  de  N ederlandse 
christen-dem ocratische partijen  geen  rege
ringsverantw oordelijkheid  h eb b en  gecCa- 
gen. D e christen-dem ocraten  heb b en  in  die 
zin de afgelopen  deceim ia onschatbare 
diensten aan  de  N ederlandse volkshuis
houding bew ezen . D ie gouvernem en te le  
trad itie  wiUen wij ook  als C H U  b in n en  het 
CDA - v an  w elke federa tie  zij thans deel 
u itm aakt - v d o rtze tten .

door dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie Tweede Kamer

NIET U ITSLU ITEN D

In een  dem ocratie  zijn  ech te r n ie t uitslui
tend regeringspartijen  nodig. E en  goede 
oppositie is even  essentieel v o o r h e t goed 
functioneren v an  een  dem ocratie  als een  
goede regering. D a t is altijd  zo  gew eest. 
H et is w ellicht tem ee r zo, w aar oo k  in  de 
bu itenparlem en taire  actie, zoals wij d ie nu 
kennen, een  te k o rt sch ieten  in zek er op 
zicht v an  on ze  rep resen ta tieve  dem ocratie 
zich m anifesteert. Z o n d er parlem en taire  
oppositie is h e t goed  w erken  v an  een  de
m ocratie n aa r m ijn m ening vo lstrek t on 
denkbaar.
D e oppossitie is n aa r m ijn stellige o vertu i
ging een  w ezenskenm erk  v an  een  op een 
fundam ent v an  vreedzam e m achtsw isse
ling gebaseerde dem ocratie. Z o n d er oppo 

sitie is e e n  dem ocratie  onw erkbaar, s te r
ker, zij is daardoo r onbestaanbaar. M en 
behoeft en  m en  m ag de  oppositie n ie t te 
zoeken.

N O O IT

Wij hebben  als C H U  d a t ook  no o it gedaan. 
O ok in  1972 niet. M aar er zijn  om standig
heden, w aaro n d er m en  b ijvoorbeeld  bij re 
geringsform aties n een  m ag en  som s m oet 
zeggen. D e  program m abasis v an  d it kab i
n e t en  de  zetelverdeling  v an  d it kab inet 
m et nam e tesam en genom en w aren  v o o r de 
CHU aanleid ing d a t n een  u it te  spreken . D e 
U nie ach tte  h ie rm ee geen  basis v o o r reg e
ringsveran tw oordelijkheid  aanw ezig . D e 
oppositiezijde in  d e  K am er is h ie rm ede n u  
h e t deel v an  de  C H U  gew orden .
Een oppositie, d ie  zij d ee lt m e t p artijen  als
o.m. W D ,  D S’70  en  SGP en  GPV . O ok  d a t 
is geen  eenvoudige opgave. Wij trach ten  
hierbij n aa r ee r  en  gew eten  on ze  opdrach t 
te  vervullen. W ij m enen  daarbij aan  onze 
oppositie een  eigen  inhoud  te  geven.
H ét is daarbij n ie t p e r  defin itie  gem akkelij
k e r noch  p e r  defin itie  m oeilijker als po li
tieke groepering  hetzij regerings- hetzij 
oppositie veran tw oordelijkheid  te  dragen. 
N och is h e t zo, d a t in  een  dem ocratie  h e t 
één  p e r defin itie m eer dan  w el m inder 
noodzakelijk  is d an  h e t andere . B eide zijn 
noodzakehjk .

VAN N O D E

En een  kw alita tie f goede regering h ee ft een  
kw alitatief goede oppositie s tr ik t v an  node. 
Wij trach ten  en  wij zullen  b lijven  trach ten  
als CH U  o o k  daa raan  - gelet daarbij op 
onze bu itengem een  m oeilijke positie , v e r
bonden  als wij zijn  m e t KVP en  A R P - ge
stalte te  b lijven  geven . N atuurlijk  zal een  
oppositiepartij zo  nu  en  dan  in  h aa r o p tre 
den falen  zo  goed  als regering en  regerings
partijen  m enseUjk falen  n ie t v reem d  is. 
O ppositie m ogen  w e  n ie t zoeken , m aar w e 
m ogen h aa r o o k  n ie t trach ten  te  on tlopen . 
Toekom stige regeringspartners hebben  er 
ook  in  d it opzich t rech t op te  w eten , w aar 
wij staan. Wij ken n en  ellm nders program .

Wij heb b en  e r o o k  rech t op v an  elkaar als 
politieke p artijen  te  w eten , d a t er om stan 
digheden zich  k unnen  voordoen , w aarop  
m en zich gerechtigd, s te rke r zich verplicht 
m oet ach ten  n ie t anders dan  n een  te  m ogen 
zeggen. O ok  en  zék er op een  aan ta l 
zw aarw egende p un ten  m o e t d a t vo o r p a r
tijen ook  op  levensbeschouw elijke g rond 
slag gelden.
Zow el in  België als D uitsland  als N oorw e
gen heb b en  situaties gekend , w aarin  de 
christen-dem ocraten  regeringspartij soms 
in  aUe d rie  landen  als christen-dem ocraten  
alleen regeerden  en  situaties, w aarin  zij als 
oppositiepartij functioneerden . E r k an  een 
tijd kom en, d a t de  N ederlandse christen
dem ocraten  d ie oppositiero l in  h e t belang 
van  land en  v o lk  n ie t m ogen schuw en.
En ook  die zw are ro l zullen  m o e ten  w illen 
dragen. D a t h e t advies van  h e t A lgem een 
B estuur v an  h e t C D A  dié m ogelijkheid 
thans nadrukkelijk  on d erk en t lijk t v o o r ons 
van  belang.
D aarbij k u n n en  en  m ogen  de  natuurlijke 
bere idheid  en  genegenheid  v an  christen 
dem ocraten  om  m ede regeringsveran t
w oordelijkheid  te  d ragen , n ie t u it h e t oog 
w orden  verloren .

Kruisinga

Noteer vast:
Zaterdag 27 september
Reeds verschillende ja re n  kw am en 
de ab o n n é’s v an  ,,de  N ed erlan d er” 
en  donateu rs van  ons b lad  in  h e t n a 
jaar bij elkaar, te r  besprek ing  van  
ons w eekblad.
O ok d it ja a r  h open  w e  zo ’n  b ijeen 
kom st te  houden  en  w el op  za te r
dagm orgen 27  sep tem ber te  U trecht. 
D e sp rek e r v an  d ie  och tend  en  de 
verdere  agende h open  wij u  tijdig te  
kunnen  m eedelen.
N oteer vas t de  datum  in uw  agenda: 
27  septem ber.

OVEREENSTEMMING
TOEDELING
CDA-KANDIDATENLIJST

VIJF WEKEN 
DE UNIE OP STAP"

H et dagelijks bes tu u r v an  h e t Christen- 
D em ocratisch A ppèl (CD A ) heeft dezer 
dagen overeenstem m ing  b e re ik t over de 
toedeling aan  de  drie partijen  KVP, A RP en 
CHU v an  de  p laa tsen  op  een  CDA- 
kandidatenlijst bij T w eede-K am er- 
verkiezingen.
D it lijstvoorstel, nog  aan  te  vu llen  m et 
voorstellen  inzake  o n d eran d ere  h e t lijst
trekkerschap en  de  opvolgingsprocedure 
zal aan  h e t ^ g e m e e n  bes tuu r van  h e t CD A  
w orden voorgelegd. D aarn a  m o e ten  de be 
voegde o rganen  van  de  d rie  christen
dem ocratische partijen  zich e rover u itsp re
ken.

M om enteel h eb b en  de  Tw eéde- 
K am erfracties v an  KVP, A RP en  C H U  ge
zam enlijk 48 led en  (KVP 27, A R P 14 en  
CHU 7). A ls bij de  Tw eede- 
K am erverkiezingen op  de  CD A -lijst 48 
kandidaten  g ekozen  w orden , zu llen  d aa r
van  26 to t de  KVP beho ren , 13 to t de  ARP 
en 9 to t de  CHU.
D e eerste  v ijftien p laa tsen  op de  CDA -lijst 
zijn om  en  om  v erd ee ld  tussen  KVP, ARP 
en  CHU. D aarna  is er een  ongelijkm atige 
verdeling.

D e verdeling  op  de  kandidaten lijst is als 
volgt:

plaats 1: KVP, plaats 15: CHU, plaats 29: KVP, plaats 43: CHU,
plaats 2: ARP, plaats 16: KVP, plaats 30: ARP, plaats 44: ARP,
plaats 3: CHU, plaats 17: KVP, plaats 31: CHU, plaats 45: KVP,
plaats 4: KVP, plaats 18: KVP, plaats 32: KVP, plaats 46: KVP,
plaats 5: ARP, plaats 19: KVP, plaats 33: KVP, plaats 47; ARP,
plaats 6: CHU, plaats 20: ARP, plaats 34: KVP, plaats 48: KVP,
plaats 7: KVP, plaats 21: KVP, plaats 35: ARP, plaats 49: CHU,
plaats 8: ARP, plaats 22: KVP, plaats 36: KVP, plaats 50: KVP,
plaats 9: CHU, plaats 23: KVP, plaats 37: CHU, plaats 51: ARP,
plaats 10: KVP, plaats 24: ARP, plaats 38: ARP, plaats 52: CHU,
plaats 11- ARP, plaats 25: CHU, plaats 39: KVP, plaats 53: KVP,
plaats 12- CHU, plaats 26: KVP, plaats 40: KVP, plaats 54: ARP,
plaats 13. KVP, plaats 27: KVP, plaats 41. KVP, plaats 55: CHU.
plaats 14: ARP, plaats 28: KVP, plaats 42 ARP,

Bij 15 C D A -T w eede-K am erleden zijn er 
dus 5 KVP, 5 ARP en  5 CH U ; bij 1 6 :6  KVP,
5 ARP en 5 CHU; bij 1 7 :7  KVP, 5 A RP e n 5  
CHU; bij 18: 8 KVP, 5 A RP en  5 CH U ; bij 
1 9 :9  KVP, 5 A RP e n 5 CH U ; bij 2 0 :9  KVP,
6 ARP en  5 CH U ; bij 2 1 :1 0  KVP, 6 ARP en 
5 CHU; bij 2 2 :1 1  KVP, 6 A R P en  5 CH U ; 
bij 2 3 :1 2  KVP, 6 A R P en  5 C H U , b ij.2 4 :12 
KVP, 7 A RP en  5 C H U ; bij 2 5 :1 2  KVP, 7 
ARP en  6 C H U ; bij 2 6 :1 3  KVP, 7 A R P en  6 
CHU; bij 2 7 :1 4  KVP, 7 A RP en  6 CH U ; bij 
2 8 :1 5  KVP, 7 A RP en  6 CH U ; bij 29: 16 
KVP, 7 A RP en  6 CH U ; bij 3 0 :1 6  KVP, 8 
ARP en  6 CH U ; bij 3 1 :1 6  KVP, 8 ARP en  7 
CHU; bij 3 2 :1 7  KVP, 8 A RP en  7 CH U ; bij 
33: 18 KVP, 8 ARP en  7 CH U ; bij 34 : 19 
KVP, 8 A RP en  7 CH U ; bij 3 5 :1 9  KVP, 9 
ARP en  7 C H U ; bij 3 6 :2 0  KVP, 9 ARP en  7 
CHU; bij 3 7 :2 0  KVP, 9 A RP en  8 CH U ; bij

3 8 :2 0  KVP, 10 A R P en  8 C H U ; bij 39 : 21 
KVP, 10 ARP en  8 C H U ; bij 4 0 :2 2  KVP, 10 
ARP en 8 C H U ; bij 41: 23 KVP, 10 A R P en  
8 CHU; bij 4 2 :2 3  KVP, 11 A R P en  8 CHU; 
bij 43: 23 KVP, 11 A R P  en  9 C H U ; bij 44: 
23 KVP, 12 A RP en  9 C H U ; bij 5 4 :2 4  KVP, 
12 ARP en  9 C H U ; bij 4 6 :2 5  KVP, 12 ARP 
en  9 C H U ; bij 47: 25 KVP, 13 A RP en  9 
CHU; bij 48: 26  KVP, 13 A R P  en  9 CH U ; 
bij 4 9 :2 6  KVP, 13 A R P en  10 C H U ; bij 49: 
26 KVP, 13 A RP en  10 C H U ; bij 50: 27 
KVP, 13 A RP en  10  CH U ; bij 51 : 27 KVP, 
14 ARP en  10 C H U ; bij 52 : 27  KVP, 14 
ARP en 11 CH U ; bij 53 : 28  KVP, 14 ARP 
en 11 CH U , bij 54: 28 KVP, 15 A RP en  11 
CHU en bij 55 C D A -plaatsen : 28  KVP, 15 
ARP en  12 CHU.

H. L.
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Z eer ve len  zijn  in  d eze  w ek en  „o p  s tap ” 
gegaan, m iljoenen zijn  m e t v akan tie , du i
zenden  lopen  de  v ierdaagse en  een  hand je
vol w erk t v o o r de  U nie in  h e t k ad e r  v an  de 
ledenw erfactie „M et de  U nie op  s tap ” .

M et als resu ltaa t p e r  K am erkieskring: 
U trech t 25 ; L eiden  19; L eeuw arden  19; 
H aarlem  15; ’s-G ravenhage 13; R o tterdam  
9; D ord rech t 9; ZwoUe 9 ; A rnhem  7 ; N ij
m egen 7; A ssen 7 ; T üburg  4 ; A m sterdam  
4 ;’s-H ertogenbosch 3 ; G ron ingen  3 ; M id
delburg 2; D en  H elder 1. Sub to taa l 156. 
W oonachtig  in  België 1. T o taal 157.

D e kiesvereniging D okkum  is m e t 12 aan 
m eldingen de  to t n u  to e  m eest ak tieve 
deelnem er gew eest, doch  w o rd t op  d e  voet 
gevolgd do o r d ie te  O udew ater m et 11 o p 
gaven. R otterdam -H illigersberg  hee ft e r  6 
plus nog  3 w aarvan  de  naam  nog  opgege
ven  m o e t w o rd en  (na de  vakantie). Indien  
die 3  reeds in h e t resu ltaa t v e rw e rk t w o r
den  k om en  w e dus op  160 nieuw elingen. 
D aarvan  een  verrassend  hoog percentage 
vrouw elijke leden  n.1. ca. 40  procen t.
En nu  m aar w ach ten  w a t de  led en  die u itge
rust v an  hu n  vakan tie  te rugkom en  gaan 
doen. Z e  heb b en  d an  verse  k rach ten  opge
daan om  v o o r de  U nie „op  s ta p ” te  gaan.

C. M. van der ünden, 
burgemeester 
van Haastrecht x a .
Bij K oninklijk beslu it is m e t ingang v an  1 
septem ber 1975 b en o em d  to t  bu rgem ees
te r  der gem een ten  H aastrech t, S tolw ijk en  
Vlist de  h ee r C. M. v an  d e r L inden, m et 
toekenning v an  gelijktijdig eervo l ontslag 
als burgem eester d e r g em een te  K oudekerk  
aan  den  Rijn.
D e h eer V an  der L inden , d ie 43 ja a r  is, is 
sinds 1 ju li 1968 bu rgem eester van  K oude
kerk  aan  den  Rijn.
Hij is hervo rm d  en  lid  v an  de  CHU.

UTT DE H A AG SE C O U R A N T  VAN 
ZATERDAG 5 JU L I 1975.

CHU-kantoor besmeurd
D e H aagse politie hee ft varm acht om  kw art 
over een  op de W assenaarsew eg tw ee  scho
lieren van  16 en  17 ja a r  oud  aangehouden . 
Zij m aak ten  deel u it v an  een  g roep  van  
vier, die m et w itka lk  en  spu itbussen  zw arte 
verf gevel, ru iten  en  de  v o o rdeu r van  het 
kan toor van  de  C H U  aan  h e t besm euren  
w aren. H un m o tieven  zijn  onduidelijk.

NEDERLANDS-DUITS 
OVERLEG GEVRAAGD  
OVER EUROREGIO
In schriftelijke v rag en  aan  de  m inisters 
Boersm a, V an K em anade, Lubbers, D e 
G aay  Fortm an en  W este rte rp  h ebben  de 
T w eede K am erleden  A lbers (PvdA ), 
Beekm ans (D’66), F ievez, K rosse en  N o
tenboom  (allen KVP), T üanus (CHU) en  
Tuijm nan en  W aalkens (beiden  W D )  ge
pleit vo o r N ederlands-W estduits overleg  
over tal van  p ro b lem en  die in „E ureg io” 
(het grensgebied tu ssen  beide landen) sp e
len.
Volgens de K am erleden  m o e t h e t overleg 
gaan over:
- gem eenschappelijke arbeidsm ark tpo li

tiek,
- w ederzijdse erkeim ing  van  exam ens en  

gelijkstelling v an  s tud ievoorw aarden ,
- harm onisatie v an  de sta tistieken ,
- juridische vorm geving vo o r Europese in 

tercom m unale sam enw erking,
- bevordering  v an  h e t o p enbare  grenso- 

verschrij dende s treek v erv o ér ,
- behoud  en  openstelling  van  spoorlijnen,
- doortrekk ing  v an  in te rc ity tre inen  van  

T w ente naar O snabrück  en  M unster.

VAN DER GLAS 
Heerenveen

L .

Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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EERSTE ADVIES PPAC OP NAASTE TOEKOMSTGERICHT

SAMENSTELLING PPAC

De P erm anen te  P rogram  A dvies
commissie van  h e t C D A  is als volgt 
sam engesteld; m r. Y. Scholten, 
voorzitter, drs. W . K. N. Schm elzer, 
vice-voorzitter, drs. P. C. W . M. Bo- 
gaers, prof. dr. J. H . C hristiaanse, 
mr. A. M. D oim er, dr. H . A . M. Fio- 
let, L. de G raaf, B. H eringa, m r. G. 
van M uiden, dr. B. P ru 3rt, drs. J. Te- 
gelaar, drs. B. J. U dink  en  prof. m r. J. 
Th. M. de V reeze. A dv iserende le 
den zijn; H. A . de B oer, drs. D . F. 
van der M ei en  drs. M. W . J. H . Peij- 
nenburg.

H et secretariaa t van  de PPA C  berust 
bij de w etenschappelijke cenlxa van  
KVP, A RP en CHU; drs. W . v an  den  
Bos Czn, drs. H. B orstlap , m evrouw  
E. Sleijser-Tegelaar en  m r. F rank  A. 
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D e P erm anen te  P rogram  A dviescom m issie 
(PPAC) van  h e t C hristen-D em ocratisch 
A ppèl (CDA) hee ft d eze  m aand  h aar eerste 
advies uitgebracht. D it advies w o rd t b e 
sproken op h e t eerste  C D A -congres, d a t op

zaterdag 23 augustus aanstaande in  he t 
Congresgebouw  te  D en  H aag w o rd t ge
houden.

D e PPA C  heeft to t ta ak  jaarlijks e en  advies 
u it te  b rengen  over de  hoogdpun ten  van  h e t 
beleid, teneinde h e t CD A  te  stim uleren  op 
de bezinning op de  re la tie  tu ssen  levenso
vertuiging en  po litiek  handelen . H e t ee rste  
advies b e tre ft de onderw erpen : „Z in , in
bond en  functie van  vo lksvertegenw oord i
ging en  dem ocratie” , „Sociaal-cultureel b e 
leid” , „H e t M idden-O osten” , „B estuur
lijke organisatie” , „Sociaal-econom ische 
politiek” , „V olkshuisvesting” en  „S tads
vernieuw ing” .

In haa r inleiding bij h e t n u  u itgebrach te  
advies m erk te  de PPA C  op, da t zij de  u it
voering 'i ;p haa r ta ak  z ie t als een  u itda
gende op i.' icht.
De sam enw erking tussen  de  drie C hristen
dem ocratische p artijen  b e s taa t in  vele o p 
zichten reeds lang; m aar zij h eeft een  g e 
heel n ieuw e dim ensie gekregen  do o r de 
totstandkom ing van  h e t CDA. D oor de 
structurering van  deze  sam enw erk ing  is 
deze sam enw erking verstev igd  en  krijgt zij 
verdieping. Zij schep t ru im te en  perspectief 
om gezam enlijk  ervaring  op te  doen  m e t en  
tevens gestalte  te  geven  aa n  d eze  n ieuw e 
vorm  v an  eenw ording v an  de  C hristen
dem ocratische geestesstrom ing in  h e t N e
derlandse volk. W elke p laats de adv iezen  
van de PPA C  in he t C D A  en  daardoo r in  de 
la n d srjlitiek  zullen gaan  innem en, w ilde 
n c d i kon  de  com m issie voorspellen . M aar 
daardoor voelde de com m issie zich geens
zins gerem d bij h e t u itb rengen  v an  d it ee r

ste w erkstuk. Zij zag  h e t advies als een  
eerste bij drage to t h e t  opdoen  v an  die erva
ring in h e t CDA.

EXPERIMENT
D e opbouw  en  inhoud  v an  h e t advies 
vorm de eveneens enigszins een  experi
m ent. D e PPA C  is n ie t een  com m issie die 
een volledig po litiek  p rogram  on tw erp t. 
D e com m issie gaf e r  d e  v o o rk eu r aan  om  
een aan ta l kern th em a’s - o f „sleu telkw es
ties” , zoals h e t h ee t in  „P lich ten  en  P e r
spectieven” , aan ze t vo o r een  profielschets 
van h e t C D A  - te  behandelen , w aarvan  zij 
m eende d a t deze in h e t  kom ende p arle
m entaire ja a r  aan  de  o rd e  m oe ten  kóm en. 
D e keuze die voor de  ee rste  m aal is gedaan, 
be teken t n ie t d a t e r  geen  an d ere  k ern th e
m a’s v an  g roo t belang  zouden  zijn.

EENHEID
De com m issie sloeg ach t op  de huidige poli
tieke situatie, w elke  v o o r h e t C D A  deze 
bijzonderheid  inhoud t, d a t tw ee  C hristen
dem ocratische p a rtijen  w el in  de  regering 
(onder)vertegenw oordigd zijn  en  één  partij 
in  h e t geheel n ie t, m e t de  d aa ru it v o o rt
v loeiende verschillende opstelling tegen 
over h e t z ittende  k ab inet. D e com missie 
was v an  m ening, da t zij m e t deze  feitelijke 
situatie, oo k  bij de beoordeling  v an  h e t ge
voerde beleid  reken ing  m o est houden , in 
de hoop  d a t h aa r o p  de  toekom st gerichte 
advies m ede kan  le id en  to t nog  gro tere  
eenheid v an  s tan d p u n t van  d e  drie partijen  
en  de  drie  fracties in  de  S taten-G eneraal. 
W el w ilde zij nad rukke lijk  stellen, d a t het 
in den  vervo lge onm ogelijk  m oet zijn, da t 
deze situatie  zich herhaalt.

Eenheid van  he t C D A  zal h e t devies en  een 
realiteit m oeten  zijn  bij e lke volgende k a 
binetsform atie.
H et doel v an  een  po litieke partij m o e t zijn 
om regeringsveran tw oordelijkheid  te  d ra 
gen. D it be tek en t ech te r n ie t een  regerings
veran tw oordelijkheid  to t  e lke  prijs. D e 
prijs van  een  toekom stige splitsing b innen  
het CD A  t.a .v . h e t deelnem en  aan  een  k a 
binet (parlem enta ir o f ex tra-parlem en tair) 
is te hoog. W il h e t C D A  w erkelijk  gestalte 
krijgen dan  is eenheid  op  d it p u n t geboden. 
H et CD A  zal oo k  de  m ogelijk  e id  onder 
ogen m oeten  gaan  zien , d a t h e t  in  een  b e 
paalde situatie eens en ige tijd  n ie t a an  de 
ro e r in g  deelneem t.
De com missie w üde d it onderdeel v an  h aar 
advies nadrukke lijk  vooropstellen , in  h e t 
bijzonder vo o r h e t geval da t h e t in  h e t ko 
m ende parlem en taire  ja a r  onverw ach t 
plotseling to t a lgem ene verk iezingen  zou 
komen.

NAASTE TO EK O M ST
De commissie heeft h aa r advies vooral op 
de naaste toekom st gericht. Zij m een t dat 
het - zeker in  he t huidige stad ium  - n ie t ju ist 
zou zijn om  in  een  beoordeling  v an  h e t 
door e lk  der fracties gevoerde  b ele id  te  tre 
den. Er is nog  n ie t één  C D A -program , dat 
getoetst kan  w o rd en  en  b ijgesteld  m oet 
w orden, al kerm en wij de  „Schets van  B e
leid” , opgesteld  do o r d e  w etenschappelijke 
instituten door de  p artijbestu ren  bestem 
peld to t handleid ing voor de  K am erfracties 
bij he t te  vo eren  beleid . Er is nog  n ie t één  
lijst en  één  fractie. D e com m issie heeft 
daarm ee rekening  gehouden.

H . L.

PPAC OVER KERN
VAN DIENENDE TAAK OVERHEID
,d3e m ens to t zijn rech t te  la ten  kom en” . D it 
m oet volgens de  P erm anen te  P rogram  A d 
viescommissie (PPAC) van  h e t C D A  in de  
inleiding van  haa r ee rs te  advies, d e  k ern  zijn 
van de d ienende ta a k  v an  de  overheid . O p 
die taak  m oeten  de  po litieke beslissingen 
over h e t overhe idsop treden  zijn  gericht. 
In  haar inleiding zeg t de PPA C , d a t in  een 
tijd van  geestelijke crisis n a  de  overheersing 
van  de  w elvaartsideologie, gezoch t m oet 
w orden naa r n ieuw e m aats taven  op basis 
van  he t m ensbeeld. O ok  m o e t gezocht w or
den naar de eisen, die in  verb an d  daarm ee 
aan de sam enleving gesteld  m oe ten  w orden  
en  naar de ta ak  v an  de  overheid , zoals „ w j  
die zien” . D aarbij zijn  schaalvergroting  en  
schaalverkleining aan  de  o rd e , aldus de 
PPAC.
Schaalvergroting is noodzakelijk  vanw ege 
de vele in ternationale  aspecten , d ie aan  tal 
van onderdelen  v an  een  bele id  zijn  v erbon 
den. In een  open  w ereld , in  een  o pen  Europa 
m et een  vrij verk eer van  m ensen  en  kap itaal 
zijn econom ische vraagstukken , defensie- 
en buitenlandse p rob lem en  n ie t o p  te  lossen 
vanuit een  nationaal po litiek  gezichtspunt. 
Inflatiebestrijding, industrialisatiepolitiek, 
inkom ensbeleid, v redesbele id  - om  slechts 
enkele voorbee lden  te  noem en  - zijn  in de 
wereld en  h e t E uropa van  vandaag  geen  
zaken, die vanu it een  nationale  benadering  
zijn op te  lossen. V oortdurend  zal he t in te r
nationale aspect v an  bepaalde  nationale  b e 
slissingen m oeten  w orden  m eegew ogen en  
niet telkens ondergesch ik t m ogen  w orden  
gem aakt aan  nationale  verlangens. Een der
gelijke onderschikking zou  le iden  to t een  
politiek, w aarin  d e  struisvogel een  belang
rijke plaats inneem t en  zou  ons land  isoleren 
van de rest van  de  w ereld .

TE WEER

Daarbij zal h e t C D A  zich steeds tew eer 
m oeten stellen tegen  hen , d ie h e t kuim en 
van de overheid  overschatten  en  v an  haar 
alles verw achten  en  tegen  hen , d ie alles van  
de m ens zelf verw achten , n ie t een  tew eer 
stellen in h e t defensief, m aar in  h e t offensief. 
De regering is n ie t de belangrijkste k rach t
centrale, die de  p rocessen in  de  sam enleving 
stuwt. D e vorm geving van  o n ze  beschaving 
verloopt ingew ikkelder. Tegelijk  heeft de 
regering de opdrach t to t regulering  van  de 
samenleving.
Schaalverkleining is nodig  te r  w ille van  de 
individuele burger. In een  verg ro tende w e
reld  heeft de  bu rger b eh o efte  a a n  zijn  eigen 
kleine kring. B estuurlijke politiek, cultuur
politiek, zelfstandigenbeleid  d ienen  daa r
m ee rekening te  houden .

D e PPA C  sloot zich gaarne aan  bij de  b e 
schouwingen in  „P lich ten  en  P erspectie
ven” . H et CDA m oet he t aan d u rv en  om  de 
betrekkelijkheid van  een  po litiek  program  
in te  zien.
H et gesto lde po litieke program , d a t de 
schriftgeleerden steeds te  voorschijn  halen  
bij een  voortschrijdend  bele id  is een  gevaar 
voor e lk  beleid  en  vo o r de  sam enleving zelf. 
H et p rogram  heeft de  functie v an  een  w eg
wijzer, n ie t v an e en  keten . M etn a  d ru k  w üde 
de commissie w ijzen op  h e t gevaar - w elis
w aar n ie t zo  zeer in h e t CD A , m aar in  h e t 
bijzonder in  andere partijen  - d a t partijo r- 
ganen in vertegenw oord igende organen  ge
kozen vertegenw oord igers te lkens te r  v e r
antw oording roepen  en  hu n  b indende o p 
drachten geven. D it systeem  w ees d e  com 
m issie ten  enenm ale af. Zij ach tte  d it sys
teem  ee n  on tb indend  e lem en t in  on ze  de
mocratie, dat de m ach t v erp laa ts t n aar 
k leine groepjes bu iten  de  dem ocratisch  in- 
gesteltie o rganen  om . H et is een  on taard ing  
van  de dem ocratie , w aar n ie t genoeg op  kan  
w orden gew ezen. D it b e tek e n t u ite raard  
niet, dat de commiissie h e t belang  van  een  
politiek program  en  h e t con tac t v an  d e  v e r
antw oordelijke C D A -politici m e t de CDA- 
organen en  de leden  onderschatte . Een en  
ander is d ringend nodig. M aar w el m oet 
duidelijk b lijven  w aa r  de v eran tw o o rd e
lijkheden liggen. Een „ re ch t van  te ru g ro e
ping” is in strijd  m e t een  goede w erk ing  van  
een dem ocratisch bestel.

BESTRUDEN

Tenslotte ach tte de com m issie h e t de  ta ak  
van h é t CDA, ook  in  h e t kom ende ja a r , de 
polarisatie en  he t d aa rop  gerich te  m odel te  
bestrijden. D e visie, b e ru s te n d  op h e t po la 
riseren hee ft to ta lita ire  tenden ties, zeg t 
„Plichten en  P erspec tieven” . H e t g evaar 
bestaat d a t zij die zo gaarne w illen po larise
ren  en  die onverdach te  dem ocraten  zijn, h e t 
zaad stroo ien  van  een  to ta lita ir den k en  van  
een - snel - volgende generatie .
H et C D A  zal m oeten  blij v en  opkom en  vo o r 
een pluriform e m aatschappij, w aarin  o v e r
leg en  overeenstem m ing steeds w orden  n a 
gestreefd en  n ie t een  bep aa ld e  groep o v er
heerst.
In d it num m er van  h e t christelijk-historisch 
w eekblad „D e N ed erlan d er” kom en  enkele  
onderw erpen van  h e t ee rste  advies v an  de 
PPAC aan  de orde. In  h e t volgend  num m er 
van h é t w eekblad  w orden  an d e re  o n d er
w erpen behandeld .

H . L.

„DE ANDER ERKENNEN
IN ZIJN WAARDEN", aldus PPAC

M et h aa r beschouw ing o v er „Z in , inhoud  en  
functie v an  volksvertegenw oord ig ing  en  
dem ocratie”  hee ft d e  P PA C  v an  h e t CD A  
getrach t een  perspectief aan  te  geven  voor 
d e  w erking van  een  dem ocratische m aat
schappij en  sam enleving. „W aar de  tijd 
voorbij is d a t m e t d e  beslissende stem  van  
h e t parlem en t in  de  w etgeving de  volksin
vloed v erzek erd  leek , de  overhe id  thans 
m eer dan  w e ^ e v e r  is, h e t parlem en t 
„slechts” con tro leert en  b ijs tuu rt, ko m t een  
gevoel op  d a t h e t parlem en t betrekkelijk  
m achteloos is en  z o e k t n aa r  an d e re  m idde
len  om  de  vo lksinv loed  te  verg ro ten . D at 
gevoel is deels w el, deels n ie t gerech tvaar
digd” , aldus de  PPA C .

H oe belangrijk  oo k  vaste  regels en  alge
m ene richd ijnen  zijn, h e t besliselem ent van  
h e t regeren  w o rd t v aa k  onderschat, doch 
h e t is in  een  dynam ische en  gecom pliceerde 
sam enleving als de  o n ze  nog belangrijker 
dan  voorheen . Inv lo ed  op  d a t reg e ren  kan  
inderdaad h e t p arlem en t slechts to t  op ze
kere  hoog te  verkrijgen . Z o  h e t al de  nood- 
z a k e lijk ek en n isb ez it,h e tb esch ik tn ie to v e r 
d e  nodige slagvaardigheid.

A nderzij ds is de in d ru k  d a t m e t h e t gevoelde 
m achtsverlies v an  h e t parlem en t een  even 
redig toegenom en m ach t d e r regering of van  
h e t am btelij k  ap p a raa t zo u  corresponderen , 
slechts zeer ten  dele  ju is t. R egering en  ap p a
raa t zijn  al te  v aak  m achteloos om  aan  de 
„volksw ü” te  bean tw o o rd en , om dat de p o 
litiek - althans in  de n ie t-to ta lita ire  s ta ten  - 
de sam enleving n ie t in  de  h an d  hee ft en  n aar 
de hand  kan  ze tten , d e  voo rnaam ste  v raag
stukken supra-nationaal zijn  en  n ie t zonder 
intensieve sam enw erk ing  tussen  s ta ten  zijn 
op te  lossen en  o m d a t ten slo tte  de  ,,sociale 
rechtsstaat” m e t v ee l v an  zijn  d ienstbetoon  
functioneel en  financieel reeds aan  h e t p la
fond zit.

W ISSELW ERKING
In de  te rm  volksvertegenw oord ig ing  ligt 
vast d a t zij is gebaseerd  o p  h e t beginsel van  
representatie. R ep resen ta tie  b e tek en t m eer 
d ^  vertegenw oordiging. E r is sp rake  van  
w isselw erking tu ssen  politicus en  k iezer; 
eerstgenoem de d ien t de  gevoelens en  de  wM 
van  de  laa ts te  d ie gestalte  en  inhoud  te 
geven, d ie  bij de  om stand igheden  passen.

Hij voegt een  d im ensie to e  aan  een  vaak  
onbéstem d gevoelen. D a t d o e t de  politicus 
om dat hij gedw ongen w o rd t n ie t a lleen  voor 
de eigen m edestanders, m aar v o o r heel he t 
volk  op te  tred en  en  zo  zijn  b ijd rage „o v er 
he t voetlicht” m o e t z ien  te  krijgen. D eze 
benadering v an  d e  rep resen ta tie  bevestig t 
nog eens, da t een  gro te  en  ze e r  gescheiden 
samenleving n ie t u itk o m t zonder d e  re p re 
sentatieve dem ocratie. Zij bevestig t ook, 
dat een  al te  sim pele benadering  v an  de 
dem ocratie (m eerderhe id  en  m acht) n iet 
voldoende is.

Z in en.inhoud v an  de  dem ocratie  om schrij
ven m e t alle n ad ru k  op k iezen  en  gekozen  
w orden, is n ie t onjuist, m aar w el vee l te  
beperkt, aldus de PPA C . D e idee ervan  
berust op een  bepaald  m ens- en  w ereldbeeld  
of liever gezegd op  b epaalde  zedelijke 
w aarden. V andaaru it lopen  de  lijnen  n ie t 
alleen naa r de opkom st Van de  parlem en
taire dem ocratie, m aar eveneens n aa r de 
ontw ikkeling van  m ensenrech ten , n aar de 
gedachte van  steun  aan  en  bescherm ing  van  
de zelfontplooiing van  de m ens, zijn  m ede- 
zeggenschapverlangens enz. H e t advies 
preciseerde deze u itw erk ing  van  h e t begrip 
dem ocratie op een  d rie ta l pun ten . Z o zijn 
dem ocratische bu rg errech ten  en  vooral he t 
kiesrecht geen doel op zichzelf. N ie t alleen  
om langs d ie w eg zijn  w ü v ia  de  s taa t do o r te 
zetten, w o rd t h e t k iesrech t verlangd, m aar 
evenzeer om  zichzelf en  an d eren  tegen  die 
staat te  verdedigen. D em ocratie  is voorts 
ook een wij ze  van  m e t e lkaa r om gaan. Ieder 
mens leeft in  een  k le inere  o f g ro te  sam enle
ving en  blijft d aa rv an  afhankelijk . D em o
cratie is o.a. een  regeringsvorm  en  schaft de 
noodzaak  van  dw ingende beslissingen nie t 
af, m aar heeft te  m aken  m e t de  w ijze en  
grondslag, w aarop  zu lke beslissingen m o e
ten  w orden  voo rbere id  e n  genom en.

H et advies besloo t m e t een  bevestigend 
antw oord op  de  v raag  of dem ocratie  m oge
lijk is, m its ech te r d e  k e rn  e rv a n  gezien 
w ord t in  h e t e rkennen  v an  d e  an d e re  in  zijn 
w aarden. H opeloos ach tte  m en  h e t, indien 
onder de  leuze v an  dem ocratie  een  ieder de 
ander zijn  idealen  en  d enkbeelden  op w ü 
leggen.

H . L.
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P.P.A.C STELDE
FUNDAMENTELE VRAGEN OVER 
SOCIAAL-ECONOMISCHE POLITIEK

,^ e n  s te rk e  econom ische groei is to t  n u  to e  
een le idend beginsel v an  on ze  sam enleving 
geweest, onder w e lk  systeem  m en  oo k  in  de  
wereld leeft. W ij zu llen  de  gedach te v an  een  
beperkte groei, als d eze  e r za l zijn, m oe ten  
aanvaarden en  de  b es tek k en  vo o r e e n  m aat
schappij m e t een  b e p e rk te  g roei m oeten  
opm aken.
Inflatie, w erk loosheid  en  recessie bedre igen  
niet alleen  w elvaart, m aar o o k  h e t w elzijn. 
W orden zij n ie t te ruggedrongen  d an  b ren 
gen zij de  grondslagen  v an  een  v eran tw oor
delijke m aatschappij in  gevaar. G estreefd  
zal m oeten  wJorden n a a r  een  geïn tegreerd  
beleid op  d it gebied. H e t N ederlandse vo lk  
zal bere id  m o e ten  zijn  om  offers te  b ren 
gen” , aldus de  P P  A C  v an  h e t  C D A  in h aa r  
advies.
H et advies hee ft be trek k in g  o p  enkele 
hoofdlijnen v an  h e t te  v o eren  sociaal- 
economisch beleid . D e w ere ld  be lee ft thans 
de ernstigste econom ische crisis sedert de 
Tweede W ereldoorlog . In  de  periode, d a t 
het vrije W esten  zich trac h tte  aaneen  te  
sluiten groeide als gevolg  v an  de  enorm e 
industriële on tw ikkeling  h aa s t ongem erk t 
een econom ische afhankelijkheid  v a n  de  
industrielanden te n  opzich te  van  de  grond
stoffen p roducerende landen . D e  faach t- 
pröef, w aa rvoo r d e  w estelijke dem ocratie
ën staan is m isschien nog  w el g ro te r dan  die, 
w aartoe de com m unistische w ere ld  ons 
dwong na  de  T w eede W ereldoorlog . H eeft 
ons bestel een  an tw o o rd  op  de  recen te  v e r
schuivingen in  de m ond ia le  m ach tsverhou
dingen en  b ren g en  wij h e t op  de  consequen
ties daarvan  te  aanvaarden?
„Gezieii w a t in te rnationaal a a n  de  o rd e  is, 
kunnen wij n ie t op geïso leerde wij ze, slechts 
nationaal m e t de  p rob lem en  bezig  zijn. Een 
politiek v an  h e t h a rt en  v an  h e t hoo fd  m oet 
w orden gevolgd. E en  po litiek  a lleen  v an  he t 
hart zal de nationale  p rob lem en  w egpoet
sen onder de  w ereldvraagstukken , een  po li
tiek alleen  van  h e t hoofd  zal ons m oedeloos 
maken om  als k le in  land  nog ie ts zelfstandig 
te ondernem en. Wij m o e ten  de  w ere ldp ro 
blem en inw even  in  o n ze  dagelijkse po li
tieke zo rgen” , aldus de  com m issie.

ANALYSE
De com m issie gaf vervo lgens een  analyse 
van de huidige situatie. W ij zijn  een  heel rijk  
land gew orden. D e  na-oorlogse generatie 
heeft geen  arm oede m eer gekend . Sociale 
zekerheid. D e ach te rstan d  in  de  w oning
bouw is g ro tendeels ingehaald . D e groei k an  
niet eindeloos zo  doorgaan .
Een aan ta l m acro-econom ische v erhoud in 
gen zij n  u it h e t oog verlo ren  en  onevenw ich
tigheden zijn  on tstaan . D e  PP  A C  sp rak  over 
de volledige w erkgelegenheidspolitiek  en  
de factoren , d ie  h ie rv o o r vem beslissende 
betekenis w aren  (groeiende afze t, on tw ik 
keling p rodu k tiek o sten  en  m ogelijkheden 
van prijsstijgingen). V an  1964 a f  w erden  
minder arbe idsp laa tsen  gecreëerd  dan  
daarvoor. K ostenstijgingen konden  nog 
w orden opgevangen  do o r p roduktiv ite its- 
groei. Som m ige sec to ren  kw am en  in  m oei
lijkheden, zoals tex tie l, scheepsbouw , land 
en tu inbouw  en  an d e re  sec to ren  van  
midden- en  k leinbedrijf. In  h e t begin  v an  de 
jaren zeventig  nam  o o k  d e  groei in  de  gro te  
industriële sec to ren  af, versch erp t n a  ok to 
ber 1973 door de  verv iervoud ig ing  v an  de  
olieprijs en  de  te rugva l v an  d e  w ere ldhan 
del. H e t arbeidsinkom ensquote , d a t is opge
lopen to t  80%  of bij een  correc tie  v an  de 
aardgasinkom sten to t  9 0 % , w o rd t n ie t a l
leenbepaa ld  do o r de  loonkosten , m aar o o k  
door h e t prijsn iveau. H ier lig t verb an d  m et 
de hoge w aardering  v an  de  gulden. W inst
posities v an  h e t bedrijfsleven  en  h e t  k lim aat 
om te o n dernem en  s ta an  o n d er drUk.
In verband  m e t de  zo rg  gevende rendem en
ten en  financieringsstructuur v an  h e t b e 
drijfsleven m aak te  de P P  A C  enke le  opm er
kingen over de  m ogelijkheid  v an  vastiopen  
^'an h e t systeem  om  steeds m eer m e t b an k 
krediet te  finaiicieren. Zij verw ees n aa r  de 
gerede tw ijfel, die is o n ts taan  over d e  eco
nomische ontw ikkeling , d ie te n  k oste  gaa t 
van milieu, g rondsto ffen  en  d e rd e  w ereld .

AFGESLOTEN V LU C H TW EG EN
1. Een afgeslo ten  v luchtw eg is d e  inflatie. 

Zij tre e d t op  w an n eer verdelingsvragen 
niet w orden  b ean tw oord , m aar o n tw e
ken. Inflatie w as nodig  om  alle verlan 
gens bij e lkaa r in  evenw ich t te  b rengen  
m et de  besch ikbare  ru im te . E en verde- 
lingsbeleid do o r m iddel v an  voo rtge
ze tte  hoge in fla tie is ondoorzich tig  en  
n iet rechtvaardig .

2. D e tw eede afgeslo ten  v luchtw eg is de 
rela tieve ach teru itgang  (de in flatie is in 
ongeveer 10 ja a r  v an  4%  to t  11%  om 
hooggekropen) . D a t en e  percen tje  infla
tie en  d ie p aa r du izend  w erk lozen  k o n 
den e r  nog w el bij. O p een  bepaald  m o
m ent is de  m aat vol. N aar de  m ening van  
de com m issie zijn  de  k ritieke  g renzen  
thans overschreden .

3. D e derde  afgeslo ten  vluchtw eg is de 
tegenw ichtpolitiek, o o k  al b lijft zij een  
der belangrijke in strum en ten . O p een  
bepaald  m om en t ku im en  nam elijk  de 
verhoudingen  zo  u it h e t evenw icht zijn 
geraakt, da t lo u te r  com penserende 
m aatregelen  v an  de  o verhe id  onvo l
doende zijn. D e o verhe id  zal in  h aa r 
beleid duidelijk  m o e ten  m aken , d a t wij 
thans e lem en ta ire  basisvoorw aarden  
voor onze  econom ische ontw ikkeling  
h eb b en o v ertred en  en  de  v eran tw o o rd e
lijkheden m o e ten  leggen w aar zij b eh o 
ren  te  liggen.
„H e t is de  cen tra le  opgave van  h e t CD A  
om te  p ro b eren  de  k iezers te  overtu igen  
van  de  e rn st v an  de  on tw ikkelingen  en  
zij zal een  b e ro ep  op h en  m oe ten  doen  
om  de  consequenties te  aan v aa rd en ” , 
aldus de  PP  A C.

DENKEN O VER GEÏNTEGREERD BE
LEED
D e centrale v raag  is, n aa r  h e t o o rdee l v an  de 
commissie, in  w elke  m a te  inflatie- en  w erk 
loosheidsbestrijding is te  com bineren  m e t 
een  beleid , gerich t o p  h e t no rm eren  van  de 
econom ische ontw ikkeling . D e com m issie 
achtte een  geïn teg reerd  be le id  op  deze  drie  
punten  de  m eest u rgen te  o pd rach t op he t 
sociaal-econom ische te rre in . Inflatiebe- 
strijding, om dat anders  e lk  in strum en t ons 
u it de han d en  w o rd t geslagen. W erk loos
heidsbestrijding, om d a t de  com m issie - hoe 
moeilijk h e t oo k  zal zijn  - wil strev en  n aar 
w erk  vo o r ied ereen  d ie  k an  en  w ü w erken . 
N orm eren  v an  de  econom ische on tw ikke
ling, om dat aldus de  basisvoorw aarden  in 
gebouw d kunnen  w o rd en  v o o rd e  kansen  op 
een voorspoedige ontw ikkeling.

W at de w erk loosheid  b e tre ft m e rk t de 
commissie op, d a t e r  naast een  rech t op 
arbeid ook  een  verp lich ting  is om  v ia  arbe id  
in inkom en te  voo rz ien , n ie t a lleen  voor 
zichzelf m aar oo k  v o o r de zw akkeren  h ier 
en  elders (deel v an  nationaa l inkom en 
w aaruit collectieve voorz ien ingen  m oeten  
w orden gefinancierd).

D e com m issie s tem d e  in  m e t d e  grondge
dachten v an  de  n o ta  G ered e  Twijfel. D e 
zorg is n ie t de  econom ische groei ^  zo d a
nig, m aar h e t voo rk o m en  d a t d e  groei to t 
stand kom t te n  koste  v an  m ilieu, besch ik
baarheid  v an  g rondsto ffen  en  de  derd e  w e
reld. D it b e tek e n t n o rm eren  v an  de  on tw ik 
keling e n  de gevolgen  aanvaardén . D e 
commissie w ilde zich e r  n ie t bij neerleggen, 
dat de  d rie  hoofddoele inden  e lk aa r n ie t 
verdragen.

O N O N TK O O M B A A R
D e com m issie m een d e  d a t een  aan ta l fun 
dam entele v ragen  aa n  h e t N ederlandse vo lk  
m oeten  w o rd en  gesteld . H e t lijk t o n o n t

koom baar om  op  een  aan ta l cen trale  pun ten  
een w ezenlijk  an d e r be le id  te  voeren .
N a gew ezen te  heb b en  op  de  huidige situatie 
m et een  infla tie v an  ongeveer 30%  o v er 3 
jaren, e e n  w erk loosheid  v an  b oven  
200.000, een  te k o rt a an  investeringen  van  
ƒ 3  m iljard p e r  ja a r , een  v eron tru stende 
stijging van  h e t b eg ro tingsteko rt en  een  
verdubbeling v an  d e  kosten  v an  de  sociale 
verzekering in  de  p eriode  1973-1977, 
som de zij e en  d rie ta l in te rnationa le  e n  12 
nationale oo rzak en  v an  de  huidige situatie 
op. D e P PA C  v roeg  zich af o f d e  Imns op  een  
verdere stijging v an  d e  structu re le  w erk- 

, loosheid n ie t g ro te r is d an  een  daling. 
Vragen m oe ten  w o rd en  gesteld  om dat de 
m entalite it thans belangrijker is dan  con
creet u i^ e w e rk te  an tw oorden . H e t zijn de 
verstarde verhoudingen , d ie le iden  to t w el
haast „besm et” verk laard e  po litieke discus
sies, w aardoo r on ze  dem ocratie  d reig t weg 
te  zinken in  een  ad-hoc-cratie.

D e vragen  zijn:
a. Z ijn  wij b e re id  onszelf te  bew ijzen , dat 
de inflatiespiraal v o o rzo v e r  zulks van  ons 
afhangt, w el degelijk  is te  doo rb rek en  w an 
nee r wij da t w erkelijk  zou d en  w illen? B .v. 
n iet een  deel v an  prijsstijging in  onze  inko
m ens com penseren? Enige tijd  een  s trak  
geleide inkom enspolitiek  te  aanvaarden?
h. Z ijn wij bere id  onszelf te  bew ijzen , d a t 
he t geen  w e t v an  M eden  en  P erzen  b ehoeft 
te  zijn, d a t de k osten  v an  de  sociale v e rzek e
ringen in  een  p erio d e  v a n  v ijfjaa r v e rd u b b e 
len? B .v. te r  discussie ste llen  eigen risico in  
de sociale verzekeringen , de  passende a r
beid in  de w erkloosheidsregelingen, m is
bruik  en  oneigenlijk  geb ru ik  v an  belasting
w etgeving en so cM e verzekeringen . Z ijn d e  
gekozen grondslag v o o r de  prem ieheffing  
van  de sociale v erzekering  en  de  directe 
loon- en  inkom stenbelasting  n ie t ex tra  
zw aar gaan  d rukken  op  de  arbe idsin ten 
sieve sectoren? E en  verschuiving v an  deze  
belasting n aa r d e  indii/ecte belastingen  d ien t 
te  w orden  onderzoch t. O ok  de pensioen
voorzieningen v o o r am b ten aren  w o rd en  in  
dit verband  genoem d.
c. Is e r  in  een  tijd  v an  hoge e n  m ogelijk  
stijgende structu re le  w erk loosheid  m e t el
kaar te  p ra te n  o v e r  d e  vraag  h o e  wij de 
beschikbare arbe id sp laa tsen  o v er m eer p e r
sonen k unnen  verdelen?
d. Z ijn wij in  een  p erio d e  w aarin  g ro te  in 
spanningen gevraagd  w o rd en  v an  zow el 
overheid als bedrijfsleven , bere id  de  leiders 
van dit bedrijfsleven  m e tte rd aad  in  de  gele
genheid te  ste llen  h u n  v eran tw oorde lijkhe
den  w aar te  m aken  door hen  d e  h ie rvoo r 
noodzakelijke b ev o eg d h ed en  te  geven, die 
zij b innen  de  b es taan d e  w ette lijke  regelin 
gen hebben , inclusief de  financiële m oge
lijkheden?
e. Z ijn de  le iders v an  h e t bedrijfsleven  op 
hun  b eu rt bere id  om  ju is t in  deze  m oeilijke 
tijden de  gedach te  v an  h e t ,,dee lgenoo t
schap” to tle v e n d e  w erkelijkheid  te  m aken? 
M oeten wij im m ers n ie t, sp rekende over 
veran tw oordelijkheden  v an  de m aatschap
pij , ju is t op  h e t n iveau  v an  de  ondernem ing  
al het m ogelijke d oen  om  in  gezam enlijke 
inspaiming en  in  gezam en lijk  o  verleg  tussen 
leiding en  arbe id  (ondernem ingsraad  èn  
w erkoverleg) d e  w eg  „ tu ssen” en  „u it” de 
rode cijfers te  v inden?

AUeen op  basis v an  een  n ieuw e consensus in  
b rede lagen  v an  on ze  bevo lk ing  k unnen  wij 
w erkelijk  v e rd e r  kom en, aldus de  com m is
sie. A ls h e tb e le id  h a rd  m o e t aankom en , dan  
zal h e t ons allem aal p ijn  m o e ten  doen.

CENTRALE PLA A TS
V ervolgens m aak te  d e  PPA C  een  aan ta l 
opm erkingen o v er een  g eïn teg reerd  beleid

gericht op  de investeringen , inkom ens, a r 
beidsm arkt en  de  zeggenschapsverhoudin
gen b innen  de ondernem ing . D e v erde re  
uitbouw  van  de  m edezeggenschap  ach t de 
commissie v an  cen tra le  betekenis. B eleids
om buigingen zu llen  oo k  m o e ten  w orden  
gedragen door de  w erknem ers. Zij nem en 
naast de  overheid  en  w erkgevers een  cen 
trale positie in.

N adat de com m issie opm erk te , d a t h e t in h e t 
verleden in  h o o fdzaak  ging om  h e t verw e
zenlijken v an  een  zo  om vangrijk  m ogelijk 
econom ische groei en  thans de  n ad ru k  m oet 
w orden  gelegd op  d e  w ijze w aarop  e n  de 
wegen w aarlangs deze  groei to t  stand  kom t, 
nam  zij afstand v an  enige gangbare politieke 
filosofieën die m e t enke le  eenvoudige fo r
m uleringen om tren t de gew enste  situatie de 
toekom st te  lijf gaan  (nul-groei-filosofie en  
bij v o o rb aa t vastgestelde inkom ensver
houdingen). D e P PA C  m eende d a t h e t leg
gen van  h e t accen t op  „hoeveelheidsdoe- 
le inden” verk eerd  is en  d a t h e t vee leer gaat 
om richtlijnen, no rm en , criteria  voor de 
econom ische ontw ikkeling .

SPA N NIN G EN
D e PPA C  b esp rak  in  een  slotbeschouw ing 
de m aatschappelijke o rde , w aarin  wij leven  
en  w aarin  de afgelopen  3 0  ja a r  ind rukw ek
kende presta ties zijn  geleverd . Zij is geba
seerd  op  vrijhe id  e n  veran tw oordelijkheid  
v anm ensen  en  organisaties o p d a t een  ieder 
kan toegroeien  n aa r h e t vo lb rengen  van  zij n  
taak  en  roeping. D e com m issie kw am  er 
voor uit, d a t zij gehech t is a an  zo ’n  o rganisa
tie van  onze sam enleving (het gem engde 
stelsel, geen  kapitalistisch stelsel) en  da t het 
w at w aard  m o e t zijn  h aa r  te  beh o u d en  en  
verder te  on tw ikkelen . D e v raag  is o f die 
organisatie een  afdoend  besturingsm echa- 
nisme kan  zijn v o o r de  n ieuw e problem en, 
w aarvoor wij staan .

H et is een  kw estie van  m entalite it. Ind ien  in  
b rede lagen  v an  on ze  bevolk ing  consensus 
is, kurm en wij v ia  w ette lijke m aatregelen  
ons m aatschappelijk  bestel b ijstellen  en  
aanpassen aan  gewij zigde om standigheden.

Een onjuiste b enadering  ach tte  de PPA C  de 
gedachte, da t een  g ro te re  cen tralisatie bij de 
overheid nodig is v an  ondernem ingsbeslis- 
singen (m et nam e investeringsbeslissingen) 
en  dat de  p roduk tie  u ite indelijk  n ie t d ien t te 
w orden bepaald  do o r d e  m ark t v an  vraag en  
aanbod, m aar d o o r gem eenschapsbeslissin- 
gen. H et gaa t n ie t om  h e t cen traliseren  van  
vitale beslissingen bij de  overhe id  als zo d a
nig, m aar h e t gaa t om  die overhe id sm aatre
gelen, d ie m oe ten  w o rd en  getroffen  opdat 
de vele positieve m ogelijkheden  van  de o n 
dernem ingsgew ijze p ro d u k tie  b e te r dan 
thans gerich t k unnen  w o rd en  op d e  v raag
stukken d ie  v andaag  aan  d e  o rd e  zijn. D aar
door kan  de ondernem ingsgew ijze p roduk
tie haar b ijd rage in  een  g eo riën teerde  m aa t
schappelijke o rde  b lijven  vervu llen .
D e com m issie m een d e , d a t h e t overheidsbe
leid er op gericht m o e t z ijn  opnieuw  v e r
an tw oordelijkheden  to e  te  de len  aan  m en
sen en  m aatschappelijke organisaties. D e 
overheid  m o e t „v e rsp erd e  w egen” in  onze 
sam enleving vrij m aken . D a t is geen  terug- 
tredénde overhe id  (de libera le  visie), geen  
centraliserende o verhe id  (de socialistische 
visie), m aar een  ac tieve  overhe id , te  w ier 
aanzien  h e t gaat, n ie t om  in w elke  m ate zij 
op treed t, m aar h o e  zij op treed t. „Z ij zal in 
haar be le id  de consequenties m o e ten  aan 
geven v an  de  g ro te  opgaven, w aarvoo r wij 
staan, opd a t aan  zek e re  basisvoorw aarden  
voor ons m aatschappelijk  sam en leven  kan  
w orden  vo ldaan” , aldus de  PPA C .

H . L.
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NIGERIA OP WEG NAAR DE INDUSTRIESTAAT
Biafra is definitief verleden tijd. Vijfjaar na 
de broedertwist is het duidelijk, dat de 
gruwelen van weleer niet gauw herhaald 
zullen worden.
Het land heeft een kostbare les getrokken 
uit de strijd, die drie jaar duurde en ontel
bare levens eiste. De Nigeriaan van nu kan 
met een zeker optimisme de toekomst van 
zijn land tegemoetzien, dit voornamelijk 
vanwege zijn grote olieproduktie. 
Inderdaad zijn er talrijke indicaties, dat Ni
geria een economische ontwikkeling zon
der weerga doormaakt in de zwart- 
Afrikaanse wereld.
De enorm gestegen olie-inkomsten plaat
sen Nigeria, met zo’n 80 miljoen inwoners, 
evenwel voor heel wat andere problemen 
dan die, waarmee de kleine oliestaten aan 
dePerzische Golf zich geconfronteerd zien. 
Hoewel Westerse en Japanse bankiers zul
len blijven proberen de Nigeriaanse Cen
trale Bank er toe over te halen het enorme 
deviezenoverschot - in 1974 een kleine 6 
miljard dollar - ter behandeling aan hen 
over te dragen, zal er maar weinig van naar 
de internationale geldmarkten gaan, op 
zoek naar tegen inflatie beschermende be
leggingen. Als geen ander moet Nigeria in 
staat worden geacht het verdiende geld in 
zijn geheel zelf te gebruiken.

GROEISTOORNISSEN
Na de olieroes k onden  groeistoornissen  
echter nauw elijks uitblijven.
Zo is energie schaars gew orden  in  he t 
grootste olieland van  A frika; de eigen ra f
finaderijen zijn te  k lein  gew orden, de im 
port van  brandstoffen  stagneert.

H et onverm ijdelijke gevolg h ie rvan  zijn 
voortdurende storingen in  de elektriciteits- 
toevoer; v erde r is h e t te lefoonnet to taal 
overbelast en  o o k  h e t ru im  3000  km  lange 
spoorw egnet kan  de steeds g ro te re  tran s
porten  over land  n ie t m eer verw erken . 
Voorts is he t te k o rt aan  havencapacite it 
uiterst p recair gew orden.
Voor de h aven  v an  de  hoofdstad  Lagos - in  
sm erigheid na  C alcutta en  M anilla de  derde 
stad te r w ereld  - w aar m eer dan  75 p rocent 
van de im port b innenkom t, liggen m om en
teel een  k leine 200  schepen  vo o r de  rede , 
w aarvoor de w achttijden  varië ren  van  drie 
to t v ier m aanden.
Een en  ander zal aan  de  periode , vooraf
gaand en  tijdens h e t a lh ier in h e t n a jaar te  
houden zogenaam de B lack A rts Festival - 
w aarm ee N igeria als zw arte  m ogendheid  
no. 1 de  aandach t van  de  w ere ld  op zich 
hoopt te  vestigen - w ellicht draculaachtige 
vorm en aaim em en.

SOCIALE- EN
ECONOMISCHE PROBLEMEN
Voort schijnen naast de  econom ische o o k  
de sociale p rob lem en sneller te  groeien, 
dan de o liew elvaart. A ls voo rbee ld  h iervan  
mag onder m eer h e t N igeriaanse leger gel
den, da t voor de bu rgeroorlog  n ie t m eer 
dan 8000 m an  te lde, m aar thans 250.000 
beroepssoldaten op de b een  heeft, hetgeen  
de staat op ru im  3 m iljard  gulden p e r ja a r  
kom t te  staan. H et z ie t er n ie t n aa r u it, dat 
deze post op h e t defensiebudget m inder zal 
w orden, d it vanw ege h e t bes taande 
enorm e w erkeloosheidsprobleem .
D e gevolgen van  de w erkeloosheid  w orden

m ede verergerd  door de n ie t te  stu iten  
stroom  m ensen, die v an  h e t p la tte land  naa r 
de gro te  steden  trekken .
A rbeiders m oeten  om  4 u u r  ’s m orgens v e r 
trekken  om  op tijd  op  hu n  w erk  te  zijn. H et 
dagelijkse s traa tbeeld  v an  Lagos verto o n t 
dan ook  doorgaans langdurige files, een  
tijdverspilling, d ie nauw elijks in  geld u it te 
drukken valt.

INFLATIE
Voorts kan  h e t in fla tiekw aad  oo k  hier 
nauw elijks m eer in  to o m  gehouden  w or
den. H e t afgelopen ja a r  bedroeg  de  stijging 
van de  kosten  v an  levensonderhoud  al 
20%  en  vo o r d it ja a r  m oet h e t dubbele 
percentage niet u itgeslo ten  w orden  geacht. 
A anvankelijk  trach tte  de  regering deze 
ontw ikkeling af te  rem m en  door onder 
m eer de  im port v an  schaarse goederen  te  
vergroten , m aar stim uleerde  daaren tegen  
de m flatie door de  am btenarensalarissen  te 
verdubbelen.
M en h oop t evenw el a lle  prob lem en, w aar
onder de stagnerende landbouw  in een  
grootscheeps on tw ikkelingsplan  aan  te  
pakken.
G elukkig is h e t inz ich t gegroeid, da t o lie
dollars d le e n  geen  w e lv aa rt b rengen. Tal
rijke N igerianen zien, pragm atisch  als ze  
zijn, d a t de  v e rd e re  ontw ikkeling  v an  h e t 
land v a lt en  s ta a t m e t een  efficiënt 
bestuursapparaat en  goed  opgeleide a r 
beidskrachten.
W at d it laa ts te  b e tre ft m o e t helaas gecon
stateerd  w orden , d a t de  toestand  in  d it 
chaotische, vieze, v aak  frusterende m aar 
boeiende land  w einig rooskleurig  is.

N iettegenstaande d it alles zal N igeria b in 
nen afzienbare tijd  to t de rijkere  landen  
gaan behoren . E en m eer geleidelijke on t
wikkeling w are  w ellich t w enselijker ge
weest.
M aar er is h ier - en  d it ge ld t natuurlijk  n ie t 
alleen voor N igeria - ech te r sp rake  van  een  
zekere w illekeur d e r na tuur.

LEVENSNIVEAU
Men k an  h e t de  N igerianen  van  h a rte  gun
nen, da t zij, d ank  zij h u n  olie de gelegen
heid krijgen hun  levensn iveau  aanzienlijk  
op te  voeren , m aar m en  kan  daarbij de 
vraag stellen, w aarom  ju is t N igeria en  n ie t 
andere door de n a tu u r  m inder bedeelde 
ontw ikkelingslanden. H e t gevolg is ook, 
dat vele  N igerianen, toch  al vaak  m a teria
listisch ingesteld do o r de  ongekende m oge
lijkheden van  h e t o liekap itaal, hun  zucht 
naar m eer aardse rijkdom  zien  vergroot. 
D it laats te  im pliceert n a tuu rlijk  corruptie, 
een  euvel, da t thans o p  g ro te re  schaal dan 
ooit tev o ren  p laatsv ind t. H e t is evenw el 
niet zo  verw onderlijk , d a t de doorsnee N i
geriaan die om  zich h ee n  z ie t w elke form i
dabele bedragen  w o rd en  om gezet in  he t 
kader van  de huidige econom ische boom  
ook zal trach ten , w aar m ogelijk, een  
graande m ee te  p ikken  v an  deze rijkdom . 
Op grond  van  h e t boven staan d e  behoeft 
het nauw elijks betoog , d a t nog zeer veel 
geduld opgebracht zal m o e ten  w orden , 
voordat N igeria een  belangrijke b ijdrage 
zal kunnen  leveren  in  h e t w ere ldbeste l. H et 
buitenland d ien t begrip  te  hebben  vo o r de 
imm ense in terne p rob lem en , w aarvoo r dit 
land zich gesteld ziet.

Lagos V an W eezel.

Kamerleden vragen, bewindslieden antwoorden
A ntw oord  staatssecretaris K lein van  o n 
derwijs aan  Tw eede-K am erlid  drs. G. van  
L eijenhorst (CHU) en  collega’s van  KVP en 
AIÜP: „E r zijn w ettelijke regelingen in 
voorbereiding, zo d a t de K roon  beslu iten  
van de  universiteitsraad, d ie betrekk ing  
hebben op vakgroepen, kan  schorsen of 
vernietigen, als die beslu iten  in  strijd  zijn 
m et de w e t of h e t algem een belang’’. 
A ntw oord  staatssecretaris M eijer van  CRM 
aan Tw eede-K am erlid drs. G . van  Leijen- 
ho is t (CHU) en.coUega’s van  KVP, A RP en 
PvdA: „AUe landelijke organisaties voor 
h e t vrijw illigers jeugd- en  jongerenw erk  
w orden  b etrokken  bij een  effectiviteitson- 
derzoek. D oel van  d a t o nderzoek  is een  
beter inzicht te  verkrijgen  in  de verhouding  
tussen de aangew ende geldm iddelen  en  
m ankracht enerzijds en  de  b e re ik te  resu lta
ten  n aa r  om  vang en  kw alite it anderzijds. 
O p h e t ogenblik is e r  nam elijk  onvoldoende 
duidelijldieid over de beteken is van  de b e 
geleiding en  de  dienstverlening van  de  v e r
schillende landelijke organisaties voor he t 
plaatselijk w erk ” .
A ntw oord staatssecretaris M eijer van  CRM 
aan h e t Tw eede-K am erlid  drs. G . van  
Leijenhorst en  collega’s van  KVP en  ARP:

, „D e gestoorde relaties m e t de com m issie 
vormings- en  ontw ikkelingsw erk voor 
volw assenen zijn inm iddels herste ld” . 
A ntw oord  m inister L ubbers van  econom i
sche zaken  aan  he t T w eede-K am erlid  drs.
D. F. van  d e r Mei (CHU): „H e t m islukken 
van  de  besprekingen in de com missie, die 
zich bezig  houd t m et de herstructurering  
van  de m iddelgrote scheepsbouw  in N eder
land kan  stellig w orden  beschouw d als een 
h inderpaal voor de  voltooiing  van  die h e r
structurering” .
A ntw oord  m inister V an K em enade van  
onderw ijs aan  h et T w eede-K am erlid  drs. G. 
van  L eijenhorst en  collega’s van  KVP en 
ARP: „T o t stand  gekom en is een  regeling 
voor m eer faciliteiten vo o r h e t av ondon 
derwijs, m e t he t oog op de  arbe idstijdver
korting. O ok aan de k leine scholen zal enig 
w erkelijk  soelaas w orden  geboden” . 
A n tw oord  staatssecretaris V an H ul ten  van  
v erkeer en  w aters taa t aan  de  Tw eede- 
K am erleden drs. A. D . W . T ilanus en  T. 
Tolm an (beiden CHU): „N ie t vo ldaan  kan  
w orden  aan  h e t v erzo ek  een  ex tra- 
subisidieregeling te  m aken  vo o r h e t groot- 
onderhoud  van w oonru im te aan  boo rd  van  
binnenschepen, analoog aan  de subsid iere
geling v o o r h e t onderhoud  van  eigen w o 
ningen aan  de vaste  w al” .
A n tw oord  m inister V an D o o m  v an  CRM 
aan  de  T w eede-K am erleden dr. R. J. H. 
Kruisinga, drs. G. van  L eijenhorst en  drs. A.
D. W. T ilanus (allen CHU): „D e aan b ev e
ling u it h e t beleidsplan  vo o r de m edische 
sportbegeleiding van  de V ereniging voor

Sportgeneeskunde om  schoolartsen  bij de 
m edische sportadvisering  te  b e trek k en  is 
doorgegeven aan  de schoolartsendiensten . 
A an een  n adere  bestudering v an  de  overige 
onderdelen  van  h e t advies k o n  to t  dusverre  
in he t kad e r van  de  d epartem en ta le  w erk 
zaam heden geen p rio rite it w o rd en  toege
kend” .
A ntw oord  van  m inister V an K em enade van  
onderwijs aan  de T w eede-kam erleden  dr. 
R. J. H. Kruisinga en  drs. G . v an  L eijenhorst 
(beiden CHU) en  de  fractievoorzitters en  
onderw ijssspecialisten van  KVP en  A RP: 
„In h e t najaar w il ik  m e t h e t parlem en t 
p raten  o v er de beleidsm aatregelen , ge
noem d in de  n o ta  „N aar een  structuu r voor 
de ontw ikkeling en  vern ieuw ing  van  h et 
prim air en  secondair onderw ijs” , in  h e t bij
zonder o v er de  vrijheid v an  richting, inrich
ting en  stichting van  scholen, de  overleg
structuur, de adviesstructuur en  de  v erzo r
gingsstructuur” .
A ntw oord  staatssecretaris V an  H ulten  van  
verkeer en  w ate rstaa t en  m in ister D uisen- 
berg v an  financiën aan  h e t T w eede- 
Kam erlid m r. W . Schol ten  (CHU): „W ij 
hebben aan  de banken  m eegedeeld , d a t wij 
bereid  zijn m edew erking te  verlenen  aan  
een o n derzoek  van  de  b an k en  en  de  g iro
dienst n aa r de  m ogelijkheden h e t girale b e 
talingsverkeer te  op tim aliseren” . 
A ntw oord  m inister L ubbers v an  econom i
sche zaken  aan  de T w eede-K am erleden  dr. 
R. J. H. Kruisinga en  drs. D . F. v an  d e r M ei 
(beiden C H U ): „E r w orden  ten  aanzien  van  
in N ederland  gefabriceerde elek tric ite its
kabels dezelfde eisen gesteld  als aan  in  h et 
buitenland gefabriceerde” .

Vraag v an  h e t T w eede-K am erlid  drs. G. 
van L eijenhorst (CHU) aan  m in ister V an 
K em enade van  onderw ijs: „E en  aan ta l 
M O -instituten heeft p rob lem en  m e t he t 
aanstellen van  le ra ren  in v erb an d  m e t de  
lage reiskostenvergoedingen, w elke aan  
docenten die van  elders m oe ten  kom en, 
w orden verstrek t. K an d aa raan  iets gedaan  
w orden?”
Vraag v an  de T w eede-K am erleden dr. R. J. 
H. K ruisinga en  T. T olm an (beiden  CHU) 
aan staatssecretaris V an H u lten  v an  v e r
keer en  w aterstaa t: „W o rd t d o o r d e  b e 
schikking, w aarbij de capacite it v an  he t 
binnenlands ongeregeld w egvervoer w ord t 
bevroren, de w erkgelegenheid  in de  v e r
voerssector n ie t ernstig aangetast?”
Vraag van  h e t T w eede-K am erlidT . T olm an 
(CHU) aan  m inister W este rterp  van  v e r
keer en  w aterstaa t: ,,N u er een  overz ich t is 
m et een  vergelijking van  de  belastingdruk  
van de landbouw  in de  lan d en  van  de  E uro 
pese gem eenschap, kan  e r  dan  vo o r h e t

w egvervoer eenzelfde overz ich t sam enges
teld w orden?”
V raag v an  h e t T w eede-K am erlid  drs. A . D. 
W. T ilanus (CHU) aan  staatssecretaris 
H endriks v an  volksgezondheid: „E r m o e
ten  m aatregelen  genom en w orden , nu  er 
een  overscho t is aan  afgestudeerde artsen , 
om  h e t m ogeüjk  te  m aken  d a t e lke geves
tigde arts de  m ogelijkheid heeft tijdens zijn 
vakantie een  w aarnem er aan  te  ste llen” .

Vraag v an  het Tw eede-K am erlid  drs. A . D. 
W. Tüanus (CHU) en  collega’s v an  KVP en 
ARP aan  de  staatssecretarissen  H endriks 
van volksgezondheid  en  Z eevalk ing  van  
justitie: „E r m oet een  w ette lijke  regeling 
kom en vo o r m edische experim en ten  op de 
mens. H e t is opvallend, d a t w el een  w e t op 
de d ie rp roeven  in  bew erk ing  is” .

H. L.

Toejuichingen voor verbreding 
en verdieping van de 
Europese gemeenschap
De Nedeilan^e groep van de Europese 
Unie van Christen-Democraten (EUCD) - 
waarin verenigd zijn KVP, ARP en CHU 
heeft kennis genomen van de grote lijnen 
van het rapport der conunissie-Spie- 
renhurg, dat is aangeboden zowel aan de 
Nederlandse regering als aan de Belgische 
premier Tindemans die door de Europese 
Regeringsleiders belast is met het opstellen 
van een synthese-rapport. Het verheugt de 
Nederlandse groep van de EUCD dat een 
commissie van brede samenstelling tot een 
unaniem advies is gekomen. Ofschoon de 
voorstellen van de commissie niet zo ver 
gaan als de Nederlandse christen- 
dranocraten zouden wensen - een verenigd 
Europa met een Europese Regering onder 
democratische controle van een Europese 
volksvertegenwoordiging - stelt zij zich 
toch van harte achter de uitgewerkte voor
stellen. Zij ziet deze als een fundamentele 
stap voorwaarts naar een echt en hecht 
verenigd Europa.

Zij ju ich t dé voorgestelde verbreding en ver
dieping van de gem eenschap toe. Aldus kan 
niet alleen de sam enhorigheid en doeltre- 
fendheid b innen  Europ'a belangrijk  worden 
versterkt, m aar bovendien w ordt aldus een 
nieuw perspectief geboden voor solidariteit 
van E uropa m et de rest van de wereld.

De N ederlandse groep d ring t er bij de 
N ederlandse Regering op aan  zo spoedig

mogelijk to t een constructieve stan d p u n t
bepaling te  kom en m et betrekking to t het 
rappo rt van de Advies Commissie Europese 
Unie. Zij hoop t da t de N ederlandse regering 
—  in sam enw erking m et andere regeringen 
en m et nam e in Benelux-verband, ook nu 
weer —  evenals in de ja ren  ’50 een voor
trekkende rol in het Europese een
w ordingsproces zal vervullen.

BEDREIGING

De N ederlandse groep van de EU CD  
constateert d a t de ontw ikkelingen van de 
laatste ja ren  hebben aangetoond d a t de 
Europese gem eenschap ernstig  w ordt b e 
dreigd m et desintegratie en 
krachteloosheid. S tilstand in  het een
wordingsproces zóu betekenen d a t welvaart, 
werkgelegenheid en welzijn van de volkeren 
van E uropa verder zouden afbrokkelen. 
M aar bovendien d a t E uropa zijn taak  
steeds sterker d ienstbaar te zijn aan  de 
wereld en vooral aan  de arm e landen niet 
zouden kunnen  w aarm aken.

De regeringen van de landen der Europese 
gem eenschap hebben zich verplicht nog in 
de loop van d it ja a r  h u n  beraad  te starten 
over de stappen, die nodig zijn om „het 
geheel der betrekkingen tussen de lidstaten 
om te zetten in een E uropese U nie”.

H.L.



VRIJDAG 25 JULI 1975

PARLEMENTARIA

MINISTER VORRINK
KWAM PRINCIPIëLE BEZWAREN
VAN ARP, CHU EN KVP TEGEMOET
door: J. van Houwelingen, Tweede Kamerlid ARP

De laatste jaren is het nogal stil geweest op 
het gebied van de milieuwe^eving. Na de 
instelling van het nieuwe ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne hadden 
vden meer verwacht en gehoopt. Echter na 
de Wet inzake de Luchtverontreinigii^ 
(inwerkingtreding op l8-9-’72) hebben we 
tot juni 1975 moeten wachten alvorens een 
nieuwe milieuwet in de Tweede Kamer kon 
worden behandeld.
Bijna aUe fracties in  h e t P arlem en t hebben  
er reeds vele m alen  geen  onduidelijkheid  
over la ten  bestaan , d a t n aa r  hun  m ening h et 
tem po van  de  m ilieuw etgeving te  laag is. 
Bij de  algem ene po litieke beschouw ingen 
in ok tober 1974 heb b en  de  C D A -fracties 
dit p u n t nog eens v ia  een  m otie  o nder
streept.
Om aan  de  verlangens v an  de  K am er tege
m oet te  kom en  hee ft m in ister V orrink  
daarom  een  speciale w e t chem ische afval
stoffen ingediend.

Waarom een aparte wet?
Na de w et „veron tre in ig ing  opperv lak te 
w ater” en  de  w e t inzake  de  lu ch tveron t
reiniging zou  h e t logisch gew eest zijn 
h ierna te  kom en  m et een  w e t inzake de 
bodem verontreiniging.
Toen b leek  da t de uitw erk ing  v o o r zulk  een  
centrale regeling nog vele ja re n  zou  gaan 
duren is de m inister a lvast m e t een  deelre- 
geling vo o r de  chem ische afvalstoffen  ge
kom en.
H oge p r io r i te i t  v o o r  een  goede en  v e ran t
w oorde regeling vo o r verw erk ing  van  
chemische afvalstoffen  is zek er noodzake
lijk. B ijna dagelijks w orden  w e  im m ers 
geconfronteerd  m et gevallen  v an  h e t onge
oorloofd en  o n v eran tw o o rd  sto rten  van  
vaak  gevaarlijk  en  giftig chem isch afval. D e 
duidelijke n o odzaak  om  h ie rv o o r m et g ro te  
spoed to t een  regeling te  kom en  is voor 
onze fractie dan  oo k  de  red e n  gew eest d a t 
wij m et h e t principe v an  d eze  deelregeling 
akkoord  zijn  gegaan. D it ondanks de  nad e
len, die aan  zu lk  een  versn ipperde  w etge
ving verb o n d en  zijn.

Doelstelling wet
D e w e t chem ische afvalstoffen  beoog t de 
w etgeving te r  bescherm ing  v an  h e t m ilieu 
aan te  vu llen  m e t e e n  regeling, d ie  v e ro n t
reiniging door chem ische afvalstoffen  en  
afgew erkte o lie tegengaat en  vooral is ge- 
r id it op een  doelm atige verw ijdering van  
deze stoffen.
Bedrijven m ogen h u n  chem isch afval aUeen 
afgeven aan  verw erk ingsbedrijven , die 
h iervoor een  vergunning  hebben . B oven
dien m oeten  deze  b ed rijven  aan  de  over
heid inform atie verstre ldcen over hoeveel 
en  w elk  soo rt chem isch afval zij w illen la 
ten  verw erken . H e t zelf s to r ten  zal w orden  
verboden  (o.a. de  diepzee-lozingen). O ok  
kunnen b epaalde  productieprocessen  en  de 
vervaardiging v an  b epaalde  p roducten  
w orden verb o d en  w aarbij zeer gevaarlijke 
en  m oeilijk verw erk b are  afvalstoffen  kim- 
nen on tstaan . T enslo tte zullen  e r  te r  b e 
strijding v an  de  aa n  d e  u itvoering  v an  deze  
w et v erbonden  kosten , speciale heffingen 
w orden ingesteld.

Enkele bezwaren
Ook nam ens de fracties v an  KVP en  CHU 
heb ik  tijdens de  behandeling  v an  deze w e t 
in  de T w eede K am er gew ezen  op enkele 
bezw aren  van  d it w etson tw erp .
In de eerste  p laats zal h e t m oeilijk  zijn to t 
een w erkelijk  afdoende regeling  te  kom en. 
W elke stoffen  zijn  chem ische afvalstoffen. 
D e definitie v an  h e t begrip  chem ische af
valstoffen is nogal onduidelijk . D e m inister 
hoopt d it op te  lossen door bij algem ene 
m aatregel van  bes tu u r h ie rvoo r een  lijst 
van stoffen  en  chem ische processen aan  te 
wijzen. A angezien  e r nu  reeds z o ’n  1.500 
verschillende chem ische stoffen zijn en  er 
nog dagelijks n ieuw e b ijkom en zal de Con
trole w el erg m oeilijk  w orden.
Er blijft een  kans bestaan , da t m en ach ter 
de p rob lem en blijft aan lopen . E en  belang- 
rijker bezw aar w as n aa r onze  m ening nog

h e t feit, d a t e r  w einig  w aarbo rgen  zijn  da t 
e r  bij de  verw erk ing  p rim air gestreefd  zal 
w orden n aa r m ogelijkheden  van  herge
bruik. D e  w e t sp reek t o v er een  „doe lm ati
ge” verw ijdering. H oew el d e  m in ister op 
ons nadrukkelijk  v e rz o ek  heeft toegezegd, 
dat bij de u itvoering  aan  m ogelijkheden 
van hergebru ik  hoge p rio rite it zal w orden  
gegeven betw ijfelen  wij o f d it in  h e t  kad e r 
van  deze w e t w el m ogelijk  is. H e t tegen 
gaan v an  verspiQ ing' v an  v aak  schaarse 
grondstoffen (chem isch afval) is zo  belang
rijk, d a t wij op d it p u n t de  m inister zek er 
kritisch zullen  b lijven  volgen. D e overheid  
zal vooral h e t o n d erzo ek  m oe ten  stim ule
ren  en  alleen  aan  b ed rijv en  een  verguim ing 
voor verw erk ing  v an  chem ische afval
stoffen d ienen  te  g even  d ie  h ie raan  serieus 
willen w erken . In een  la te r  stad ium  zal b o 
vendien  m oeten  w o rd en  b ek ek en  op  w elke 
w ijze gestim uleerd  k an  w o rd en  d a t m eer 
b l i j v e n  hun  afval h ie rv o o r afgeven. 
N aarm ate de  h oeveelheid  g ro te r  w o rd t is 
de kans op een  rendabele  bedrijfsvoering 
voor hergebru ik  gro ter.

Heffingen
Ons belangrijkste bezw aa r w as ech te r ge
richt op  h e t voorgeste lde  heffingen
systeem .
In h e t systeem  v an  de  w e t zouden  de v e r
w erkingsbedrijven (m et vergunning) v ia 
een heffing de  overhe id skosten  voor de 
uitvoering v an  deze  w e t m o e ten  betalen . 
N atuurlijk  zou d en  deze  bed rijven  de hef
fing kuim en d o o rb e rek en en  in  d e  ta riev en  
voor de verw erk ingskosten . Volgens de 
m inister is d it systeem  voo ra l gekozen  om 
dat h e t een  eenvoudige en  prak tische m e
thode is om  de heffing te  innen . A lleen  voor 
afgew erkte o lie w erd  een  an d e r systeem  
gekozen; de produktheffing . In  d it laats te  
geval b e taa lt de g eb ru ike r de  heffing p e r 
hoeveelheid  olie. T egen h e t voorgestelde 
heffingensysteem  v o o r chem ische afval
stoffen had d en  wij onoverkom elijke b e 
zw aren en  d ienden  d aarom  een  wijzigings
voorstel in  om  d it systeem  te  schrappen. 
D e volgende a rgum en ten  h eb b en  wij h ie r
bij aangevoerd:

Slechts een  deel v an  de  afvalproducen- 
ten  (vervuilers) va llen  o n d er d it heffingen
systeem . B edrijven, d ie ze lf h u n  afval v e r
w erken b eh o ev en  geen  heffing te  be ta len . 
O ok h e t ex p o rte ren  n aa r  h e t  bu iten land  
(waar nergens een  heffingensysteem  is) is 
mogelijk.
* H oew el h e t nog w einig duidelijk  is w elke 
bedrijven h u n  afval zu llen  aanb ieden  aan  
verw erkingsbedrijven za l h e t vo o r g ro te  
bedrijven (in concernverband) gem akke
lijker zijn  h e t e igen afval te  verw erk en  of 
de hoeveelheid  afval te  verm inderen . D e 
kans d a t vooral de  k le inere  bedrijven  
zw aarder b e last w o rd en  is n ie t gering.
* Is h e t w el nodig  de  overheidscontro le  
(heffing) te  la ten  financieren  do o r bed rij
ven, die ju is t a a n to n en  da t zij zich t aan  de 
w et houden  door h e t afval aan  een  erkend  
bedrijf aan  te  b ieden?
* D oor een  heffing op te  leggen op  slechts 
één van  de verw erk ingsm ogelijkheden  sti
m uleert m en ju is t d e  a lte rn a tiev e  m ogelijk
heden. V oor een  v eran tw o o rd e  en  doelm a
tige verw erk ing  is d it zek er n ie t altijd  ge
wenst.
* Er is geen  duidelijke re la tie  m e t h e t u it
gangspunt van  de  an d e re  m ilieuw etten ; de, 
vervuiler be taa lt. H iervoo r d ienen  de 
verw erkingskosten  c.q. export(vervoers)- 
kosten.

Incident
Hoewel de m inister ons w ijzigingsvoorstel 
had bestreden , en  h e t voorgeste lde systeem  
had verdedigd  m e t eigenlijk  geen  an d e r a r 
gum ent dan  dat h e t eenvoud ig  u itvoe rbaar 
zou zijn, kw am  pas d irek t voor de  stem 
ming he t d reigem en t h e t w etsvoorstel te  
zullen in trekken , ind ien  ons w ijzigings
voorstel zou  w o rd en  aangenom en. D e m i
nister kw am  m et d eze  verk laring  op  he t 
m om ent, da t de  v o o rz itte r  v an  de vaste  
Tw eede K am ercom m issie vo o r m ilieu
hygiëne uitstel van  stem m ingen  zou  vragen

(de m inister w as h ie rvan  op  de  hoogte). D e 
reden vo o r d it v e rz o ek  w as ju is t om  nog 
over h e t w ijzigingsvoorstel te  ku im en  o v er
leggen m e t de  m inister. D e vero n tw aard i
ging o ver d it ongebru ikelijke o p tred en  van  
de m inister w as dan  o o k  g roo t bij b ijna  aUe 
fracties.
A angezien  e r toch  al zo  w einig voortgang  is 
op h e t gebied  v an  de  m ilieuw etgevingen 
hebben wij e r  in  h e t belang  v an  een  
veran tw oord  m ilieubeleid  alles aan  ge
daan, intrekking v an  h e t w etsvoorstel te  
voorkom en. U iteindelijk  heb b en  wij ons 
w ijzigingsvoorstel ingetrokken , n ad a t de 
m inister h e t heffingensysteem  fundam en
teel had  gew ijzigd en  tegem oet gekom en  is 
aan  enkele  van  on ze  princip iële bezw aren . 
D e belangrijkste w ijziging is d a t h e t n u  m o
gelijk is d a t alle b ed rijv en  (en n ie t slechts 
een  deel) o nder h e t heffingensysteem  zul
len  vallen. B ovendien  zu llen  op  k o rte  te r 

m ijn m eer in  h e t a lgem een  de  m ilieu
heffingen te r  discussie w orden  gesteld, en  
e.v. w orden  gew ijzigd.

Tenslotte
D e behandeling  v an  d eze  w e t h ee ft op 
nieuw  aangetoond  d a t de  versn ipperde 
m ilieuw etgeving in  N ederland  w einig id e
aal is. H et beleid  is h ie rdoo r te  w einig 
doelm atig en  de con tro le  w einig effectief en 
efficiënt. H et is jam m er, d a t de  m inister van  
m ilieu-hygiëne zich w einig  inven tie f to o n t 
om  iets aan  d eze  bezw aren  te  doen. 
M ogelijkheden w o rd en  te  w einig  u itgebuit, 
o f w orden  op een  on ju iste w ijze toegepast. 
H et m ilieubeleid is helaas nog steeds n ie t 
h e t ste rkste  onderdeel v an  h e t be le id  van  
h e t kab inet-D en  U yl. V elen  zu llen  d it zeker 
m et mij ten  zeerste  be treu ren .

V an  H ouw elingen.

Zo denk ik 
er over

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

Demokratie en aktiegroepen

T erecht hee ft dr. K ruisinga onlangs zijn 
w aardering vo o r h e t w erk  van  ak tieg roe
pen  u itgesproken. D e v rees ech ter, da t ak 
tiegroepen te  veel m acht zouden  krijgen, 
lijkt m e  nog  n ie t zo  te rech t. H un  doel is n ie t 
om  de  dem ocratie te  vervangen . O f onze 
huidige dem ocratie  w el zo  rep resen ta tief 
en  zo  rech tvaard ig  te  w erk  gaat, is vo o r mij 
nog de  vraag.
W ie eens een  gem een teraadsvergadering  
of een  vergadering v an  p rov inciale  sta ten  
vanaf de publieke tr ib u n e  volgt, b ek ru ip t 
wel eens de  vraag: is d it no u  w erkelijk  de 
mening van  de  m eerderhe id  v an  de k iezers; 
hoe is h e t m ogelijk d a t h ie r zo ’n  to taa l af
w ijkend of v ero u d e rd  gelu id  n aa r v o ren  
kom t?
Soms w ijken de beslu iten  v an  gem een te
raad en  provinciale s ta ten  to taa l af van  de 
m ening van  de bevolk ing , w elke op 
inspraak-avonden n aa r  v o ren  is gekom en. 
Z o sp raken  b .v . p rov incie  en  gem een te  van  
U trech t zich u it v ó ó r  de  aanleg v an  een  zgn. 
N oordelijke R andw eg, terw ijl de  bevolkm g 
op  de  d iverse in sp raak-avonden  duidelijk  
„nee” h ad  gezegd!
Een goede overhe id  eerb ied ig t m inderhe
den. Ju is t deze belangrijke stelling w ord t 
soms m e t v oeten  g etreden . V eel dubieuze 
ak tiv ite iten  w orden  d o o rgevoerd  m e t he t 
excuus „dem ocratisch  genom en  beslu it” . 
V ergeet n iet, d a t oo k  de  le ider v an  de 
tw eede w ereldoorlog  op  dem ocratische 
w ijze w as gekozen! H ele  stadsgedeelten  
zijn m e t zo ’n  argum en t kaa l geslagen en 
versteend. V oorbeelden  h ie rvan  zijn te 
vinden o.a. in  T ilburg (een stad , w aar des
tijds de  aanblik  van  „ v e rk ee r” e.d ., m e bij 
h e t sta tion  dadelijk  rech tsom keerd  deed 
maken). U trech t m e t z ’n H pog-C atharijne 
en  A m sterdam  m et z ’n  m etro .
V ooral ook  he t politiegew eld  bij de A m 
sterdam se m etro  heeft ernstige vragen  over 
dem ocratie naar v o ren  gebracht. O verigens 
is he t vreem d, da t in deze  s tad  nou  ju ist een 
vervoerssysteem  m et w einig overlast, on 
der de  grond  m oet, om  b o v en  de grond 
m eer ru im te te m aken  voor een  veel- 
overlast-gevende vervoersvorm . W aarom  
n iet andersom ? E en dem ocratisch  genom en 
besluit, jaw el, m aar nog zeer aanvech tbaar 
en  is de  m eerderheid  v an  de bevolking h et

hier w el m ee eens? V oor zover mij bekend , 
is regeren  m e t m eerd erh e id  van  steem m en, 
w aar zich dan  o o k  m inderheden  bij nee r 
m oeten  leggen, één  v an  de principes van  
h e t com m unism e.
Persoonlijke ervaringen  w illen  nogal eens 
een ro l spelen. E en Im merlid, een  sta ten lid  
o f een  gem een teraadslid  erv a a rt veelal n ie t 
dagelijks w at een  invalide, een  b ejaarde  of 
een  k ind ervaart. A l is h e t m aar alleen  aa n 
gaande de m an ier v an  zich verp laatsen , 
vaak  onbew ust za l hij som s tevee l vanu it 
eigen situatie  oo rdelen . D em ocratie  is m éér 
d ^  alleen  m aar reg e ren  m e t m eerderheid  
van stem m en. A k tieg roepen  b rengen  h e r
haaldelijk  heel nu ttige, nieuw e, argum en
ten  n aa r voren , w aa raan  voo rh een  nog  n ie t 
gedacht was. Som s vo rm en  ze  een  tegen
w icht voor an d ere  „ak tieg ro ep en ” , zoals 
KNAC, A N W B, Stichting W eg en P ro jec
tenontw ikkelaars. V eelal is e r  bij de  leden  
een oprech te  bezo rgdheid  o v er essentiële 
zaken. Z e  v erd ienen  h e t om  serieus g eno 
m en te  blijven.

H end rik  V em em a, 
A dres: L age W eide 60, U trecht.

Landschapsparken, 
en nog wat
Tijdens onze vak an tie  in O udem irdum  
(Gaasterland) heb  ik  een  p aa r k ee r een  u it
stapje gem aak t n aa r  m ijn geboortep laa ts 
Koudum . D e gesprekken , die ik  daa r m et 
fam ilieleden en  v rienden  m ocht voeren , 
cirkelden voor een  g ro o t deel om  de  o n t
w ikkelingen b innen  de h ervo rm de  k e rk  en  
b innen de  sam enleving van  onze  tijd. M aar 
ook  h e t CD A  kw am  te r  sprake . E n,... w at in  
K oudum  en om geving de gem oederen  nog 
al bezighoudt; de zogenaam de landschaps
parken. O p h e t ogenblik  is h e t d epartem en t 
van CRM (C ultuur, R ecreatie e n  M aat
schappelijk W erk  - m en  schrijft d it tegen
w oordig m et een  hoofd letter, terw ijl kerk  
m et een  kleine le tte r  w o rd t geschreven) 
bezig b innen  h e t ruU verkavelingsgebied 
K oudum  en om geving ongeveer 700 ha 
land aan  te  kopen  om  h e t te rug  te  b rengen  - 
voor d rie  k w art - in  de s taa t to en  he t nog 
niet in cu ltuur w as gebracht.
„W ie toch is op h e t id io te idee gekom en 
landschapsparken of (zoals h e t in  K oudum

vervolg op pagina 8
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genoem d w ordt) „vogelt] esland” te  m a
ken?” , vroeg mij een  fam ilielid. „N ie t al
leen kost de aankoop  m üjoenen  en  m iljar
den guldens, m aar da t ,,vogeltjesland” 
m oet onderhouden  w orden . Eén kee r per 
jaar m oet he t gem aaid w orden . M aar w at 
m oetje  m et de rom m el, h e t uitgegroeide en  
dode gras, dat er af kom t? Er is niem and, 
die zoiets hebben  wil. Dus dan  m aar in de 
brand. M aar bovend ien ; v an  som m ige 
boeren heeft m en ongeveer de  helft van  het 
land nodig. M ocht de b o er gedw ongen 
w orden deze helft - tegen  een te  lage prijs - 
af te  staan , dan heeft hij op de overgeble
ven helft van  zijn bedrijf geen  bestaan  
meer. A nderen  m oeten  helem aal verdw ij
nen. W aarheen? O, da t geeft n iet. M en doet 
m et boeren  en  PTT -am btenaren of zij 
koeien en  paarden  zijn!”
De onlustgevoelens van  zijn fam ilierelatie 
gingen zo nog een  tijdje door.
En nu  m ijn an tw oord . Ik heb  hem  gean t
w oord, da t de socialisten niets liever doen 
dan geld uitgeven en  belastingen verhogen. 
D at zit h en  in het bloed. A lles m oet opge
m aakt w orden. N atuurlijk  cam oufleert 
m en da t m et m ooie w oorden . Een van  die 
w oorden luidt; nivellering. M aar, w elk 
w oord m en ook gebruikt, h e t geld m oet op! 
Nog erger; zelfs bij een  te k o rt v an  ƒ  10 
m iljard houden  de socialisten vol, d a t er 
nog m eer geld uitgegeven m oet w orden. En 
dit alles is m ogelijk om dat de A RP en de

K \T  de socialistische principes steunen. 
Hoe lang zal d it zo  doorgaan? W anneer ik 
de doelstellingen van  de (huidige) KVP en 
ARP goed begrijp, is h e t de  bedoeling  de 
CHU m ee op sleep touw  te  nem en. U itla tin
gen van  de fractievoorzitter v an  de KVP 
wijzen er op, dat h e t C D A  m eer geporteerd  
m oet zijn voor een regering m e t socialisten 
dan voor een regering m et de W D .
Mocht e r  oo it een  CD A  to t stand  kom en, en 
m ocht da t CDA h e t inderdaad  eens w orden  
(men kan  h e t ook cam ouflerend „gedogen” 
noem en) m et h e t socialistische geldsmij- 
tersbeginsel, dan  zal d it onw ijze beginse- 
lakkoord de CH U  zeer veel stem m en kos
ten. L aten  wij op onze  hoede zijn. L aten  wij 
toch begrijpen, da t h e t steeds m eer en  m eer 
toegeven aan de socialistische beginselen, 
ons land in  een  draa iko lk  doe t te rech tko 
men, w aaru it he t zich noo it m eer zal kun
nen los w orstelen.
Wij m oeten  „n een ” b lijven  zeggen tegen  
het heilloze, u itho llende en  alles-op- 
m akende beginsel van  h e t socialism e. Wij 
m oeten ook  KVP en  ARP w akker m aken!
H ollandsche Veld,
hervorm de pasto rie  ds. D . J. Bouw stra.
(Naschrift v an  de redactie ; Ds. B ouw stra ' 
zegt in zijn ingezonden  stuk ; „M o c h t er 
ooit een  CDA to t s tand  kom en ....” . D e r e 
dactie w ijst er op, d a t h e t C D A  reeds to t 
stand gekom en is. H e t C D A  b es taa t en  is 
realiteit gew orden).

Secretarissen, bestuursleden en leden!

De discussienota 
Plichten en Perspectieven
is verkrijgbaar.

Bestelt u de nota als volgt:
Stort ƒ 3,90 op giro 169900 van CHU te ’s-Gravenhage.
Als u meerdere exemplaren bestelt kunt u tien procent aftrekken. 
Een boekje waarin het profiel van het CDA wordt geschetst, 
ter bespreking in uw kiesvereniging.

De Heer nam tot Zich onze moeder en grootmoeder

M A C H E L T J E U N S
weduwe van J. A. Rademaker

Zij bereikte de leeftijd van 77 jaar.

Zwolle: J. E. Rademaker 
F. Rademaker-Trip

Rotterdam; T. Rademaker
A. G. E. Rademaker-Schreuder

Ederveeh: J. H. Rademaker 
J. Rademaker-Beerda

Zutphen: H. M. Hendriks-Rademaker 
W. Hendriks

’s-Hertogenbosch: H. C. Rademaker 
S. Rademaker-Withagen

Leersum: C. P. Rademaker 
N. Rademaker-Limonard

Zaandam: N. Simmelink-Rademaker 
H. Simmelink

en kleinkinderen

Rhenen, 6 juli 1975 
Roghairweg 4.

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

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

AANNEM ERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-22C4 - W OERDEN

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

TUINAANLEG

BINDER a v . - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en s traa t
werken 
drainages 
rio leringen 
beplantingen 
w indkeringen en 
a frasteringen 
aanleg grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkru idbestrijd ingen
kle igrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dorpsdijk 50-52 - Postbus 820 - Rhoon 
Telefoon 01890-6Ü1*

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, PO STBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

AANNEMINGSBEDRIJF

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

ZW IJN D R ECH T ■
Molenvliet 9 - Tel. 01850-26651-27034-24330

BO UW BED R IJF

Fa. C  Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

Baan
Voor nieuw of 

occasion
AUTOMOBIELBEDRIJF

SUCCES
Callenbachstraat 1 

NIJKERK 
Tel. 03494-1661

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde
40 schriftelijke lessen voor 30.-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus
12 schriftelijke lesserv voor 10. -

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking
10 schriftelijke lessen (i.s.m. NOVIB) voor 10. -

Het raadiidmaatschap, 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 ■

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349 - Leiden - Telefoon (071) 93403.
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OPPOSITIEROL VOORiHET CD . A . ?
P ,P ,A ,C .-a d v ie s  is b e la n g r i jk e r  d a n  u i t  e e r s te  r e a k t ie s  b i i j k t

door: H. van Spanning

„H e t C D A  zal ooit de m ogelijldieid onder 
ogen m oeten  gaan zien  da t h e t in  een b e 
paalde situatie eens enige tijd  n ie t aan  de 
regering deelneem t.”
D eze zin  u it h e t P PA C -advies heeft veel 
sto f doen  opw aaien . D e reak ties zijn  v o o r
nam elijk  afw ijzend of gereserveerd  ge
w eest. D aarbij is m et nam e gew ezen  op de 
beteken is van  h e t C D A  voor de regeer
baarheid  van  h e t land  en  h et onjuiste u it
gangspunt om  de oppositie „om w ille van  
de oppositie”  te  zoeken .
H et PPA C -advies geeft op dit pun t to t v e r
w arring aanleid ing.
In dit stuk  w o rd t o v er de oppositiero l ge
sproken  in  sam enhang m et de  noodzaak  
van  eenheid  van  de C D A -partners bij de 
kom ende kab inetsform atie. D aarnaast 
w ord t gew ezen  op  de  m ogelijkheid van 
verv roegde K am erverkiezingen.
Tegen d ie  ach te rg rond  heeft h e t advies, 
vooral in an ti-revo lu tiona ire  kring, b eden 
kingen opgeroepen . H ierbij speelt kenne
lijk de herirm ering aan  de m oeilijke keuze 
die de A R P-T w eede K am erfractie , bij de 
fo rm atie-B urger m oest m aken , een  rol. 
Som m ige an ti-revo lu tiona iren  w ekken, in 
persoonlijke gesprekken , de indruk  dat 
huns inziens h e t P PA C  h ie r h e t standpun t 
van de CHU, bij de jongste  form atie 
ach teraf toeju icht.
B uitenstaanders heb b en  vaak  een veel 
krasser oordeel. Z o  w o rd t in Vrij N eder
land gew ezen  op de aanw ezigheid  van  de 
oud-m inisters Schm elzer, U dink  en  Y. 
Scholten in  h e t PPA C . O p grond  h iervan  
w ord t bij h e t P PA C  een  v o o rk eu r voor een 
kab inet van  ch risten-dem ocraten  en  libe ra
len gesignaleerd.
Beide reak ties - w aarvan  de  eerstgenoem de 
u ite raard  vo o r h e t C D A  belangrijker is dan 
die van  V.N. - lijken  op dit m om ent een 
discussie o v er h e t PPC A -advies op gang te  
b rengen, w aarbij aan  de fundam entele b e 
tekenis v an  de opgew orpen  vraag w ord t 
voorbijgegaan.
K ruisinga heeft in D e N ederlander van  25 
juli gew ezen  op de princip iële betekenis 
van  de oppositie in  een  parlem en ta ire  de
m ocratie.
H et overw egen  van  een  oppositiero l door 
he t C D A  heeft bovend ien  belangrijke poli
tiek strategische effek ten , die w ellicht ook  
de depolarisatie  kunnen  bevo rderen . D it 
aspect is»tot nu toe onbesproken  gebleven.

G EVOLGEN LA N G D U R IG E 
DEELNAME A A N  EEN K A BINET
De oppositiero l heeft in  christen
dem ocratische kring geen goede naam . H et 
druist in  tegen  onze  gouvernem en te le  in 
stelling. H e t voo rbee ld  da t de „linkse d rie” 
hebben  te  zien gegeven nodigt n iet to t n a 
volging terw ijl ook  de huidige liberale op 
positie op de christen-dem ocraten  veelal 
als geforceerd  en  onnatuurlijk  over kom t. 
D e ch risten-dem ocraten  zullen ech ter de 
oppositiero l vanu it een  andere  hoek  m oe
ten b en ad eren  nam elijk  door kritische b e 
zinning op de gevolgen  van  langdurige re 
geringsdeelnam e.
Een m arkan t v oo rbee ld  h ie rvan  vorm t de 
KVP.
Ik w il hier duidelijk  vooropstellen  dat m ijn 
hiervolgende opm erk ingen  geen diskw ali
ficatie van  de K V P-lijn inhouden. H e t gaat 
er slechts om  da t aan  de h and  van  du ide
lijke voorbee lden  een  diagnose w ord t ge
steld.
De KVP (voor 1946 de R.K. S taats Partij) 
heeft sinds 1918 regeringsveran tw oorde
lijkheid g ed rag en .' )
D e laatste ja ren  heeft - naast he t losraken 
van  de trad itionele  b inding tussen de KVP 
en he t room s katho lieke  deel van  de bev o l
king - de langdurige regeringsveran tw oor
delijkheid negatief gew erkt.
O orzaken  h ie rvan  zijn:
- de deelnam e van  de KVP aan  drie kab i

ne tten  tussen 1963 en  1967

- de s te rk  dom inerende ro l van  DS’70  als 
onm isbare schakel bij de fo rm atie 1971

- de s te rk  dom inerende ro l van  de  „linkse 
d rie” bij de fo rm atie  1972 /73 .

Bij de beoordeling  v an  deze  fak to ren  d ie 
nen  ch risten -dem ocraten  zich los te  m aken  
van  gevoelsm atige en  po litiek  geladen  kw a
lificaties die in  d it opzich t door PvdA  en 
W D  w orden  gegeven.
M et nam e v an  de KVP w o rd t bew eerd  da t 
zij „o n b e tro u w b aar; zw everig  en  kam e
leon tisch” is. D at een  dergelijke beo o rd e
ling op v o lstrek t w illekeurig gekozen  a r
gum enten  b e ru s t b lijk t u it h e t volgende:
- D e A RP nam  eveneens deel aan  alle k a 

b ine tten  w aarvan  de  KVP sinds 1963 
deel u itm aakte . D e KVP is in  linkse ogen 
ech te r o n b e tro u w b aar; bij de  A RP is a l
dus de „linkse drie”  sp rake  van  een  „b e 
langrijke progressieve strom ing .”

- D e CH U  daaren tegen  is „conservatief; 
negentiende eeuw s en  een  b lok  aan  he t 
b ee n ” , aldus de linkse bondgenoten . 
N iettem in  w as de  C H U  ee rd e r b ere id  to t 
sam enw erk ing  m et de  socialisten dan  de 
A RP, nam elijk  sinds 1939 , terw ijl de 
A RP eerst - na vee l onderlinge discussies 
- in 1952 m et de A RP sam enw erk te . O ok 
in 1972 w as de  C H U  in beginsel b ere id  
m et de PvdA  c.s. sam en te  w erken .

H e t is dan  ook  v o o r christen-dem ocraten  
onjuist om  de  gedachtenw isseling  o ver een 
m ogelijke oppositiero l te  re la te ren  aan  o p 
vattingen  o ver h e t C D A  bij an d ere  p a r
tijen; terw ijl ook  h e t oppositioneel o p tre 
den  v an  andere  p artijen  h ierbij geen  ro l 
m ag spelen. E venm in is h e t ju is t om  een  
fundam ente le  discussie o ver deze  kw estie 
u it de w eg te  gaan  op g rond  van  h e t ge
voelsm atig argum en t da t d it een  keuze 
voor h e t C H U -standpun t bij de  jongste 
form atie zou  zijn . O p die w ijze speelt h e t 
CD A  de „linkse d rie” en  d e  W D  in de 
kaa rt en  do e t m en zichzelf teko rt.

NEGA TIEV E A SPEC TEN  
V A N  EEN LA N G D U R IG E 
REGERINGSDEELNAM E
D e ontw ikkelingen in  de  p eriode  1963- 
1967 hebben  b innen  de  christen
dem ocratische partijen  geleid to t discussies 
over de regeringsdeelnam e en  de  zoge
naam de partn e rk eu ze . D e verkiezingsaan- 
hang - en  daarm ee de greep  op  de form atie - 
liep terug  terw ijl anderzijds de onm isbaar
heid als regeringspartner le idde to t  een  ze
kere  verstarring , w aarb ij de politieke crea
tiv ite it s te rk  terugliep . H ierdoo r kom t m en 
in een  v icieuze cirkel te rech t. Iedere  keer 
le id t de vraag n aar de p a rtn e rk eu ze  to t  dis
cussies en  o nzekerheid  in  de p a rtij; de  aan 
hang bij de verk iezingen  lo o p t te rug ; v rees 
voor n ieuw e verk iezingen  le id t e r  toe dat 
m en zich voorzich tig  opste lt, w aarna de 
volgende verk iez ingen  v e rd e re  teruggang 
brengen.
Illustratief zijn  in d it v erb an d  de laa ts te  fase 
van  he t kab inet-D e Jong  en  de periode van  
h et kabinet-B iesheuvel.
H e t effect v an  de  door W D  en  „linkse 
d rie” toegepaste  po la risa tie tak tiek  is v e r
ste rk t doo rdat de ch risten-dem ocraten  - op 
zichzelf te rech t - een  afw ijzende houding 
aannam en  tegenover de ex trem e eisen van  
de „linkse oppositie” . M aar m en  is teveel 
b lijven  steken  in  h et verded igen  van  he t 
k ab in e t en  te  w einig zijn  eigen initiatieven 
ontplooid , in  de vo rm  van  m oties, am en
dem enten  en  dergelijke.
E erst bij de verk iez ingen  w erd  de eigen 
iden tite it o n d erstreep t m aar daarbij w erd  
tam elijk  ab ru p t afstand  genom en van  een  
beleid  da t m en te  v o ren  zeer s te rk  had  v e r
dedigd. B ovendien  ging tijdens de  v erk ie 
zingen in 1971 en  1972 de eigen iden tite it 
v an  de  ch risten -dem ocraten  in  belangrijke 
m ate schuil ach te r discussies o v er o n d er
w erpen  die door de linkse drie o f door de 
W D  w aren  aangedragen . Zoals b ijvoorbe
eld h e t schaduw kab inet; de s taa tsrech te

lijke vernieuw ing, v an  de „linkse d rie” en 
de liberale  suggestie om  h e t kab inet-D e 
Jong to t inzet van  de verk iezingen  te  m a
ken. —
A chteraf gezien, zijn  ook  bij de form atie- 
B urger fou ten  gem aakt. B urger heeft zijn 
form atie, n aa r bu iten , v ia een  om vangrijke 
co rrespondentie , de schijn kunnen  geven  
van  een  continu gesp rek  m et s tarre , o n re
delijke en  in  zichzelf verdeelde  christen
dem ocraten ; terw ijl de  offers die de „linkse 
drie heb b en  m oeten  b ren g en ” ach te r geslo
ten  deu ren  zijn  afgehandeld  en  dè indruk  
w erd  gew ek t d a t de onredelijkheid  bij de 
christen-dem ocraten  lag en  da t de „linkse 
drie”  de  redelijke g roep  w as die in ’s lands 
belang zw are offers m oest b rengen  en  to le
ran t was.

BETEKENIS O PPO SIT IE R O L
V oor een  belangrijk  deel m oet h e t succes 
v an  de polarisatie w orden  toegeschreven 
aan h e t feit d a t de christen-dem ocraten , 
m et nam e de KVP, gedoem d w aren  rege
ringspartijen  te  zijn  en  zich bij d it uitgangs
p u n t hebben  neergelegd. D e discussies b in 
nen de christen-dem ocratie  zijn  in belang
rijke m ate geconcen treerd  gew eest op  de 
vraag n aa r de p artn e rk eu ze : PvdA  c.s. of 
W D ;

Een keus die de ch risten-dem ocraten  is op
gedrongen.
D it basisgegeven m aak t v o o r een belang
rijk  deel de po la risa tie tak tiek  mogelijk. H et 
tegenargum ent d a t W D  en  PvdA  m aar 
m oeten  zeggen of zij m et de christen
dem ocraten  w illen regeren  is in  zekere  zin 
een  loos argum en t om dat de christen
dem ocraten  geen  keus vo o r de oppositie 
w ilden m aken , terw ijl m et nam e de linkse 
drie dit wel deden.
V oortdurend  is van  christen-dem ocratische 
zijde gew ezen  op h e t landsbelang. D e ge
v aren  van  de po larisatie ; de noodzaak  dat 
h e t land reg eerb aar b lijft en  de  positie van  
de  christen-dem ocratie  als stabiliserende 
faktor.
H e t gevolg is ech te r gew eest d a t de  conti
nue  opoffering  v o o r h e t landsbelang to t nu 
to e  alleen  m aar heeft geleid to t ach teru it
gang van  de  christen-dem ocratische p a r
tijen. D e k iezers heb b en  deze  opofferings
gezindheid  n ie t beg repen  en  n ie t positief 
gew aardeerd .
D e vraag  rijst dan  hoe  lang de christen
dem ocratie zich vo o r h e t landsbelang kan 
opofferen . V an de KVP w erd  ja ren  geleden
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DISCUSSIE CD.A.
STANDPUNT CH.U.

Mr. O . W . A. van  V erschuer, v o o rz itte r  van  
de C H U , en  dr. R. J. H. K ruisinga, v o o rz it
te r  v an  de C H U -T w eede-K am erfrac tie  
hebben  de  vo lgende v erk la ring  gepubli
ceerd:
N u v o o r h e t ee rste  en  belangrijke congres 
van  h e t CD A  op za te rdag  23 augustus a.s. 
de discussie o v er h e t u itgangspunt en  de 
consequenties daa rv an  v o o r h e t CD A  op
nieuw  is losgebrand, ach ten  wij h e t onze 
plicht h e t s tandpun t van  de C H U , in  dezen, 
o nder w oorden  te  b rengen.
V ooraf w illen wij o v er de  aa rd  van  de dis
cussie h e t volgende opm erken . H et is b e 
langrijk  en  goed  om  o v e r  fundam entele  za
ken  m e t e lkaar te  sp reken  en  d aa rover du i
delijkheid  te  krijgen. Wij m oeten  ons dan 
w el bew ust zijn  v an  h e t feit d a t velen  deze 
discussie n ie t beg rijpen  en  da t de discussie 
w ord t m isbru ik t door degenen  die tegen 
ch risten-dem ocraten  zijn.
Wij d ienen  bij voortdu ring  te  bedenken  dat 
deze  discussie vo o r een  belangrijk  gedeelte 
h e t gevolg  is v an  gescheiden geloofsw erel
den  van  vele, vele ja ren , d ie ander w oord 
gebru ik  en  h e t h an te ren  van  andere b e 
g rippen  to t gevolg heeft.

H e t s tandpun t v an  de  C H U  is als vo lg t te  
fo rm uleren . H e t C D A  is een  partij, die zijn 
inspiratie en  toetsing  w il v inden  in he t 
christelijk  geloof. A ls zodanig  wil h e t CDA 
bepaald  een  christelijke of christen
dem ocratische partij zijn.
H e t zich toeëigenen  van  een  zo  un iverseel 
u itgangspunt d ien t ons als christen
dem ocraten  m et g ro te  schroom  te  verv u l
len. H e t dw ingt ons to t voorzich tigheid  als 
wij d it u itgangspunt zouden  w illen gebru i
ken  om  beperk ingen  aan  te  leggen voor 
degenen die lid w illen w orden.
D e PvdA  en de W D  zullen  van  hun  leden 
v erw ach ten  d at hun  po litieke overtuiging 
gedragen  w ord t do o r socialism e, respectie
velijk  liberalism e. Zij d ie deze  opvatting  
n iet delen  zullen geen behoefte  hebben  om 
lid te  w orden  van  deze  partijen . V oor de 
ch risten-dem ocraten  geld t hetze lfde ten 
opzich te van  hun  gekozen  uitgangspunt. 
Wij m ogen ech te r geen  ex tra  beperk ingen

aanbrengen  door enge in te rp re ta ties. W at 
wij de leden  v ragen  is te  aan v aa rd en  da t wij 
ons u itgangspunt nadrukke lijk  in de Bijbel 
zoeken, (artike l 2 van  de S ta tu ten  van  he t 
CDA).
Wij v ragen  n im m er naar, noch  m atigen ons 
een  oordee l aan  o v er de m ate, w aarin  dit 
u itgangspunt vo o r een  ieder in  zijn p e r
soonlijk leven  gestalte  heeft gekregen. D at 
oordeel kom t ons k rach tens onze  geloofso
vertuiging n ie t toe. D an  im m ers zouden  wij 
gaan  u itm aken  w ie w el en  w ie n ie t „doo r 
he t oog v an  de naa ld ” kan.
Wij zouden  dan  een  partij w orden  ged ra
gen door exclusief gehan teerde  christelijke 
p reten ties. D a t kan  en  da t m ag niet. Wij 
w illen e lkaa r de m aat n ie t nem en. Wij zijn 
n iet een  geloofsgem eenschap m aar wel een  
politieke organisatie m et een  duidelijke 
christelijke signatuur.
D e veran tw oorde lijkhe id  voor de vraag 

I w ie lid wil w orden  van  h e t CD A  ligt lou te r 
' en  alleen  bij he t ind iv iduele lid zelf.

O p g rond  van  d it B ijbels uitgangspunt van  
d e  christen-dem ocratie  w illen wij d aa r
naast geen ex tra  barriè res  leggen voor de
genen  die ons w illen gaan vertegenw oord i
gen.
Wij ken n en  geen  eerste- en  tw eederangs 
leden; geen ballo tage m aar alleen  vo lw aar
dige leden  van  onze  CH U  en derhalve ook 
van  he t CDA.
T enslo tte  dit. H et is heel begrijpelijk  dat nu 
h e t C D A  op h e t p u n t s taa t v erd e r realite it 
te  w orden  velen  o n ze r zich afvragen  w at zij 
v erla ten  en  w aar zij aan  beginnen. M et ge
loof, hoop en  liefde (w at vooral in deze tijd 
inhoudt, beg rip  v o o r elkaar) m oeten  wij he t 
gem eenschappelijk  huis ingaan; m oeten  wij 
e lkaar als christen  aanvaa rden , corrigeren  
en  vasthouden . M et e lkaa r w etende dat 
,,Z o de H eer h e t huis n ie t bouw t, de b ouw 
lieden  te-'ergeefs a rb e id en ” .

mr. O. W . A. b a ro n  van  V erschuer 
(v oo rz itte r CHU)
D r. R. J. H. kruisinga 
(v oo rz itte r
C H U -T w eede-K am erfractie
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GEEN ZENDTIJD VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID
Enkele weken geleden besloot minister 
Van Doorn van CRM geen radio- en tv- 
zendtijd toe te wijzen aan de stichting 
Geestelijke Weerbaarheid. Enige tijd tevo
ren stond de bewindsman wel toe, dat de 
stichting Symbiose zendtijd krijgt.
Een en! ander leidde tot schriftelijke vragen 
van het CHU-Tweede Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst. Tijdens de zomervakantie van 
de Tweede Kamer kwam het antwoord van 
de bewindsman op de vragen.
De tekst van de vragen en die van het 
daarop gegeven antwoord zijn als volgt;

1. Vraag: Is de minister zich er van bewust, 
dat hij eerst door het toewijzen van zend
tijd voor radio en televisie aan de Stichting 
Symbiose en thans door het afwijzen van 
zendtijd aan de stichting Geestelijke Weer
baarheid - in beide gevallen werd de zend
tijd aangevraagd op grond van artikel 19 
van de Omroepwet - bij grote groepen van 
onze bevolking ernstige bevreemding heeft 
gewekt?
Antwoord: N een. A nders dan  de  v ragen
steller heb ik  geen inz ich t in  de  m ening van  
„g ro te  g roepen  v an  onze  bevolk ing” over
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gezegd dat zij de „gevangene van haar ei
gen grootheid” was, waardoor zij onmis
baar is voor kabinetsformatie. Thans zijn 
KVP, ARP en CHU met 48 zetels samen 
kleiner dan de KVP alleen omstreeks 1956 
was met 50 zetels.
Bovendien is sedert de verkiezingen van 
1971 en 1972 de PvdA veruit de grootste 
partij van het land. Niettemin lijken de 
christen-democraten aan de verantwoorde
lijkheid voor het landsbelang, als grootste 
partij te willen blijven vasthouden ook nu 
de verantwoordelijkheid is weggevallen. In 
dit opzicht wordt de PvdA, die met PPR en 
D’66, op dit moment met 56 zetels groter is 
dan KVP,' ARP en CHU met 48 zetels niet 
voor die specifieke verantwoordelijkheid 
gesteld die met name de KVP voordien wel 
op zich heeft genomen.
O ok tegen deze ach te rg rond  d ien t het 
PPA C -advies te  w orden  geïn terp reteerd . 
B ovendien dient d it advies op ju iste w ijze 
te  w orden  gelezen. Er s taa t da t he t CD A  de 
m ogelijkheid o nder ogen m oet zien da t het 
in  een  bepaalde situatie  eens enige tijd  n ie t 
aan  de regering deelneem t.
E r is dus sprake van  een  u ite rst voorzichtig  
gesteld advies, w aarin  w o rd t aangedrongen 
op nadere bestudering  van  deze kw estie 
terw ijl o v er een  k eu ze  vo o r de  oppositie 
,,om w ille van  de oppositie” n ie t w ord t ge
sproken , en  ook  n ie t o v er een  langdurige, 
geforceerde oppositie.

OVERWEGINGEN VOOR 
BEOORDELING VAN DE ROL 
VAN HET CDA
N ader onderzoek  n aar de ro l van  h e t CDA 
bij een  kom ende kabinetsform atie is op dit 
m om ent ten  dele speculatief. Toch kurm en 
wel enkele hoofdlijnen getrokken  w orden, 
die in  de gedachtenw isseling een  ro l zullen 
spelen. T er afsluiting v an  d it artikel geven 
w e de volgende o nderw erpen  in nadere 
overw eging.
a) V oorop  kan  w orden  gesteld dat het 
CDA, zeker w anneer vo o r h e t eerst als zo 
danig aan  de K am erverk iez ingen  w ord t 
deelgenom en, haa r eigen beginsel en  p ro 
gram  ste rk  d ien t te accentueren.
D aarbij d ient over beginsel en  program  
overeenstem m ing te bestaan . W anneer dit 
voor de verk iezingen  onvo ldoende h e t ge
val is, dan  is h e t s ta rtp u n t voor de form atie 
reeds zw ak. B ovendien  zal h e t christen
dem ocratisch beginsel zijn  w eerslag m oe
ten  hebben  op he t program . H et CDA m oet 
de verk iezingen  ingaan m et herkenbare, 
eigen item s. M en m ag n ie t m eer prim air 
discussiëren over opvattingen  die door 
PvdA  of W D  in de verk iezingen  w orden  
ingebracht. V erder w erken  aan  dit program  
en de prio rite iten  is daarom  van  h e t g roo t
ste belang. ,
b) Min of m eer autom atisch  is m en de la a t
s te  verk iezingen  er van  uitgegaan da t de 
christen-dem ocraten  in ieder geval wel zu l
len regeren  om dat P vdA  en  W D  elkaar 
uitsluiten. H et kan, afhankelijk  van  de v e r
kiezingsuitslag, van  belang  zijn da t dit ook 
tijdens de form atie eens nadrukkelijk  
w ord t vastgelegd. Z ek e r  nu in de 'W D  
soms geluiden klinken die in  de richting 
gaan van  een kab inet van  PvdA  en  W D .  
M et nam e is dit o n derzoek  van  belang 
w anneer de PvdA  na de verkiezingen de 
g roo tste 'partij zou  zijn.
c) W anneer de PvdA  of de „linkse drie” na 
de verkiezingen de g roo tste  partij zouden  
zijn, d ienen de christen-dem ocraten  elke 
m edew erk ing  aan een form atiem ethode als 
in 1972 te  w eigeren; derhalve geen ,,bijwa- 
genro l” en  geen gedogen van  een links 
m inderheidskabinet. N ie t de christen
dem ocraten  zijn in da t geval de eerst v e r
an tw oordelijke partij voor de form atie 
m aar de PvdA  c.s. Zij d ienen  de prim aire 
veran tw oordelijkheid  vo o r h e t landsbelang 
en de fo rm atie ten  vo lle te dragen.
d) D e depolarisatie kan  w ellicht b ev o r
derd  w orden  doo rd a t de christen
dem ocraten  voor de verk iezingen  duidelijk 
m aken da t zij n ie t to t elke prijs aan  een 
kab inet zullen deelnem en.
De christen-democratie moet niet opnieuw 
de grondslag leggen voor uitholling van

haar positie doordat haar principiële be
reidheid om te regeren als vaststaand wordt, 
aangenomen terwijl PvdA en W^D - elkaar 
uitsluitend - zich vrijwel alles in de verkie
zingsstrijd kunnen permitteren.
Het is onjuist om de oppositie te zoeken 
maar het is tevens onjuist om per definitie 
een plaats in het kabinet te zoeken en mo
gelijke oppositie in feite uit te sluiten.
Het landsbelang en de verantwoordelijk
heid jegens de kiezers kan er toe leiden dat 
men moet besluiten niet aan een kabinet 
deel te nemen.
e) N og te w einig is van  christen
dem ocratische zijde gew ezen  op de speci
fieke positie van  de N ederlandse v erhou 
dingen. L iberalen  en  socialisten sluiten el
kaar u it en  la ten  de christen-dem ocraten  als 
ee rst veran tw oorde lijke o p treden  bij fo r
m aties.
Terw ijl anderzijds ju is t de christen
dem ocraten  verw eten  w ord t, m et nam e 
door de ,,linkse d rie” da t zij h e t parlem en
taire stelsel ondoelm atig  la ten  funktione- 
ren .
D e christen-dem ocraten  w ijzen deze op
vatting  w elisw aar princip ieel af m aar zijn 
geneigd in  de po litieke p rak tijk  hierin  te 
berusten .
In de B ondsrepubliek  w erken  socialisten en 
liberalen w el sam en; in Engeland is wel 
gesproken o ver de m ogelijkheden v an  een 
zogenaam d „L ib-L ab-pact” van  liberalen 
en L abour.
N iet de christen-dem ocraten  la ten  he t p a r
lem entair stelsel in  N ederland  ondoelm atig 
funktioneren. D it b e ru s t ee rder - als m en 
zoals m et nam e de ,,linkse d rie”  - een 
tw ee-blokkenstelsel p re fe ree rt, op de op 
zichzelf n ie t vo lstrek t logische situatie dat 
de N ederlandse socialisten en  liberalen  n ie t 
w ensen sam en te  w erken ; en  d aar kunnen  
de christen-dem ocraten  niets aan  doen.
f) D e funktionering v an  h e t parlem entaire  
stelsel in N ederland  en  de toekom stige 
form atie hang t n ie t alleen  af van  de 
christen-dem ocraten  m aar eveneens van  
ontw ikkelingen bij andere  partijen . In dit 
verb an d  kan  gew ezen  w orden  op; de to e 
kom st van  de „linkse d rie” . H e t is nog vo l
s trek t onduidelijk  en  op d it m om ent enigs
zins onw aarschijnlijk  da t PvdA , PPR  en 
D ’66, bij de kom ende verk iezingen  op
nieuw  sam en zuUen op trekken . H e t is 
daarom  een  fiktie als de „linkse d rie”  v o o r
tdu ren d  duidelijkheid  eisen van  de 
christen-dem ocraten , terw ijl hun  eigen 
toekom stige ro l v o ls trek t onduidelijk  is.
g) N og steeds bes taa t de thans in  de ijskast 
aanw ezige anti-K V P-resolutie. D eze reso 
lu tie is nooit officieel ingetrokken . H et is op 
zijn zach tst gezegd, onbegrijpelijk  d a t de 
,,linkse d rie” v o o rtd u ren d  eisen stellen en 
verk laringen  w ensen van  de  christen
dem ocraten , terw ijl er nog noo it ophelde
ring is gevraagd  o ver de  funktionering van  
deze resolutie. Bij een  vo lgende form atie 
d ient d it onderw erp  van  christen
dem ocratische zijde ingeval van  overleg 
rnet de PvdA  aan  de o rde  te  w orden  ge
steld.
H et zal de lezer duidelijk  zijn  da t h e t 
PPA C -advies m et zijn  gedachte over een  
m ogelijke oppositiero l v an  h e t CDA een 
reeks vragen heeft opgeroepen . H e t is van  
groo t belang en zek er de m oeite  w aard  dat 
dit onderdeel van  h e t adv ies alle aandach t 
krijgt.

H. van  Spanning.

' )  M et u itzondering  van  he t vijfde 
kabinet-C olijn  (1939) da t bij zijn  eerste  op 
treden  in  de K am er w erd  getroffen  door de 
m otie-D eckers en  aftrad .
^ ) O verigens m et onderlinge verschillen. 
D e KVP liep terug  van  50 zetels (1963) via 
42 (1967) en  35 zetels (1971) naar 27 ze 
tels.
V oor de CH U  w as dit 12 (1967); 10 (1971) 
en  7 (1972). D e ARP beh aa ld e  als gevolg 
van he t Z ijlstra- en  B iesheuvêl-effect 15 
zetels (1967); 13 zetels in  1971 en  14 in 
1972. Een duidelijke teruggang b leek  voor 
de ARP bij de S tatenverk iezingen  van  
1974. H ier staa t tegenover d a t de ARP tu s
sen 1946 en 1963 terug liep  van  15 zetels 
(op totaal 100 leden) n aa r 13 zetels in  1963 
(op to taal 150 leden).

m ijn beslissing geen  zendtijd  toe te  w ijzen 
aan  de stichting G eeste lijke W eerbaarheid . 
O verigens ach t ik  h e t  onw aarschijnlijk  dat 
deze beslissing bevreem ding  heeft gew ekt 
lo u te r w egens h e t fe it d a t de  aanvraag  was 
gegrond op hetze lfde  artikel v an  de  O m 
roepw et, art. 19, op g ro n d  w aarvan  aan  de 
Stichting S ym biose zendtijd  is toegew ezen. 
D e enige overeenkom st tu ssen  beide zend- 
tijdaanvragen  w as d a t zij gegrond  w aren  op 
artikel 19 . V oor h e t overige verschillen zij 
in zóveel opzichten , d a t u iteen lopende b e 
slissingen op deze aanvragen  op zich geen 
bevreem ding  b eh o ev en  te  w ekken.

* * *
2 . Vraag: Acht de minister deze bevreem
ding niet in aanzienlijke mate versterkt 
door het feit, dat hij in beide gevallen heeft 
gehandeld tegen adviezen van de Oriiroep- 
raad in?
Antwoord: D aarge la ten  of de bev reem 
ding, d ie de  v ragenste ller kennelijk  heeft 
gem eend  te  kunnen  constateren , ook  w er
kelijk bij g ro te  g ro ep en  van  de bevolking 
aanw ezig  is, zelfs in v e rs te rk te  m ate, m een 
ik, da t ook  h e t fe it d a t ik in  be ide  gevallen 
heb gem eend  anders te  m oeten  beslissen 
dan mij door de (m eerderhe id  van  de) Om- 
roep raad  w as geadviseerd , op zich geen 
bevreem ding  b eh o e ft te  w ekken. Een en 
ander to on t wel aan, da t ook  vo o r de Om- 
ro ep raad  beide  aanvragen  geheel verschil
lend lagen.

* * Jf:
3. Vraag: Wil de minister nader toelichten:
a. dat de door de Stichting Symbiose ver
zorgde uitzendingen in onvoldoende mate 
voorkomen in de programma’s van de ver
schillende omroeporganisaties;
b. dat de te verzorgen uitzendingen door de 
stichting Geestelijke Weerbaarheid „met 
een globaal gelijke themathiek en strek
king” wél in aanzienlijke mate voorkomen 
in de programma’s van de verschillende 
omroeporganisaties?
Antwoord: a. H e t door mij bij h e t beslissen 
op de zend tijdaanvraag  v an  Sym biose in 
genom en standpun t, da t de p rogram m a’s 
d ie Sym biose zich voo rste lde  u it te  zenden, 
in onvo ldoende m a te  voorkw am en  in de 
u itzendingen  van  de an d ere  zendgem ach
tigden, leen t zich nauw elijks vo o r een n a 
dere  toelichting. Z ulks zou  im m ers n ee r
kom en op h e t leveren  v an  een  negatief b e 
wijs. O verigens hee ft de  N ederlandse O m 
roep  Stichting, onder m eer op grond van  de 
stelling, d a t de u itzend ingen  van  Sym biose 
reeds in  vo ldoende m a te  voorkom en  in  de 
p ro g ram m a’s v an  de an d ere  zendgem ach
tigden, op grond  van  de W et beroep  adm i

n istra tieve besch ikk ingen  voorzien ing  ge
vraagd  bij de K roon  tegèn  de zend  tijdtoe- 
w ijzing aan  Sym biose. Z olang d at beroep  
nog n ie t is afgehandeld  ach t ik  h e t onjuist 
de discussie over Sym biose te heropenen , 
b , D e Stichting G eeste lijke W eerbaarheid  
beoog t p rog ram m a’s u it te  zenden , w aarin  
vooral ste lling  w o rd t genom en tegen  h e t 
toenem end  gew eld, onderm ijn ing van  ge
zagsverhoudingen, anti-A m erikanism e en  
drugm isbruik. Ik m een , d a t u itzendingen  
van  die inhoud  en  strekk ing  in  aanzienlijke 
m ate voorkom en  in  de  p rogram m a’s van  
verschillende organisaties.
D aarbij ga ik  af op v o o r een  ieder w aar
neem bare feiten.

*
4. Vraag: Acht de minister zijn argument 
dat de Nederlandse Omroep Stichting „in  
haar programma-ophouw de onmisken
bare voorwaarden heeft geschapen om in 
de specifieke behoeften van de aanvraag
ster te voorzien” houtsnijdend, zolang het 
bestuur van de NOS van mening blijft, dat 
de in artikel 10 van de Omroepwet aan de 
NOS opgelegde verantwoordelijkheid haar 
verhindert bepaalde instellingen in haar 
zendtijd aan het woord te laten met een 
eigen door die instellingen zelf verzorgde 
boodschap? Waarom zou trouwens dit ar
gument van de minister ook niet van toe
passing zijn op de Stichting Symbiose? 
Toelichting
D e tussen aanhalingstekens geplaatste 
zinsdelen zijn on tleend  aan  h e t beslu it van  
de m inister (vraag 3) en  aan  h e t advies van  
de O m roepraad  (vraag  4), gepubliceerd  in 
de N ederlandse S taa tscou ran t van  18 juli 
1975, nr. 136.
Antwoord; Ja . Ik  m een, d a t ook  indien de 
NOS versch illende strom ingen  die n ie t 
over eigen zendtijd  besch ikken , in  haar 
„on tm oetingsprogram m a’s” aan  h e t w oord  
laa t zonder d a t zij een  gedeelte  van  de 
zend tijd  geheel n aar eigen inzicht kunnen  
vullen, de NOS geach t kan  w orden  in  vo l
doende m ate te  v o o rz ien  in  de behoeften  
van  die strom ingen. H e t o n tb reken  van  een  
,,sp rekershoek” is op zich geen  reden  om  
iedere op artikel 19 g ebaseerde  aanvraag  in 
te  w illigen en  is da t o o k  in  he t geval van  
Sym biose n ie t gew eest.
O verigens handhaaf ik  m ijn  dok  reeds in  de 
M edianota u itgesp roken  v o o rkeu r vo o r 
een sp rekershoek  bij de NOS en ik  heb u it 
persberich ten  beg rep en  d a t aan  de vo o rb e
reiding v an  de invoering  v an  een  soortge
lijk p rogram m a p e r 1 ok to b er a s. w o rd t 
gew erkt.

H. L.

Commentaar op „Een aansporend woord uit 1945”
In  ,,d e  N ederlander” v an  16 m ei j.1. heeft 
m r. H . K. J. B eern ink  gew ezen  op de b e te 
kenis v an  een  circulaire, die h e t dagelijks 
b es tuu r v a n  de C H U  op 8 m ei 1945 heeft 
gezonden  aan  de b es tu ren  van  de kiesver- 
ënigingen, sta ten- en  kam erkringen. D e 
tekst daarvan  is in  h e t  zo ëv en  genoem de 
num m er v an  ons w eekb lad  afgedrukt.
D e circulaire w as ge tekend  doör de vo o rz it
te r  v an  h e t D .B ., de  h ee r H . W . T ilanus, en  
door de tw eed e  voo rz itte r , de hee r J. J. 
WaUien. Mr. B eern ink  zeg t in  een o n d er
schrift o .m .:
„D a t de h ee r J. J. W allien  tek en d e  als 
tw eed e  secretaris, h ie ld  v e rb an d  m e t h e t 
feit, d a t de eerste  secretaris, m r. G . E. van  
W alsum , d ie van  m ening w as, d a t er vo o r de 
CH U  in  h aa r oo rsp ronke lijke o p ze t geen 
taak  m eer w as, h ad  b e d a n k t . . .  D e hee r 
W allien  w as h e t b lijkbaa r ach teraf toch n iet 
eens m e t de inhoud  v an  de  circulaire. Hij 
w erd  lid  v an  de P ro testan tse  U nie en  was

zelfs in  1946 een  v an  h aa r K am er- 
kand idaten” .
Mr. dr. J. van  B ruggen te  H eem stede, die de 
U nie jaren lang  op versch illende belangrijke 
posten  heeft ged iend , h ee ft mij schriftelijk 
m eegedeeld, da t hij h e t rhet deze  opvatting  
n iet eens is. V olgens hem  is e r  voor de 
benoem ing v an  een  n ieuw e eerste  secretaris 
een  functie, w aarv o o r de h eer W allien b e 
schikbaar w as - geen  overleg  gepleegd m et 
de tw eede secretaris en  is ook  de aanw ijzing 
van  n ieuw e C hristelrjk-H istorische leden 
van  h e t N oodparlem en t bu iten  deze om  
gegaan. D e h ee r W allien  hee ft u it deze door 
hem  als grievend  e rv a ren  gang van  zaken  de 
door m r. B eern ink  genoem de consequen
ties getrokken . Mr. dr. V an  Bruggen is e rv a n  
overtu igd, dat de inhoud  van  de  circulaire 
van  8 m ei 1945 daarbij geen  enkele  rol heeft 
gespeeld.

K. de Vries

Zaterdag a.s.: eerste CDA<ongres
Aanstaande zaterdag, 23 augustus, wordt in het Nederlands Congresgebouw te 
Den Haag, het eerste CDA-congres gehouden. Leden van het congres zijn 
ongeveer 1.300 personen, leden van KVP, ARP of CHU, of rechtstreekse 
CDA-leden. Niet-leden van het congres hebben evenwel ook toegang.
Het congres wordt geopend om 10 uur des morgens. Het sluitingsuur ligt 
omstreeks 5 uur in de middag. De agenda luidt:
- opening door CDA-voorzitter prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp,
- toespraak namens buitenlandse gasten,
- toespraken fractievoorzitters mr. F. H. J. J. Andriessen (KVP), mr. W. Aan^es 

(ARP) en dr. R. J. H. Kruisinga (CHU),
- behandeling beleidsadvies van de PPAC en oordeel van het algemeen bestuur 
van het CDA over dat advies.
Het congres zal voorts het huishoudelijk reglement van het CDA vaststellen en 
een voorzitter en twee ondervoorzitters kiezen. Voor het voorzitterschap is 
voorgedragen prof. Steenkamp. Kandidaat-ondervoorzitters zijn mr. J. L. Jans
sen van Raay (secretaris CHU) en drs. R. Zijlstra (vice-voorzitter ARP).
De leiding van het congres berust bij het congrespresidium, bestaande uit 
mevrouw mr; E. A. Haars (CHU), mr. G. Ph. Brokx (KVP) en drs. R. Zijlstra 
(ARP).
De kosten voor deelneming aan het congres zijn: ƒ  15 voor hen, die de lunch 

gebruiken en ƒ  5 voor de anderen.
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VERONTWAARDIGING BIJ CH.U.
OVER BENOEMING N.O.S.-VOORZITTER
O p de  dag van  h e t versch ijnen  v an  dit 
num m er van  h e t christelijk-historisch 
w eekblad  „D e N ederlander” , vrijdag 22 
augustus, w o rd t in  de  w ekelijkse v ergade
ring v an  de m in isterraad  gesproken  over de 
op vo o rd rach t v an  m inister V an  D oorn  van  
CRM to t stand  gekom en benoem ing van  
m r. E rik Jurgens (T w eede-K am erlid  voor 
de PPR) to t v o o rz itte r  v an  de N O S. „V an 
deze benoem ing  h o o rd e  ik  tijdens m ijn v a 
kan tie” , zei p rem ier D en  U yl vorige w eek  
vrijdag op z ijn  w ekelijkse persconferen tie . 
In de dagen  voo rafgaande aan  d ie perscon
feren tie  w as er ro n d  de benoem ing  van  de 
nieuw e N O S -voorz itte r g ro o t rum oer o n t
staan. H e t s ta a t nu  w el vast, d a t e r  - w ellicht 
volgende w eek  al - in de T w eede K am er 
uitvoerig  over gesp roken  w ord t. D e b e 
noem ing - bij koninklijk  beslu it - kw am  niet 
in èen ee rdere  vergadering  v an  de m in ister
raad  te r  sp rake , om dat m inister V an D oorn  
niet verp lich t is zijn  collega’s e r  over te 
raadplegen. (B enoem ing v an  de b u rge
m eester van  een  g ro te  stad  b ijvoo rbeeld  is 
wel een  onderw erp  v o o r de m inisterraad). 
P rem ier D en  U yl zei op  zijn  persconferen
tie de m ening te  zijn  toegedaan , da t h e t wel 
be te r is als de benoem ing  van  de voo rz itte r 
van de NOS op de agenda van  de m inister
raad  gep laa tst w ordt.

TERZIJD E
D e k ritiek  op de benoem ing  rich tte  zich 
vooral op h e t feit, d a t m inister V an D oorn  
de in sp raakp rocedu re  te r  zijde stelde. H et 
N O S-bestuur h ad  indertijd  gelegenheid ge
kregen , conform  de w ette lijke voorschrif
ten, een  aanbeveling  te  doen  v o o r de  op 
volger v an  de a ftredende N O S-voorzitte r 
m r. E. Schüttenhelm . D e drie kandidaten , 
die op d ie aanbeveling  stonden , trokken  
zich de een  na de an d er terug. Z o n d er een 
nieuw e aanbeveling  brach t de bew indsm an 
de benoem ing  to t stand.
„D e benoem ing  is vo ls trek t afw ijkend van 
he t advies van  de b e tro k k en  N O S-organen. 
D e PPR v o e rt in sp raak  in  haa r vaandel, D at 
beginsel heeft de PPR m et v o e ten  g e tre 
den” , zo  reag eerd e  de christelijk- 
historische frac tievoo rz itte r dr. R. J. H. 
K ruisinga op de benoem ing . Hij doelde 
daarbij m e t nam e ook  óp h e t feit, d a t zow el 
m inister V an  D o orn  als m r. Jurgens to t de 
PPR beho ren . E nkele dagen la te r  lie t he t 
U niebestuur, h e t dagelijks b es tuu r v an  de 
CHU, w eten , da t h e t m et „vero n tw aard i
ging” en  m e t „verw ondering  kennis nam  
van  de benoem ing . „H e t U niebestuur acht 
dit een  v o ls trek t au to rita ire  en  partijpo li
tieke beslissing. D eze  beslissing van  de 
PPR-mindster van  CRM  is in  strijd  m et elke 
vorm  v an  in sp raak” , aldus h e t U niebes
tuur.

VELE VRA G EN
V orige w eek  za te rdag  kw am  in  een  lang 
tevoren  u itgeschreven  vergadering  de lan 
delijke kerngroep  (partijraad) van  de PPR 
bijeen. N ie t alleen  h e t partijbestuu r van  de 
PPR, m aar ook  vele  leden  van  de landelijke 
kerngroep  b leken  vele  v ragen  te  hebben

o ver de bij de benoem ing  gevolgde proce
dure. „H e t voordee l van  inspraak  is, dat 
v riendjespolitiek  gem akkelijk  gew eerd  kan  
w orden. N u heb b en  wij de sd ^ jp  tegen” , 
zei P PR -voorzitte r m evrouw  Ria B eckers. 
D e kerngroep  bes lo o t alvorens een  oordeel 
te  geven, te w ach ten  op h e t w eerw oord  van  
h aa r partijlid  m inister V an D oorn. Hij kon  
w egens verblijf in S urinam e nam elijk  n ie t 
aanw ezig  zijn.
D r. K ruisinga w ees er in zijn com m entaar 
op, da t de benoem ing  geschiedde, vo lstrek t 
afw ijkend van  h e t advies van  de betrokken  
N O S-organen  en  d a t m inister V an D oorn  
zich niets gelegen lie t liggen aan  de eenslu i
dende adv iezen  v an  de ondernem ingsra
den en  de  diensten . ,,D e m inister heeft 
h ierm ede in  strijd  m et de geest van  he t 
om roepbeste l gehandeld . D e verhouding  
m et tv- en  rad io-organ isaties is door deze 
au to rita ire  beslissing grondig v ersto o rd ” , 
aldus dr. K ruisinga.
O pvallend is, d a t h e t PPR -Tw eede- 
K am erlid  dr. P ier v an  G orkum  in een  open  
b rief bezw aar m aak te  tegen h e t n e g g e n  
v an  de  inspraak . O p de  vergadering  v an  de 
landelijke kerngroep  v an  de PPR zei V an 
G orkum  (die de kam er yerlaa t vanw ege 
een  m eningsverschil m et zijn  fractie): „In  
de T w eede K am er heb  ik  e r  altijd  openlijk  
b ezw aa r tegen  gem aak t als ondernem ings
raden  in  h e t bedrijfsleven  gepasseerd  w er
den bij benoem ingen  v an  com m issarissen 
en  bij fusies. Ik m o e t nu  w el b ezw aar m a
ken  tegen  he t passeren  van  de NOS- 
o rganen” .

PPR -C O N C E N T R A T IE
In  zijn  com m entaar w ees dr. K ruisinga er 
op, d a t de PPR zeg t tegen  m achtsconcen- 
tta tie s  te  zijn. ,,O ok  h ier lijk t h e t bij w oo r
den  te  b lijven” , aldus de CHU- 
frac tievoo rz itte r. „E r w o rd t m et de b e 
noem ing v an  de N O S -voorz itte r in  de om 
roepw ereld  een  concen tra tie  to t stand  ge
b rach t: PPR -m inister V an D oorn  van  CRM 
(onder w ie de  om roep  valt), PPR- 
staatssecre taris V an  H u lten  (v eran tw oor
delijk is v o o r de PPT, d ie de  zenders exploi
tee rt)  en  PPR- kam erlid  Jurgens (voorz itte r 
NOS). D eze  gaan  h e t driem anschap v o r
m en, da t de beleidsbeslissingen inzake  he t 
om roepbe le id  g aa t n em en ” .
D r. K ruisinga ze i h e t  te  be treu ren , d a t m i
nister V an  D oorn  een  lijn doo rtrek t, w aar
bij hij beslissingen neem t, die afw ijken van  
hem  gegeven adv iezen . „H e t afleggen van  
veran tw oord ing  do o r m inister V an  D oorn  
vo o r d ez e  bele id sdaad  is noodzakelijk . 
T em eer w aar de verhoud ingen  in de  om 
roepw ereld  door d eze  beslissing, tegen  de 
w ens v an  de b e tro k k e n en  in, ernstig  z ijn  
v e rs to o rd ” .

O N G E D A A N

H et U niebestuur deed  in  zijn  com m entaar 
een  ernstig  b e ro ep  op de christelijk- 
h istorische fracties in  de  T w eede K am er en  
E erste  K am er alles in h e t w erk  te  stellen 
ten e in d e  de „du idelijk  partijpo litieke b e 
noem ing vanu it de P P R ” ongedaan  te  m a

TELEURSTELLING OVER VOORGENOMEN  
UITSTEL INVOERING A.A.W.
B egin vorige w eek  lie t de regering de 
T w eede K am er w eten , d a t h e t n ie t m oge
lijk zal zijn  de  algem ene arbeidsonge
sch ik theidsverzekering  (AAW ) p e r 1 juli 
van h e t volgend  ja a r  in te  voeren . „D e in 
voeringsdatum  m o e t verschoven  w orden  
naar 1 januari 19 7 7 ” , deelde m inister 
Boersm a van  sociale z ak en  m ee. 
O nm iddellijk  n ad a t de  m ededeling  aan  de 
kam er g edaan  w as, ze i de  christelijk- 
historische frac tievoo rz itte r dr. R. J. H. 
K ruisinga, „ te leu rgeste ld  te  zijn  over he t 
voorgenom en  uitstel v an  de  invoering van  
de A A W ” . D e h ie rv o o r aangevoerde a r
gum enten hadden  hem  n ie t overtu igend  in 
de o ren  gek lonken .

M om enteel is van  k rach t de W A O , de ar- 
beidsongesch ik thèidsverzekering  w aarvan  
alleen w erknem ers p ro fiteren . M aar als de 
A A W  is ingevoerd , zullen  zow el w erkne
mers als alle zelfstandigen onder deze w et
te lijke verzekering  vallen. D e regering 
m oest to t h e t uitstel van  de invoering b e 
sluiten, om dat h e t n ie t m ogelijk zou zijn 
alle voorbere idende m aatrege len  te  treffen 
voor 1 ju li 1976.,
,,Invoering v an  de A A W  dient, op h e t te r 
rein van  de sociale verzekering  de hoogste 
p rio rite it te h eb b en ” , aldus dr. Kruisinga in 
zijn com m entaar. M et nam e vo o r he t 
m idden- en  k le inbedrijf en  v o o r de land- en  
tu inbouw  v ind t hij spoedige invoering van

de n ieuw e algem ene verzekering  van  g roo t 
belang.
„M et m iddenstand  en  land- en  tu inbouw  
gaa t h e t  m om enteel u itzonderlijk  slecht. 
Invoering v an  de A A W  is vo o r deze g roe
pen  van  de sam enleving een  rechtvaardige 
zaak , in h e t b ijzonder ook  voor de in h e t 
gezinsbedrijf m ede-arbeidende v rouw ” .

N O O D R EG ELIN G
D r. K ruisinga lie t w eten  van  oordeel te  zijn, 
da t de regering, nu  zij de invoering  van  de 
A A W  wil u itstellen , b e te r  m et een  noodre- 
geling kan  kom en. D e A A W  zou  dan m et 
te rugw erkende k rac h t k unnen  w orden  in 
gevoerd . V olgens de christelijk-historische 
frac tievoo rz itte r zal de noodregeling in  elk  
geval de groep v roeg-gehandicap ten  en 
m iddenstand  en  land- en  tu inbouw  m oeten  
om vatten .
In de  vorig  ja a r  op prinsjesdag gepresen
teerd e  m eerjarenram ing  van  de overheids
u itgaven  rese rv eerd e  de regering voor 
1976, voor de invoering  van  de A A W , een 
bedrag  van  ƒ  240 m iljoen. ,,H et zou onjuist 
z ijn” , aldus dr. K ruisinga, ,,als de regering 
d at bedrag  vo o r andere  doeleinden  gaat 
geb ru iken” .
O ok  van  de zijde van  de Tw eede- 
K am erfracties van  KVP en A RP is bezw aar 
gem aak t tegen h e t uitstel van  de invoering 
v an  de AAW .

H. L.

k en ” . D e fracties k regen  h e t v erzo ek  te  
onderzoeken  in  h o ev e rre  thans nog een  der 
oo rspronkelijk  voo rged ragenen  voor een 
benoem ing  b esch ikbaar zijn. „Als da t he t 
geval is m o e t de benoem ing  van  een  van  
deze k and idaten  b ev o rd e rd  w orden. M aar 
is h e t n ie t m ogelijk, dan  zal de in sp raakp ro 
cedure vo o r de benoem ing  van  een n ieuw e 
N O S -voorz itte r opn ieuw  in w erking m oe
ten  w orden  gesteld” , aldus h e t U niebes
tuur.
Een en  ander le idde  e r  toe, da t dr. K ruisinga 
en  zijn  fractiegenoo t drs. G . v an  Leijen- 
ho rst, na h e t b ek en d  w orden  van  de b e 
noem ing v an  m r. Ju rgens, schriftelijke v ra 
gen ste lden  aan  zow el p rem ier D en  U yl als 
aan  m inister V an D oorn . D e vragen  hadden  
to t doel inlichtingen te  verk rijgen  o ver de 
gevolgde insp raakprocedure.

E nkele v ragen  lu idden:
- Is h e t w aar d a t de m in ister-presiden t n ie t 

v an  de  benoem ing  v an  m r. Jurgens op de 
hoogte  was?

- H oe b eoo rde len  de  bew indslieden  de 
concen tra tie  v an  PPR -leden  rond  h e t 
radio- en  tv -beleid , gelet op de aanw e
zigheid van  een  PPR -m inister op CRM; 
een  PPR -staatssecretaris op verk eer en 
w ate rs taa t en  een  (oud)-PPR -T w eede 
K am erlid  als v o o rz itte r  v an  de NOS?

- Is de benoem ing  v an -m r. Jurgens n ie t 
strijdig m et h e t beginsel van  s'preiding 
v an  m ach t da t d it k ab in e t to t een  van 
h aa r le idende beg inselen  hee ft gem aakt; 
o f v a lt spreid ing v an  po litieke m acht hier 
n ie t onder?

- M oet u it h e t fe it d a t m r. Jurgens zich 
noo it officieel m et om roepzaken  heeft 
bezig  gehouden , w o rd en  afgeleid da t m et 
deze benoem ing  een  hero riën ta tie  van  
h e t beleid  en  h e t bes tu u r v an  de  NOS 
w o rd t voo rbere id?

In D en  H aag w erd  verw ach t, da t de  b e 
w indslieden de  schrifte lijke v ragen  zouden  
b ean tw oorden  v o o rd a t de T w eede K am er
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Een duidelijke beleidsombuiging en een ander, 
meer nationaal kabinet noodzaak
R eeds tijdens de kab inetsfo rm atie  1972/73  
is v an  C H U -zijde gew ezen  op de te  v e r 
w ach ten  u ite rs t m oeilijke financieel- 
econom ische situatie. D e C H U  verk laard e  
zich to e n  in  beginsel b e re id  m et andere  
dem ocratische p a rtijen  regeringsveran t
w oordelijkheid  te  dragen . D e CH U  w ees de 
bu itensporige eisen  v an  de P vdA  c.s. af. 
P rogram grondslag , h e t  program  en  de z e 
te lverdeling  in h e t k ab in e t stonden  in  een 
dusdanig onjuiste verhoud ing  to t de s te rk te  
van  de deelnem ende frak ties da t de CHU 
m eende en  m een t geen  veran tw oorde lijk 
heid  v o o r  deze  fo rm atie  te  kunnen  dragen. 
D e enorm e sociaal-econom ische p ro b le 
m en v ragen  m eer dan  oo it om  een  geza
m enlijke aanpak . H e t zijn  nationale  p ro 
b lem en  v an  ongekende om vang. In z o ’n 
situatie past geen  uitsluiting van  andere, 
dem ocratische partijen . D aarbij past geen 
p rogram grondslag  en  zetelverdeling  die de 
onderlinge verhoud ingen  bij v o o rb aa t v e r 
slechterd.
Een an d ere  aanpak  heeft de CH U  van  ouds 
her voorgestaan . O ok  in  k on tak ten  m et de 
p rem ier is e r  nog eens op dat uitgangspunt 
jew ezen . D e eerste  m aal tijdens de oliecri- 
;is, in b ijz ijn  van  W iegel. D e tw eede m aal in 
ie t  v oo rjaa r toen  er nam ens de  N ed er
landse E quippe v an  C hr. D em ocraten  een 
in d e rh o u d  m et D en  U yl p laatsvond . In dit 
tw eede gesp rek  kw am  de positie van  h e t 
kabinet zijdelings te r  sp rake . Er is van  m ijn 
kan t n ie t om  een  gesp rek , speciaal over dit 
punt, gevraagd.
Er zijn  ook  geen  concre te  voorstellen  ge
daan, v o o r opnam e v an  de CHU in he t 
kab inet, nóch van  m ijn k an t nóch van  de 
zijde van  de hee r D en  Uyl.
Ik ste lde e r  natuurlijk  prijs op de p rem ier - 
toen  de huidige po litieke  situatie  te r  sprake 
kw am  nadrukkelijk  m ijn visie u iteen  te  z e t
ten. D a t sp rak  nogal vanzelf. D aarbij zijn 
de b ezw aren  van  de  C H U  zow el tegen  de 
fo rm atie  als tegen h e t gevoerde  beleid  nog 
eens u iteengezet. M aar w el is er op gew e
zen  d a t de  CHU, in beginsel bere id  is en 
blijft regeringsveran tw oordelijkheid  te 
dragen. H e t landsbelang  vo rd e rt nu im m ers 
een  m eer nationaal kab inet. D a t is ov eri
gens niets nieuw s. H e t is m ijnerzijds één en 
ander m aal betoogd.
O ok  bij de jongste fo rm atie  w aren  wij to t 
sam enw erking bereid.' E chter n ie t op basis

v an  de  v o o rw aarden  die to en  door de 
,,linkse d r ie ” gesteld  w erden.
D e CH U  hee ft van  ouds h e r  een  g ouverne
m en te le  instelling. Z ij w il zich ook  in m oei
lijke om standigheden  n ie t aan  regerings
veran tw oorde lijkhe id  on ttrekken .
Wij w illen geen  oppositie  v o eren  om  de 
oppositie. O ok dat h eb b en  wij bij herhaling 
gezegd. En ook  d a t w illen wij w aar m aken. 
D it kab inet is o nder b ijzondere  om standig
h eden  geform eerd . O ok  p rem ier D en U yl 
heeft onlangs op h e t zijns inziens eenm alige 
k a rak te r van  de fo rm atie-R uppert-B urger 
gew ezen . Z ek e r nu  is een  b red e re  visie dan 
terugkijken naa r h e t verleden  nodig.
D e C H U  w enst daarbij een  b e te r beleid, 
on d erm eer op h e t te rre in  van  h e t o nder
w ijs, op h e t te rre in  v an  de zedelijkheids- 
w etgeving, op h e t te rre in  van  de m idden
stand, de land- en  tu inbouw  en  de vo lks
huisvesting . Ju is t om dat te bere iken  willen 
w e trach ten  m axim ale inv loed  u it te  oefe
nen.
D e CH U  heeft noo it anders gehandeld. M et 
d ie handelw ijze trach t zij in al haa r m ense
lijk te k o rt h e t landsbelang  te  dienen. D aar
toe  zal ze  haa r bes te  k rach ten  w illen blijven 
inzetten .

R. J. H. Kruisinga.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652



VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1975

A lg e m e e n  b e s tu u r  C D A :

Fracties dienen rekening te houden met uitspraken en verklaringen 
bevoegde CDA-organen
„D e fracties van  KVP, A RP en C H U  zijn n ie t 
gebonden  aan  adv iezen  van  de PPA C, de 
p erm anen te  p rogram  advies com missie van 
h e t C D A . In  h e t licht v an  de sta tu ta ire  b ep a
lingen v an  h e t CD A  neem t h e t algem een 
b es tu u r ech ter aan  d a t de fracties, m et in
achtnem ing v an  hun  eigen veran tw oorde
lijkheid bij hun arbe id  reken ing  zullen hou
den m et u itsp raken  én  verk laringen  van  
bevoegde C D A -organen, zoals h e t oordeel 
van  he t algem een b es tuu r en de  u itspraak  
vanh e tC D A -co n g res overbéleidsadvies en  
oordeel” .
D it s taa t te  lezen  in  h e t oordeel, d a t he t 
a lgem een  bestuur v an  h e t C D A  gaf over h e t 
eerste  jaarlijkse advies v an  de PPA C . A d 
vies en  oordeel kom en  te r  sp rake  op h e t 
C D A -congres d a t za te rdag  23 augustus te  
D en  H aag gehouden  zal w orden.

H e t algem een b es tuu r w as zich, bij h e t op 
stellen van  zijn  oordeel, e rvan  bew ust da t 
h e t PPA C -advies n ie t de plaats kan  innem en 
van  de partijprogram s. In h e t eerste  advies 
blijken, aldus he t bestuur, de  verschillende 
hoofdstukken  een  nogal beschouw end k a 
rak te r  te  dragen. ,,H oe begrijpelijk  d it ook 
is, h e t algem een bes tu u r is e r  voorstander 
van  da t de adv iezen  een  m eer concreet k a 
rak te r  zullen gaan  dragen. D aardoo r zal he t 
beleidsadvies m eer w eerstanden  oproepen, 
m aar h e t zal v o o r de  po litieke op in ievor
ming in C D A -verband  aan  w aarde w in
n en ” , aldus h e t oordeel.
Een w ezenskenm erk  v an  h e t CD A  is h e t 
streven  n aa r  een  sam enleving, w aarin  de 
structu ren  de functie heb b en  de zelfverant- 
w oordelijke m ens te  helpen  bij de vrijm a
king en  ontplooiing. D at h o u d t in  een  posi
tieve w aardering  van  structu ren , als onm is
bare  elem enten om  de sam enleving van 
m ensen in te rich ten  en  vorm  te geven. 
Echter: de m ens m o e t n ie t ondergeschikt 
w orden  gem aakt aan  op collectivisering ge
rich te structuren , noch  overgelaten  w orden  
aan  h e t zgn. v rije  spel der k rach ten , hetgeen  
een  andere u itd rukking  is vo o r de structuren  
voor de sterksten , aldus h e t algem een b e 
stuur.
H et bestuur w as h e t van  h arte  eens m et de 
afw ijzende opm erk ingen  over de 
polarisatie-visie, om dat d ie to ta lita ire  ten 
denties beva t.
Er is geen enkel b ezw aa r tegen de kern  van 
po litieke en  m aatschappelijke problem en 
b lo o t te  leggen om  aldus een  duidelijk  posi
tie k iezen te  bevo rderen . M aar h e t bestuur 
wees po larisatie af als h e t zó  aanscherpen 
van  tegenstellingen, d a t kunstm atige 
scheidslijnen in  ons v o lk  w o rd en  getrokken, 
w aardoo r een  oplossing v an  de problem en 
vanu itsam enw erk ing  in overleg  onm ogelijk 
of ten  zeerste  bem oeilijk t w ordt.

N IET TE OVERZIEN
H et algem een bes tu u r stem de in  m e t de 
stelling, da t h e t doel v an  iedere  politieke 
partij m oet zijn  regeringsveran tw oorde
lijkheid te  dragen, zij h e t, d a t feitelijke deel
nam e aan  de  regering afhankelijk  zal zijn  
van  de vervulling v an  een  aan ta l voo rw aar
den. T hans is n iet te  overz ien  hoe  h e t  poli
tieke k rach tenve ld  e r  n a  de eerstkom ende 
K am erverk iezingen  u it zal zien. D aarom  
kan  thans geen u itsp raak  w orden  gedaan  of 
h e t C D A  al dan n ie t aan  een  n ieuw e regering 
zal deelnem en.

U itgaande van  de  n o o d zaak  v an  een  ge
m eenschappelijk  be le id  onderschreef he t 
algem een b es tuu r d e  stelling d a t eenheid  
van  h e t C D A  devies en  rea lite it m oet zijn bij 
elke volgende kab inetsform atie . In d a t v e r 
b and  bevestigde h e t u itd rukkelijk  de  beslis
singen v an  ,,W oudschoten” o v er de ene lijst 
bij kom ende T w eede-K am erverk iezingen .

VERENIGEN
H et algem een bes tu u r kon  zich verenigen 
m e t de hoofdlijnen v an  h e t hoofdstuk  over 
„volksvertegenw oord ig ing  en  dem ocra
tie” . H e t CD A  m aak t zich s te rk  voor een 
veelvorm ige sam enleving, w aarin  de  p ro 
b lem en  door overleg  en  sam enw erking to t 
een  oplossing w orden  gebracht.
H e t bestuur w ees m e t be trekk ing  to t de 
lokale  en  prov inciale po litieke situatie  op de 
vorig  ja a r  reeds in  C D A -verband  gedane 
u itsp raak , da t h e t u it dem ocratisch  oogpunt 
aanbeveling  verd ien t de colleges van  G ede
p u teerd e  S taten  en  v an  B urgem eester en  
W ethouders, op basis v an  program m atische 
overeenstem m ing zo  b reed  m ogelijk  sam en 
te  stellen.
H et C D A -bestuur ko n  instem m en m et en 
kele algem ene gedach ten  o ver h e t  sociaal- 
cultureel beleid  b ijvoorbeeld :
- d a t een  insp irerend  w elzijnsbeleid  zijn 

k rach t m oet p u tten  u it andere  invalshoe
ken  dan  van  econom ische en  politieke 
aard;

- da t de cu ltuurpo litiek  de levenskrach t 
m o e t bew aren  en  stim uleren  van  groepen, 
die de N ederlandse sam enleving 
geestelijk  en  cu ltu ree l dragen;

- d a t de overhe idstaak  ru im te  m o e t schep
pen  voor h e t to t ontw ikkeling  b rengen  
van  m aatschappelijke visies;

- da t de openbare  m eningsvorm ing zich 
zodanig m oet k u n n en  ontw ikkelen , dat 
alle opinies en  inva lshoeken  aan  b o d  ko 
m en.

H e t b es tuu r w as n ie tttem in  te leurgesteld  
o v er d it onderdeel v an  h e t advies. Z o  is te  
b e tre u re n  da t s taa t en  sam enleving tegen  
e lkaar w orden  uitgespeeld . B ovenal is h e t

gem is d a t bovenstaande, m et instem m ing 
geciteerde, gedachten  nergens concreet zijn 
u itgew erk t. H e t a lgem een  b es tuu r zal een  
u iteenzetting  o v er de inhoud  en  de concrete 
u itw erking v an  een  sociaal-cultureel beleid 
in  h e t  tw eede P PA C -advies verw elkom en. 
In d it verb an d  w erd  gew ezen  op de rioodza- 
kelijke herstructu rering  v an  h e t u it h e t p a r
ticu lier in itiatief opgekom en organisatie
w ezen  en  op de v ragen  w aarvoo r de geves
tigde organisaties en  dus ook  de politieke 
p artijen  kom en  te  staan  door h e t verschijn
sel v an  actiegroepen . H e t a lgem een  bestuur 
ste lt ook  h ie ro v e r een  u iteenzetting  in he t 
tw eede PPA C -advies op prijs.

TERECHT
H e t M idden-O osten  krijg t, als één  van  de 
g ro te  w ere ldp rob lem en , te re ch t aandach t in 
h e t P PA C -advies, aldus h e t algem een be- 
stum .
H e t bes tu u r w ees op  de speciale positie van  
h e t v o lk  Israël, en  m eende  da t h e t bestaan  
v an  de s taa t Israël e rk en d  en  gegarandeerd  
m o e t w orden  do o r de  A rabische sta ten . D e 
staa t Israël za lb e re id  m oe ten  zijn  zich, in  he t 
k ad e r van  een  vo ld o en d e  verzekering  v an  
zijn  veiligheid, u it  d e b e z e tte  geb ieden  terug 
te  trekken , behoudens in  onderling  overleg  
o v e re en  te  kom en  grenscorrec ties en  een 
speciale regeling v o o r Je ruzalem , en  m oe
te n  b ijd ragen  to t  een  oplossing v an  h e t P a 
lestijnse vraagstuk , h e tgeen  o .a. inhoud t de 
erkenning  v an  een  af zonderlij ke  Palestijnse 
staat.
U itgangsp im tvoo rdebestuu rlijkeo rgan isa- 
tie  d ien t volgens h e tb es tu u rso o rd ee l te  zijn, 
d a t gestreefd  w o rd t n aa r schaalvergroting  
w aar da t nodig is en  n aa r schaalverklein ing 
w aar daa rtoe  m ogelijkheden  bestaan . H et 
a lgem een  b es tu u r deelde de opvatting  dat 
h e t v an  w ezenlijk  belang  is, de  k leine v e r
b an d en  als k iem en vo o r onze  dem ocrati
sche levensw ijze te  stim uleren . In da t v e r
b an d  kan  h e t op den  duur nodig zijn een 
aan ta l zeer g ro te  gem een ten  te  splitsen in  
een  aan ta l U einere .
Evenals de PPA C  w ees h e t algem een b e 
stu u r een  v ie rd e  bestuurslaag  af. Een sterke 
reg ionale  bestuu rseenheid  b e tek en t v e r
sterk ing  v an  de gem een te  in h aa r ro l naa r de 
bxuger toe.
D aa rn aas t zal een  an d ere  p rov inciale inde
ling nodig zijn  om  een  v e rd e re  decentralisa
tie  op een  aan ta l te rre in en  te  bew erken .

HOOG GEHALTE
H et stan d p u n t v an  de P PA C  Over een  geïn- 
teg r ee rd b e le id  to tb estrijd in g  v an  inflatie en 
w erk loosheid  en  to t  norm ering v a n  de eco
nom ische ontw ikkeling  w erd  gedeeld  door 
h e t  a lgem een  bestuur.
D e beschouw ingen  o v er de sociaal-

econom ische po litiek  zijn  v an  een  hoog ge
halte en  b ieden  een  goede analyse van  de 
situatie, w aarin  wij ons bev inden . U it de 
beschouw ingen b lijk t zon n ek laar ons aller 
verlegenheid  om  de im passe, die is ontstaan, 
op een  adequate  m an ier op te  lossen. D e 
conclusie kan  geen  an d ere  zijn  dan  dat de 
inm iddels b ep roe fde  econom ische pplitiek  
en  de daarbij g ehan teerde  instrum enten  n iet 
m eer vo ldoende zijn  om  de huidige prob le
m en to t een  oplossing te  brengen.
H e t a lgem een  b es tu u r consta teerde  da t een  
alternatief beleid  n ie t vo o rh an d en  is. N ie t
tem in  b eh o o rt d it een  za ak  v an  hoge p rio ri
te it te  zijn. H e t is een  uitdaging en  een 
o p d rac h t vo o r de christen-dem ocratie  een  
n ieuw e visie to t s tand  te  b rengen  op de 
sociaal-econom ische po litiek  en  de doel
einden daarvan.
D it voo ra l ook  in h e t lich t v an  de plaats van  
de m ens en  de arbe id  in on ze  sam enleving. 
N adere studie zal w ellicht k u nnen  le iden  to t 
andere beleidsvoorstellen  dan  thans gedaan  
kunnen  w orden.
N aast een  veran d eren d e  m en ta lite it is ech 
te r  ev en zeer een  s tringen t po litiek  beleid  
nodig. D e o verhe id  zal een  geïn tegreerd  
beleid  rrioeten u its tippelen  en  stim uleren.

CENTRAAL
C entraa l in  h e t volkshuisvestingsbeleid 
d ien t te  staan  de zo rg  v o o r een  goede en 
betaa lb are  huisvesting  van  degenen, die 
n ie t op eigen k rach t in  s ta a t zijn  daarin  te 
voorzien . H et a lgem een  b es tuu r w as he t 
eens m et de hood lijnen  v an  h e t PPA C - 
advies. O p onderde len  is zek e r k ritiek  m o
gelijk. Als algem ene beleidslijn  wil h e t b e 
stuu r aanhouden  d a t de m ensen de aan  he t 
w onen  v erbonden  kosten  zullen  m oeten  
opbrengen. D aarbij is een  goed  afgestem d 
subsidiebeleid noodzakelijk .
H et algem een b es tuu r was h e t CD A  stem de 
in  g ro te  lijnen m et h e t hoofdstuk  over stads
vern ieuw ing  in  en  w as e r verh eu g d  over dat 
de P PA C  h ie ro v e r w ilde adviseren . D e r e 
denering  over h e t g rondbele id  bij de stads
vernieuw ing v in d t instem m ing bij he t alge
m een  bestuur. H e t - overigens n ie t in he t 
PPA C -advies neergelegde - u itgangspunt 
da t de grond  in  gem eenschapsbanden  m oet 
kom en, w o rd t afgew ezen.
M aar de overhe id  m o e t o v er goede instru 
m en ten  kunnen  besch ikken  om  een  stads
vernieuw ingsbeleid  te  kunnen  voeren. 
W aardeverm eerderingen  als gevolg van  
overheidsinvesteringen  b eh o ren  de ge
m eenschap ten  goede te  kom en.
A ldus sam engevat h e t oo rdee l van  h et a l
gem een bestuur v an  h e t C D A  o v er h e t ee r
ste beleidsadvies v an  de p erm anen te  p ro 
gram  adviescom m issie.

H. L.

„Opkomen voor 
bestaansrecht Israël”
„N aarm ate  h e t risico toeneem t, da t he t 
v o o rtb estaan  van  Israë l in geding kom t, 
m oet m et m eer duidelijkheid  w orden  op
gekom en voor h e t b es taansrech t en  de 
overige rech ten  v an  deze  soevereine lid 
staa t van  de V erenigde N aties en  m ogen 
pogingen van  de V eren igde S ta ten  om  een 
rech tvaard ige oplossing te  bev o rd e ren  n ie t 
w orden  d oo rk ru is t,”  aldus de  PPA C  in h e t 
hoofdstuk „H e t M idden-O osten” van  h aar 
onlangs u itgebrach t advies.
V olgens de com m issie zal Israël zijnerzijds 
bere id  m oeten  zijn zich u it de  b eze tte  ge
b ieden  terug te  trekken . Stapsgewijs zullen 
beide partijen  zich m atiging m oeten  opleg
gen; ondubbelzinnig  m o e t ook  he t te rro 
rism e in deze regio en  overa l te r  w ereld  
w orden  tegengegaan, m ilitaire dreiging aan 
beide kan ten  w orden  verm eden . Begrip 
voor de prob lem en  van  h e t Palestijnse volk  
b reng t voor N ederland  m ee een  verste rk te  
hum anita ire  en  sociaal-econom ische hulp 
aan  de Palestijnse on theem den.

ENERGIEBELEID
H et desbetreffende hoofdstuk  van  h e t ad 
vies gaa t ook  in op de  energiekw estie, 
w elke na de oliecrisis van  enkele ja ren  ge
leden in  h e t m iddelpun t van  de belangstel

ling kw am . E r w orden  in  d it verband  enkele 
beleidslijnen aangegeven , die, sam en
hangend  m et h e t christen-dem ocratisch  
uitgangspunt, door ons land  en  de  E uropese 
gem eenschappen zou d en  kunnen  w orden  
aangehouden .
G enoem d w orden  o n d er m eer een  energ ie
beleid  v an  de E uropese G em eenschappen, 
gebaseerd  op alle beg inselen  van  de  ge
m eenschappelijke m ark t, in tem  de  ene r
gievoorzien ing  w o rd t veiliggesteld tegen 
rede lijke  p rijzen , een  ra tioneel energ iever
b ru ik  bevo rderd , resp . to t energ iebespa
ring w o rd t gekom en, bes taande en  n ieuw e 
energ iebronnen  on tw ikke ld  w orden , rek e 
ning houdend  m et m ilieu-eisen, doch ook  
zodanig, dat de afhankelijkheid  v an  im port 
van  bu iten  krach tig  w o rd t verm inderd .
D e com m issie m eende ook  d a t positief te 
gem oet getreden  m o e t w orden  door de EG 
aan de behoefte  in  de A rabische w ereld  aan  
een nauw ere sociaal-econom ische (en cul
turele) sam enw erking (u ite raard  n ie t ten  
koste van  Israël). H e t to ta le  beleid  van  de 
EG zal een overtu igende b ijd rage m oeten  
leveren  to t stab ilite it en  v rede , w aarbij én  
Israël en de A rabische landen  zich  kunnen  
ontplooien . ^

H. L.

Schaalvergroting waar nodig, 
schaalverkleining waar 
mogelijk
Schaalvergro ting  w aar nodig, schaalver
kleining w a a r  m ogelijk . D it an tw oord  heeft 
d e  PPA C , de  p erm an en te  program advies- 
com m issie v an  h e t  C D A  in h e t  hoofdstuk  
„bestuurlijke  o rgan isa tie” v an  h aa r eerste 
advies gegeven op de  v raag  over de  w ijze 
w aarop  een  dem ocratie  gerealiseerd  m oet 
w orden .
D e  schaalverg ro ting  m o e t le iden  to t k rach
tige reg ionale  bes tuu rseenheden . D e 
schaalverklein ing to t  levendige gem eenten  
die in  d irek te  re la tie  m e t de  burgers staan .

H o e  groot, te rrito ria a l gezien , de  regionale 
bestuu rseenheden  m o e ten  w o rd en  is ge
koppeld  aan  de  om vang  van  h e t taken- en  
b evoegdhedenpakke t. C oncreet: de  PPA C  
den k t aan  eenheden  die tem ninste  200.000 
inw oners b ev a tten . H e t zal duidelijk  zijn 
d a t h e t w elslagen v an  de reg ionale b e 
stuu rseenheden  in  belangrijke m ate af
hang t van  h e t k u n n en  besch ikken  o ver de 
b enod  igde inkom sten , d a t w il zeggen d a t er 
vaststaande no rm en  en /o f u itkeringsrege
lingen w o rd en  vastgesteld .
O ok  bij k rach tige reg ionale  bestuu rseen 

heden  blijft schaalverklein ing w aar m oge
lijk h e t uitgangspunt. D a t b e tek en t he t zo 
veel m ogelijk tegengaan  v an  onnodige ge
m eentelijke herindeling , opd a t h ie rdoor de 
nauw e be trokkenhe id  van  de b u rger bij het 
eigen b es tuu r b eh o u d en  blijft. W el ligt het 
opdelen  van  zeer g ro te  gem een ten  in 
m eerdere  kleine v o o r de  hand , om dat vaak  
in de g ro te  gem een ten  de b u rg e r tussen w al 
en  schip geraak t.
H et bij h e t parlem en t in  te  d ienen  w etson t
w erp  w aarin  de bestuurlijke  reorganisatie 
zal w orden  geregeld  zal, volgens de com 
missie, een  k ad e rw é t m oe ten  zijn.
In deze w et z^l naast h e t taken- en  b e 
voegdhedenpakket ook  een  m axim ale 
tijdslim iet m oe ten  w o rd en  aangegeven, 
w aarb innen  de reg iona le  b es tuu rseenhe
den m oeten  zijn  ingesteld  en  zij hun  taak- 
behartig ing  ook  w erkelijk  te r  hand  nem en. 
H et is im m ers n ie t noodzakelijk , dat h e t 
tijdstip v an  instelling en  van  h e t begin van  
de taakbehartig ing  v o o r alle bes tu u rseen 
h ed en  hetze lfde is. D it tijdstip  d ient afhan
kelijk  te  zijn v an  de situatie  in  de b e tre f
fende regio. H. L.
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S o c i a a l < u l t u r e e l  b e l e i d  e e n  d e r  k e r n e n

v a n  C D A - p o l i t i e k

In het christelijk-historisch weekblad „De Nederlander” van vrijdag 25 juli 
jongstleden is aandacht besteed aan het advies, dat de PP AC, de permanente 
programma adviescommissie van het CDA, uitbracht.
De PPAC heeft tot taak jaarlijks een advies uit te brengen over de hoogtepunten 
van het beleid, teneinde het CDA te stimuleren op de bezinning op de relatie 
tussen levensovertuiging en politiek handelen.
Het eerste advies betreft de onderwerpen „Zin, inhoud en functie van de 
volksvertegenwoordiging en democratie”, „Sociaal cultureel beleid”, „Het 
Midden-Oosten”, „Bestuurlijke organisatie”, „Sociaal-economische politiek”, 
„Volkshuisvesting” en „Stadsvernieuwing”.
„De Nederlander” van 25 juli (het vorige nummer van het weekblad) gaf 
samenvattingen van de hoofdstul^en over dé zin, inhoud en functie van volks
vertegenwoordiging en democratie, en over de sociaal-economische politiek. In 
dit nummer van het weekblad wordt aandacht besteed aan de andere hoofd
stukken.
Tevens wordt gepubliceerd het oordeel van het algemeen bestuur van het CDA 
over het eersté advies van de PPAC. Het advies en het oordeel komen aan de 
orde op het eerste congres van het CDA, dat zaterdag 23 augustus aanstaande te 
Den Haag gehouden wordt.

H. L.

De PPAC, de permanente program advies
commissie van het CDA besteedde in haar 
eerste advies aandacht aan het sociaal- 
cultureel beleid, omdat naar haar inzicht 
het welzijn een der kernen is van een 
CDA-politiek. „Als een samenleving in 
haar structuren het menszijn in volwaar
dige ontplooiing bedreigt, is een grondige 
herbezinning, een welzijnsrevolutie in 
brede zin, zowel voor het materiële als 
voor het immateriële voortbestaan van 
onze samenleving, vereist. ParticuUer in
itiatief en overheidskader zijn de pijlers 
voor een goed beleid”, aldus de PPAC.
VRAAG
H et p rob leem , w aa r  wij oo k  n u  w eer voor 
staan , is, volgens de PPA C , de  vraag  of de 
overhe id , w an n eer die zich bu iten  h aa r tra- 
d ionele  tak en  - de  v erzekering  v an  o rde  en 
rech tsbedeling  - begeeft en  bij h e t m aat
schappelijk  (sociaal-culturele en  sociaal- 
ëcbnóimische) geb eu ren  b e tro k k en  ra a k t en 
d aa r v eran tw oorde lijkheden  op zich 
neem t, o f dan, v o o r d ie  n ieuw e activiteit, 
dezelfde u itgangspun ten  gelden als vo o r de 
trad ionele . V oor de laa ts te  geld t steevast 
d a t v eran tw oorde lijkhe id  v an  de overheid  
m eeb reng t zeggenschap en  zorg  vo o r 
voorzien ingen  n aa r algem ene en  gelijke 
m aatstaven , vo o r ied e r aan v aa rd b aar en

door ieder te  aanvaarden .
,M aar v o o r h e t  onderw ijs en  v o o r andere 
bem oeiingen  m e t h e t m aatschappelijk  ge
b eu ren  b lijk t d it slech t b ru ik b aa r te  zijn, 
aldus de  com m issie. H e t g ebeu ren  „v e rs ta 
te lijk t” , h e t  w o rd t v an  zijn  eigen
aard igheden  b e ro o fd  en  precies h e t  tegen
deel v an  w a t w o rd t beoogd , w o rd t bere ik t. 
B evordering  v an  ze lfontplooiing  loo p t u it 
op geregu leerde en  gerich te ontplooiing. 
O ok bij h e t onderw ijs is d it düernm a w eer 
b randend  g ew orden  en  nu  de  overhe id  zich 
o o k  m e t de  an d e re  sec to ren  v an  h e t 
sociaal-culturele w erk  g aa t bem oeien , 
kom t d it oo k  daa r aan  de  o rde  en  dw ingt to t 
positiekiezen.
V oor een  oplossing zijn  goede wU en  to e 
w ijding nog altijd  essentieel, m aar tegen
w oord ig  n ie t genoeg. H e t w erk en  op deze 
te rre in en  is een  b ero ep  gew orden , e r  is b e 
h oefte  aan  reo rgan isatie  en  inventarisatie , 
op de  o verhe id  w o rd t een  v e rs te rk t beroep  
gedaan. Z o n d er diens ,,s tu ren d e” b ijdrage 
kom t m en  e r  n ie t m eer u it. H e t advies ste lt 
h ie r de  v raag  h o ev e r d a t s tu ren  m oet gaan 
en  w aar de  v eran tw oorde lijkheden  liggen.

HAMEREN
D e com m issie zeg t d a t h e t de  ta ak  is van  
een  po litieke rich ting  (he t C D A ), d ie n ie t in

Gezond beleid nodig 
op terrein volkshuisvesting
In tegenstelling tot velen, die menen dat 
volkshuisvesting met het afnemen van de 
woningnood in belangrijkheid heeft aange
daan, meent de PPAC, de permanente pro- 
gramadviescommissie van het CDA dat een 
gezond beleid op dit terrein nu juist van 
groot belang is.
U itgangspunten  v an  h e t volkshuisvestings
beleid , zoals de  PPA C  die z ie t  zijn:
- h e t fundam ent v an  h e t w on ingbouw be

leid, te  w eten  h e t w oningbouw program - 
ma, m oet w orden  aangepast aan  de  g ron
dig gew ijzigde situatie, zow el w at b e tre ft 
aantallen , ca tego rieën  en  geografische 
spreiding;

- de tren d  v an  de huurverhogingen  zo 
nauw  m ogelijk aanpassen  aan  de stijging 
van  bouw - en  stichtingskosten;

- h e t herste llen  v an  h e t v e rb an d  tussen 
kw alite it en  prijs m et behu lp  van  een  h e r
n ieuw d  voortgaan  op de w eg van  huurli- 
bera lisa tie ;

- de vee lhe id  van  de  b es taan d e  en  voo rge
ste lde subsidieregelingen vervangen  door 
é én  principe vo o r alle w oningcategorieën 
geldend goed  subsid iesysteem . D an  kan  
als regel de eigen veran tw oordelijkheid  
van  de h u u rd e r  resp. e igenaar/bew oner 
vo o r h e t opbrengen  van  de  explo ita tie las
ten  v an  de  eigen w oning w orden  aan v 
aard . H etsub jec t-subsid ie  v o rm t de  v e rta 
ling  van  de veran tw oorde lijkhe id  van  de 
sam enleving als geheel v o o r h e t goed 
kunnen  w onen  van  bevolk ingsgroepen  
m e t onvo ldoende financiële d raagkrach t; 
bestudering  v an  de idee om  h e t huidige

eindoplossingen gelooft en  geen  politieke 
,,v isie”  aan b ied t (en  daarom  dan ook  door 
anderen  v aak  als po litiek  onvolw aardig  
w o rd t nagew ezen), om  e r op te  ham eren , 
d a t een  gelijker verdeling  slechts m ogelijk 
is, naa rm ate  zij v erscheidener is. Er m oet 
op d it geb ied  op  versch illen  v an  plaats, van  
belangstelling en  van  geestelijke instelling 
gerekend  w orden . E en w elzijns- - d.w .z. 
een  op  verhoging  v an  h e t m enselijk  geluk 
gerich te - politiek , die zich  o riën tee rt aan  
d ie e lem enten , die de ho rizo n  v an  de  po li
tiek  lijken  te  b epa len  - inkom en, kennis en  
m acht - zou  w el ze e r  o n toe re ikend  zijn  en  
k an  alleen  v ru ch tb aar zijn, w anneer zij 
aansluiting zo e k t bij in  de sam enleving b e 
s taan d e  ac tiv ite iten  en  organisaties, die 
van u it een  andere  ho rizon , op bescheide
n e r en  som s ook  ho g ere  elem en ten , de n a 
d ruk  leggen.
„Sterke decentralisatie is juist, maar één 
^ e  zich slechts op het overheids- en ambte
lijke vlak houdt, is niet genoeg. Wat in de 
ambtelijke stukken op een hoop wordt ge
gooid als Particulier Initiatief, zal de krach
ten moeten leveren, waardoor een beleid 
van de grond komt en dat Particulier Initia
tief moet in zijn eigen waarde worden er

kend, b.v. doordat het niet in de territoriale 
en andere schema’s wordt gedrongen. De 
ondersteunende en stimulerende activiteit 
van de overheid kan alleen een dienende 
functie blijven; zodra het ordenen ,,om'het 
ordenen” begint, wordt zij heersend en 
bron van bederf. De nadruk moet immers 
minstens evenzeer op het sociale als op het 
culturele vallen en menige werkzaamheid, 
die a-cultureel lijkt, zal hoezeer sommigen 
er op neerzien, in het geheel moeten wor
den betrokken,” aldus de PPAC in haar 
advies.
D em ocratisering  h ie r b e tek e n t ook, da t de 
beslissingen u it h e t halfdonker v an  raden  
en  bureaus w orden  gehaald  en  aan  he t licht 
kom en. M en wil van  de  circulaire zeer 
voorzich tig  in  de  richting  v an  de w et, d.w .z. 
h e t be le id  w o rd t o rde, de steun  w o rd t rech t 
en  er k om t ru im te  vo o r discussie.
Een krach tig  en  ze lfbew ust particu lier in i
tia tie f is de v o o rw aard e  v o o r een  sociaal- 
cultureel be le id  d a t geen  slag  in  de  luch t 
be teken t. U it de  sam enleving zelf d ien t de 
toew ijding, h e t geduld  en  de vo lhard ing  te  
voorschijn  te  treden , w aarop  zulk  een b e 
leid  m o e t drijven.

H . L.

A a n z e t  v o o r  b e l e i d  

i n z a k e

s t a d s v e r n i e u w i n g

financieringssysteem  te  vervangen  door 
(index)leningen, w aarvan  de  aflossing en  
h e t ren teb ed rag  gekoppeld  zijn  aan  de 
stijging v an  de  bouw kosten , w aardoo r de 
ren te fac to r in  de  ex p lo ita tie -opzet zeer 
belangrijk  zou  k unnen  w orden  verlaagd;

- h e t h ie rboven  b ep le ite  huursubsid ie- en  
financieringsbeleid  is m ede noodzakelijk  
om  b ijvoo rbeeld  ten  aanzien  v an  de  
stadsvern ieuw ing  en  de ru im telijk  o rd e
ning financieringsm iddelen  te  vinden.

VERBETERING
D e com m issie w ees voorts op  m aatregelen  
d ie  gerich t zijn  op een  verbe tering  van  de 
w erkgelegenheidssituatie  in  de  bouw n ij
verheid :
- een  versne ld  inhalen  v an  achterstallig  on 

d e rhoud  en  h e t  voo rk o m en  v an  nieuw e 
ach te rstanden ;

- h e t snel op gang b ren g en  van  vele  klein
schalige in itia tieven  op h e t te rre in  v an  de 
s tadsvern ieuw ing ;

- h e t .z.g. overloopbe le id  (groeikernen), 
w aarbij speciale aandach t w o rd t ge
v raagd  v o o r de  m ogelijkheden  (w oning
bouw , w elvaarts- en  w elz ijnsvoorz ien in
gen  en  in  h e t b ijzo n d er de  in frastructuur 
op  h e t geb ied  v an  v e rk e e r  en  vervoer) van  
een  grootschalige aan p ak  v an  A lm ere;

- h e t u it h e t  „psychologische slop” halen  
v an  h e t spreid ingsbeleid  do o r m eer p rak 
tische aandach t v o o r de  elem enten : k lein
schaligheid en  keuzevrijhe id .

H.L.

In haar eerste advies heeft de PPAC, de 
permanente program adviescommissie van 
het CDA een mogelijke aanzet gegeven 
voor een beleid inzake de stadsvernieu
wing. Die aanzet is gebaseerd op overwe
gingen van bewaren wat goed is, behoeden 
wat onvervangbaar is, doch tevens op het 
kunnen blijven leven in steden en dorpen 
die een concreet beleid nu gestalte moeten 
geven.
E en vern ieuw ing  v an  de gehele leefsituatie 
in  de  b iim ensteden  is nodig om dat in  vele  
oude stadsw ijken  een  ,,m aatschappelijke 
verk ro ttin g ” aan  de  gang is die de m ense
lijke w aard igheid  die e lk  individu nodig 
hee ft om  to t veran tw oorde lijkhe id  te  ko 
m en, aan tast. D eze  v erk ro ttin g  heeft als 
belangrijke oo rzaken : lage inkom ens, g e 
b rekk ige (school) opleiding, w erk loosheid  
en  slechte huisvesting .V e rd e r  w a t b e tre f  t de 
w oonom geving slecht onderhoud , kaalslag, 
a fb raak  en  verstikk ing  door te  veel a u to ’s in  
te  sm alle stra ten .
D e gevolgen b lev en  n ie t uit. V eel steden 
cen tra  liepen  leeg. D egenen  die h e t zich 
k onden  v e ro o rlo v en  gingen bu iten  w onen. 
A ch ter b leven  de  ouderen , lagere inko
m ensgroepen , m inder geschoolden.

AANTREKKELIJK
T eneinde deze  bew oners in  de  gelegenheid 
te  stellen hun  m aatschappelijke ach terstand  
in  te  ha len  en  teneinde  de  s tad  w eer aan 
trekke lijk  te  m aken  als w ooncen trum  en als 
cen trum  v a n  sociale, cu ltu rele  en  andere  
activ ite iten , is volgens de P PA C  een  v e r
n ieuw ingsoperatie nodig, die z o w e l,,g ro o t
schalig als kleinschalig” w o rd t uitgevoerd . 
D e grootschaligheid  is nodig  wil de stads
vern ieuw ing  effectief v an  de grond  kom en. 
M aar ev en zeer is v an  belang  h e t toedelen  
v an  v e ran tw oorde lijkheden , he t b enaderen  
v an  e lk  individu in  zijn  eigen om standighe
den. D an  g aa t h e t m inder om  h e t toepassen 
v an  gera tionaliseerde m ethoden  die voor 
m aagdelijke u itb re id ingsp lannen  h e t m eest 
doelm atig  zijn  geb leken , als w el om  de 
„s tap -v o o r-stap ” m e th o d ev a n d e  kleinscha
lige aanpak . D eze  opera tie  m o e t nam elijk  
p laatsv inden  in  geb ieden  die door de m en
sen bew o o n d  zijn. L aa tstgenoem d elem ent 
geeft aan  de  hele  o p e ra tie  een  ex tra  d im en
sie. W a n t de bew oners w illen m eebepalen  
w aar en  hoe  ze  kom en  te  w onen . H e t b oven 
staande h o u d t in d a t g reep  nodig is op de 
toekom stige on tw ikkeling  van  de  stad. 
W a t b e tre ft h e t  w onen  zal de eenzijdige 
bevolk ingssam enstelling  m oeten  w orden

g ekeerd  door v erbe tering  van  de w oonm o- 
gelijkheden. D aartoe  d ien t de overheid  b ij
voo rbee ld  panden  aan  te  k open  en  deze in te 
rich ten  vo o r bew oning  door onvolledige en  
k leine gezinnen.
N aast huisvestingsw ensen zijn  e r  ook  ge
rech tvaard ige verlangens ten  aanzien  van  
broodw inning, v rije tijdsbesteding en  b ij
voo rbee ld  onderw ijs. D e h ie rvoo r b en o 
digde ru im ten  d ienen  zo  gunstig m ogelijk 
b e re ik b aa r te  zijn, w a t v o o r de voorziening 
op h e t n iv eau  v an  de gehele  stad  in  een  
aan ta l gevallen  inhoud t loka tie  in  h e t  stads
centrum .

ZWAARTEPUNT
H et zw aartep u n t van  de veran tw oordelijk 
heid  vo o r en  van  de coörd inatie  v an  stads
vern ieuw ingsoperaties b eh o o rt n ie t te  w or
den  v erlegd  naa r rijksinstanties, m aar h oo rt 
thuis bij gem een ten  en  reg ionale  bestuur- 
seenheid . D eze  veran tw oorde lijkhe id  kan  
alleen w o rd en  w aargem aak t als h e t rijk  de 
benodigde financiële m iddelen  te r  beschik
king stelt. D e PPA C  som de een  g roo t aantal 
beleidsinstrum enten  op te r  realisering van  
h e t voo rgestane  beleid . H e t is o.a. nodig d a t 
de vo o r stadsvern ieuw ing  onw erkbare  p la 
nologische p rocedures w orden  vervangen  
door een  m eer slagvaardig  instrum en ta
rium . D it geld t ook  v o o r h et te  voeren  
grondbeleid . D it zal n ie t in de eerste plaats 
m o e ten  w orden  gezoch t in de richting van  
vervanging  v an  de huidige w aardegronds- 
lag door een  andere. In d ie gevallen w aarin  
de bes taande gebru iksw aarde door d e  s te
delijke ontw ikkeling  vaak  ja ren lang  nega
tief w o rd t beïnv loed , za l alleen  h e t b innen  
zekere  g renzen  h o n o reren  van  de verw ach- 
tingsw aarde nog to t een  redelijk  resu ltaa t 
leiden. D ie g renzen  zu llen  dan  m oeten  zijn 
da t specu la tie  w o rd t tegengegaan en  da t 
m eerw aarde  die h e t gevolg  is van  overheid 
sinvesteringen  in  de g rond  system atisch 
w o rd t afgeroom d. Een v o o rkeu rsrech t van  
de overheid  is daarbij nodig, m its d aa r
tegenover s taa t h e t rech t van  de  eigenaar 
om  zijn  eigendom  in b ep aa ld e  gevallen on
der zek ere  voo rw aard en  aan  d iezelfde 
overhe id  te  v e rk o p en , b ijvoo rbeeld  indien 
hij n ie t deel kan  nem en  aan  de  vern ieu 
w ingsoperaties.
A ndere  door de com m issie genoem de b e 
le idsinstrum enten  be tre ffen  de organisatie 
(o .a . vereenvoudig ing  v an  procedures), h e t 
juridisch instrum entarium , sociale m aa tre 
gelen  en  de financiën.

H. L.
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DE REORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR (I)
door; K  Wisselink, lid Tweede Kamer voor CHU

M inister D e G aay  F o rtm an  is e r  dan toch 
nog in geslaagd om  v o o r de vakanties van 
hem zelf en  zijn collegae een  vooron tw erp  
over de bestuurlijke reorganisatie  van  ons 
land h e t „ve ld” in te  stu ren .
D at „v e ld ” b e tre ft verschillende daarvoor 
in  aanm erking kom ende adviesorganen 
o.a. :de provinciale bes tu ren  en  de V eren i
ging van  N ederlandse G em eenten . D aa r
m ee is dan in 'fe ite  he t jach tseizoen  voor de 
gew estvorm ing opnieuw  geopend. 
Iedereen , die een  inbreng wil leveren  voor 
de u iteindelijke m eningsvorm ing kan  zijn 
gang gaan. D e adviesterm ijn  sluit op 15 - 
novem ber, beha lve  v o o r w at de territo ria le 
indeling en  begrenzing van  de n ieuw e p ro 
vincies betreft. H iervoo r is de sluitingsda
tum  15 decem ber a.s.
H et ,,jag en ” is inm iddels al volop aan  de 
gang, w an t vo o r de k ran ten  is h e t vo o ro n t
w erp  een dankbaar object om  in deze kom 
kom m ertijd  de w itte  p lekken  vol te  schrij
ven. D e com m entaren  zijn door de m ark t 
genom en erg kritisch. Ik  geef h ie r te r  illus
tra tie  enkele koppen:

- Discussie over concep t-on tw erpw et 
zal zeer u itvoerig  en  verh it zijn.

- Provincies krijgen w eer macht.
- M inder taken  vo o r de gem eenten.
- K unstm atig.
- N oord-H olland niet,blij m et provin- 

cieplan.
- K aart van  N ederland  overhoop.
- T echnocratie w in t h e t in  regerings- 

p lan  van  dem ocratie.
- N ieuw e indeling  vo o r G elderland 

ongunstig.
- G em een ten  op de tocht.
- T eveel zaken  zijn  opengelaten.

A lvorens nu h e t  v oo ron tw erp  te  bespreken  
w illen wij eerst de voorgeschiedenis nog 
eens de revue la ten  passeren .

W aarom  een reorgan isatie  
v an  h e t bestuur nodig  is?

D e grondslag vo o r de huidige indeling 
stam t al u it de tijd van  T horbecke en  is dus 
m eer dan 100 ja a r  geleden  on tw orpen. D e 
m aatschappelijke verw ikkelingen  van  de 
laats te  25 ja a r  hebben  e r to e  bijgedragen.

dat de belangen van  de aangrenzende ge
m eenten steeds m eer m et e lkaar w erden  
verw even.
Een beslissing in de ene gem eente heeft 
dikwijls gevolgen vo o r de andere. D aarom  
w erd  er een  w et gem eenschappelijke rege
lingen ingevoerd, teneinde  de nodige sa
m enw erkingsverbanden m et elkaar aan  te 
kunnen  gaan. M et nam e in dichtbevolkte 
stréken is er h ie rdoor een  w arw inkel van 
regelingen ontstaan, zo d a t h e t bestuur er 
ondoorzichtig  en ondem ocratisch  is ge
w orden. D e provincies hebben  vergeleken 
m et v roeger w el heel w at m eer te  b e tek e
nen. M aar de bevoegdheden  en  geldm idde
len  zijn te  b ep e rk t gebleven. H ierdoor 
heeft he t R ijk zich tevee l m acht toegeëi
gend. T rouw ens de gem eentelijke zelfbe
schikking heeft door de financiële bem oei
zucht en beperk ingen  van  de laats te  ja ren  
een flinke d euk  opgelopen. Staatssecretaris 
P o lak  noem t dit laatste de slu ipende cen tra
lisatie.

Pogingen tot nieuwe bestuursvormen
In 1969 kw am  de no ta  B estuurlijke O rgani
satie uit. D e onvo lkom enheden  van de hu i
dige gem eente w erden  h ierin  b reed  u itge
m eten, m aar de gevaren  v an  de centralisa
tie w erden  helaas te  w einig onderkend . Als 
vervolg op deze no ta  w erd  in 1971 het 
ontw erp van  w et op de gewesten- 
B eernink-V an V een ingediend. D it w ets 
on tw erp  liet de gew estvorm ing in  beginsel 
o ver aan  de gem eenten. H e t beoogde 
slechts een  versterk ing  van  h e t lokale  b e 
stuu r en  de provincie b leef bu iten  schot. 
D e T w eede K am er had  gro te  bezw aren . 
H et voorlopig verslag w as derm atie  k ri
tisch, da t M inister G eertsem a h e t w etson t
w erp  terug  nam . D e kritiek  gold de nieuw e 
bestuurslaag tussen gem een ten  en  gew est, 
de gro te  onzekerheid  over de tak en  en  b e 
voegdheden , de hoge kosten  van  bestuur 
en  te  w einig m ogelijkheden voor decen tra
lisatie. H ierna kw am  e r een  bezinningspe- 
riode. O m dat er ogenschijnlijk aan  de top  
niets gebeurde, kw am en de gem een ten  en 
provincies in  h e t gew eer. Z o kon  h e t im 
m ers n ie t voortdu ren ! O ver da t laatste

Tijdens de  zom ervakan tie  van  de 
T w eede K am er hehben  m inister mr. 
W. F. de G aay  F o rtm an  van  b innen
landse zaken  en  diens staatssecre ta
ris W. P olak  gepubliceerd  het 
concept-ontw erp v an  w et reorgan i
satie binnenlands bestuur. H et gaat 
in de p lannen  van  de bew indslieden 
o m  een diep-ingrijpende h e rv o r
ming van  de  bestuurlijke  organisa
tie, w aarbij zow el h e t rijk  als de p ro 
vincies en  de gem een ten  zijn b e 
trokken . H et ligt in  de  bedoeling  van  
de regering provincies en  gew esten  
te  la ten  sam envallen  en  daa rtoe  het 
aan ta l provincies u it te  b re iden  to t 
26. A an  deze n ieuw e provincies zul
len dan  in  de toekom st belangrijke 
tak en  w orden  toev ertro u w d . O nder 
die taken  zullen e r vele zijn, die 
thans nog bij h e t rijk  berusten  en

vele die thans door gem een ten  of 
door gem eenschappelijke regelin 
gen van  een  aan ta l gem een ten  te za 
m en, w orden  u itgeoefend.
H et is de bedoeling  da t in de ko 
m ende m aanden  h e t concept
on tw erp  van  w e t a llerw ege w ord t 
besp roken  en  da t opm erk ingen  aan 
de bew indslieden w o rd en  toege
zonden.
H et christelijk-historische Twee- 
de-K am erlid  H. W isseling, lid van  de 
kam ercom m issie v o o r b innenlandse 
zaken , gaa t in een  aan ta l artikelen , 
geschreven  vo o r h e t  christelijk- 
historisch w eekb lad  „D e N ederlan 
d e r” he t concept-on tw erp  van  w et 
bespreken . In dit num m er s taa t zijn 
eerste  artikel.

H. L.

schreef ik  reeds een  artikel in  D e N ederlan 
der.
De M inister w erd  van  alle kan ten  onder 
druk gezet. Hij w ach tte  nog op h e t rappo rt 
van h e t Instituu t v an  B estuursw etenschap
pen (I.B.W .) en  h e t advies van  de R aad 
voor de T errito riale D ecentralisatie (RTD). 
De regering ging eindelijk  spoed  betrach ten  
en benoem de een  speciale m inisteriële 
com missie gew estvorm ing (de zgn. Micog) 
bijgestaan door een  in terdepartem en ta le  
am btelijke w erkgroep . Z o n d er de rap p o r
ten  en  adv iezen  v e rd e r  af te  w achten  heefi 
de M icog in  jun i h e t concept-on tw erp  a a r  
de voltallige M inisterraad  te r  beoordeling 
voorgelegd  en  is h e t n u  begin juli gepubli
ceerd. H e t s taa t dus thans te r  openbare dis
cussie. Inm iddels zijn  ook  de w erkstukken 
van  h e t IBW  en de RTD verschenen. L eer
sto f genoeg. D e discussie kom t op gang. 
Som m igen v inden  v ijf m aanden  van  in 
sp raak  te  kort. M aar wij m oe ten  bedenken , 
da t wij feitelijk  al enige ja ren  daarm ee b e 
zig zijn. Bijna overal zijn  e r  reeds pre- 
gew esten  gevorm d. R ijnm ond, E indhoven 
en  andere  gew esten  v ragen  dringend om

een goede w ettelijke regeling.
D e M inister ste lt in  h e t  m em orandum  bij 
h e t vooron tw erp  m et nadruk , da t dit niet 
zijn laatste w oord  is. N u, da t is m aar goed 
ook!
Het voorontwerp is nl. niet vrij te pleiten 
y^n haastwerk. Dat behoeft óns niet te ver- 
,bjizeii, want aan het begin van het jaar gin
gen de gedachten op het departement nog 
uit naar een kleinschalige indeling van 44 
gewesten, zoals aangegeven in de struk- 
tuurschets voor de bestunrlijke indeling. 
Deze gedachte werd pas tegen het voorjaar 
losgelaten. De struktuurschets kon daarna 
gevoegd worden bij het vele studiemateri
aal, dat er reeds over de gewestvorming 
bestaat.
Het moet gezegd, dat het mij mee is geval
len, dat de Minister na in de Eerste Kamer 
de wijziging van zijn standpunt te hehben 
bekendgemaakt, erin geslaagd is het hui
dige cünceptnntwerp op tijd wereldkundig 
te maken. Al te grote voortvarendheid wa- 
renswij van hem niet gewend.

Wisselink

Bezoek aan Belfast in Noord-lerland, een stad in oorlog door: H. Eversdijk, lid uniebestuur C.H.U.

Enige tijd geleden bracht ik samen met een 
aantal vertegenwoordigers van politieke 
partijen in Nederland een bezoek aan de 
Noordierse stad Belfast. We waren hiertoe 
uitgenodigd door de Stichting „Hulp 
Noord-lerland” . Deze stichting beijvert 
zich met name voor het verschaffen van 
vakantieweken in Nederland aan ernstig 
gedupeerde kinder- en bejaardengroepen. 
Deze naar ons land komende groepen staan 
onder Ierse leiding en bestaan fifty-fifty uit 
Rooms-Katholieken en Protestanten.

Meer bekendheid
O m  aan  de ak tiv ite iten  van  deze Stichting 
m eer bekendheid  te  geven, w erden  een  aan 
tal vertegenw oord igers van  de N ederlandse 
kerken  en  de N ederlandse po litieke partijen 
u itgenodigd voor een  b ez o ek  aan  Noord- 
le rland , m et nam e aan  de stad  Belfast. Dil 
b ezo ek  had  ech ter nog een  tw eede b ed o e
ling. Bij som m ige ex trem e groepen  in 
N oord -le rland  b es taa t nam elijk  w at b e 
zw aar tegen  deze vakan tiew eken  in N eder
land, om dat m en v reest dat de k inderen  
„ge ïndoc trineerd” terug  zouden  kom en. 
M et nam e was he t daarom  van  belang om 
vertegenw oord igers van  de C D A -partijen 
in N ederland  in gesprek  te  b rengen  m et een 
aantal N oord-Ieren . W elnu, dat laatste is 
gebeurd , m aar of he t ook  resu ltaa t heeft, 
m oeten  w e m aar afw achten.

80-jarige oorlog
Z o d ra  m en landt op h e t v liegveld van  B e
lfast krijg t m en al d irek t een  indruk  van „een  
stad  in oorlog” . Soldaten  m et gew eer in de 
aanslag, p rikkeld raad  en  dubbele, - zeer 
strenge - controles op persoon  en  bagage. 
Tijdens de au to rit van  he t vliégveld naar de 
stad  verdw ijn t die ind ruk  w eer een bee tje ; 
m en rijd t dan nam elijk  door een prachtig en 
vredig landschap.
Zodra men echter nog maar even binnen de 
stad komt, weet men dat B elfast „een stad in 
oorlog” is. Hier wordt - op betrekkelijk 
korte afstand van ons land - een soort 80- 
jarige oorlog in het klein uitgevochten.

Barricades
O veral in de stad, bij de overgangen van de 
ene wijk naa r de andere, barricades, p rik 
keldraad , au tow rakken  en  soldaten. Een

triest gezicht en  vaii lieverlede verval je  in 
een gevoel v an  onbehagen  en  onveiligheid. 
V ooral als de  gids - alsof h e t de gew oonste 
zaak  van  de w ereld  is - sch ijnbaar onbew o
gen v e rte lt v an  een  schietpartij, een  brand , 
een  aanslag, die h ie r g isteren  of eergisteren  
plaats vónd. Pas in h e t ho te l voel je  je  w eer 
w a t opgelucht en  kom en de gesp rekken  los. 
Tijdens de rit door de stad  w erd  h e t gezel
schap nam elijk  steeds zw ijgzam er.

Godsdienstoorlog?
Op bu itenstaanders kom t deze  b u rgeroo r
log over als een  door v e len  n ie t beg repen  
godsdienstoorlog. De vraag is echter of dit 
wel een godsdienstoorlog is. Zeker, protes
tanten en Rooms-Katholieken vechten 
tegen elkaar, maar een 100% godsdienst
oorlog is het zeker niet!
O nze eigen 80-jarige oorlog w as ook  niet 
enkel een  godsdienstoorlog. V ele andere 
m otieven  speelden m ee, en  . . .  kw am en w e 
eigenlijk n ie t pas goed  in  opstand  toen  de 
10e penning m oest w orden  doorgevoerd? 
O ok in N oord -le rland  spelen  andere dan 
godsdienstige m otieven  zek er een  rol.
Wel is het duidelijk dat de burgeroorlog zich 
manifesteert langs de kanalen van de gods
dienst, zoals in België de tegenstellingen 
tussen Vlaanderen en Wallonië zich mani
festeren langs de lijnen van de taal, maar in 
feite zitten de oorzaken dieper.

Lange geschiedenis
D e diepere o o rzaak  v an  alle ellende in 
N oord-Ierlam d is al lang geleden begoïm en. 
In 1171 viel de Engelse koning H endrik  II 
(m et toestem m ing v an  paus H adrianus IV) 
h et K eltische Ierland  binnen . D e Ieren  v e r
ze tten  zich fel, zoda t pas in 1601 Ierland 
geheel kon w orden  beze t. V ele Ierse b oeren  
w erden nu v an  hun  land verd rev en  of w er
den to t pach te r van  hun  eigen grond  ge
m aakt. D e eerste  Engelse beze tte rs  w aren  
echter ook R oom s-K atholiek , pas tijdens de 
laatste fase van  de verovering  van  Ierland 
w as E ngeland ,,p ro tes tan t” gew orden, te r 
wijl de le ren  de R.K. kerk  trouw  bleven.

Kolonisatie
N adat de Engelsen p ro tes tan t w aren ge
w orden, w erd  he t in h ez it nem en van  Iers 
land door Engelse en  Schotse p ro testan tse

b o eren , g rond iger aangepak t. D e Ieren  
kw am en h iertegen  fel in  verze t. D e Engel
sen  - m e t nam e o n d er O livier CromweU - 
w onnen  de strijd  en  de  kolonisatie vooral 
v an  Schotten  en-Engelsen (P resbyterianen  
en  A nglicanen) nam  nog g ro tere  vorm en 
aan. D eze  „ko lon isten” vestigden zich 
voo ra l in  h e t n o o rden  v an  Ierland, da t im 
m ers h e t d ichtst bij Engeland en  Schotland 
lag.

Willem III van Oranje
D e Ierse bevolking w as vrij hoopvol, to en  in 
1685 (na de  dood  v an  CromweU) Jam es II, 
een  R oom s-K atholiek  - d e  troon  besteeg. 
H e t is overigens zee r de  v raag  in  hoeverre  
de  Ierse bevolk ing  bij zijn  regering gebaat 
zou  zijn gew eest. Hij k reeg  ech te r geen  kans 
om  zich w aar te  m aken.
De Engelse adel haalde namelijk de Neder
landse stadhouder Willem III van Oranje 
(de latere koning-stadhouder) naar Enge
land. Willem III was immers getrouwd met 
Mary Stuart. Willem III versloeg James II in 
1690 bij het Ierse riviertje de Boyne. Deze 
slag wordt door de protestantse Noord- 
Ieren nog steeds als een heldendaad her
dacht en vanuit die tijd stamt dan ook „het 
oranje” wat extreme protestanten bij die 
gelegenheid dragen.

Onderdrukking
Sinds die tijd w erden  de  Ieren  o nderd ruk t 
D ie onderdrukking  w erd  keurig  w ettelijk  
vastgelegd  en  v a rie e rd e  v an  h e t on thouden  
van  stem rech t to t h e t verp lich t zijn een 
paa rd  voor 5 pond  aan  een  p ro testan t te 
verk o p en  als die da t w ilde. O nderdrukking 
was nu  vo o r de Ieren  synoniem  gew orden 
m et ,,p ro te s tan t” en  ,,E ngeland” .
Van die tijd af groeide eeuwenlang de haat 
die eigenlijk niet veel met godsdienst op zich 
te maken heeft.

Onafhankelijkheidsstrijd
Steeds trach tten  de Ieren  in  opstand  te  k o 
m en, w at steeds m islukte. In 1801 tenslo tte 
w erd  Ierland  een deel van  h e t V erenigd 
K oninkrijk , w aardoo r v o o rtaan  afgevaar
digden naa r h e t parlem en t konden  w orden  
gezonden. V eel verb e te rin g  b rach t dit niet, 
w an t door h e t kiesstelsel w aren  da t bijna 
altijd  p ro testan tse  landeigenaren!

D e positie van  de toch al a rm e Ieren  w erd  
echter ondraag lijk  to en  in  1840 de beruch t 
gew orden aard ap p e lz iek te  u itb rak . D e aa r
dappel w as HET volksvoedsel. In tw ee ja a r  
tijd nam  de Ierse bevo lk ing  m et een  kw art af 
(2 m üjoen  zielen) door z iek te , verhongering 
en  em igratie (vooral n aa r  de USA ). Tijdens 
déaardappelcrisis ex p o rtee rd e  Ierland  ech
te r  nog steeds voedsel n aa r  Engeland! D oor 
h e t v o edselteko rt op h e t land, nam  m et 
nam e de trek  van  een  arm e Room s- 
K atholieke p la tte landsbevo lk ing  naa r de 
toen  al g roeiende stad  B elfast toe. Belfast 
groeide en  m en v erw ach tte  e r  w erk  in de 
industrie , w at vo o r een  deel w el luk te , m aar 
dan in de allerlaagste, ongeschoolde posi
ties. N a veel opstanden  zou  in 1913 een 
bepaalde  vorm  van  ze lfbestuur vo o r Ierland  
„H om e R ule” kom en, w aartegen  vooral u it 
N oord -lerland  veel v e rz e t kw am .

Noord-lerland apart
N a h e t u itb rek en  v an  de  ee rste  w ere ldoor
log schoof de B ritse regering  de H om e Rule 
Bill (die inm iddels al v an  een  am endem ent 
w as voo rz ien , d a t b ep aa ld e  da t N oord- 
le rland  bij h e t V erenigd K oninkrij k  zou blij - 
ven) op  de lange baan .
V eel strijd  - de  I.R .A . w erd  to en  o .a . ge
vorm d - volgde en  dit resu ltee rde  tenslo tte 
in de stichting van  de ,,Ierse V rijstaat” in 
1920 als een  „dom in ion” en  N oord-le rland  
als een  deel van  G roo t-B rittann ië . In 1949 
ech ter m aak te  „E ire” zich geheel los van  
G roo t-B rittann ië  en  w erd  een  zelfstandige 
repub liek  (Ierland  had  in  W O  II ook n iet 
m eegedaan aan de oorlog  tegen  D uitsland, 
he t b leef „n eu traa l” , te rw ijl andere  dom i
nions als C anada w el de zijde van  G root- 
B rittann ië kozen).

Welvaart en armoede
D e pro testan tse , m aar eigenlijk m oeten  w e 
zeggen ,,E ngelse” , boven laag  m aakte  van  
N oord-le rland  een  re la tie f w elvarender ge
bied. D e katho lieken  za ten  ech ter vanouds 
in de ,,m indere” en  slech ter be taa lde  h anen  
en hadden  door m anipulaties m et h e t kies
recht, v rijw el geen  invloed.

vervolg op pag. 7
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KAMERLEDEN VRAGEN, BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Aanzienlijke achterstand in de verwerking 
van ter beschikking komend cijfermateriaal 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
levert nadeel op bij de onderhandelingen in 
internationaal verband. Het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid drs. D. F. van 
der Mei heeft minister Lubbers van econo
mische zaken schriftelijk met deze mening 
benaderd. Hij informeerde hoe de be
windsman deze problemen tot een oplos
sing denkt te brengen.
Volgens drs. V an d e r M ei is h e t bij h e t 
overkef al dan  n ie t in  h e t verb an d  van  de 
E uropese gem eenschappen  respectievelijk  
bij onderhandelingen  op  b ila te ra le  basis 
een g ro o t nadeel da t m en slechts de b e 
schikking hee ft over in  vergelijking m et de 
gesprekspartners v ero u d e rd  statistisch m a
teriaal. Z o  functioneert de C en tra le  D ienst 
voor In- en  U itv o e r n ie t optim aal, terw ijl 
ook h e t bedrijfsleven, d a t in  een aan ta l ge
vallen  m et ste rke  vertrag ing  in de afgifte 
van  invoervergunn ingen  w erd  geconfron
teerd , d aa rvan  de nodige h inder o nder
vindt.

Hulp
D e christelijk-historische T w eede- 
K am erleden H. W isselink en  T. Tolm an 
hebben  m inister V an  der S tee van  land 
bouw  schriftelijk  gevraagd  of hij financiële 
hulp wil verschaffen  aan  landbouw ers in de 
om geving van  h e t O verijsselse H olten . Tij
dens een  w indhoos vorige m aand  w erd  veel 
schade aangericht aan  m aisvelden.

Geen gunning
„Is he t ju is t da t v o o r de verhoging van  he t 
d ijkvak  W ierum -O ostho lw erderpolder, 
w aarvan  de aanbested ing  op 27 mei jongst
leden plaats vond , geen  gunning van  het 
w erk  zal p laa tsv inden?”
Aldus de vraag, w elke  h e t CH U -Tw eede- 
K am erlid  T. T olm an schriftelijk  ste lde aan  
m nister W este rterp  v an  v e rk ee r en  w ate r
staat. Hij w il v ern em en  w at de  oo rzaak  
h iervan  is en  in h o ev e rre  er nu  vertrag ing  in 
de u itvoering  v an  w erken  op treed t. 
„W elke m aatregelen  w orden  genom en om  
het tijdverlies zoveel m ogelijk te  b ep e r
ken?” aldus he t kam erlid .

Daling
,„T olm an in fo rm eerde voorts bij m inister 
G ru ijte rs van  volkshuisvesting  n aa r de oo r
zaak van  de on tste llende daling van  de w o 
ningbouw  in L im burg. G evraagd  w erd  om  
op k o rte  te rm ijn  n adere  m ededelingen te  
verstrekken  o v er de kw an tita tieve  wo- 
ningsituatie in  deze  provincies.

Opvang
M et collega’s van  de T w eede-kam erfracties 
van KVP, PvdA , W D  en  ARP heeft drs. A. 
W. T ilanus (CHU) schriftelijk  aan  m inister 
V an D oorn  van  CRM n adere  inlichtingen 
gevraagd o ver de opvang  van  Surinaam se 
rijksgenoten  in  N ederland .
Enkele vragen  w aren : H oeveel Surinaam se 
rijksgenoten  bev in d en  zich thans, anders 
dan v o o r ko rt verblijf, in ons land? In w elke 
aantallen  b ev inden  zij zich in  de verschil
lende gem een ten  of reg io ’s en  in w elke ge
vallen b e tre ft h e t huisvesting  in  tijdelijke 
opvangcentra? V an w elke om vang w as de 
m igratie van  Surinaam se rijksgenoten  in  de 
eerste Zeven m aanden  van  1975 , 1974 en 
1973? V oor w elk  aan ta l Surinaam se rijks
genoten  h ee ft h e t C en traa l B ureau  in  1975 
huisvesting  m oeten  verzo rgen? W elke u it
gangspunten gelden v o o r h e t C en traa l B u
reau bij h e t zoeken  v an  tijdelijke opvang
centra vo o r S urinaam se rijksgenoten? Is 
daarvoor overleg  gepleegd m et b ijvoo r
beeld  de V ereniging van  N ederlandse Ge-

verwlg van pag. 6
Naast een „historische” haat groeide nu ook 
een zeer sterke „economische” haat tussen 
de beide groepen. Welnu, in deze situatie 
leeft Noord-Ierland en met name Belfast 
nog steeds.

Kinderen: toekomst
In die w ereld  van  h aa t en  van  gew eld 
groeien  k inderen  op die een  b e te re  to e 
kom st zouden  m oe ten  hebben . D e situatie 
in N oord -Ierland  is zo  v erh a rd  d at er geen  
oplossing lijk t te  zijn.
D aarom  is de  Stichting ,,H ulp N oord- 
Ierland” begonnen  om  K atholieke en  P ro 
testantse k inderen  vo o r vak an tie  naar N e 
derland te  halen.
Misschien ontstaat zo weer een sprankje 
hoop. Een strohalm? Misschien, maar in 
deze haatsituatie kan zelfs een strohalm van 
belang zijn. De Stichting „Hulp Noord- 
Ierland” heeft natuurlijk nogal wat geld no
dig: giro: 9992, Utrecht, is daarvoor be
stemd.

Evers dijk

m een ten  en  de L andelijke F edera tie  van  
W elzijnsstichtingen v o o r Surinam ers? In 
w elke gevallen  is v an  h e t in rich ten  van  een 
tijdelijk  opvangcen trum  vo o r Surinaam se 
rijksgenoten  afgestap t en  om  w elke reden? 
D e C H U -Tw eede K am erleden  T. Tolm an 
en  H. W isselink heb b en  de mKtister van  
landbouw  en  visserij schriftelijk  gevraagd  
w aarom  de behandeling  en  uite indelijke 
beslissing op aanvragen  van  particu lier cul
tuurtechnische w erk en  zo  lang op zich laa t 
w achten . In versch illende delen  van  h e t 
land, m et nam e O verijssel en  G elderland, 
b es taa t h ie ro v e r teleurste lling . Zij v ragen  
de  m inister o f hij d eze  situatie  in o v ereen 
stem m ing v ind t m e t de bean tw oord ing  van  
hun  m ondelinge vragen  van  13 m aart j.1. 
D e m inister heeft to e n  u itd rukkelijk  gezegd 
dat de b es taan d e  d iensten  de aanvragen  
b innen  een  rede lijke term ijn  konden  v e r 
w erken , zo d a t h ie rv o o r geen  ex tra  k rach
ten  hoefden  w orden  aangetrokken . 
T enslo tte verzo ch ten  beide  kam erleden  de 
m in ister een  overz ich t v an  de stand  van  
zaken  te  geven en  w elk  deel van  de aan v ra
gen is verw erk t.

Strenge kou
O m  een  vo ldoende gasvoorziening in k o 
m ende ja ren  bij strenge kou  in W est- 
N ederland  zek er te  kunnen  ste llen  is in 
1974 al in  h e t tra jec t G roningen-O m m en 
circa 120 k ilom eter leid ingen gelegd, die 
oorspronkelijk  v o o r 1975 was gepland. D it  ̂
heeft m in ister L ubbers van  econom ische 
zaken  v erk laard  m ede nam ens zijn  am b t
geno ten  van  sociale zak en  en  van  volksge
zo ndhe id  en  m ilieuhygiëne in an tw oord  op 
schriftelijke v ragen  van  de kam erleden  
K ruisinga, V an der M ei en  V an  Leijenhorst, 
(allen CHU).
D e kam erleden  had d en  zich n aar aan le i
ding v an  he t jaarverslag  van  de G asunie 
zorgen gem aak t o v er de gasvoorziening in  
koude w in ters. D e bew indsm an  ste lde dat 
bij een  te k o rt alleen  verru im ing  v an  de 
transportcapacite it a fdoende soelaas kan 
bieden. O f een te k o rt zal op tred en  is vo l
gens hem  afhankelijk  v an  de vraag naar 
gas. D it blijft volgens de laa ts te  gegevens, 
m et nam e in  de industriesector, ach te r bij 
de verw achtingen , aldus m inister Lubbers. 
Hij w ees erop  da t in  geval van  nood  door de 
afschakeling v an  industrieën  en  centrales 
een  oplossing g evonden  kan  w orden  en  
verw ach t dan  oo k  n ie t d a t zich ernstige 
m oeilijkheden zu llen  voordoen .

Sportbeleid
M inister V an  D o orn  v an  CRM en staatsse
cretaris H endriks v an  vo lksgezondheid  
verw ach ten  da t vo lgende m aand  de com 
missie ad  h o e  zal w orden  ingesteld v an  de

in de  no ta  sportbeleid  genoem de in te rde
partem en ta le  w erkgroep . M inister
p residen t D en  U yl hee ft d it in  zijn  functie 
als m inister ad  in te rim  van  CRM g ean t
w oord  op vragen  v an  de T w eedekam erle- 
den K ruisinga, V an  L eijenhorst en  Tilanus 
(allen C H U ). H et ligt volgens p rem ier D en  
U yl in  de bedoeling  de  vertegenw oord igers 
v an  de  b e tro k k en  dep artem en ten  deel te  
la ten  u itm aken  van  de com m issie. Z od ra  de 
aanw ijzing van  de  led en  heeft p laatsge
v onden  zal d it aan  de kam er w orden  do o r
gegeven.
In h e t an tw oord  ze i drs. D en  U yl h e t belang 
v an  de  sportgeneeskunde en  de m edische 
sportadvisering  en  begeleid ing te  o nder
kennen. Er zal daarom , volgens hem , bij de 
com m issie op w orden  aangedrongen  om  op 
ko rte  te rm ijn  verslag  u it te  brengen.
Hij kon  de vragenstellers n ie t toezeggen 
d at d it rap p o rt v o o r 15 o k tober aanstaande 
vo ltoo id  zal zijn.

Ongewenst
M inister V an  K em enade van  onderw ijs en 
w etenschappen  ach t h e t ongew enst da t le 
ra ren  v an  de M O -institu ten  een  hogere 
reiskostenvergoeding  krijgen dan anderen , 
ook  om dat deze g roep  le ra ren  door de 
hoogte v an  h e t salaris toch  al b evoo rrech t

D it s ta a t in h e t an tw oord , da t h e t 
T w eede-K am erlid  drs. J. v an  L eijenhorst 
(CH U ) heeft gekregen  op v ragen  over p ro 
b lem en  v an  M O -institu ten  bij h e t aan trek 
ken  van  docen ten  v an  elders.
D e le ra ren  aan  M O -institu ten  hebben  een  
salaris, d a t ^mr u its teek t b oven  h e t salaris, 
d a t zij zouden  k unnen  on tvangen  m et hun  
eerste-g raadsbevoegdheid  bij h e t voo rtg e
ze t onderw ijs in  een  avondbetrekk ing . H et 
verschU in m aandsalaris v o o r de eerste  les
sen  aan  de M O -institu ten  bed raag t per w e
kelijks gegeven lesuur v an  vijftig m inuten  
tenm inste  ƒ  1 0 0 ,-  eri m axim aal ƒ  2 3 0 ,- .  
D e te  m aken  reiskosten  w orden  ten  dele 
door fiscale facilite iten  gecom penseerd . D e 
hoogte  v an  de vergoed ing  v o o r reiskosten  
speelt, n aar de bew indsm an m eent, geen 
ro l v an  beteken is v o o r de  beslissing a l dan  
n ie t een  betrekk ing  aap! een  M O -instituut te 
aanvaarden . /
A fgezien  h ie rvan  v in d t de  m inister h e t ook 
gew enst de re iskostenvergoeding  te  v erh o 
gen  „ tene inde  h e t algem een  aan v aa rd e  b e 
ginsel van  gelijkheid  en  evenred igheid  tus
sen  am b ten aren  en  onderw ijspersoneel 
rech t te  d o en ” . D e regeling v o o r de v e r
plaatsingskosten  bij h e t onderw ijs is zoveel 
m ogelijk  afgestem d op de  regeling vo o r de 
burgelijke rijk sam btenaren , aldus h e t an t
w oord .

Ontvangen boeken
Mr. D. H. Schortinghuis: Cleyn eilant 
Rottum. Tweede uitgebreide druk. 
Triangelreeks, Knoop en Niemeijer, 
Haren (Groningen), 1975 (overge
nomen door Boekencentrum B.V., 
’s-Gravenhage). 120 blz., geïllus
treerd. Prijs gebonden ƒ 16,50.

Rottum (eroog), h e t m eest noordelijke e i
land v a n  N ederland  (ruim  10 km  ten  
noorden  van  de  kust v an  G roningen), w as in 
de m iddeleeuw en  gro tendeels in  he t b ez it 
van  h e t B enedictijner k looster te  R ottum , 
dat lag in  h e t toen  F riese gebied  tussen de 
L auw ers en  d e  Eem s. In 1594, na  de  be- 
vrijding v anG ron ingen  van  h e t Spaanse j uk, 
nam en de  S ta ten  v an  d it gew est h e t in  b e 
slag. T w intig  ja a r  d aa rv ó ó r h ad  he t nog  g e 
fungeerd  als s teu n p u n t v an  de  W atergeu
zen.
In de  ee rste  helft v an  d e  zeven tiende eeuw  
w erd  R o ttum eroog  herhaalde lijk  verpacht. 
N adat d e  S ta ten  van  G ron ingen  h e t hadden  
verkoch t (1659), w isselde h e t in  snel tem po 
van eigenaar; de  w aard e  van  h e t eilandje, 
d a t v a a k  g e te is terd  w erd  do o r sto rm v loe
den, nam  v o o rtd u ren d  af. D e m eest specta

culaire figuur in deze  reeks w as D onougn 
M accarthy, E arl o f C lancarty  (eigenaar van 
1707 to t 1734). D eze  Ierse edelm an w as als 
aanhanger v an  de  in  1688 v erd reven  E n
gelse koning Jacobus II in ballingschap ge
gaan.
In 1738 kw am  R ottum eroog  opnieuw  in het 
b ez it v an  de S ta ten  van  G roningen. Zestig 
ja a r  la ter, tijdens de  B ataafse R epubliek, 
ging de  eigendom  o v er n aa r de N ederlandse 
Staat. H e t beh ee r b leef to t 1876 in handen  
van  h et p rov inciaal b es tuu r van  G roningen. 
D e laa ts te  voogd (tevens strandvoogd) v e r 
lie t R o ttum eroog  in 1965. S indsdien is he t 
eilandje onbew oond.
T o t zo v e r deze  schets van  de geschiedenis 
van  h e t „c leyn  e ilan t R o ttum ” (citaat u it de 
koopak te  v an  C lancarty). In h e t b o ek  van  
Mr. Schortinghuis w o rd t ook  veel aandach t 
b es teed  aan  de  geografische en  biologische 
gesteldheid; m e t h e t oog daarop  is een  groo t 
aan ta l kaartjes en  p laatjes tussen de  tek st 
geplaatst.
D it b o ek  is beha lve  m et kermis van  zaken  
ook  m e t liefde geschreven. H e t is opg ed ra
gen  „aan  allen  d ie van  R o ttum  zijn” .

K. de Vries

KORTE BESCHOUWINGEN
door: T. Tolman, lid Tweede Kamer voor CHU

WERKGELEGENHEID
D e w erk loosheid  is m oeilijk  te rug  te  d rin 
gen; m et nam e in  de  secto r v an  de bouw . 
D e T w eede K am er heeft m inister G ruijters 
te rech t verw eten  d a t hij te  la a t en  te  laco 
n iek  reageerde  op de on tste llende w erk 
loosheid in de bouw .
Bij he t aandragen  v an  bouw stenen  om  he t 
bouw bele id  te  ak tiv eren  is e r  in  Friesland 
een  w erkgelegenheidsp lan  gelanceerd  door 
he t coöperatieve bedrijfsleven , in  de  w an 
deling genaam d: h e t F riese Z uivelplan . Een 
in teressan t p lan  - reeds ee rd e r a tten d eerd e  
ik  h ierop  - da t qua arbe id  1800 m anjaren  
b e tek en t en  een investering  v raag t van  130 
m iljoen gulden.
H e t p lan  is, n u  h e t reeds ach t m aanden  
onderw eg is, verm oedelijk  in de in te rde
p artem en ta le  m ist geraak t. Wij b e treu ren  
dat in  hoge m ate. Im m ers deze vervroegde 
investering, w aar h e t bedrijfsleven  geen 
cen t b e te r  van  w ord t, hee ft u itd rukkelijk  de 
doelstelling de w erkgelegenheid  te b ev o r
deren.
H ier m an ifesteert zich w ederom  een  falend 
beleid. E en  m inister, d ie h e t land  d óó rtrek t 
om  besp rek ingen  te  v o eren  en  ,,aanjaag- 
team s” fo rm eert, la a t g ro te  b rokken  w erk 
gelegenheid  die op een  p resen teerb laad je  
aangeboden  w orden  zom aar liggen. O nbe
grijpelijk.

DAG ROME
M om enteel o n ts taa t er w eer discussie over 
een  m elkpoederberg . Er is in de EEG een 
v o o rra ad  v an  ongeveer 700 .000  ton . D e 
verw achting  d a t deze  v o o rraad  nog zal 
toenem en  lijk t ju ist. Is d it veron trustend? 
Ik zou  h ie rop  on tk en n en d  w illen an tw o o r
den. D e landbouw  is zeer afhankelijk  van

he t k lim aat. D e w eersom standigheden, 
g ro te  droogte, overstrom ingen , zijn  in 
overw egende m a te  b ep a len d  vo o r de we- 
re ldvoedselbalans. Z o  heb b en  wij b eu rte 
lings te  m aken  m e t b o te r- , v lees, graan- of 
m elkpoederbergen .
O m  een  ind ruk  te  geven  w aar h e t m e t de 
m elkpoeder om  gaat, h e t vo lgende. D e 
vo o rraad  van  700 .000  to n  is een  oogst van 
jaren . D eze  vo o rraad  is ongeveer 7 p rocen t 
van  de jaarlijkse m elkeiw it-p roduk tie  in  de 
EEG.
W il m en ern st m aken  m e t een  doelm atige 
en  evenw ichtige w ereldvoedselpo litiek  
dan  is h e t vo rm en  v an  een  w ereldreserve- 
vo o rraad  eiw it geboden . H elaas b lijk t m eer 
en  m eer da t de idealen  van  h e t w ereld- 
voedselcongres te  R om e n ie t kunnen  w or
den  v erw ezen lijk t. H e t is te  b e treu ren  dat 
d t bestaande, am b tieuze  w ereldvoedsel
p rog ram m a’s v an  de  EEG stagneren .
D e w ereldvoedse lraad  schijnt m et lam heid 
geslagen te  zijn, gezien  de resu lta ten  van  
dit orgaan. M en b e re ik t geen  ov ereen 
stem m ing over een  systeem  van  te  vo rm en  
voo rraden ; e r  is te  w einig coördinatie. Of, 
heel du ide lijk  gezegd, h e t o n tb reek t aan  
goede w ü om  serieus h e t w ereldvoedsel
prob leem  aan  te  pakken . Z olang d at zo 
blijft, zu llen  ongetw ijfeld  de discussies over 
v o o rrad en  b lijven  vo o rtd u ren . V oorraden  
die noodzakelijk  zijn  v o o r een continu sys
teem  v an  voedselvoorzien ing . N im m er 
m ag m en h e t w ereldvoedse lv raagstuk  han 
te ren  om  tijdelijke o verscho tten  te  lozen. 
H elaas is er nog w einig perspectief. V an
daar d a t  w e nu  nog m oeten  zeggen: „D ag 
R om e, congresstad  m e t du izenden  w elbe
sp raak te  en  w eldoo rvoede m ensen” . M aar 
m isschien kom en er b e te r  rijden.

T. Tolm an

„De Unie op slap” 
in de h itt^ o lf
’s-G ravenhage, 6 augustus - H e t is nu  h e t 
verm oedelijk  - h o o g tep u n t van  de hittegolf. 
In A rtis z itten  de p inquins in  de ijskast, h e t 
asfalt sm elt, de H aagse tram s zijn  afgeladen 
m et puffende, v e rh itte  vakantiegangers op 
w eg n aa r he t s trand  v an  Scheveningen en 
M adurodam .
N ederland  consum eerde  in  ko rte  tijd 
50 .000 .000  ijsjes, b ie r  en  frisdranken  b e 
h aa lt een  reco rdom zet. M en puft, m en 
zu ch t en  strom pelt langs besto fte  s tra ten  in 
een  zinderende h itte , snakkend  n aa r w at 
schaduw , naar een  koele  d ronk.
D e dagbladen  m elden : h e t lev en  door de 
h itte  on tw rich t. D esondanks is „D e U nie op 
S tap ” en  w eer o f geen  w eer de ledenw er- 
fak tie .gaat door.

TWEEHONDERD OVERSCHREDEN
H et gevolg d aa rvan  is da t nu, nog geen  ach t 
w ek en  na de aanvang  v an  de ak tie  h e t aan 
ta l aanm eldingen de  200  overschreden  
heeft! V ooral in  D okkum , in  R otterdam - 
H illigersberg, in  O ud ew ater en  in  D oorn  
b ru ist h e t van  ak tiv ite iten , daar schreef 
m en resp . 1 6 ,1 3 ,1 1  en  10 nieuw e leden  in! 
D e com petitiestand  v an  de K am erkieskrin- 
gen geeft nu  h e t vo lgende bee ld : U trech t 
36 , Leiden en  L eeu w ard en  b e id e  23, H aa r
lem  22 , R o tterdam  14, A ssen 13, ’s- 
G ravenhage, D ord rech t en  Z w olle alle 11, 
N ijm egen 10, A rn h em  8, A m sterdam  5, 
T ilburg 4 , ’s-H ertogenbosch  en  G roningen 
ieder 3 , M iddelburg 2, D en  H elder 1 en  
w oonachtig  in B elgië eveneens 1. 
D aarm ede  heb b en  w e een  to taa l van  201 
aanm eld ingen  bere ik t. H et blijft h ie r beslist 
n ie t bij, zo  zijn e r  o n d er m eer aanw ijzigin- 
gen  da t de  Z eeu w en  h e t er n ie t bij la ten  
zitten .
D ank  U en p roost. P ro o st op de zom er van  
1975 en  op de ledenw ervers  van  de  CHU!

U niebureau
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DE GRONDSU\G VAN HET C D A
door: mr. H. K. J. Beemink '

N iet iedereen  is le ze r  van  „H ervo rm d  N e
derland” , een  oecum enisch opiniew eek
blad v o o r kerk , cultuur en sam enleving. 
N ie t iedereen  heeft daardoo r kennis kun
nen  nem en van  een in te rv iew  m et m r. And- 
riessen, voo rz itte r van  de K V P-fractie in de 
T w eede K am er, in  h e t num m er van  dat 
b lad 'v an  12 ju li 1975.
D e heer A ndriessen  do e t in  h e t in terview  
verb ijsterende u itspraken . Zo zeg t hij le t
terlijk: „H e t CD A  is dus inderdaad  geen 
confessionele partij m eer, n ee” . En verder 
verk laart h ij: „H e t is geen  christelijke p a r
tij” .
D eze u itsp raken  zijn bij de A RP en de CHU 
bepaald  n ie t goed gevallen. M r. A anljes 
heeft in  een  in terv iew  in „H ervo rm d  N e
derland”  van  26 ju li 1975 zich duidelijk 
van  zijn co llega-fractievoorzitter gedistan- 
ciëerd, evenals la te r  m evrouw  V an L eeu
w en en  een  groep van  32  leden  van  de 
A R-partij. En de onverw ach te  u itspraken 
van  m r. A ndriessen hebben  ook  de CHU 
nie t onberoerd  gelaten.
H e t is mij bekend , d a t vele veron truste  
CH U -leden zich to t prof. S teenkam p ge
w end  hebben, teneinde  duidelijkheid en 
klaarheid  over de grondslag van  h e t CDA 
te  verkrijgen.

FEITEN
H oe zijn nu  de feiten? Er bes taa t een  feder
atief CDA, w aarin  KVP, ARP en CHU, m et 
behoud  van  ieders eigen iden tite it en  zelf
standigheid sam enw erken.
H e t is b ek en d , d a t de  fracties v an  deze drie 
partijen  in  de T w eede K am er deze sam en
w erking n iet jkennen, m aar dit pun t laa t ik 
nu m aar te r  zijde, evenals h e t feit, d a t pas 
volgens ja a r  beslist zal w orden  over de

vraag, o f bij de K am erverk iezingen  van 
1977 al dan n ie t m et één  CD A -lijst zal w or
den  uitgekom en.
E veneens een feit is, d a t een  half ja a r  gele
den in W oudschoten, na m oeizam e besp re
kingen, als grondslag v an  h e t federatief 
CD A  is aanvaard  h e t Evangelie, w aaronder 
w ord t verstaan  de gehele Bijbel.
En v erde r lu id t de naam  van  he t CDA: 
CH RISTEN -D em ocratisch A ppèl.
Ik heb m r. A ndriessen altijd  beschouw d als 
een  bekw aam , m aar ook  als een  voorzich 
tig politicus. En ik  begrijp , eerlijk  gezegd, 
nog niet, hoe hij to t zijn  u itsp raken  is ge
kom en. Hij w ist toch en  w ee t nog, dat deze 
zaken  bij de ARP en  de CH U  bijzonder 
zw aar w egen.
Ik ben  h e t m et hem  eens, dat de om standig
heid, da t een partij zich christelijk noem t, 
geen vo ldoende w aarborg  inhoud t voor 
w aarlijk  christelijke politiek.
M aar w ie bew eert, d a t h e t C D A  geen  con
fessionele en geen  chriselijke partij is, m is
kent de ,,C ” in  ,,C D A ” en  h o u d t geen  rek e 
ning m et de  duidelijke afsp raken  v an  
W oudschoten.
C hristelijke po litiek  is h e t vanu it h e t 
C hristen-zijn  m et G ods W oord  als rich t
snoer en toetssteen, in  sam enw erking m et 
gelijkgezinden, m edew erk ing  verlenen  aan  
he t bestuur van  land, p rov incie en  ge
m eente en  daadw erkelijke pogingen aan 
w enden  to t verbe tering  van  de  m aatschap
pelijke toestanden  in b innen- en  bu iten 
land. C hristelijke po litiek  is h e t streven  
naar de bevordering  v an  de kom st van  
G ods K oninkrijk.
Ik verm oed , da t m r. A ndriessen  m et deze 
om schrijvingen n ie t veel m oeite  zal h eb 
ben.
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TE VER
M aar als ik  bew eer, d a t h e t v oeren  van- 
christelijke po litiek  veiliger is bij een  partij 
op b ijbelse grondslag dan  bij een  „n e u tra 
le ” partij, gaa t d a t mr. A ndriessen b lijkbaar 
te  ver. Hij k iest dan  v o o r een  „ o p e n ” partij. 
D e „L eeuw arder C o u ran t” v an  22 juli 
1975 schreef, da t h e t h ie r gaa t om  véél 
m eer dan om  een  versch il in  ta a l en  w oord- 
gebn iik . H ier spelen , zo  zeg t h e t blad, o u 
de, fundam entele, godsdienstige en  poli
tieke verschillen  tussen  p ro testan ten  en  
room s-katho lieken  een  rol. N u w reek t zich, 
zo  v e rv o lt de L eeuw arder C ouran t, dat de 
grondslag destijds m eer als een  noodver
b an d  dan als een  levend  geloofsverbahd  to t 
stand  is gekom en.
D e form ule, die de kopstukken  v an  KVP, 
ARP en CH U  h eb b en  u itgedokterd , leeft

n ie t zo bij de K V P-achterban , m aar de 
trouw e aanhang van  de CH U  en A RP, staa t 
op die grondslag.
D eze w eek  v ind t h e t CD A -congres plaats. 
Er v a lt m.i. n ie t aan  te  on tkom en , d a t de in 
W oudschoten  aanvaa rde  grondslag in dis
cussie kom t, teneinde  te  kunnen  constate
ren , dat iedereen  er nog ach te r staat.
Ik gun m r. A ndriessen  geen po litieke n ed e r
laag, m aar zou  h e t verstand ig  van  hem  vin
den, w anneer hij zijn  w oorden  terugnam , 
eerlijk  erkennende, d a t hij zich vergist 
heeft in  de verhoudingen , zoals d ie in  b rede  
kringen v an  de A RP en CH U  leven. 
Z ouden  de opvattingen  van  m r. A ndriessen 
onverhoop t door h e t congres w orden  
aanvaard , dan  kan  m en h e t beste  de ,,C ” u it 
„C D A ” schrappen, de grondslag la ten  val
len  en  als open  partij v erd e r m archeren.

m r. H . K. J. B eernink.
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C o m m e n ta a r

Na h e t CDA-Congres
H et eerste  C D A -congres van  23 augustus 
j.1. is v o o r velen , voo ra l door h e t op treden  
van  nu:. A an ^ es , in  m ineur geëindigd. 
W anneer w e de  balans opm aken  dient 
vooraf te  w orden  gesteld  d a t een  definitief 
oordeel ee rst kan  w o rd en  gegeven na de 
vergadering  van  h e t partijbestuu r van  de 
A RP, d ie vo o r zo v e r  thans bekend , op 29 
augustus zal w o rd en  gehouden.
O ndanks on ze  b itte re  nasm aak  van  d it con
g res  m ag n iet v erg e ten  w orden  da t m et 
grote m eerderheid  van  stem m en een  reso 
lutie o ver de g rondslag  van  h e t CD A  is 
aanvaard . D at is een  essentieel gegeven. 
D ie u itsp raak  ligt er. D aar kan  m en n iet 
m eer om heen . H e t w erd  bovend ien  hoog 
tijd da t e r  na een  b ijna tien-jarig  gesprek  
tussen A RP, C H U  en KVP een  u itspraak  
van  de drie  ch risten -dem ocratische partijen  
over de grondslag  kw am .
H et w as onzes inziens dan  ook  een ju is te  
beslissing van  h e t congres om  de resolutie 
in stem m ing te  b rengen . M en lost een  p rin 
cipiële kw estie u ite raa rd  n ie t op in  enkele 
uren. M aar na zovee l ja re n  kan  een u it
sp raak  n iet opn ieuw  w orden  uitgesteld.
In 1969 w erd  op  v e rz o ek  van  de ARP he t 
g esp rek  in  „d e  g roep  van  1 8 ” een  h a lfja a r  
opgeschort; in 1971 w ees de ARP he t v o o r
stel om  m et één  lijst u it te  kom en af. 
A ch teraf gezien  is h e t ze e r  de vraag  of deze 
beslissingen verstandig  zijn  gew eest.

EEN PR IN C IPIEEL VERSCHIL
W at na de aanvaard ing  van  de reso lu tie 
over de grondslag van  he t CD A  b leef lig
gen, w as een  princip ieel verschil o v er de 
vraag naa r de funk tionering  van  de gronds
lag in he t overleg  tussen de leden  en  m et 
nam e de vertegenw oord igers v an  he t CDA 
in de d iverse  bestuurs- en  con tro lerende 
colleges. H ierover heeft de ARP een  andere  
opvatting  dan  de m eerderheid  van  he t 

-congres.

H e t gaa t h ie r  om  een  verschil da t - z ek e r 
vo o r b u iten staanders  -  m oeilijk  is te  beg rij
pen. A lle b e tro k k en en  zijn  h e t er o v e r  eens 
da t he t CD A  een  christe lijke partij wil zijn, 
h an d e len d  u it de geest van  h e t Evaijgelie. 
D e ARP wil ech te r bo v en d ien  da t n ad ru k 
kelijk  vas ts taa t d a t m e t nam e bij de v e r te 
genw oordigers v an  h e t C D A  een  duidelijk  
h e rk en b are  aan sp reek b aarh e id  b es taa t op 
d it ch riste lijk  u itgangspunt.
D e A RP ach t op d it p u n t de  aanvaa rde  re so 
lu tie - ook  w aar gesp roken  w o rd t o v er de 
n o odzaak  van  b lijvende bezinning op het 
u itgangspunt - onvo ldoende.
H et C D A -congres hee ft een  duidelijke u it
sp raak  gedaan. H e t is thans aan  de  ARP om  
zich nad er te  b e rad en . W el m enen wij gelet 
op de discussie in h e t C D A -congres enkele  
kritische k an tteken ingen  bij de  visie v an r  
A an ^es c.s. te  m oe ten  p laatsen .

EEN SPECIFIEK  A R-PROBLEEM
D oor h e t o p treden  v an  A antjes is s te rk  de 
ind ruk  gew ek t d a t de  A R P -leider w eigert te  
aan v aa rd en  d a t in een  partij, w aarin  drie 
ch risten -dem ocratische strom ingen  sam en 
v loeien , zow el groepsgew ijs als per ind i
v idu verschillen  b es taan  in  persoonlijke 
geloofsopvatting  en  geloofsbeleving. A an- 
^es  e rk en t d ie versch illen  w el m aar hij 
w enst n ie t a lleen  ru im te  vo o r de AR- 
opvatting  b innen  h e t C D A , die de 
concep t-reso lu tie  hem  - ook  volgens de 
an ti-revo lu tiona ire  C D A -bestuursleden  D e 
K oning en  K nijper - bood . A antjes heeft 
bew ust of onbew ust, in  de  ogen van  velen , 
op h e t C D A -congres g etrach t de specifieke 
A R -opvatting  n o rm atief en  canonniek  te 
m aken  vo o r h e t C D A  en  de opvattingen in 
KVP en  C H U  h ie raan  ondergeschikt.
W ie d a t m een t te  m oeten  doen , in een zo 
persoonlijke kw estie  van  de  re la tie  van  d e  
S chepper to t zijn  schepsel, de  m ens, d ien t

zich  b ew u st te  zijn  d a t hij velen  kw etst. 
D a t A an tjes de an ti-revo lu tiona ire  visie 
w ilde la ten  p rev a le ren  op  h e t C D A -congres 
w o rd t onzes inziens o n d ers tre ep t door zijn 
p leidooi - tegen h e t adv ies van  he t CD A - 
b es tuu r in - om  h e t am endem ent-B eern ink  
niet o v er te  nem en. O ok  A rjo svoo rz itte r 
B orgm ans m aak te  in  zijn  reak tie  op de 
stem verk laring  van  V an  V erschuer du ide
lijk  d a t de A RP o p  d it m om ent, geen andere 
opvatting  in he t C D A  naast de hare , duldt. 
Z o n d er n adere  verk la ring  van  an ti
revo lu tionaire  zijde m oeten  w e voorshands 
aannem en  d a t de A R P u its lu itend  h aar visie 
op he t fu nk tione ren  v an  de grondslag  van  
h e t CD A  accep teert.
N a de aanvaard ing  v an  de  reso lu tie  s taa t na 
een ja ren lange  discussie du idelijk  vast da t 
ten  aan z ien  van  de  funk tionering  van  de 
grondslag van  h e t C D A  sp rak e  is van  een 
specifiek prob leem  v an  de ARP.
D aarb ij k om t d a t D e K oning en  K nijper, 
tw ee A R -vertegenw oord igers in he t 
CD A - bestuur w el v o o r de reso lu tie  hebben  
gestem d. G ele t ook  op he t g roo t aan tal 
voorstem m ers op h e t C D A -congres, h ad 
den  d iverse  w aarnem ers de ind ruk  d a t een  
deel van  de A R -afgevaard igden  eveneens 
vo o r de reso lu tie  heeft gestem d.

IN K O N SEK W EN T?
V o o r de verduidelijk ing  v an  de discussie 
w illen w e voo rts op een  onzes inziens logi
sche inkonsekw en tie  in h e t op tred en  van  
A antjes w ijzen. D e A R -frak tie le ider heeft 
onlangs op een  P a rtijraad  van  de ARP een 
p le idoo i g ehouden  v o o r snelle in tegratie 
van  de drie ch risten -dem ocratische frak- 
ties, o ndanks h e t verschil in opstelling 
tegenover h e t k ah ine t-D en  U yl. In zijn  a r 
tikel in D e Tijd v an  15 augustus heeft hij dit 
herhaald  en  zich te leu rgesteld  getoond  
o v er he t u itb lijven  v an  an tw oord .

H e t is nog ondu ide lijk  w elke konsekw en- 
ties A an ^es  tre k t - gelet op h e t principieel 
verschil ten  aan z ien  van  de funktionering  
v an  de grondslag  v an  he t C D A  - voor zijn  
opvatting  o ver snelle in teg ra tie  van  de drie 
frakties. W ellicht kan  de kom ende verg a
dering  v an  h e t partijb estu u r v an  de ARP 
d eze  kw estie verh e ld eren .

TELEURGESTELD
W ij w illen de A RP - ook  al is he t ons bekend  
dat veel C H U -afgevaard igden  diep ge
griefd  zijn  door h e t gedrag  v an  A antjes ten  
aanzien  v an  h et am en d em en t B eern ink  - 
v o o r haa r houd ing  op he t eerste  CD A - 
congres geen  verw ijt m aken . W ij hebben  in 
he t b ijzonder de w einig soepele  houding en  
he t on tak tisch  o p tred en  van  A antjes ech ter 
b e treu rd . T em eer om dat A ndriessen  in  zijn 
inleiding heeft gezegd  da t h e t hem  speet da t 
hij in zijn  in te rv iew  m et H ervo rm d  N eder
land  zich  te  w einig  de gevoelens v an  de 
A RP had  gerealiseerd .
D e A RP is „ e r  nog n ie t u it” w erd  op het 
congres gezegd. W ij b lijven  e r dan ook  op 
v e rtro u w en  d at A an tjes, overeenkom stig  
zijn u itsp raak  d a t h e t hem  gaa t om  de ge- 
zam enlij k  ch risten -dem ocratische zaak , 
zijn  gezag in de A R P op  de kom ende b ij
eenkom st van  h e t partijb estu u r vo o r die 
gem eenschappelijke zaak  zal aanw enden, 
en  da t de A RP een  beslu it za l nem en w aar
m ee de ch ristendem ocratie  zal zijn ge
diend.
D aarbij tek en en  wij aan  da t de ARP deze  
in te rne  kw estie op  k o rte  te rm ijn  zal d ienen 
op te  lossen. E r lig t een  duidelijke congres
u itsp raak . B ovend ien  heeft de discussie 
o v er de  g rondslag  w aarvan  wij m et de ARP 
h et fundam ente le  belang  onderkennen , 
vo o r velen  reeds veel te  lang voortgesleep t.

H. v an  Spanning.

De teksten, waarover hét CDA-eongres sprak

H et za te rdag  jongstleden  te  D en H aag ge
houden  C D A -congres heeft u ren lang  b e 
steed  aan  de  discussie over de  o n tw erp 
reso lu tie  v an  h e t dagelijks b es tuu r v an  he t 
CDA o v er h e t fu n ctioneren  van  h e t E van
gelie voor de  vo lksvertegenw oord igers. O p 
het on tw erp  v an  die reso lu tie  kw am en v e r
scheidene am endem enten .
V oor hef ju is t beg rijpen  van  de  discussie 
volgt h ie ro n d e r een  w eergave van  on tw erp  
en am endem en ten  w aarbij vo o r alle du ide
lijkheid de  alinea-aanduiding w ord t gege
ven.

O N TW ER P-R ESO LU TIE  V A N  H ET 
DA GELIJK S BESTU U R V A N  H ET C D A
(Eerste alinea). D e grondslag  v an  h e t CD A  
zoals w eergegeven  in  de  artike len  2 en  3 
van de s ta tu ten  is aan v aa rd  do o r de drie 
partijen .
(tw eede alinea) D eze  beide  artike len  b e p a 
len h e t k a ra k te r  v an  he t CDA. O p basis 
h iervan  wil h e t C D A  zow el een  christelijke 
als een  christen-dem ocratische politieke 
organisatie zijn . B eide te rm en  bedoe len  
aan te du iden , d a t wij in  de politiek  w illen 
handelen  van u it de  geest van  h et E vange
lie.
(derde alinea) V an  de leden  v an  h et CD A , 
en  dus ook  v an  de C D A -ver- 
tegenw oordigers, w o rd t gevraagd , dat 
ZIJ aan v aa rd en  da t he t Evangelie rich tsnoer 
is voor h e t po h tiek  hande len  van  h e t CD A  
en da t zij op basis daa rv an  het p rogram  en 
het beleid  u itd ragen .
(v ierde alinea) H et lig t n iet op de weg van  
een politieke organ isa tie  v ragen  te  stellen, 
laat staan  een  verk la ring  te  eisen  om tren t

iem ands persoon lijke geloofsovertu ig ing, 
(vijfde alinea) In de C D A -organen  dient 
een  bezinning te  b lijven  plaats v inden  op  de 
consequenties van  de grondslag  v o o r het 
po litiek  handelen .

A M EN DEM EN T-BEERN IN K
D e tw eede zin  v an  de  tw eede alinea van  het 
on tw erp  m oet als vo lg t gelezen  w orden: 
O p basis h ie rvan  is h e t C D A  zow el een 
christelijke als een  christen-dem ocratische 
politieke organisatie.
D it am endem en t w erd  v erw o rp en  m e t 524 
stem m en tegen  en  424  stem m en voor.

EERSTE A M EN DEM EN T-B O RG M A N
D e derde  alinea v an  h e t on tw erp  m oet als 
volgt lu iden : V an  de  leden  van  he t C D A , en  
dus ook  van  de  C D A -vertegenw oord igers , 
w ord t gevraagd , d a t zij aan v aa rd en  dat het 
E vangelie rich tsnoer is vo o r h et politiek  
handelen  v an  h e t C D A  en  d a t zij op basis 
d aa rvan  h e t u itgangspunt, h e t p rogram  en 
het beleid  u itd ragen .

TW EED E A M EN D EM EN T-B O RG M A N
D e v ie rde  alinea v an  h e t on tw erp  m oet ge
sch rap t w orden .

O p voorstel van  oud-staa tssecretaris  H o ef
nagels tro k  F red  B orgm an, v o o rz itte r  van  
de A RJO S, zijn  tw eed e  am endem en t in. 
H e t ee rste  b leef gehandhaafd , m aar w erd  
v e rw orpen  m et 597  stem m en tegen  en  336 
stem m en voor.

AM ENDEM EN T-V ERG EER
D e derd e  alinea v an  he t o n tw erp  m oet lu i
den : V an  de leden  v an  he t CD A , en  dus ook 
van  de C D A -vertegenw oord igers , w ord t 
gev raag d  d a t zij aan v aa rd en  da t he t E van
gelie rich tsnoer is vo o r he t po litiek  han d e
len  v an  h e t C D A  en  d a t zij op  basis van  
h e t p rog ram  en  h e t b e le id  d it u itgangspunt 
u itd ragen . D it am en d em en t w erd  m e t g ro te  
m eerderheid  van  stem m en aangenom en.

GEAM ENDEERDE R ESO LU TIE
D e geam endeerde  reso lu tie  w erd  eveneens 
m e t g ro te  m eerderhe id  aangenom en. D e 
defin itieve  tekst v an  de  reso lu tie  is nu: „D e 
grondslag van  h e t C D A , zoals w eergege
ven  in  de artik e len  2 en  3 v an  de  s ta tu ten  is 
aan v aa rd  do o r de  drie  partijen .
D eze  beide  a rtike len  b ep a len  h e t k arak te r

van  he t CD A . O p basis h ie rvan  wil he t 
CD A  zow el een  christelijke als een  
christen -dem ocratische organisatie zijn. 
B eide te rm en  b ed o e len  aan  te  duiden dat 
wij in  de po litiek  w illen hande len  vanu it de 
geest van  h e t Evangelie. V an de leden van  
he t C D A , en  dus ook  v an  de C D A - 
vertegenw oord igers w o rd t gevraagd, dat 
zij aan v aa rd en  d a t he t Evangelie richtsnoer 
lis v o o r h e t po litiek  hande len  v an  h et CDA 
en  da t zij op basis v an  he t p rog ram  en  he t 
beleid  d it u itgangspun t u itd ragen . H et ligt 
;niet op  de w eg v an  een  po litieke organisatie 
v rag e n  te  ste llen , la a t staan  een  verklaring  
jte eisen o m tren t iem ands persoonlijke ge- 
lloofsovertuiging. In de C D A -organen  dient 
jeen bezinn ing  te  b lijven  plaats v inden  op de 
Iconsequenties v an  de  grondslag  vo o r he t 
p rak tisch  po litiek  h ande len” .

H. L.

Uitnodiging

H et b es tuu r v an  de stichting  „U nie 
p e rs” nodig t de d onateu rs  van  de 
stichting en  de ab o n n ees  v an  he t 
christe lijk -h isto risch  w eekb lad  „D e 
N ed e rlan d er” u it v o o r een  b ijeen 
kom st op za te rdag  27 sep tem b er in  
„D e B ru g ” te  A m ersfoort.
O p deze  b ijeenkom st h o o p t he t b e 
stuu r h e t jaarlijk se  gesp rek  te  hebben  
o v e r  h e t w eek b lad , o v er de inhoud .

de redactie , de adm in istra tie  en  de 
ex p e d itie .
y o lg e n d e  w eek  w orden  nad ere  b ij
zond erh ed en  o v e r  h e t sam enzijn  ge
publiceerd , o n d er an d e re  de  agenda.

B estuur stichting  „U n iep ers” 
B. Bol
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Kanttekeningen bi/: „V a n  de M acht des K onings" *

EEN AUTEUR VERSTRIKT IN ZIJN GEKOZEN METHODIEK
Discussies over het Nederlandse konings
chap worden doorgaans gevoerd op basis 
van een pos itieve of gereserveerde houding 
ten opzichte van de monarchie, waarbij ir
rationele elementen veelal domineren.
In „Van de Macht des Konongs” kiest 
Harry van Wijnen voor een methode die 
wellicht het best omschreven kan worden 
als „kritische objectiviteit” . Hij onderzoekt 
de rol van de koning(in), in het overleg met 
de mi nisters - het zogenaamde „geheim van 
Soestdijk” - via gesprekken met deskundi
gen; in casu (oud)-ministers.
De auteur gaat hierbij uit van de door de 
Engelse staatsrechtsgeleerde Bagehot ont
wikkelde leer van het recht van dê koning 
tot advies, opsporing en vermaan.
Van de 17 conclusies die de auteur in dit 
hoofdstuk trekt, vermelden we de volgen
de:
- de koningin maakt vrijwel uitsluitend 

gebruik van haar recht te worden inge
licht, waarbij zij nooit in debat gaat.

- de invloed van de koningin op de kabi- 
netsvorming wordt overschat; de staats- 
rechtswe tenschap heeft het kroonberaad 
tot nu toe te weinig vanuit de bestuurs
rechterlijke realiteit benaderd.

- slechts in gevallen van gewetensnood 
woMteëiirwögënhgVand^^ 
wetsontwerpen en besluiten te onderte
kenen geaccepteerd door het kabinet. Op 
die gr onden is stilzwijgend enkele malen 
het niet ondertekenen van het voltrek
ken van de doodstraf aan Duitse oor
logsmisdadigers in Nederland, gemoti
veerd.

- een nuchtere analyse zal leren dat de in
vloed van de koningin op het regerings
beleid g ering is. Die rol moet ook gering 
zijn wil men de koningin buiten de partij
politieke vervidkkelingen houden, aldus 
Van Wijnen.

V o o r hen  die afkerig  zijn  v an  de „O ran je- 
m ystiek” zijn  deze , en  de overige conclu
sies, bepaald  positief te  noem en. D it zou  
k u n n en  le iden to t de  stelling d a t de ro l van  
h e t koningschap in N ederland , op m o d e r
ne, eigentijdse w ijze w o rd t vervuld .

VAN WIJNEN TELEURGESTELD?
V a n  W ijnen  kom t ech te r n ie t to t  een  derg e
lijke gevolgtrekking. Z ijn  de gevonden  r e 
su lta ten  vo o r hem  persoonlijk  w ellicht 
te leu rste llend? O f ra a k t hij verstr ik t in  de 
door hem  gekozen  m ethode v an  o n d er
zoek?

Hoe dit zij, in de overige hoofdstukken 
klinkt duidelijk teleurstelling door over de 
weinig fundamentele benadering van de 
monarchie als staatsvorm. De auteur raakt 
daarbij verstrikt in zijn aanvankelijk ge
volgde „kritisch objectieve” methode.
Wij noemen de volgende voorbeelden.
D e schrijver geeft in  h e t tw eed e  hoofdstuk  
een  u itvoerige h isto rische beschouw ing 
o v er de kosten  v an  h e t K oninklijk  H uis. In  
h e t d e rd e  ho ofdstuk  verge lijk t hij de k ritiek  
in  Engeland inzake  de kosten  van  h e t k o 
ningschap m et de k rititiek  in  ons land. V an  
W ijnen  is van  o o rdee l d a t de  thans gekozen

regeling, w aarbij deze u itgaven  bij gew one 
w e t zijn  geregeld, en  jaarlijks w orden  b ijge
steld, een  bekorting  b e tek e n t v an  de m oge
lijkheid om  jaarlijks in  h e t p arlem en t over 
deze u itgaven  - en  o v er de m onarchie - te  
discussiëren.
In zijn  Epiloog noem t hij de kosten  v an  h et 
N ederlandse  koningschap - in  vergelijking 
m et E ngeland - re la tie f hoog. Z oals de a u 
teu r ste lt: „N ed erlan d  is royaa l gew eest 
vo o r h e t K oninklijk  H u is .”
D eze  opm erking s teun t naa r m ijn m ening 
op te  w einig gegevens. V an  W ijnen  heeft 
alleen een  vergelijk ing  g em aak t m et het 
Engelse vo rstenhu is. M aar hoe  de situatie 
ligt in  vergelijk ing  m e t m onarch ieën  in  bij 
voorbee ld  B elgië, D enem arken , N o o rw e
gen en  Z w eden , is n iet nagegaan. 
V ervo lgens b esp reek t V an  W ijnen  de d is
cussies o v er de regeling  v an  h e t lidm aat
schap v an  h e t K onink lijk  H uis. A ansluitend 
h ierop  w o rd t de positie v an  h e t ho fperso 
neel behandeld . Hij w ijst h ierbij op de 
ste rke  inv loed  van  de koningin  ten  aanzien  
van  de v raag  w ie lid  is v an  h e t K oninklijk  
H uis en  de discussies h ie rover onder de 
k ab in e tten -D e Jong  en  B iesheuvel.
D e au teu r m aak t n ie t duidelijk  of de in 
vloed va  n  de koningin  op d it p u n t - evenals 

-bij-d«.ge^noem de-kw e& tie-vaii. de.x)orlogar_-, 
m isdadigers - to t de  sfeer van  de  „K on in 
klijke gew etensnood” gerek en d  is, m aar 
b e tre u rt kennelijk  h e t in be langrijke  m ate 
w ijken v o o r de opvatting  v an  de  koningin, 
door h e t kab inet.

LINKS EN DE MONARCHIE
Wij w ezen  reeds op de vo o r critici v an  de 
m onarchie vrij gunstige conclusies die de 
au teu r tre k t in  h e t hoo fdstuk  o v er h e t 
K roonberaad . D a t de schrijver h ie r k en n e
lijk  m ee h e e f t gew orste ld  b lijk t vooral in  
h e t vijfde hoofdstuk : „L inks en  de M onar
ch ie” .
D e linkerzijde (PvdA , PSP, C PN ) hee ft - 
m e t u itzondering  van  een  k o rte  p eriode  in  
1966 ro n d  h e t huw elijk  v an  prinses B eatrix  
a fg ez ien  v an  een  fundam entele  discussie 
ro n d  de m onarchale  of repub likeinse 
staatsvorm .
V an W ijnen  b e tre u rt dit. U it zijn  b eknop te  
m aar h e ld ere  beschrijv ing  b lijk t d a t dit 
s tandpun t v o o r een  belangrijk  deel b eru st 
op de v o ls tre k t co rrec te  houding  v an  m et 
nam e koningin  W ilhelm ina en  koningin Ju - 
liana, ten  opzich te  van  links.
V oor de SD A P en  la te r  v o o r de P vdA  w as 
d it o n d er  m eer, een  m otief om  de discussie 
„m onarch ie of rep u b liek ” s te rk  te  tem pe
ren . S te rk e r  nog: e r  is bij de SD A P /PvdA  
noo it een  p rincip iële  u itsp raak  v o o r de r e 
p ub liek  gew eest. ^
Z oals gezegd  is de schrijver m e t die o n t
w ikkeling  o v er de opvatting  ten  aanzien  
v an  h e t koningschap - m e t nam e in  socialis
tische kring - n ie t zo  gelukkig. D it u it zich 
voo ra l in  de m erkw aard ige onhistorische 
opbouw  v an  d it hoofdstuk . H e t eind ig t m et 
de w ee rg a v e  v an  een  discussie u it 1921 
w aarbij T roelstra - w ellicht nog g eëm o tio 
n ee rd  door de  gebeurten issen  in 1918 -

tegenover de an ti-rev o lu tio n a ir  R utgers 
o p m erk t: „O ran je  is de po litieke k leu r van  
de  k leu rloze m iddenstand . M et h e t p la a t
sen  v a n  d it citaat aan  h e t s lo t v an  d it hoofd
stu k  do e t V an  W ijen  de P vdA  en  de aa n 
hangers v an  de m onarch ie  in  ons land  on 
rech t. H e t w ek t een  vals bee ld  op.

ENKELE DETAILS
Met het noemen van de „monarchisten” 
kom ik tot enkele detailopmerkingen. De 
historische ontwikkeling van de visie van 
de voorstanders van het koningschap met 
name in anti-revolutionaire en christelijk 
historische kring, is door Van Wijnen 
slechts summier en onvolledig weergege
ven.
H et is overigens b e te r  h ier v an  O rangisten  
te  sp reken . E r b e s ta a t bij ARP en  CH U  een 
duidelijke re la tie  tu ssen  de  N ederlandse 
m onarch ie en  h e t O ran jehu is; en  n ie t een  
specifieke v o o rk eu r v o o r de m onarchie 
b o v en  de repub liek . ^
D e visie v an  D e S avo rn in  L obm an kom t 
n ie t to t  zijn  rech t do o r u itslu itend  te  w ijzen  
op zijn  han d b o ek  „O n z e  C o nstitu tie” . In  de 
novem b erdagen  v a n  1928 h ee ft L obm an 
zijn  s tan d p u n t te n  aan z ien  v an  h e t koning-

-sehap-m ar kan t-gefo rm uleerd ;-------------- -
V an W ijnen  w ijst e r  en  passan t op da t L ob 
m an to t de  belangrijkste  raadgevers van  
koningin  W ilhelm ina b ehoo rde . M aar dan 
d ien t oo k  verm eld  te  w orden  d a t L obm an 
daarbij steeds in  z ijn  adv iezen  h e t accent 
legde op de  n o o d zaak  d a t de  koningin zich 
bu iten  de partijpo litiek  hield. ^

In  zijn  vergelijk ing  v an  de N ederlandse 
m et de  Belgische g ro n d w et ten  aanzien  van  
h e t koningschap , s te lt de a u te u r le re c h t da t 
de  Belgische g ro n d w et b e te r  is geform u
leerd  en  een  an d e r u itgangspun t heeft. 
O p v allen d  is d a t hij een  v an  de belangrijk 
ste  versch illen  n ie t verm eld t. N am elijk  a r 
tike l 78  v a n  de  B elgische grondw et: „ D e  
koning h ee ft geen  an d e re  m ach t d an  die 
w elke de g rondw et en  de b ijzondere  w e t
ten , k rach tens de g ro n d w et zelf u itg ev aa r
digd, h e m  u itd rukke lijk  to ek en n en ” .
D a t daa rteg en o v er de  N ederlandse  g ro n d 
w e t - zoals V an  W ijnen  ste lt - b en ad ru k t dat 
alle m achten  u itgaan  v an  de koning is geen 
houd  b a re  stelling. S p o ren  v an  deze  le e r  der 
m achtseenheid  - de zogenaam de regicen- 
trische le e r  - zijn  in d e rd aad  aanw ezig  m aar 
dit n ie t h e t systeem  v an  de grondw et.

CONCLUSIES
G ele t op  h e t u itgangspun t da t de  schrijver 
zich s te lt en  de conclusies v an  h e t eerste  
hoofdstuk , to o n t d it b o ek  in  de  overige 
hoofdstukken  een  enigszins onevenw ich
tige op b o u w .
D e ontw ikkeling  v an  de  visie op de m o n a r
chie, zow el bij links als rech ts w o rd t onvo l
doende duidelijk . Z ow el aan  de linkerzijde 
m et u itzondering  v an  de PSP - als aan  de 
rec h te rz ijd e , zijn  de  k lassieke opvattingen  - 
m ede do o r h e t o p tred e n  v an  koningin  W il
helm ina en  koning in  Ju liana  - g eëvo lueerd  
in  een  positieve houd ing  ten  aanzien  v an  de

constitu tionele m onarch ie  o nder h e t O ran 
jehuis, m  e t een  p arlem en ta ir stelsel. D aa r
bij tre ft m en  h isto risch  verk laarb are  a c 
centverschillen  aan . A an  de rech terz ijde  
ten  g u n ste  van  O ran je ; aan  de linkerzijde 
reserves ten  opzich te  v an  te  g ro te  p ersoon 
lijke in v lo e d  v an  de koning(in).
Van Wijnen stuit hier op een gegroeide si
tuatie die hij gevoelsmatig niet kan waarde
ren maar logisch niet afdoende kan bestrij
den.
D e Epiloog van  h e t b o e k  is zw ak, en  draag t 
d eze  stud ie  onvo ldoende. D oor ju is t in  h e t 
slo t he t accen t te  leggen  op de re la tie f  hoge 
kosten  v a n  he t koningschap v erv a lt V an 
W ijnen in  een  uiting  v an  de sp reek w o o rd e
lijke H ollandse koopm ansm entalite it.
Is - afgezien  van  an d e re  m onarch ieën , zoals 
wij reeds ste lden - een  p residen t m inder 
duur? E n  is de parlem en ta ire  con tro le  in 
een  constitu tionele m onarch ie  m inder effi
c iën t dan  onder een  presiden tiee l stelsel? 
D e recen te  gebeurten issen  ro n d  N ixon en  
de v a a k  heftige verk iezingsstrijd  voor he t 
p residentsschap in  lan d en  zoals bij v o o rb e 
eld Ita lië  en  F rank rijk , zijn  op zichzelf al 
geen  aanbeve lingen  v o o r  een  repub likeinse 
s ta a tsv o rm .
T egenover d it alles s ta a t ech ter vee l positi- 
tiefs. D e afzonderlijke  hoofdstukken  b e 
v a tten  een  schat aan  in form atie , w aaraan  
veel speu rw erk  is v o o ra f  gegaan. N aast he t 
hoo fd stu k  over h e t  K roonberaad  m oet 
v o o ra l h e t nog n ie t verm elde , zesde hoofd- 
s t i±  , g en o em ^  w o rd en . H ie r ^ ^ f^ d e ^ a u -  

' fëu r eèri üïiV oengë besch rijv in g  v an  cfe d i
p lom atieke intriges en  de  spéculaties fo n d  
h e t m ogelijk  u its te rv en  v an  h e t O ranjehuis 
ro n d  1900.
O ok  de  opvallende ro l die de toenm alige 
p rem ier A braham  K n ijper in  d eze  kw estie 
speelde krijg t veel aandach t.
Ondanks de onevenwichtige samenhang 
van de diverse hoofdstukken - Van Wijnen 
spr eekt zelf over „op zichzelf staande be
schouwingen” - en de kritische kantteke
ningen bij enkele details ben ik van oordeel 
dat „Van de Machts des Konings” van mr. 
Harry A. van Wijnen, parlementair redak- 
teur van het Parool, een verdienstelijk 
boek mag worden genoemd. ®

' H . v an  Spanning.

1 ( Interessant is in dit verband dat in een reaktie op de 
Proeve zowel de vereniging voor Vrouwenbelan- 
gen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap en 
de Wiardi Beckmanstichting hebben bepleit de 
voorrang van zonen boven dochters bij de Troonop- 
volgi ng te laten vervallen. Het kabinet heeft onlangs 
aangekondigd een dergelijk voorstel te willen indie- 
nen. De grondslag voor een betere relatie tussen het 
vorstenhuis en „links” is ongetwijfeld gelegd door 
koningin-regentes Emma.

2) V oor die visie van de ARP is het ineressant kennis te 
nemen van Aantjes’ reaktie op dit boek in „Neder
landse Gedachten” van 17 mei j.1. Tot aan het pro
gram van 1951 domineerde bij de CHU - in tegen
stelling tot de ARP - in relatie tot het Oranjehuis een 
min of meer latente principiële voorkeur voor de 
monarchie. In het program van 1970 is de om
schrijving in dit opzicht moderner.

3) Met name blijkt dit bij Puchinger: „Colijn en het 
einde van de Coalitie I” .

4) Ten aanzien van de formulering der grondwet is het 
noemen van artikel 21 der Grondwet enigszins on
volledig omdat in de Proeve is voorgesteld dit artikel 
geheel te laten vervallen. (Zie Van Wijnen blz 23.)

 ̂5) Mr.H.A. van Wijnen: „Van de Macht des Konings” ; 
uitg. Contact, Amsterdam; 276 blz.;.prijs ƒ29,50.

DE REORGANISATIE VAN  
HET BINNENLANDS BESTUUR (II)
door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer
In mijn vorige artikel heb ik hoofdzakelijk 
de voorgeschiedenis behandeld van het 
door minister De Gaay Fortman ingediende 
concept-ontwerp voor de gewestvorming. 
Nu willen wij de inhoud van het ontwerp 
nader bekijken.
Het gaat in de plannen van de regering om 
een diep ingrijpende hervorming van de 
bestuurlijke organisatie. Alle bestuursla
gen, dus zowel het rijk, de provincies als de 
gemeenten zijn erbij betrokken.
O m  toch  de indeling  v an  T horbecke te  
h an d h av en , dus drie bestuursn iveaux  te  
houden , wil de regering  p rov incies en  g e 
w esten  la ten  sam envallen . H e t aan ta l p ro 
vincies zal w orden  u itgeb re id  to t 26.

BELANGRIJKE TAKEN
A an  d eze  n ieuw e prov incies zu llen  be lan g 
rijke  tak en  w orden  to evertrouw d . H e t 
w orden  daarom  p rov incies in n ieuw e stijl. 
N aast de huidige tak en  krijgen de p ro v in 
cies - nieuw e-stijl - tak en  toebedeeld , die 
thans nog bij h e t rijk  b eru s ten  en  voo rts 
zu llen  zij vele  tak en  o vernem en  van  de 
gem een ten  m et nam e de aangegane g e 
m eenschappelijke regelingen  tussen d i
v erse  gem eenten.
D e  vorm ing  van  deze  reg ionale  eenheden  
zal n ie t, zoals in de p lannen  van  h e t w ets
o n tw erp  B èern ink-V an  V een  to t stand  k o 

m en door vrijw illige . sam enw erk ing  van  
gem eenten.
D it zou  jurid isch  n iet m eer m ogelijk  zijn  en  
daarvoo r is de beo o g d e  hervorm ing  te  in 
g rijpend  van  aard.
D e regeling  zal bij w e t geschieden. D e 
nieuw e provincies zu llen  v o o r hu n  finan
ciële m iddelen  ook  n ie t afhankelijk  zijn  van  
de  gem een ten .
D e m iddelen  verk rijgen  de  n ie u w e  p ro v in 
cies op d rieërle i w ijze:
a. v ia  een  fonds vo o r de lagere  overheid , 

g e lijk en d  op h e t hu id ige prov incie  en  
gem eentefonds, dus een  deel v an  rijks- 
b  ela stingon tvangsten .

b. v ia  rijk su itkeringen  v o o r b epaalde  so o r
ten  u itgaven  (op en b aar v erv o er, politie  
e .d .).

c. u it e ig e n  belastingen . G edach t w o rd t 
aan  een  deel van  de onroerendgoedbe- 
lasting.

D e regering  s treeft m e t deze  bestuursher- 
vorm ing een  aan ta l hoofddoele inden  na, 
w aar wij w el ach ter k u n n en  staan. In  de 
eerste  plaats h e t feit, d a t de taken , die vo o r 
de gem een ten  te  zw aar o f te  om vangrijk  
zijn gew orden  in de toekom st door de 
n ieuw e provincies w o rd en  uitgeoefend. 
U ite raard  u itgevoerd  door dem ocratisch  
sam engestelde bes tuurso rganen . In de 
tw eede p laats decen tra lisa tie  v an  m acht.

die thans - m e t n am e oo k  v ia  financiële 
zeggenschap  nog bij de rijk soverhe id  b e 
rust, n aa r de  n ieuw e p rovincies toe. '1'en- 
slorte h e t scheppen  v an  een  kader, w aarin  
op reg ionaal n iveau  allerle i voorzien ingen  
volgens p lan  en  g ecoö rd inee rd  kunnen  
w orden  v oo rbere id . D e reg ionale  bes tu ren  
m et eigen  b ev o eg d h ed en  m oeten  hierbij 
kunnen  o p tred en  als gesp rekspartner van  
de rijk soverhe id . H e t ven ijn  schuilt ech ter 
in de staart. D e m in ister s te lt n.1. d a t b e 
paalde in  de  w e t aan  te  w ijzen  tak en  zullen  
overgaan  v an  gem een ten  n aar de  n ieuw e 
p rov incies.
D e tak en  zullen  o n d er m eer kom en  te  lig 
gen  op  h e t geb ied  v a n  v e rk e e r  en  openbaar 
v ervo  er, gezondheidszorg , g ro te re  bedrijf- 
s te rre  inen, g ro te  p ro jec ten  v o o r open luch t
recreatie , cultuur, n a tu u r- en  landschaps- 
bescherm ing, po litie  en  b randw eer. V oorts 
b eh o u d en  de p rov incies de hu id ige tak en  
op h e t geb ied  van  de  ru im telijke ordening 
en  m ilieuhygiëne.

WAT BLIJFT OVER?
D e g ro te  v raag  na  d eze  opsom m ing is ech 
te r, w a t e r  dan  nog  w el v o o r de gem een ten  
zelf overblijft?  H e t v o o ro n tw erp  zeg t h ie r
o v e r , d a t alle voo rz ien ingen , die van  zu iver 
p laatselijk  belang  m oe ten  w orden  b e 
schouw d, bij de g em een te  blijven. D at is 
n ade r b ek e k en  n ie t zo  vee l m eer.
H e  t basisonderw ijs, gem een telijke w egen, 
sportacco  m m odaties, w elz ijnsvoorz ien in 
gen en  in vee l geva llen  h e t m aken  v an  b e 
stem m ingsplannen . W an n ee r w e de balans 
opm aken  v an  d eze  takenverde ling , dan  
m o e ten  w e  toch  w el vastste llen , d a t deze

duidelijk  doorslaa t n aa r de k an t v an  de 
n ieuw e provincies. E r is in s te rk e  m ate 
sp rake  v a n  cen tralisatie  naa r de provincies 
to e . H ierdoo r zu llen  de  gem een ten  een b e 
langrijk  deel van  h u n  au tonom ie  gaan p rijs
geven  en  w o rd en  b e lang rijke  beslissingen 
op veel g ro te re  afstand  v an  de burgers ge
nom en.
D it kom t de  dem ocratie  n ie t ten  goede. H e t 
g evaar is im m ers g roo t, da t er een  ste rke  
technocra tie  v o o r in  de p laats gaa t kom en. 
In h e t eerste  com m entaar sp reek t de  V N G  
(V ereniging v an  N ed erlan d se  G em eenten) 
dan  oo k  n ie t v o o r n iets v an  een  nodeloze 
breideling  v an  de  lo k a le  dem ocratie. D it 
com m entaar, hee t v a n  de  naald  u itgegeven , 
w as ze e r  critisch.

FEL
D e m inister heeft e r  v o o r zijn  doen  tam elijk  
fel op gereageerd  in  N ederlandse  G edach 
ten . H ij vond , da t de V N G  vee l te  snel was 
gew eest m e t haa r k r itie k  en  h e t s tu k  n au 
w elijks goed  had  k u n n en  bestuderen . D e 
m inister had  w el een  b ee tje  gelijk. H e t is 
daarom  erg  verstand ig , d a t de V N G  een 
u itgébre id  p lan  h ee ft gem aak t om  biim en 
eigen k r in g  de m a terie  goed  door te  p ra ten . 
D e S ta ten -G en eraa l za l daarna de o p v a t
tingen  des te  se rieu ze r k unnen  nem en. D e 
m eningen v an  de gem een te-bes tuu rders 
zijn  bu itengew oon  belang rijk . M aar ook  de 
kritiek  v an  de  d iverse  p rov inciale  sta ten  
m oet zw aar gew ogen  w orden . D aarom  is 
he t erg  jam m er, d a t de  inspraak term ijn
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Principiële discussie eindigt in anti climax
A m e n d e m e n t -B e e r n in k  v e r w o r p e n
H et eerste  _CDA-congres eind igde m e t een 
m erkw aard ige an ti clim ax. W elisw aar 
w erd  m e t g ro te  m eerderhe id  een  reso lu tie  
over de g rondslag  v an  h e t C D A  aanvaard ; 
m aar A R P -frak tie le ider A an ^ es  verk laard e  
k o r t h ierop  teg en o v er de  pers d a t he t 
p a rtijb es tu u r zich  n ad e r o v er de aangeno
m en reso lu tie  w il b erad en . D o o rd a t de ge
dachtenw isseling over de grondslag  langer 
duurde dan  was v oo rz ien , b leef voor de 
behandeling  van h e t P PA C -advies w einig 
tijd m e e r  over. D iverse  sp reke rs  - w aaro n 
der h e t A R -T w eede K am erlid  D e K w aad- 
sten ie t - lie ten  bij deze  discussie over he t 
rap p o rt v an  h e t PPA C  v ers tek  gaan.
V o o r de tek st van  de concept-reso lu tie ; de 
aangenom en reso lu tie  en  de am endem en
ten, zij v erw ezen  n aar elders in d it blad. 
D e discussie o v er de concept-reso lu tie  
w erd  inge le id  door V an  V erschuer. Hij 
w ees er op d a t h e t p rob leem  lag bij d e ,,to e 
la tingseisen” . In de  reso lu tie  w o rd t e rk e n 
ning g ev raagd  van  de christelijke grondslag 
van  he t CDA. M aar geen  persoonlijke h e r
kenning v an  deze  grondslag . T w ee leden  
van  h e t  C D A -bestuu r - de  h eren  A antjes en 
C orpo raa l - k u n n en  zich h ie rm ee n ie t v e r 
enigen.

G EEN STEM M IN G ?
In eerste  in stan tie  w erd  m e t nam e van  AR- 
zijde o n d er m eer do o r p ro f. G oudzw aard  
gep le it v o o r  u itste l v an  de stem m ing over 
deze  reso lu tie  o m d a t m en  déze  kw estie 
ee rst nog  n ader w ilde besp reken . H e t 
T w eede K am erlid  V an  D am  diende h ie rtoe  
een o rd ev o o rste l in.
V an  de  zijde v an  h e t b es tu u r w erd  d it v o o r
stel o ndersteund  door A R P -voo rz itte r D e 
K oning. V an  V erschuer b e toogde d at nu 
zw ijgen zijns inziens v erw erpe lijke r was 
dan h e t doen  v an  een  u itsp raak . O ok 
K V P -voorz itte r V ergeer ach tte  stem m ing 
gew enst. V erd er u itste l van  een  beslissing 
op d it p u n t ach tte  hij onaanvaardbaar.
H et o rdevoo rste l-V an  D am  w erd  h ierop  
m et ru im e m eerderhe id  verw orpen .

A M EN DEM EN T-BEERN IN K
B eern ink  d iende tijdens de discussie een 
am en d em en t in  op h e t e e rs te  lid  v an  de 
concept-reso lu tie . Hij ste lde v o o r de w o o r
den da t h e t CD A  een  ch ris te lijke  partij wil 
zijn: te  lezen  als ,,is een  christelijke of

christen -dem ocfatische partij. W e m oeten  
duidelijk  aangeven  w at w e zijn , aldus 
B eern ink . W at m en  w il zijn, d ru k t d it te 
zw ak  uit.
N am ens h e t C D A -bestuu r v erk laard e  V an  
V erschuer da t h e t bes tu u r enige aarzeling  
had  ten  aan z ien  v an  d it am endem en t m aar 
geen  overw egend  b ezw aar.
H ierop  v roeg  A an tjes h e t w oord . Hij ste lde 
d a t zijns inziens h e t am endem en t-B eern ink  
p re ten tie s  in  zich h ee ft w aar hij „als de 
dood  vo o r is” . D e A R -frak tie le ider ad v i
seerde  tegen  d it am en d em en t te  stem m en. 
Bij de stem m ing, die p laats had  door m iddel 
van  het opsteken  v an  o ran je  k aa rten  b leek  
da t de v erhoud ing  n ie t duidelijk  z ich tbaar 
w as. N a telling v an  de stem m en b leek  he t 
am endem en t-B eern ink  v erw o rp en  m et 
524  tegen  424  stem m en.

A M EN D EM EN T-B O RG M A N S
D e discussie sp itste  z ich  na  de  verw erp ing  
v an  he t o rd e-v o o rste l V an  D am  voo ra l to e  
op een  am en d em en t, d a t w as ingediend 
door A R JO S -v o o rz itte r Borgm an*. Hij 
s te ld e  vo o r in  h e t tw eed e  lid  van  de 
concep t-reso lu tie  te  le zen  d a t de afgevaar
d igden  v o o r h e t C D A  h e t u itgangspunt, he t 
p rog ram  en  h e t b e le id  d ienen  u it te  dragen. 
B orgm ans w ilde v o o rts  h e t d e rd e  lid  v an  de 
on tw erp -re so lu tie , in zak e  h e t n ie t v ragen  
v an  een  persoon lijke verk la ring , la ten  ver- 
V allen.
T ijdens de  discussie ste lde oud  staatssecre
taris  H oefnagels v o o r h e t derd e  lid  w el te  
h an d h av en  en  v o o r  h e t tw eede lid  h e t 
am endem ent-B orgm ans o v er te  nem en. 
A an^es suggereerde  ee rst o v er h e t derde 
lid te  stem m en  en als d it w erd  aangenom en 
dan  o v er h e t voo rste l-B o rgm ans te  beslis
sen.
H e t bes tu u r ste lde bij m onde v an  V an  V er
schuer da t m en  h e t d e rd e  lid  van  de concept 
reso lu tie  - gelet op de  vo o rafgaande discus
sie essentieel ach tte . T en  aanzien  van  de 
toevoeg ing  ,,u itgangspun t”  in he t tw eede 
lid b leek  h e t  b es tu u r n ie t unaniem .
T ijdens de discussie kw am  h e t m eest p r in 
cipieel v e rz e t tegen  de  do o r A antjes ge
m aak te  opm erk ingen  o v er de  funktione- 
ring v an  de  grondslag  v an  h e t CD A  van  
m evrouw  L ey ten  (K V P), tevens CDA- 
bestuurslid .
Z ij ste lde d a t h e t b e te r  is h e t p rog ram  v o o r t

d u ren d  aan  h e t u itgangspun t te  toe tsen  
dan  ind iv iduele  led en  te  v ragen  hoe  zij 
staan  teg en o v er h e t p rinc ip ië le  u itgangs
pun t. D e persoon lijke geloofsovertu ig ing 
kan  n ie t g e toets t w o rd en  wel k an  h e t p ro 
gram  v o o rtd u ren d  aan  h e t u itgangspunt 
w orden  getoets t, aldus m ev rouw  L eijten . 
G ehoo rd  de discussie w ijzigde B orgm ans 
zijn am endem ent, in  d ie  zin  da t hij akkoord  
ging m e t handhav ing  van  h e t derde lid  van  
de concept-reso lu tie .
SCH O R SIN G
O p v e rz o ek  van  V an  V erschuer w erd  
h ierop  de vergadering  enke le  ogenblikken  
geschorst vo o r in te rn  b eraad .
N a de hervatting  dee lde  V an  V erschuer 
m ee d a t de C H U -delegatie  bere id  w as vo o r 
he t am en d em en t-B o rg m an s te  stem m en. 
W el had  de CH U  g ro te  m oeite  m e t de  ach 
te rg ro n d en  v an  d it am endem ent, zoals 
v e rw o o rd  door A an tjes. W anneer de C H U  
v o o rs tem t dan  ste lt zij n ad rukke lijk  vast 
dat zij daarbij u itg aa t v an  de  tek st van  he t 
am endem en t-B orgm ans m aar tevens v an  
oordeel is d a t ten  aan z ien  v an  h e t u itgangs
p u n t geen  cesuur m ag w o rd en  gem aakt. , 
U itgangspunt, p ro g ram  en  beleid  v an  h e t 
C D A  b e h o re n  aldus V an  V erschuer n a 
drukkelijk  bij e lkaar, w aarb ij h e t uitgangs
p u n t in  v e rd e re  gesp rek k en  v o o rtd u ren d  
kan  w o rd en  u itged iep t.
KVP - v o o rz it te r  V  e rg ee r u itte  zich  ech te r in 
veel k ritischer w o o rd en  o v er h e t 
am endem ent-B orgm ans. Z ijns inziens is d it 
am endem en t - g e le t op  de in te rp re ta tie  v an  
A antj es een  zodan ige afgrendeling  v an  de 
openheid  v an  h e t C D A  d a t slechts een  ge
slo ten  christelijke fo rm atie  o v er blijft. 
V ergeer d ien t h ie rop  een  am endem en t in 
w aarin  hij v o o rs te lt h e t tw eed e  lid  als vo lg t 
te  le zen  d a t de C D A -vertegenw oord igers: 
„d o o r h e t p rog ram  en  h e t be le id  d it u it
gangspun t u itd rag en ” .
H ierop  v e rk laa rd e  B orgm ans d a t de to e 
lichting van  V an  V erschuer en  he t 
am en d em en t-V erg ee r n ie t overeenkom stig  
zijn  bedoe ling  zijn. Hij h andhaaft zijn  
am endem ent. A R -v o o rz itte r  D e K oning 
adv isee rt h e t congres he t am endem ent- 
B orgm ans te  steunen .
V an  V erschuer d ee lt h ierop  m ee he t te  b e 
treu ren  d a t B orgm ans een  an d e re  in te rp re 
ta tie  heeft dan de  C H U . G ep laa ts t vo o r de 
keus tussen  de am endem enten-B orgm ans 
en V ergeer, ad v isee rt de C H U -voo rz itte r 
he t v o o rste l-V ergeer te  steunen . 
STEM M IN G EN
N a een  k o rte  discussie w o rd en  de stem m in
g en  gehouden .
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H e t am endem en t B orgm ans w o rd t v e r 
w o rp en  m e t 597  teg en  336  stem m en. V er
volgens w ord t h e t am en d em en t V ergeer 
aangenom en . T en slo tte  neem t h e t congres 
m e t g ro te  m eerd erh e id  de  reso lu tie  over. 
E ven na v ie ren  w o rd t vo o r een  zaal die 
v o o rtd u ren d  leger w o rd t begonnen  m e t de 
b esp re  king v an  h e t PPA C -advies. A an^es 
h o u d t elders in  h e t H aagse C ongrescen
trum  een  persconferen tie .

H. v an  Spanning.

Openhartig en eerlijk verslag
door: H. Eversdijk, lid Uniebestuur

m aatschappijsysteem . M aar la a t m en  zich 
goed  rea lise ren  d a t o o k  ons systeem  v e rre  
'v an  vo lm aak t is” .

In  C H U -kring  w o rd t h e t w eekb lad  „V rij 
N ed e rlan d ” w einig gelezen . Soms is da t 
toch jam m er, w an t h e t  b lad  b e v a t zeer le 
zensw aard ig  gesch reven  a rtike len . O o k  al 
is m en h e t m e t de  in houd  n ie t (of n ie t h e le 
maal) eens, dan  nog is kennisnam e vaak  
van  belang  vo o r h en  d ie po litieke  b elang 
stelling hebben .
ARTIKEL ED V A N  T H U N  
In „V rij N ed e rlan d ” v an  12 ju li 1975 
sch reef de P v d A -frac tiev o o rz itte r  Ed. van  
Thijn, een  op de  voo rpag ina  gep laa tst a r ti
kel: „O ntspann ing  en  liberalisatie  zijn  n ie t 
los v an  e lk aa r te  z ien ” . D it a rtik e l b ev a t 
een verslag  v an  z ijn  re is n aa r de  S ov je t
u n ie . E igenlijk  zou  d it he le  artik e l m oeten  
w orden  opgenom en  in  „D e  N ed e rlan d er”
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slechts v ie r m aan d en  duurt, w aarv an  door 
de vakan ties  e r  al b ijna tw ee  verstrek en  
zijn.

G E PE G E N
O ns E erste  K am erlid  R ijnders hee ft d aa r
over d eze r dagen  schrifte lijke v ragen  g e 
steld te r  onderstrep ing  v an  de  w ens v an  
enkele p rov incies om  een  langere  periode 
te m ogen  heb b en  m e t h e t oog op een  ged e
gen standpun tbepaling . M en kan  stellen, 
dat wij al zoveel ja re n  bez ig  zijn  m et de 
bestuurlijke hervorm ing , da t e r  nu  eindelijk  
m aar een s  spijkers m e t k o ppen  geslagen 
m oeten  w orden . M aar de  re s te ren d e  r e 
g ee rperiode  v an  d it k ab in e t is m .i. te  k o rt 
om  zo ’n  ing rijpende reo rgan isa tie  nog door 
de vo lksvertegenw oord ig ing  te  w urm en. 
H oew el e r in som m ige delen  v an  h e t land 
sterke b eh o efte  b es taa t aan  n ieuw e b e 
stuu rsvorm en , m o e t toch  gesteld  w orden , 
dat de m eeste de len  van  h e t land  e r nog n ie t 
om  staan  te  springen.
(w ordt vervo lgd) H. W isselink

(H et ee rs te  artik e l in deze  reeks w erd  g e 
plaatst in  „D e N ed e rlan d e r” van  vrijdag 22 
augustus jongstleden).

en  w el om d a t h e t h e t belang  aan to o n t van  
een  d ialoog  m e t lan d en  w aar system en b e 
staan  d ie wij a fw ijzen  (overigens: een  d ia
loog m et b .v . Z u id -A frika  d ien t dan  ook  te  
w o rd en  v o o rtg ez e t, h e t geld t n ie t alleen  
v o o r linkse lan d en ), en  om dat h e t een  du i
delijk  lich t w erp t op  de  hu id ige situatie in 
de  USSR. O m dat de  p laa tsru im te  zich in  
ons b lad  n ie t le en t v o o r to ta le  overnam e 
vo lgen  h ie ro n d e r een  aan ta l citaten , d ie 
dan  v an  com m entaar w o rd en  voo rz ien .

DEFENSIE

E r w o rd t een  g esp rek  b esch rev en  tussen 
V a n  T hijn  en  de  z ijnen  en  Sacharov  (b e 
k en d  R ussisch 'd issiden t) m ev ro u w  Sacha
ro v , h aa r m oeder, A ndres A lm arik  (pas zes 
w eken  te ru g  u it gevangenschap) en  Y oeri 
O rlov, on tslagen  p ro fesso r in  de n a tu u r
kunde. E r on tspon  zich  een  gesp rek  o v er de 
v raa g : „W a t m o e t v o o rran g  h ebben : de 
on tspanning  of de  v rije  uitw isseling v an  
personen , id eeën  en  in form atie? Z a l de  o n t
spanning n ie t au tom atisch  to t een  zek ere  
libe ra lisa tie  le id en ?”
Sacharov  zeg t daa ro p : „D it is een  vals d i
lem m a. O ntspanning  en  liberalisatie  zijn  
n ie t lo s  Van e lk aa r te  zien . Ik  b en  een  g roo t 
v o o rs tan d e r v an  h e t s trev en  n aa r on tspan
ning. O n tw apen ingsbesprek ingen , b e te re  
hande lsb e trek k in g en , p rim a, mits m aar 
v o o rtd u ren d  in  e lk  stad ium  tegelijk  geha
m e rd  w o rd t op de v rije  uitw isseling. W at 
hee ft h e t v o o r z in  om  u its lu itend  o v er o n t
w apening  te  sp rek en ?  H o e  hoog zijn  ju llie  
defensielasten?”
O p d e z e  laa ts te  v raag  an tw o o rd d e  de 
P vdA -delega tie : ,, 3 ,5  p ro cen t v an  ons n a 
tionaal in k o m en ” , w aarna  h ila rite it o n t
staat, w an t S acharov  d ee lt m ee: „H ie r is 
h e t 40  p rocen t. W aar p ra te n  w e eigenlijk 
over?  Een verlag ing  v an  V2 p ro cen t aan  
b e id e  kan ten?  D a t za l g ro te  in d ru k  m a k e n ! ” 
A lm arik  zeg t d aa ro p : ,,D e v rije  u itw isse
ling zal geen  au tom atisch  gevolg  zijn  v an  
geslaagde on tw apen ingsbesprek ingen . H e t 
enig e d a t he lp t is een  e indeloze reeks van  
k o n tak ten  o ver en  w eer, w aarbij v o o rtd u 
ren d  de m ensen rech ten  aan  de o rde  ko-

CO M M EN TA A R
E igenlijk  is com m entaar op h e t b o v e n 
staande c itaa t o v erbod ig . H e t sp reek t voor 
zich; E nkele  p u n te n  k u n n en  ech te r nog 
aangestip t w o rd en : de  u itzonderlijk  hoge 
defensielasten  in  de  USSR (de zee r goede 
u itrusting  van  he t leg er is al b e k e n d ) ; enkel 
m et verlag ing  v an  de  defensie-u itgaven  zijn  
w e nergens (zek er n ie t gez ien  de  p ro cen ten  
verhoud ingen ); verlag ing  aan  b e id e  zijden  
m e t eenzelfde percen tage  zou  to t enorm e 
verzw akk ing  v an  h e t W esten  le iden ; een  
verlag ing  v an  de  defensielasten , zonder da t 
de b e te re  toepassing  v an  de  m ensenrech ten  
aan  de o rde  kom en , is v o o r een  beg in  v an  
ontspaim ing in fe ite  zinloos.
C o n tak ten  m et de U SSR en  m e t de  overige  
O ostb lok landen  m o e ten  dan  o o k  w orden  
u itgebre id  om  een  v o o rtd u re n d e  u itw isse
ling b e te r  m ogelijk  te  m aken .
In  d it v e rb a  n d  w il ik  in  ons b lad  eens wij zen  
op de  v e le  k o n tak ten  d ie  de  C H U  frac tie 
v o o rz it te r  dr. R. J. H . K ruisinga m e t m en 
sen in  de O ostb lok landen  heeft. H e t is z e 
k e r geen  m onopo lie  v an  de socialisten, al 
geven  wij ër m isschien  (te) w einig v ru ch t
b aa rh e id  aan.
CEN TRA LISA TIE V A N  M A C H T
O v er de eigen p laa ts  v an  de christen 
dem ocraten  in  h e t N ed erlan d se  po litieke 
k rach tenve ld  sch reef K ruisinga onlangs: 
„W e v e rw erp en  h e t socialism e om dat de 
socialisten he t collectief oversch a tten  en  de 
w aarde  v an  h e t  ind iv idu  ond ersch a tten ” . 
In  h e t verslag  v an  V an  Thijn v ragen  in  v e r 
b an d  m e t cen tralisatie  v an  m ach t een  tw ee 
tal c ita ten  de aandach t.
O rlov ste lde t.a .v . de  on tw ikkeling  v an  h e t 
dem ocratisch  socialism e: „ Ik  b en  ech ter 
bang  d a t de d ru k  g ro o t w o rd t en  da t ook  bij 
jullie de  verle id ing  opk o m t om  steeds m eer 
m acht te  co n cen tre ren  bij de S taat. E lke 
v o rm  v an  socialism e hee ft de neiging to t 
cen tra lism e” . A lm arik  ste lde even  v erd e r: 
,,In  geen  geval m o e t h e t strev en  n aa r o n t
spanning gebaseerd  zijn  op een  zek ere  b e 
w ondering  vo o r ons systeem . Ik  kan  m e 
b es t indenken  da t de linkse bew eging in 
W est-E uropa in  o n v red e  leeft m et jullie

COM M EN TA AR
H et is na tuurlijk  a ltijd  een  bee tje  gevaarlijk  
om  com m en taar te  g even  op  c ita ten  u it een  
g ro te r  geheel. T och  m aak  ik  bij de b o v e n 
staande tw ee c ita ten  graag  enke le  k an tte 
k e n in g e n . V an  o n v erd ach te  „ lin k se” zijde 
w o rd t gew aarschuw d tegen  te  s te rk e  een- 
tra lisa tie  v an  m ach t bij de cen tra le  o v e r
heid  (staa t). D e  ch ris ten -dem ocraten  m o e
ten  m aar steeds s te rk  op d it g ev aar b lijven  
w ijzen! C en tra lism e en  socialism e gaan  
m eestal sam en! B ew ondering  v an  h e t 
U SSR -systeem , w a t nogal veel o n d er jonge 
m en sen  - m e t nam e o o k  s tuden ten  - v o o r
k om t w o rd t do o r een  b ek en d e  Rus als A l
m arik  s te rk  afgeraden . Ons systeem  m ag 
dan  n ie t ideaal zijn , h e t is altijd  nog  vele 
m alen  b e te r  dan  h e t com m unistische sys
teem .
D a t socialism e s te rk  de  neiging heeft to t 
cen tralisatie, w isten  w e  al. V an u it de  USSR 
w o rd t d it  nog eens bevestigd . Spreid ing  van  
m ach t is een  m oo ie  leus, m aar gaa t d ie 
„ sp r e id ing” dan  w erk e lijk  n aa r „v e le n ” ol 
n aa r enke len  aan  de  to p  v an  de  socialisti
sche m aatschappij?
D e ch ris ten -d em o c ra ten  in  N ederland  die 
h e t socialism e afw ijzen  w egens h e t o n d er
scha tten  v an  de  w aa rd e  v an  h e t ind iv idu  en  
d ie h e t libe ra lism e afw ijzen  vanw ege de 
s te rk e  overschatting  v an  h e t individu, k u n 
n en  h u n  vo o rd ee l d oen  m et de  u itsp rak en  
v an  d eze  b ek e n d e  U SSR -burgers.

EERLIJK A RTIK EL
Ed v an  Thijn hee ft een  openhartig  en  eerlijk  
verslag  gegeven  v an  zijn  reis n aa r R usland. 
W e h eb b en  ze e r  w illekeurig  (en  subjectief) 
en k e le  c ita ten  g eb ru ik t om dat d ie vo o r 
onze  po litieke opstelling  v an  b elang  kun- 
iiên  zijn. K enn isnam e v an  h e t gehele artikel 
is ech te r m ijns inz iens ze e r  w aardevol. 
D uidelijk  kunnen  w e in ied er geval vastste l
len  d a t  g ro te  voo rz ich tighe id  en  n ie t al te  
g roo t optim ism e g eb o d en  zijn  als w e  sp re 
ken  o v er de on tspann ing  O ost-W est.
D e dialoog d ien t v o o r t te  gaan. A ankw eken  
v an  een  ,,com m unistenangst”  heeft geen 
zin, m aar w el d ienen  w e realistisch te  zijn 
en n ie t ach ter luch tkas te len  aan  te lopen! 
H e t artike l v an  Ed. v an  Thijn he lp t ons 
realistisch te  b lijven!



VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1975

„HET CDA GAAT DOOR”, ALDUS VOORZIHER STEENKAMP
„D e grondslag van  h e t C D A  is n ie t in  discus
sie gew eest. H e t C D A  g aa t d o o r” . M et deze  
w oorden  heeft p ro f. dr. P . A . J . M. S teen
kam p, de  v o o rz itte r  v an  h e t CD A , za terdag  
jongstleden  h e t te  D en  H aag  gehouden 
C D A -congres beslo ten . „T ijdens de  discus
sie drong geen d e r sp reke rs  aan  op h e t s top 
pen  m et h e t CD A  of op een  langzam er tem 
p o ” .
P rof. S teenkam p zei te  m enen , d a t geaccep
tee rd  m oet W O rden  da t de discussie ro n d  h e t 
functioneren  v an  h e t E vangelie vo o r de 
vo lksvertegenw oord igers een  belangrijke 
im pact k reeg . „D a t is essentieel, nu  wij p ro 
b eren  u it de discussie een  n ieuw e b rug  te 
slaan. W ij zijn  d ich ter bij e lkaa r gekom en 
door de aangenom en reso lu tie. M aar wij 
zullen  pro b eren  m et e lk aa r v e rd e r  o v er het 
m oeilijke p rob leem  te  p ra te n ” , aldus de 
C D A -voorzitte r.

BIJB ELSE W A A RD EN
In  zijn  openingsw oord had  prof. S teen 
ka  m p, in zijn functie v an  v o o rz itte r  ad- in te 
rim , e r  op gew ezen  da t h e t CD A  als ch riste
lijke partij g ed reven  w o rd t do o r bijbelse 
w aarden . „D oor die w aarden  w orden  w e 
dw ingend voo rtgestuw d  en v an  daaru it 
doen  wij e en  appèl om  m ee te  doen. „V anu it 
deze  grondhouding tred en  wij u it h e t isole
m en t zoals Paulus de  b es lo ten  opvattingen 
w eerstond  en  gelijk  k ree g ” .
D egenen , die to t h e t C D A  to e tred en , aldus 
p rof. S teenkam p, k o p e n e e n  k aa rtje , d a taa n  
tw ee k an ten  b ed ru k t is. ,,A an  de  ene kan t 
he t beginsel en  aan  de  an d e re  k an t h e t po li
tieke beleid  da t in onze  ogen vandaag  de 
verta ling  daarvan  b e h o o r t te  zijn. W ij zijn 
dus n ie t een  lo u te re  p rogram partij, m aar 
ook  n iet e  en  puur getu igende beg inselpartij. 
H e t kaa rtje  heeft tw ee  k an ten  en  da t b e te 
k en t een  organisatie w aarin  beginsel en  b e 
leid  op v ita le  w ijze m e t e lk aa r verbonden  
zijn. D aarom  zijn  wij een  C hristen- 
D em ocratisch  A p p è l” .

TR A D ITIE
D e C D A -voorz itte r w ees de geheel gevulde 
P rins W illem  A lexanderzaal v an  h e t N eder- 
lands C ongresgebouw  te  D en  H aag - naa r 
schatting  een Ideine 1 .500  aanw ezigen  - er 
op, da t er een  trad itie  is v an  drie partijen , die 
sam en  250  ja a r  oud  zijn . „A ls wij om kijken 
naar onze pioniers, n aa r G roen  v an  P rinste- 
re r , K uyper, L obm an, Talm a, Schaepm an, 
S lo tem aker D e B ru ine en  A alberse , dan 
b lijk t da t hun  denken  en  w erk en  één  felle 
aank lach t w as teg en  liberalism e en  socia
lism e. D enk  eens aan  w at G ro en  betoogde 
o v er de v rije  concurren tie  en  h e t kap italis
m e. D a t w as keiharde  taal. H e t is dan  ook

een verteken ing  om  on ze  po litieke v o o r
trekkers  te  vereenze lv igen  m et he t socia
lism e en  h e t liberalism e, alsof zij n ie t te l
kenm ale een eigen w eg heb b en  gew ezen. 
D aar in  he t v erled en  lig t h e t fundam ent v an  
onze ch risten -dem ocratie , to en  re fo rm ato 
rische en  katho lieke christenen  e lkaar v o n 
den  in üu n  strijd  vo o r de  eigen school. W at 
hebben  zij d aar n ie t v o o r geofferd. D ie eigen 
school s taa t aan  h e t beg in  v an  de  christen
dem ocratie in  ons land . Soms schep t h e t 
v e rle d en  w el heel zw are  verplichtingen. Wij 
staan  in  een  on tw ikkeling  w aarbij wij trad i
tie  en  to ek o m st k u n n en  verb inden . D aarom  
w illen wij een  C hristen-D em ocratisch  A p 
p è l” .

VEELVORM IGHEID
Prof. S teenkam p zei, d a t h e t C D A  ru im te 
m oet b ieden  v o o r veelvorm igheid . „W ij 
hebben  te  m aken  m e t m instens d rie  strom en 
die m oeten  sam env loeien  to t één  g ro te  r i
v ie r. D a t b ehoeft geen  nadeel te  zijn, een  
m eerstrom en land  b lijk t dikwijls een  
v ru ch tb a a r  gebied . O ok  in  de toekom st, als 
d ie ene C D A -riv ier e r  is, zu llen  o n derstro 
m en nog lang doo rw erken . W ij, d ie streven  
naa r een  vee lk leu rige sam enleving, n aa r 
e e n  p luriform  bedrijfsleven , n aa r h e t be- 
ho  u d  van  de k leine gem eenschap, wij m o
gen  die g rondgedach ten  in  onze  eigen o rga
nisatie n ie t verw aarlo zen . D an  ztiUen e r  
rek k e lijk en  en  prec iesen , institu tionelen  en  
im proviseerders, trad itio n e len  en  m oder
nisten  en  hard lopers en  w andelaars blijven. 
D a t kan  w inst b e tek e n en  mits wij ons d e , 
C hinese w ijsheid indachtig  zijn : w ees n iet 
bang  om  langzaam  te  v o rd e ren , v rees w el de 
stilstand” .

O PLO SSEN
Bij opperv lakkige fam ilies, zo  ze i de CDA- 
v o o rz itte r, b es taan  w einig m oeilijkheden. 
„Bij in tense fam ilierelaties kom en  ze  voor 
e n . . .  z e  w orden  d aa ropgelo st. W ijbouw en  
een huis da t de charm e heeft van  h e t n ieuw e 
en  de aan trekke lijkhe id , d a t h e t een  s tuk  
eigenheid m ogelijk  m aak t. D at b reng t risi
co ’s m et zich m ee. W ie n iets wil riskeren, 
m oet thuis b lijven” .
P rof. S teenkam p w ees e r  op, da t h e t CD A  
een  groeim odel is. „G ele idelijk  aan  w o rd t 
h e t C D A -huis u itgebouw d  en d a t b e tek en t 
ook  een  s tu k  afbouw  v an  de A RP, C H U  en 
KVP, d a t schep t m oeilijkheden  en  soms on 
aangenam e verrassingen. O nze s ta tu ten  
v oo rz ien  daarin” .
M et na d ruk  herin n e rd e  de C D A -voorzitte r 
e r  aan , da t de s ta tu ten  n ie t m eer te r  discussie 
staan . „D atg e ld t ook  v o o r debeslissing over

de ene C D A -lijst, d ie aan  de afzonderlijke 
partijen  is v o o rbehouden . In de inleiding 
v an  onz e  sta tu ten  s ta a t d a t de basis vo o r de 
beslissing o v er de  en e  lijst in  h e t p arlem en
ta ire  ja a r  1 9 7 5 /1 9 7 6  aanw ezig  zal m oeten  
zijn. W elnu h e t is h ierbij als m et een  deur 
m et tw ee sleu te ls” .

TW EE SLEUTELS
D e ene sleutel lig t op h e t B innenhof. „H e t 
parlem en ta ire  ja a r  1 9 7 5 /1 9 7 6  b e teken t: 
aanvang  o v er ï r i e  w eken , tijdsduur drie- 
k w artja a r, p laats v an  handeling : D en  H aag, 
u itvoerders onze  fracties in  de  T w eede en 
E erste  K am er.
E r b es taa t een  w isselw erking tussen  de basis 
en  ons p arlem en ta ire  w e rk . In  h e t parlem en t 
m oet de w ens v an  de  basis geloofw aardig 
gem aak t w or den . In  h e t afgelopen  ja a r  is er 
op  h e t B innenhof ondanks m oeilijke om 
stand igheden  do o r on ze  fracties hard  aan 
g ew erk t” . D it la a ts te  constateerde prof. 
S teenkam p m e tg ro tee rk en te lijk h e id . Enhij 
sp rak  de w ens u it, d a t de  christen
dem ocraten  in  de  T w eede en  E erste  K am er 
erin  slagen om  sam en  een  o p ze t te  m aken, 
d ie in  z ich  v eren ig t enerzijds de w ens van  
eendrach tig  o p tred en  en  anderzijds de  v e r 
schillende positie , w aarin  de  fracties zich 
po litiek  nu  nog  bev inden .
D e tw eede sleu te l lig t volgens de  CDA- 
v o o rz itte r  in  h e t land . „D e  groei v an  h e t 
C D A  g aa t in  h e t lan d  door. A ls ik  vandaag  
een  b eroep  doe op  de  fracties om  een  vo rm  
te  v inden , w aarin  een d rach t g epaard  w ord t 
aan  verscheidenheid , dan  doe ik  daarnaast 
een  bero ep  op aUe, aanw ezigen  om  overa l 
C D A -verbanden  in  h e t le v en  te  ro ep en ” .

TERU G W IN N EN
M r. F. J. M. M. A ndriessen , v o o rz itte r  v an  de 
K V P-fractie in  de  T w eede K am er, ze i in  zijn 
toesp raak  to t h e t C D A -congres, d a t de 
ch risten -dem ocraten  de verlo ren  m acht en 
inv loed  w ilèn  terugw iim en . „M aar da t mag 
n ie tte n  koste  gaan  v an  p rogram , beginsel en 
b e le id ” .
In  een tijd, w aarin  e r  vee l op drift gaat, is een  
partij nodig, d ie op vas teg rond  staat, zei mr. 
A ndriessen. „ In  on ze  m aatschappij is een 
beginselpartij nodig . H etbeg in se l zal helpen 
en  ondersteunen . M aar een  beginselpartij 
v erp lich t ook. E en  beginselpartij la a t geen 
gem akkelijke oplossingen to e ” .
M r. A ndri essen ze i d a t in  de  boodschap  van  
h e t Evangelie gevangen  ligt, d a t e r  p ersoon 
lijke v eran tw oorde lijkhe id  en  solidarite it 
m oeten  zijn.
D e K V P -frac tievoo rz itte r e rkende , d a t hij 
tijdens zijn  veelvu ld ig  b esp ro k en  in terview

in H ervo rm d  N ed erlan d  n ie t onderkende 
d a t in  C D A -kring een  versch illende uitleg 
gegeven w o rd t aan  de w oorden : christelijke 
partij. „ Ik  hu iver om  de aanduid ing  ch riste
lijk  te  v erb inden  aan  de  po litiek  of aan  een  
partij ” . M aar A ndriessen  zei to t h e t congres, 
d a t hij h e t CD A  een  christelijke partij wil 
noem en, om dat de enige grondslag  is dat he t 
rich tsnoer v o o r h e t po litiek  hande len  in  h e t 
Evang elie te  v in d en  is. „D och  ik  v ind  d a t er 
g ee n  belem m eringen  v o o r  toe tred ing  m o
g en  zijn  v o o r degene, d ie zoncjer geloofso
vertu ig ing  door h e t po litiek  w e rk p ro 
gram m a w o rd t a an g e tro k k en .” 
A R P -frac tievoo rz itte r A an tjes stelde, da t 
vo o r hem  h e t aan v aa rd en  v an  h e t Evangelie 
geen  vrijb lijvende zaak  is. „D aarv o o r is h e t 
Evangelie te  kostbaar. In  de po litiek  zal 
gew andeld  m oe ten  w o rd en  aan  de  hand  van  
G ods geboden  en  belo ften . Wij zuUen 
evenw el C D A -vertegenw oord igers geen 
m eetla t aanleggen of n aa r  een  doopbew ijs 
v ragen . Toch zu llen  zij m oe ten  instem m en 
m et ons u itgangspun t” . 
C H U -frac tievoo rz itte r K ruisinga legde er 
de  n ad ruk  op, d a t h e t CD A  een  n ieuw  chris
te lijk  reve il m oet zijn  m e t als kenm erken : 
een  evangelische alliantie , h e t verlangen 
naa r een  christelijk-sociale ac tie en  h e t v e r 
langen n aa r arbe id  en  christelijke gem een
schap. „In  ons sp rek en  en  hande len  m oeten  
wij in  de  eerste  p laats zijn  christen
dem ocratisch” .
„W ij gaan  on ze  w eg sam en, m e t een  ge
m eenschappelijk  ideaal. O nze  w eg is vo o r 
land  en  v o lk  v an  essen tië le  be teken is” , a l
dus dr. K ruisinga.

G E N O D IG D E N
E en g roo t aan ta l genod igden  w oonden  h e t 
C D A -congres bij. O n d er h en  bevo n d en  zich 
alle christen-dem ocratische bew indslieden  
u it h e t k ab in e t-D en  U y l (de m inisters V an  
A gt, D e G aay  F o rtm an , V an  d e r Stee, 
B oersm a, W este rte rp  en  L ubbers en  de 
staatssecretarissen  H endriks, M ertens, V an 
Rooijen, V an  L ent, H azekam p , K ooijm ans 
en  V eerm an), E uropees com m issaris Lardi- 
nois, P v d A -v o o rz itte r  m ev rouw  V an den 
H euvel, W D -s e n a to r  V an  Riel en  
ch ris ten -dem ocraten  u it België, W est- 
D uitsland, Z w itse rland  en  F rankrijk . N a 
m ens d e laa ts te  g roep  sp rak  de h ee r Kaj U w e 
von  H assel, v o o rz it te r  v an  de E uropese 
U nie van  C hristen -dem ocra ten . Hij m aak te  
er gew ag van  d a t de  N ederlandse  christen 
dem ocraten  een  belang rijke  inbreng  h eb 
ben  in  h e t w erk  v an  de EUCD.

H. L.

Weinig tijd voor bespreking PPAC-advies

H et C D A -congres, d a t vo rige  w eek  za te r
dag te  D en  H aag  b ijeen  w as, kon  helaas 
w einig tijd besteden  aan  de  besprek ing  van  
h e t eerste  beleidsadvies v an  de PPA C , de 
p erm anen te  p rog ram  adviescom m issie yan  
h e t CD A , en  he t oo rdee l d aa ro v er v an  h e t 
C D A -bestuur. O p de  agenda w as de gehele 
m iddag gereserveerd  vo o r de  gedach ten 
w isseling over h e t be langrijke  advies. M aar 
de  discussie over de  grondslag  vo o r h e t p o 
litiek  hande len  nam  zoveel tijd in  beslag, 
d a t eerst la a t op de m iddag  h e t PPA C - 
advies aan  de o rde  kon  w orden  gesteld. 
D e besprek ing  w erd  eigenlijk  m eer een 
hoorzitting . A fgesproken  w erd  nam elijk, 
da t a lle  gem aak te  opm erk ingen  door de 
com m issie te r h a rte  genom en zullen  w or
den, zo d a t zij even tueel v e rw erk t kunnen  
w orden  in h e t vo lgend  ja a r  u it te  b rengen  
advies.
Bij acclam atie nam  he t congres tegen  zes 
uu r za terdagm iddag  de vo lgende resolutie

RESOLUTIE

,,H e t C D A -congres, b ijeen  op 23 augustus 
1975, gehoo rd  de  discussie o v er h e t „A d 
v ie s  van  de P erm an en te  P rogram  A dvies 
C om m issie” en  ,,H et oo rdee l v an  he t alge
m een  bestuur van  h e t CD A  o v er h e t a d 
v ie s”
- sp reek t zijn w aardering  u it o v er h e t ee r

s te  adv ies, da t de  PPA C , overeenkom stig  
de  h aa r opgedragen  ta ak  heeft u itge
b rach t en  sluit zich aan  bij h e t oordeel 
v an  h e t b es tuu r d aa rover;

- onderschrijft de w ens van  h e t b es tuu r dat 
de  com m issie in h aa r  vo lgende adv iezen

k o m t to t een  v e rd e re  concrete  u itw er
king van  de do o r h aa r  te  beadviseren  
hoofdlijnen van  h e t beleid ; v an  belang 
w ord t daarbij m e t nam e geach t een  v e r 
dere  verd iep ing  en  u itw erk ing  van  he t te  
v o eren  sociaal-cu ltu reel beleid.

- H et congres ondersch rijft h e t standpun t 
van  de com m issie o v e r  een  gein tegreerd  
beleid  to t bestrijd ing  v an  inflatie en  
w erkloosheid  en  to t norm ering  van  de 
econom ische ontw ikkeling.

- H e t congres v raa g t g ro te  p rio rite it voor 
h e t  to t ontw ikkeling  b rengen  van  een 
n ieuw e visie op de  doeleinden  en  de  m id 
delen  van  de sociaal-econom ische po li
tiek;

- H et congres w ijst po larisatie  a f  en  zeker 
indien  d it kunstm atige tegenstellingen 
zou oproepen . M iddelen  als h e t zgn. 
te rugroep ingsrech t en  he t bij v oo rbaa t 
u itslu iten  van  sam enw erk ing  m e t andere, 
als dem ocratische en  constructief te  b o e k . 
staande po litieke partijen , w o rd t afge
w ezen . D e g ro te  p rob lem en  w aarvoor 
onze  m aatschappij s ta a t v raag t de  inzet 
en  m edew erk ing  v an  een  zo  b ree d  m oge
lijke vertegenw oord ig ing  v an  ons volk .

- D aarom  w ord t ook  de bere idheid  o n d er
sch reven  regeringsveran tw oordelijkheid  
te  dragen, ind ien  aan  rede lijk  te  stellen 
voo rw aarden  w o rd t vo ldaan .

H e t congres is v an  o o rdee l da t
- -het v o o rtb estaan  van  de  staa t Israë l dient 

te  w orden  gegarandeerd .
- ach t h e t van  w ezen lijk  belang  de kleine 

v e rb an d en  in de  bes tuu rlijke  organisatie 
als k iem en v o o r onze  dem ocratische le 
vensw ijze te  s tim u leren” .

A ldus de resolutie.

N IE T  IN  STEM M IN G
Tijdens h e t d eb a t o v er PPA C -advies en  be- 
stuu rsoordeel v ro eg en  de  congresleden  M.
J. G oud  en  H . E versd ijk  in  een  m otie  h e t 
vo lgende u it te  sp reken :
,,O verw egende, d a t een  aanzien lijk  aantal 
zelfstandigen een  inkom en  geniet, d a t lager 
lig t dan  h e t w ette lijk  m inim um loon van  
w erknem ers,
overw eg ende, d a t de toestand  in  de land 
en  tu inbouw  en  in  g ro te  delen  v an  de m id
denstand  d erm ate  slech t is en  nog steeds 
slech ter w ord t, z o d a t deze  g roepen  m oeten  
w orden  beschouw d  als de  sociaal- 
econom ische m eest-bed re igde  g roepen  in  
de sam enleving,
overw egende d a t h e t k ab ine t-D en  U yl to t 
op heden  o n vo ldoende  m aatrege len  heeft 
genom en om  deze  slech te toestand  te v e r 
be te ren ,
dring t er bij de led en  v an  de  E erste  K am er 
en  T w eede K am er v an  KVP, ARP en CH U  
o p  aan  alles in  h e t  w e rk  te  ste llen  om  de 
m otie-T olm an (C H U ) en  de  an d ere  aange
nom en  m oties ten  aan z ien  v an  land- en 
tu inbouw  en  m iddenstand  ten  u itv o e r te  
b ren g en ” .
D eze  m otie kon  n ie t in  stem m ing w orden  
gebrach t, om dat m eer dan  de helft van  de 
congresleden  - gez ien  h e t gev o rd e rd e  uu r - 
reeds v ertro k k en  w as. P P A C -voo rz itte r 
m r. Y. Scholten  w as oo k  n ie t in  s taa t de 
voorgeste lde  m otie  to t een  com missie- 
m otie te  m aken , om d a t e r  geen  overleg  m et 
de com m issieleden m ogelijk  was.

H. L.

Het
voorzitterstrio 
van het 
CDA
D e eerste defin itieve v o o rz itte r  van  het 
CDA, prof. dr. P . A . J. M. S teenkam p (50) is 
hoog le raar in h e t sociale rech t en  de sociale 
geschiedenis aan  de  Technische H oge
school te  E indhoven. Hij is voo rts lid van  de 
E erste-K am erfractie  v an  de KVP.
D e eerste  n ieu w e o n d erv o o rz itte r  m r. J. L. 
Janssen  van  R aay  (43) is advocaa t te  R o t
terdam . V erder is hij secretaris van  de 
CHU.
D e tw eede n ieuw e o n d erv o o rz itte r  is drs. 
R. Z ijlstra (48), d ie  m e t ingang v an  1 sep 
tem b er bu rgem eester w o rd t van  SmaUin- 
gerland  (hoofdplaats D rach ten ). T o t dus
v e rre  bek leed d e  hij h e t voorz itte rschap  
van  de CBTB, de C hriste lijke B oeren- en  
T uindersbond. O ok  is hij v ice-voo rz itte r 
van  de ARP.
D e uitslag v an  de verk iez ing  v an  de v o o r
z itte r  en  de b e id e  o n dervoo rz itte rs  door 
he t C D A -congres w as als volgt: ingeleverd  
926 stem bilje tten , w aarv an  5 ongeldig en  
24  b lanco ; o v er b le v en  897  geldige b ilje t
ten ; u itgeb rach t op dr. S teenkam p 892 
stem m en, op m r. Janssen  v an  R aay  812 
stem m en én op drs. Z ijlstra 850  stem m en.

H. L.
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KAMERLEDEN VRAGEN, BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
M inister V redeling  v an  defensie is bere id  
de A lgem ene V eren ig ing  v an  N ederlandse 
M ilitairen  (AV N M ) to e  te  la ten  to t h e t cen 
traa l georgan iseerd  overleg  m ilita iren , 
zodra  d eze  veren ig ing  3 .000  led en  heeft 
ingeschreven . A ldus b lijk t u it h e t an tw oord  
op een  schrifte lijke v raag  v an  h e t 
T w eede-K am erlid  H. W isseUnk (C H U ). 
H e t cen traa l geo rgan iseerd  overleg  is h e t 
overleg  tussen  de po litieke  leid ing v an  h e t 
d ep a rtem e n t en  de  e rk en d e  organisaties 
van  m ilita iren  o v er rech tspositionele  aan 
gelegenheden.

GEEN  V ERSCHIL
M inister V an  d e r S tee  v an  landbouw  en  
visserij deelde in  an tw o o rd  op schrifte lijke 
v rag en  van  de  christelijk-historische 
T w eede-K am erleden  T. T olm an en  H . W is- 
selink m ee da t in  O verijssel en  G elderland  
geen belang rijk  versch il b e s taa t m e t an d ere  
provincies in  de  afhandeling  v an  de  aan 
v rag en  v o o r particu lie re  cultuurtechnische 
w erken . Er w o rd t n aa r gestreefd  d a t om 
streeks 1 o k to b e r aan staan d e  alle a a n v ra 
gen in  eers te  in stan tie  zu llen  zijn  b e h a n 
deld.
Er kw am en  b ijna 3 8 .0 0 0  aanvragen . O p 1 
augustus jongstleden  w aren  24 .500  af ge
handeld , ofw el 65 p ro cen t.

D U ID ELIJK
„N ed erlan d  heeft in  du idelijke b ew o o rd in 

gen  de toevoeging  v an  h e t w o o rd  zionism e 
in  de  v ie r desbetreffende p arag ra fen  v an  de 
s lo tdec lara tie  v an  h e t deze  zom er te  
M exico gehouden  congres ,,Ja ar v an  de 
v ro u w ”  v an  de  h an d  g ew ezen ” , aldus hee ft 
m in ister V an  d e r S toel v an  bu iten landse 
zak en  g ean tw oord  op schrifte lijke v ragen  
v an  T w eede-K am erleden  v an  VVD, PvdA , 
KVP, A RP, D S ’70  en  C H U  (dr. R. J . H. 
K ru isinga).
D e  bew indsm an  lie t w eten  n ie t de m ening 
te  delen , d a t h e t b lo te  fe it d a t N ederland  op 
de  d ec la ra tie  een  v o o rs tem  hee ft u itge
b rach t, een  v e rd e r  iso lem en t v an  Israël 
v e ro o rzaak te .
D e vo o rstem  w erd  u itg eb rach t op  instructie 
v an  m in iste r V an  d e r S toel „aan g ez ien  de 
d  ec la ra tie  een  g ro o t aan ta l e lem en ten  b e 
v a tte  te rz ak e  v an  h e t em ancipatievraag- 
s tu k  e n  de  on tw ikkelingsprob lem atiek , 
w aa raan  de  N ederlandse  regering  g ro o t b e 
lang  h ech t” .
A ls h e t  n ie t m ogelijk  w as gew eest tegen  
ind iv iduele  p arag ra fen  te  stem m en, zou  
N ed erlan d  tegen  d e  dec la ra tie  als geheel 
gestem d h eb b e n . In  de stem verk la ring  die 
de  delegatie  na aanvaa rd ing  v an  de d e c la 
ra tie  h ee ft a fg e leg d ,iiee ft N ed erlan d  du ide
lijk  u iteengeze t, d a t N ed erlan d  m e t g ro te  
stelligheid hee ft gestem d  tegen  opnem ing 
v an  h e t w o ord  zionism e in  de  declaratie . In 
h e t b ijz o n d e r  w erd  bezw aar aangetekend  
teg en  de  w oorden  „u itbann ing  v an  h e t zio 
n ism e” , aldus de  bew indsm an.

G EEN H U LP
M inister V an  d e r  S tee  v an  landbouw  is n iet 
ingegaan op  h e t schrifte lijk  v erzo ek  v an  de 
T w eede-K am erleden  H . W isselink en  T. 
T olm an (beiden  C H U ) financiële hulp te  
verschaffen  aan  de landbouw ers, d ie op 14 
ju li jongstleden  schade op liepen  als gevolg 
v an  een  w indhoos, d ie in  de  om geving v an  
H o lten  o p trad .
G ez ien  de  om vang  v an  d e  schade en  de 
spreid ing e rv an  o v e r  een  vrij g ro o t aantal 
b ed rijv en  is de  bew indsm an  v an  m ening, 
d a t de  b e tro k k e n  landbouw ers door de  g e 
le d en  schade n ie t in  h u n  b es taan  w orden  
bedre igd . W an n eer d it inc iden tee l h e t ge
va l m och t zijn , b e s ta a t de m ogelijkheid  zich 
te  w enden  to t  de  g em een te  v o o r toepassing 
v an  de  op  de  A lgem ene B ijstandsw et g eb a
seerde  R ijksgroepsregeling  Z elfstandigen.

O V E R Z IC H T
S taatssecretaris V an  H u lten  v an  v e rk ee r  en  
w ate rs taa t g aa t trach ten  een  overz ich t sa
m en  te  ste llen  v a n  d e  belastingdruk  op  h e t 
w eg v e rv o e r en  h e t v e rv o e r  te  w ate r in  de 
lan d en  v an  d e  E uropese  gem eenschap. A l
dus b lijk t u it h e t an tw o o rd  op  schrifte lijke 
v ra g e n  v an  h e t C H U -T w eede-K am erlid  T. 
T olm an. Hij h ad  om  d a t overz ich t ge
v raagd , o m ^ t  m in iste r V an  d e r  S tee v an  
lan d b o u w  onlangs een  o v erz ich t gaf v an  de 
belastingd ruk  in  de  lan d b o u w  in de  EEG- 
landen .

VRA G EN
V raag  v an  h e t C H U -E erste  K am erlid  dr. J. 
W . v an  H ulst aan  s taatssecre taris  K lein van  
onderw ijs: D e  subsid ieafreken ing  over 
1969 to t  en  m e t 1973 vo o r h e t 
E vangelisch-L uthers Sem inarium  m o e t 
h erz ien  w orden ; e r  is onvo ldoende re k e 
ning gehouden  m e t de  ontw ikkeling  van  
h e t salaris- en  prijspeil.
V raag  v an  h e t C H U -E erste-K am erlid  dr. J .  
W . v an  H ulst aan  de  m inisters V an  der S toel 
v an  bu iten landse  za k en  en  V an  K em enade 
v an  ondèrw ijs: W a t hee ft de N ederlandse 
delegatie in  de U nesco  on.dem om en om  een 
d iscrim inatie v an  Israël, in  flag ran te  strijd  
m e t de  do o r de V N  to eg ek en d e  rech ten , te  
voorkom en?
V raag  v a n  h e t C H U -E erste-K am erhd  dr. J. 
W . v a n  H ulst aan  m in ister D e  G aay  F o rt
m an  v o o r S urinaam se en  A ntilliaanse z a 
kken: A l h e t m ogelijke m o e t w o rd e n  gedaan  
om  B ona ire  als n a tu u rrese rv aa t v an  m o n 
d ia le be teken is  v o o r d e  ondergang  te  b e 
hoeden .
V raag  v an  de  C H U -T w eede-K am erleden  
dr. R. J . H . K ruisinga en  T. T olm an aan  de 
m inisters B o e rsm a v an  sociale zaken , V an  
d e r  S tee  v an  lan d b o u w  en  L ubbers v an  
econom ische zaken : N u e r tek en en  zijn  da t 
op  k o rte  te rm ijn  geen  einde kom t aan  de 
hoge w erk loosheid  in  F riesland, m oet he t 
F riese zu ivelp lan  snel gerea liseerd  w orden .

H.L,

De E u ro p e s e  c o n ju n c tu u r :

INDUSTRIëLE PRODUKTIE
STAGNEERT (van een medewerker)

D e industrië le p ro d u k tie  v an  d e  E uropese 
G em eenschap o ndergaa t een  duidelijke 
stagnatie. In  h e t ee rs te  kw artaal v an  d it ja a r  
toonde ze  geen  enke le  groei ten  opzich te 
van h e t zeer lage n iv eau  van  decem ber v o 
rig ja a r  en  ze  b leef ongeveer zes p rocen t 
a ^ t e r  bij d ie van  h e t ee rste  kw artaa l vorig  
jaar.
D e situatie op de gem eenschappelijke a r
beidsm arkt is in h e t voo rjaa r v erd e r v e r
slechterd. D e consum ptieprijzen  in  de  EG 
zijn in april versneld  gestegen  (1,5 p rocen t 
to i  opzichte v an  de  voo rgaande m aanden) 
en  de  gem iddelde stijging in  de  m aanden  
januari to t april k o m t ov ereen  m e t een  
groei op jaarbasis van  ongeveer 15 p ro c e n t 
D at zijn de  w einig opw ekkende conclusies 
van h e t jongste  m aandelijks conjunctuuro- 
verzicht van  de  E uropese Com m issie.
W at de industriële p ro duk tie  be tre ft: e r  zijn  
wel w at gunstiger beoorde lingen  o v er de  
produktie vooru itz ich ten . M aar d ie w o rd en  
nog n ie t gestaafd  door een  opgaande bew e- 
p i g  in  de o rderb innenkom sten . D e  con
juncturele zw akte  w o rd t n u  beïnv loed  door 
een s te rke  teruggang in  sek to ren  d ie enige 
m aanden geleden  de  con junctuur nog du i
delijk steunden . Een voo rbee ld  d aa rvan  is 
de staalindustrie, w aa rv an  h e t p roduktie-

peil in  de  eerste  v ie r m aan d en  v an  d it ja a r  
m et 8,7  p rocen t daa lde  verge leken  m et d e 
zelfde periode  v an  vorig  jaar.

ONGUNSTIG
D e situatie op  de  a rbe id sm ark t is nog  steeds 
ongunstig. W elisw aar liep h e t b ru to  aan tal 
w erM ozén in  b ijvoo rbeeld  d e  D uitse 
bondsrepubliek , in  Ierland  en  in  N ederland  
iets terug , m aar de  v o o r h e t se izoen  gecor
rigeerde w erk loosheid  in  d ie  landen  steeg 
nog. In Frankrijk , h e t V erenigd K oninkrijk  
en  België nam  h e t b ru to -aan ta l w erk lozen  
zelfe toe . D e Com m issie schrijft d it v o o r
nam elijk to e  aan  de  om standigheid  d a t h e t 
slechte w eer de  bouw nijverhe id  n ie t stim u
leerde. H e t aan ta l open staan d e  functies is 
in  de  gehele  gem eenschappelijke m ark t 
verder afgenom en, o o k  als d aa rv o o r de 
seizoenscorrectie is toegepast. 
R ationalisatiem aatregelen , voora l in  de 
autom obielindustrie , zijn  h ie r de  vo o r
naam ste o o rzaak  van.
W at de  p rijzen  be tre ft: in  h e t V erenigd K o
ninkrijk en  Ierland  is de  in flatie zelfs nog 
versneld. A lleen  D en em ark en  vo rm d e  een
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De eigen weg van het CDA
,,H et C D A  kan  een  eigen w eg w ijzen  v o o r ons gehele  volk . D ie eigen w eg is geen 
aftreksel of su rro g aa t v an  w at an d eren  d oen” . D it heeft C D A -v o o rz itte r  S teen 
kam p vorige w eek  za te rd ag  gezegd  op  h e t C D A -congres te  D en  H aag. P rof. 
S teenkam p gaf enke le  ruw e v o o rbee lden  v an  die eigen w eg:

O nze gedach ten  ov er:
de bescherm ing  v an  h e t m enselijk  lev en  in  alle fasen  en  op alle p laa tsen , ook  op 
s traa t;
de erkenning  van  h e t gezin  als v ita le  cel in  on ze  sam enleving; 
de  spreid ing v an  de cu ltuu rgoederen  o v er h e t gehele  volk; 
de strijd  tegen  de vervreem ding , die sp ringsto f o n d er de  dem ocratie ; 
de verdediging v an  on ze  rech tsstaa t tegenover g ro te  m ach tsconcen traties en  
gew elddadig  o p tred en d e  g roepen , de hulp  aan  de derd e  w ere ld  ondanks onze 
econom ische stagnatie.
de steun  aan  de N A V O  als in strum en t v an  vredes-po litiek , de  in z e t v o o r he t 
b eh o u d  van  de  k le ine  gem eenschap,
een  eerlijke no rm ering  v an  de  inkom ensverhoud ingen , een  ju is te  verdeling  v an  
de gevolgen  v a n  de w erk loosheid ,
de  gem eenschappelijke veran tw oorde lijkhe id  van  alle deelgeno ten  in  de onder
nem ing,
de gem engde econom ische o rde  en  eén  op de  gem eenschap  geo riën tee rd e  
ondernem ingsgew ijze p roduk tie ,
de strijd  tegen  o ngecon tro leerde  m acht in  a lle  secto ren .

„D it zijn  zo  enk e le  v an  on ze  w egw ijzers n aa r  een  v eran tw o o rd e lijk e  m aat
schappij” , aldus C D A -voo rz itte r S teenkam p.

H. L.

Nationale relclasserings aktie

„DE OVERHEID BETAALT TOCH ALLES?”

W anneer de  overhe id  prac tisch  h e t h e le  re- 
c lasseringsapparaat bekostig t, w aarom  
m o e t e r  ^ n  toch  nog  jaarlijk s een  collecte 
w orden  gehouden?
H e t an tw o o rd  is eenvoud ig : d e  overhe id  
su b sid iee rt d e  sa larissen  v an  de  m aatschap
pelijk  w erkers  en  h e t  adm in istra tief p erso 
neel d a t a  a n  d e  reclasseringsinstellingen is 
v erbonden , a lsm ede een  deel v an  de  ap p a
raa tskosten .

D a t b e tek e n t d a t e r  genoeg reclasserings 
m aatschappelijk  w erkers  zijn  (ru im  600) om  
de o n geveer 1 2 .000  voorlichtings
ra p p o rten  te  sch rijven  te n  b eh o e v e  v an  de  
officier v an  ju stitie  en  de rech ter. D aarin  
g aa t de  m eeste  tijd  z itten . V erd e r w oon t 
z o ’n  m aatschappelijk  w erk e r ind ien  m oge
lijk  de  te rech tz itting  v an  zijn  c liën ten  bij, 
h o u d t sp reek u u r, leg t b ez o ek e n  af aan  zijn  
c liën ten  en /o f  hu n  gezinnen , bem iddelt bij 
h e t zo ek en  n aa r  w erk  en  als h e t  jongeren  
b e tre ft bij h e t  v inden  v an  o n d erd ak  enz. 
enz . M aar - h o e  b e lang rijk  oo k  - w erk  en  
o n d e rd a k  zijn  eigenlijk  zak en  die eigenlijk  
v o o r ieder m ens van ze lfsp rek en d  b eh o o r
den  te  zijn . V o o r een  rec lassen t ge ld t da t 
n iet. Hij lig t e ru it en  op  eigen k rach t w eer 
zijn  v roegere  p laa ts  herv in d en  is n ie t een 
voudig .

D aarbij zou  de n azo rg  v an  de  reclassering 
een  g ro te  ro l m oe ten  spelen . G eb rek  aan  
geld en  m an k rach t m aken  d a t dikw ijls on 
m ogelijk.

H e t w o ord  zeg t h e t al: zo rgen  v o o r iem and  
n ad a t hij e e n  crisis h ee ft doo rgem aak t. D at 
is m eer dan  hem  w erk  en  o n d erd ak  v e r 
schaffen. H e t b e te k e n t o .a . hem  helpen  
w eer h e t  v e rtro u w en  te  w innen  v an  zijn  
m edem ensen  en  o m gekeerd  helpen  hem  
w eer v e rtro u w en  in  de sam enleving te  ge
ven . D a t  laa ts te  is m inder v reem d  dan  he t 
lijk t. Iem and  die „z ijn  s tra f  erop  hee ft z it
te n ” zou  - m e t rech t - m ogen  v ero n d erste l
len  d a t de  kous daa rm ee  af is. M aar hij m e rk t 
d a t v e len  hem  n ie t v e rtro u w en  en  da t lok t 
zijnerzijds ook  w an tro u w en  uit. O p z ’n 
m inst s taa t h e t spo n taan  m enselijk  v e rk ee r 
in de  w eg. „Z e  v e rtro u w en  m e niet, dus laa t 
ik  op m ’n  ho ed e  z ijn ” . E en w einig v ru ch t
b a a r  u itgangspun t om  e r  w eer „ in ” te  ko-

T ijdens een  nazorgperiode" 'zou e r dus een 
om geving m e t m ensen  m oeten  zijn  w aar da t 
w ederz ijds v e rtro u w en  w eer kan  w orden  
h ers te ld , langs zo  natu u rlijk  m ogelijke w eg. 
W élzijns- en  k erk e lijk e  organisaties e.d . 
zou d en  zo ’n  b rug func tie  kunnen  vervu llen , 
m aar o o k  de  reclassering. W ü zij d a t goed  
doen  dan  zou d en  e r  o f m eer m aatschappe
lijk  w e rk e rs  m o e ten  kom en , o f een  g roo t 
aan ta l vrijw illigers, b ege le id  d o o r p ro fes
sionele w erkers.
W ie  h e t oo k  zo u d en  w orden , e r  zou  geld 
nodig zijn.

D e veren ig ing  v a n  reclasseringsin
stellingen - bes taan d e  u it o n d er m eer 
de F edera tie  v an  instellingen voor 
alcohol en  drugs, de S am enw erkende 
R eclasseringsinstellingen en  h e t L e 
ger des HeUs - o rg an iseert ook  d it jaa r 
w eer een  landelijke inzam elingsac
tie. E n w el van : 15 to t en  m e t 21 
sep tem ber.

W ELKE T A K EN  L IG G EN  ER?
H ulp  aan  n ie t g ede tineerde  rec lassen ten  
door m iddel v an  groepsw erk .
H ulp  aan  gezinsleden  v an  gedetineerden . 
H ulp  aan  jo n g eren  d ie d reigen  af te  glijden 
n aa r s tra fb a a r  gedrag  o .a . do o r steun  te 
geven  aan  h e t O verlegcen tram  in A m ste r
dam , d a t zich speciaal rich t op d eze  catego
rie  jongeren .
Inschakeling  v an  ex -verslaafden  aan  drugs 
en a lco h o lb ij de  hu lpverlen ing  aan  lo tgeno 
ten .
T herapeu tisch  g roepsw erk  aan  verslaafden. 
Ind iv iduele  hu lp  aan  rec lassen ten  bij h e t 
opnieuw  aan g aan  v an  rela ties, h e t zoeken  
naa r w erk , h e t oplossen v an  p rac tische p ro 
b lem en  enz.
A l d eze  vo rm en  v an  hu lpverlen ing  kunnen  
m aar m o eizaam  op  gang kom en  w an t he t 
geld e rv o o r o n tb ree k t veelal. D a t is b ijzon 
d e r j am m er, w an t hu lp  verlen ing  die n iet kan  
w orden  v o o rtg ez e t op h e t m om en t w aarop  
e r g ro te  behoefte  aan  is verlies t een  deel van  
h aa r zin.
B ovend ien : w a t is z inn iger dan  te  v o o rk o 
m en  d a t iem and opn ieuw  in  een  crisis raak t?  
D e  sam enlev ing  en  h ijzelf zijn  daarm ee b e i
de  geholpen .

IMAR.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Bla^s- en
Slaginstrumentenfabriek
Teletoon 05130-22652
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Brandbrief van Brugmans door: dr. K. de Vries

Prof. dr. H. B rugm ans, d ie ja ren lang  rec to r van  h e t E uropa-C ollege in B rugge is gew eest, 
h eeft een  boekje  (80 bladzijden) geschreven m et de titel „B randbrief aan  de C hristenen 
van  E uropa” (K oninklijke V an G orcum &  C om p.B .V ., A ssen, 1975; ƒ  11,-). Volgens „V an 
D ale” kan  een b randb rie f een  brief zijn, w aarin  iem and w ord t bedre igd  m et m oord  of 
brandstichting, w o rd t aangem aand om  een schuld te  betalen  of w ord t on tboden  zich 
onverw ijld  ergens te  m elden. D it gezaghebbend  N ederlands w oordenboek  geeft echter 
nóg een betekenis, nam elijk  „b rief w aarin  m en dringend zijn nood  k laagt en  om  bijstand 
v e rz o ek t” . H et w oord  „b randb rie f”  w ord t door prof. B rugm ans in laatstgenoem de zin 
gebruikt. D e b randende  kw estie, w aarover diens boekje  gaat, is: de vereniging van  
E uropa. -

D eze  „brandbrief aan  de C hristenen van 
E uropa” is gegoten in  de vorm  van  een 
soort herderlijk  schrijven. D e au teu r 
sp reek t de lezers aan  als „geliefden” en 
„bem inde gelovigen” ; zijn slotzin luidt: 
„A an  alle leden van  h e t christenvolk , h ier 
in Europa - de zegen!” P rof. Brugm ans richt 
zich overigens speciaal to t de Rooms-* 
K atholieken. D at b lijk t n ie t alleen  u it h e t ' 
„bem inde gelovigen” , m aar ook  u it he t feit, 
d a t m e t ,,de K erk” doorgaans de Room s- 
K atho lieke K erk  w o rd t bedoeld . Pas op blz. 
67 kom t de W ereld raad  van  K erken  aan! 
bod. H e t is w aar; in  hoofdstuk  XVI (Vijf 
conclusies) zeg t de schrijver, da t de oecu- ’ 
m enische bew eging n ieuw  leven  m o e tj 
w orden  ingeblazen, m aar 'd irect daarop  
v o lg t een  passage, d ie enkel vo o r R oom s-' 
K atholieken kan zijn  geschreven: ,,Ten-i 
slo tte  m o e t w orden  gesteld, da t w ij, in  dit! 
gehele stuk , m et de te rm  „ d e  K erk ” niet' 
alleen  en  m isschien zelfs n ie t eens voorna-* 
m elijk , de clerus, de h iërarch ie , hebben  b e 
doeld. D e K erk; da t zijn  alle gelovigen, le 
den  van  het totale Volk Gods, onderw eg als 
pelgrim s, w erkend  en  s trijdend” .

M O EITE W AARD

V oor reform atorische C hristenen is dit een 
vanzelfsprekendheid . D it neem t n ie t weg, 
da t de „b randbrie f v an  B rugm ans” voor
alle C hristenen  van  E uropa de m oeite  van 
h e t lezen  en  o verdenken  w aard  is. D e 
schrijver begint m et de constatering , da t de' 
naoorlogse poging om  E uropa te  verenigen 
na een  kw art eeuw  als m islukt m oet w o r
den  beschouw d. Hij schrijft d it m ede toe 
aan  h e f  feit, d a t  „d e  Europees- 
Federalistische B ew eging is v erw aterd  en 
n ie t in  s taa t gew eest, e en  eigen, bevleu-

gelde toekom st-visie te  on tw ikkelen” (blz. 
14). Een pijnlijke u itsp raak  vo o r iem and, 
die in deze bew eging z o ’n belangrijke rol 
heeft gespeeld en  daarom : alle respect! 
P rof. B rugm ans ste lt ook  de K erk  in gebre
ke. D eze  is z.i. „h istorisch  m eer dan  enige 
andere organisatie met Europa verbon
den”  (blz. 20), m aar „h eeft de m orele di
m ensie van  de E uropese eenw ording  - dus, 
m et nam e: de doorb rek ing  v an  h e t n a tio 
nale egoïsm e - n ie t gezien  of n iet w illen 
zien” 0>lz- 21).
P rof. B rugm ans dring t aan  op h e t o n tw er
pen van  een  E uropees cu ltu reel g rondpa
troon  en  een  d aa ru it organisch v o o rtk o 
m end w erk-program . „D e K erk  (zegt hij op 
blz. 25) krijg t h ier een  n ieuw e kans. W ant 
als h e t om  begm selen gaa t èn  om  hu n  p rak 
tische actualisering, is h e t h aa r  taak , h e t 
gew eten v an  de sam enleving te  vo rm en ” . 
V olgens prof. Brugm ans m oet een  vijftal 
norm en bij h e t on tw erp en  v an  een  E u ro 
pees cultureel g rond p a tro o n  in  ach t w o r
den genom en: vrijheid , solidarite it, sober
heid, veran tw oordelijkheid  en  liefde. D e 
schrijver m aak t o v er e lk  v an  deze  norm en 
behartigensw aardige opm erkingen. Zo 
wijst hij er op, da t e r  beha lve  individuele 
ook collectieve g rond rech ten  m oeten  w o r
den geform uleerd, m et nam e vo o r de 
„m inderheden” , de anderstaligen  b innen  
een bepaalde  staat. ,,H ier m oet een  in itia
tief genom en w orden  H ier m o e t een  doc
trine w orden  on tw ikkeld , die aan  groepen 
als de Friese of de B askische, aan  de Elzas 
of aan  C ata lon ië  duidelijk  m aakt, w at ze 
zakelijk  en  principieel van  E uropa te  v e r
w achten  h eb b en ” (blz. 27).
O nder so lidarite it v e rs ta a t prof. B rugm ans 
,,het stelselm atig partijk iezen  vo o r de o n 
derliggende individu of g roep , w elke dan

oo k ” (blz. 29). Hij w ijs tin  dit verband  o.m . 
op h et op treden  van  de p ro feet A m os en  op 
C hristus’ ontferm ing o v er de hoeren  en  de 
to llenaren. D e so lidarite it beg in t vlakbij 
(de gastarbeiders), m aar is w ereldw ijd (de 
onderontw ikkelde gebieden).
W at de soberheid  b e tre ft: „een  K erk, die 
jaarlijks, veertig  dagen  lang, vast, m oet 
daar w ee t van  h eb b e n ” (blz. 35). H e t gaat 
h ier om  een  evangelische opdracht, die n iet 
alleen  een  persoonlijk  m aar ook  een collec
tief karak te r draagt. ,,D e „aarde  onder
w erp en ” is Bijbels. H aar v erk rach ten , is he t 
n ie t” (blz.41).

V eran tw oordelijkheid  is, n aast vrijheid, 
een  grondslag van  de  dem ocratie. D e zo n 
dige m ens is n ie t los vertrouw d . „W an t het 
christelijke m ensbeeld  leert, d a t ongecon
tro leerde  m ach t ten  allen  tijde een  te  zw are 
bekoring  vo o r de m ens b e tek e n t” (blz. 43). 
D e liefde ty p eert p rof. Brugm ans als „een  
zu iver positieve, scheppende, v ita le  
energ ie-opw ekkende, tegelijkertijd  s tu 
ren d e  en  stuw ende k rach t”  (blz. 47). Hij 
w ijst o.m . op  h e t in sp ire rende voorbeeld  
v an  Franciscus v an  Assisi; „ e r  is geen  E uro
peaan , die zich n ie t la a t aanspreken  door 
die herinnering” (blz. 49).

VISIE
N a zijn  u iteenzetting  inzake  de norm en - 
w aarvan  ik slechts enke le  saillante pun ten  
aanstip te - geeft p rof. Brugm ans zijn visie 
op h e t begrip  „v re d e” . Z .i. is er „geen  aan 
vaardbare  v red e  zo n d e r d a t de vrijheid 
gew aarborgd  b lijft” (blz. 52 /53 ). A ls he t 
voornaam ste  oorlogsgevaar beschouw t hij 
de nationale staats-souverein iteit. „Een 
v rede  die n ie t gehandhaafd  w ord t door een 
doeltreffend, op gerechtigheid  gevestigd, 
boven-nationaal gezag , blijft in  h e t beste 
geval nog n ie t vee l b e te r  dan  de tijdelijke 
afw ezigheid van  gev ech ten ” (blz.55). 
Volgens de schrijver v an  deze  ,,hrandh)rief” 
kan  E uropa alleen w orden  vern ieuw d  door 
een  van  bu ltende  k om ende schok, „ b i j 
voorbee ld  in de vo rm  van  een  w erkelijke 
energie- en  grondstoffencrisis” (blz. 62). 
D aar m oet de K erk  dan  inspringen; zij is 
„geen  cem ent v an  de  sam enleving, doch

A m e r i k a a n s e

s e n a t o r e n  o p  

i n  N e d e r i a n d

b e z o e k

In de maand juli heeft een „zware” delega
tie van Amerikaanse senatoren ons land 
bezocht. Reden om er ook in „de Nederlan
der” aandachtaan te besteden. De delegatie' 
bestond - internationaal gezien - uit be
kende en minderbekende senatoren. Totde 
prominentsten behoorden wel; Hubert 
Humphrey, de oud-vice-president (en weer 
de toekomstige Democratische presidents
kandidaat?), Hugh Scott en Charles Percy. 
Twee andere prominenten, te weten Javits 
en Ribicoff, konden tijdens het contact met 
de pers niet aanwezig zijn.

D e delegatie leden w aren  op doorreis naar 
de  V erenigde S taten ; zij kw am en u it de 
Sow jet-U nie w aar zij de gast w aren  van  de 
O pperste  Sowjet. H e t is de  g roo tste  A m eri
kaanse senaatsafvaardiging to t nu  toe  ge
w eest d ie een  b ezo ek  aan  M oskou heeft 
gebracht. 17 uur lang, w aarvan  tw e e - ' 
ëneenhalf uu r  m et L eonid  B rezjnjew , heeft 
m en gediscussieerd o v er een  scala van  on 
derw erpen  : van  SALT to t h e t voedselvraag- 
stuk , van  MBFR to t h e t M idden-O osten  en 
v an  de E uropese V eiligheidsconferentie to t 
de A m erikaans-R ussische handel. O ok, en  
vrij u itvoerig , is h e t p rob leem  van  Joodse 
em igratie u it de USSR besp roken . D e A m e
rikanen  zijn erin  geslaagd om  enkele rap 
p o rten  over de  situatie v an  een  aan tal indi
v iduele  Jo d en  aan  de au to rite iten  te  o v e r
handigen. B ovendien hee ft een  groep  uit de 
delegatie een paa r u u rm e tJo o d se  activisten

gesprpken. C oncreet w erd  e r  v an  Sow jet- 
zijde niets toegezegd , m aar de  senato ren  
toonden  zich hoopvol. O m  m et senator 
P ercy  te  sp reken : e r  is geen  sp rake  van  
„specifieke belo ften , w el van  specifieke po 
gingen” .

HOOPVOL
D eze  hoopvolle stem m ing gold trouw ens 
h e t gehele b ezo ek  en  al h e t besp rokene. 
Senator H um phrey , die e r  al v o o r de vijfde 
of zesde k eer w as, hee ft in  M oskou nog noo it 
zo ’n gunstig k lim aat b espeu rd  om  to t een  
o vereenkom stte  kom en  als nu, m e t nam e op 
m ilitair gebied.

W el w erd  n aa r aanleiding van  een  vraag  van  
ondergetekende onderlijnd  da t de trad itio 
nele S ow jet-opvattingen  inzake  onderhan- 
delingen o v er m ilitaire zak en  m et aan v aa rd  
kunnen  w orden. S enato r John  C u lver sp rak  
v an  een „unaccep tab le  negotiating  postu- 
r e ” van  de Sow jet-U nie. Jam es M cClure 
m erk te  daarbij op da t er iets n ie t klopt, 
w anneer e r  aan  Sow jet-zijde zev ën  m aal 
zoveel tanks p e r ja a r  b ijkom en  als in  h e t 
W esten.

H et was n iet de taak  van  de A m erikaanse 
afvaardiging om  onderhandelingen  te  v o e 
ren , zij w aren  daar, zoals senato r Jav its  he t 
de eerste dag van  h e t b ezo ek  om schreef, te r  
uitw isseling van  m eningen en  om  hun  eigen

posities u iteen  te  ze tten , daarbij de  s tand 
p u n ten  v an  de an d ere  zijde n ader b es tu d er
end  '^).

E r w as dus sp rak e  v a n  een  aangenam e sfeer. 
A tm osfeer en  substan tie , Herury Kissinger 
heeft daar al ja re n  geleden  op gew ezen ^), 
d ienen  ech ter n ie t v e rw ard  te  w orden. Een 
goede atm osfeer is m eegenom en, m aar h e t 
m oet gaan  om  resu lta ten  en  de  aard  daa r
van .

O ndanks de h an d d ru k  in  de ru im te tussen 
A m erikaanse a s tro n au ten  en  Sow jet- 
kosm onau ten  is er a llerm inst reden  om  in de 
w olken  te  zijn  o v e r  de toestand  op aarde. 
„Specifieke pogingen” om  daar verbetering  
in  te  b rengen , zonder e r  al te  v ee l illusies op 
na  te  houden , m oeten  evenw el n ie t gestaak t 
w orden.

G. K. T im m erm an

 ̂ ) In ternational H era ld  T ribune, 1 juli 1975. 
 ̂ ) H en ry  A . K issinger, A m erican  Foreign 

Policy  (London; W eidenfeld  and  Nicolson, 
1969), p . 88.

haar ferm en t” (blz. 66). P rof. Brugm ans L 
e r  van  o v e rtu ig d ,,, d a t e r  in  E uropa nog één 
volkom en ongebru ik te k rach t bestaa t, die 
thans gem obiliseerd kan  w orden  in de lijn 
van  h aar m eest w ezen lijke roep ing” : de 
K erk  (blz. 80).

Er zou  o v e r  dit boek je  vee! m eer te  zeggen 
zijn, bijv. naa r aanleid ing van  de hoofd 
stukken XI (De „socialistische” landen  en 
wij), XfV (W eg m et ,,n a tio n a l” kerken!) en 
XV (D e un iversele K erk ... in  Europa), die ik 
bu iten  beschouw ing heb  gelaten. H et b o 
venstaande is n iet bed o e ld  als een  sam en
vatting; ik  heb slechts een  ind ruk  w illen 
geven van  de hoofd lijnen  van  h e t betoog  
van  de schrijver. W el m o e t mij nog een 
opm erking van  h e t h a r t over iets, dat m et in 
deze „b ran d b rie f” s ta a t e n  m.i. toch  urgen t 
is. Op blz. 16 noem t prof. B rugm ans E uro
pese partijvorm ing  „onm isbaar” , m aar hij 
sp reek t noch h ie r noch  elders in zijn boek je  
over de sam enw erking v an  de christen
dem ocratische partijen  v an  de landen, die. 
bij de gew enste veren ig ing  van  Europa b e 
tro k k en  zijn. Ik  ach t d it een  ernstige en 
te leurste llende om issie in  deze  „B randbrief 
aan  aUe C hristenen  in  E u ro p a” .

K. de Vries

vervolg van pag. 5

gunstige u itzondering  op  de overige lid sta
ten. In  april w as d aa r de  m aandelijkse 
stijging v an  de consum ptieprijzen  de  laag
ste in de G em eenschap. E en  lichte versne l
ling van  de  prijsstijging deed  zich  vo o r in de 
Duitse bondsrepub liek . F rankrijk  vo erd e  
een „prijsbew aking” in  en  België zelfs een  
prijsstop.

VERBETERD
D e handelsbalans v an  de  G em eenschap is 
de laatste m aanden  w el v erbe terd , m aar 
dat is voornam elijk  h e t gevolg  van  de  aan 
houdend slappe conjunctuur d ie de  b e 
hoefte aan  invoer verm indert. O ok de  u it
voer van  de  EG liep w el w a t te rug  (vooral 
naar de belangrijkste handelspartners), 
m aar toch  m inder d an  de invoer. In  F rank
rijk b ijvoorbeeld  is de  u itvoer sinds m edio 
1974 n ie t toegenom en, m aar de invoer
w aarde daalde in  deze p eriode  m e t m eer 
dan 20 procen t. H e t Italiaanse handels
balanstekort is ook  in  m aart v erde r te rug
gelopen. H et hande lsba lans teko rt is oo k  in 
m aart v erde r teruggelopen . H et handels
balanstekort van  h e t V erenigd K oninkrijk  
w erd in  april iets g ro te r  (gevolg van  de 
staking v an  L ondense havenarbeiders). In 
D uitsland verm inderde  h e t handelsbalans
overschot sinds h e t beg in  v an  d it jaar.

Uit thans vollediger besch ikbare gegevens 
blijkt da t de vo lum edaling van  d e  invoer 
van de EG u it derd e  lan d en  al vo o r h e t eind 
van  vorig  ja a r  is begonnen . In  d e  laa ts te  
m aanden heeft ze  zich voortgezet. A an 
houdende zw akke b iim enlandse vraag  én  
verdere verm indering  v an  de  g rond
stoffenvoorraden, a lsm ede een  geringer 
energieverbruik  zijn  e r  de  voornaam ste 
oorzaken van. D e invoerp rijzen  blijven 
stijgen, zij h e t in m indere  m ate.
D e verbetering  v an  de  ru ilvoe t heeft zich in  
de laats te  m aanden  in  de  m eeste  landen  van  
de EG voortgezet. O v er h e t geheel geno
m en zijn  de  invoerp rijzen  w a t gedaald , als 
gevolg voornam elijk  v an  de  neerw aartse  
tendens van  de  grondstoffenprijzen . Sinds 
februari schijnen d ie grondstoffenprijzen  
zich te  stabiliseren.

D e tenden tië le  vertrag ing  v an  d e  stijging 
van de  g roo thande lsp rijzen  h o u d t in  de 
m eeste E G -landen aan . D e neerw aartse  
tendens v an  de w ere ldm ark tp rijzen  vo o r 
industriegrondstoffen nam  in  faa ch t af. D e 
prijsstijging verliep  bij ha lffabrikaten  a l
gem een w at langzam er. D e 'g roo thande ls- 
prijzen vo o r voedingsm iddelen  van  de 
agrarische secto r b lev en  s te rk  stijgen.

VERSCHILLEND
D e loonontw ikkeling  w as in  de lidstaten  
tam elijk verschillend. D e lon en  stijgen nog 
steeds snel, m aar in  enk e le  lidstaten  toch 
w at m inder snel dan  voo rheen . D at geldt 
vooral v o o r D uitsland, w aar h e t b ru to - 
uurloon in  de industrie  in  jan u ari 11 p ro 
cent hoger w as d an  een  ja a r  eerder. In d e 
cem ber w as h e t stijgingspercentage ech te r 
nog 14. In  N ederland  w as h e t contract- 
uurloon iii de industrie  in  m aart 16 ,2  p ro 
cent gestegen vergeleken  m e t een  ja a r  te 
rug. In decem ber w as de  stijging nog 18 
procent.
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De rechten van de planner
door; prof. dr. ir. H. J. van Beusekom

Sedert aan het begin van deze eeuw ons land in hetjbezit kwam van een woningwet, zijn 
onzeoverheden zich geleidelijk meer bewust geworden van de belangrijke taak, die zij op 
het gebied van de volkshuisvesting hebben. Deze taak is ook hierom zo belangrijk, omdat 
het gehele maatschappelijke leven, inbegrepen de volksgezondheid, de materiële levens
omstandigheden en het morele en culturele leven, nauw samenhangen met de wijze, 
waarop het volk gehuisvest is.

Welnu, dit laatste liet bij de eeuwwisseling 
nog zeer veel te wensen over. Als voor
naamste oorzaken van de allerwegen be
staande slechte woningtoestanden noemde 
de wetgever de bouw van aan de matigste 
eisen niet voldoende woningen, de onvol
doende aanbouw van goede woningen en 
de slechte toestand, waarin een deel van de 
bestaande woningvoorraad verkeerde.
Dit alles deed de behoefte ontstaan aan een 
woningwet, die in 1901 tot stand kwam. 
Deze wet is gebaseerd op decentralisatie. 
Het zijn de gemeentebesturen, die bouw
verordeningen vaststellen, maatregelen 
treffen voor de verbetering van woningen, 
onbewoonbaarverklaring uitspreken, 
maatregelen beramen voor de bouw van 

-nieuwe-woningen-of-vcror-de-verbetermg- 
van bestaande woningen. Zij nemen ook 
het initiatief voor stedebouwkundige maat
regelen. Dit alles onder toezicht van Gede
puteerde Staten.

GRONDIG
Teneinde deze maatregelen met succes te 
kunnen voorbereiden is het noodzakelijk, 
dat de hogere en lagere overheidsorganen 
zich grondig op de hoogte stellen van de 
feitelijke situatie, waarin de verschillende 
bevolkingsgroepen leven en wonen. De 
conclusie is dan veelal deze, dat de woon
omgeving zo is en dat zij zo zou moeten 
zijn. Met andere woorden: zij vinden de 
woonomgeving zoals wij die aantreffen 
niet voldoende en trachten daarom voor de 
betrokken bevolkingsgroep een andere 
woonomgeving te ontwerpen en zo moge
lijk ook te verwezenlijken. Nu is dit niet zo 
moeilijk, wanneer wij te doen hebben met 
een woongebied van oude datum, dat ern,- 
stige gebreken vertoont en ten aanzien van 
de elementaire Wooneisen tekort schiet. De 
tijd van de plaggenhutten en keten, die aan 
het begin van deze eeuw voor een veenar
beider voldoende werden geacht, die tijd is . 
dank zij de sociale ontwikkeling voorbij. Er 
zijn in de loop der jaren bepaalde normen 
gegroeid, waaraan een voor menselijk ge
bruik bestemde ruimte moet voldoen. 
Hebben wij nu te doen met een woning, die 
zelfs dat minimum - ook na het aanbrengen 
van verbeteringen - niet haalt, dan heeft de 
woningwet maar één oplossing: onbe
woonbaarverklaring en afbraak. Dit zal 
veelal ook wel de instemming van de be
woners hebben, althans wanneer hun een 
betaalbare woning wordt aangeboden en 
zij hebben leren inzien, hoe groot de 
waarde van een goede en gezonde woning 
is, met name ook met het oog op het welzijn 
en de toekomst van jonge kinderen.
Veel moeilijker wordt het, wanneer wij ge
plaatst worden voor woongebieden, waar
bij slechts sprake is van achterblijven bij de 
moderne tijd of wanneer een „planner” 
komt te staan voor een nog onbebouwd 
gebied, waarop een nieuwe woonwijk moet 
worden gesticht.

OORDEEL
De „planner” heeft dan tot taak een een 
woongebied te ontwerpen,dat zo goed mo
gelijk aan de behoeften der bewoners voh 
doet. Deze bewoners zijn er echter nog 
niet. De ,,planner” moet zich dan een oor
deel vormen over de huisvesting van ver
schillende groepen in de samenleving en op 
grond daarvan een plan ontwerpen, dat zo 
goed mogelijk aan de behoeften van deze 
groepen voldoet. In vele gevallen betekent 
dit, dat de planner een plan maakt om de 
huisvesting van deze groepen te verbete
ren. De vraag is nu, hoe ver deze plannen 
tot verbetering mogen gaan. Er is geen 
maatschappelijke vooruitgang mogelijk, 
wanneer wij geen verbeteringen zouden 
mogen voorstellen, ook dezulke, waarom 
de betrokkenen niet hebben gevraagd. Het 
komt trouwens geregeld voor, dat bepaalde 
verbeteringen worden aangebracht, die 
door de bewoners niet als verbeteringen 
worden gezien en die toch achteraf door 
hen positief gewaardeerd worden. Het 
komt echter ook voor, dat bepaalde verbe
teringen zonder morren aanvaard worden, 
terwijl later bij een onderzoek naar de 
woonwensen een stroom van kritiek los

komt over de opgedrongen nieuwe woon
vormen.
Wij moeten daarom wel degelijk rekening 
houden met de mogelijkheid dat wij de wo
ningzoekenden in hun waarde als mens 
miskennen en in onze ijver om hun woon
wijze te verbeteren in wezen aan hen iets 
misdoen.

TOENEMEND
De laatste jaren is er in ons land een toene
mende belangstelling voor de woonwensen 
en woonbehoeften van de woningzoeken
den. Planning - zegt men - vindt zijn oor
sprong in het niet aanvaarden van onze 
ïne'dèménsên,“zöats z1j 'zijnrWi]‘wiüë̂ ^̂  ' 
graag anders hebben en daarvoor maken 
wij dan een plan. In termen van de Wo
ningwet wil dit zeggen: wij streven er naar 
de omgeving, waarin de verschillende 
groepen van onze medemensen leven en 
wonen, anders en beter te maken.
Hierbij komen wij dan opnieuw bij de 
vraag: mogen wij voor onze naaste iets 
plannen, waarom hij niet heeft gevraagd? 
De Amerikaanse stedebouwkundige Ca- 
therine Bauer heeft eens gezegd: men kan 
alleen iets verlangen, wapneer men het 
kent. Zo gezien zou het een natuurlijke 
zaak zijn, waimeer woningrai en woonwij
ken worden verbeterd volgens plannen, die 
de bewoners nooit hebben gezien. De 
vraag komt daarbij echter opnieuw naar 
voren: hoe ver mogen wij bij deze planning 
gaan?

MISBRUIK?
Mogen wij in het belang van een spoedige 
opheffing van het woningtekort in een 
kleine gemeente torenflats met 12 of 15 
verdiepingen bouwen, waar de woning
zoekenden niet om hebben gevraagd? Of is 
dit misbruik maken van onze positie, die 
ons in staat stelt de grens tussen hetgeen wij 
ons nog wel of net niet mogen veroorloven, 
naar behoefte te verleggen.
Sommige planners wedden op het „nog 
net”. Zij ontwerpen plannen, die de lof 
oogsten van de gehele stedebouwkundige 
wereld, terwijl straks onder de druk van 
actiegroepen of bewonerscomité’s de plan
nen gewijzigd moeten worden (men denke 
aan de Bijlmer).

ONJUIST
De laatste twintig jaren is in ons land een 
krachtige propaganda voor de „hoog
bouw” gevoerd, waarvan gezegd werd, dat 
deze noodzakelijk was met het oog op de 
toenemende bevolkingsdichtheid en het 
ruimtegebrek. Dit argument is gebleken on
juist te zijn. Ervaren stedebouwkundige 
planners hebben vóór en na betoogd, dat 
een stadswijk met overwegend zeer hoge 
bouw - twaalf of veertien woonlagen - 
waaraan terecht de eis wordt gesteld, dat 
aan de geldende normen van bebouwings- 
dichtheid, open ruimte, verkeersveiligheid 
enz. wordt voldaan, tegenover de gebrui
kelijke lage of middelhoge bouw op het 
gebied van het grondgebruik nauwelijks 
enige besparing geeft.
Het leidt dan ook tot verbittering, wanneer 
dit inzicht tot de bewoners doordringt op 
een moment, waarop de betreffende wijk 
reeds voor een deel bebouwd is en een 
grondige herziening van het plan niet meer 
mogelijk is.
Een andere vraag is, wat er gebeurt, wan
neer de bewoners zich door de betogen van 
de planners laten overtuigen en in de ban 
van een zekere frustratie voortleven, voor 
zichzelf overtuigd, dat men een offer voor 
zijn naaste gebracht heeft door genoegen te 
nemen met een woonwijze, waarom men 
nooit gevraagd zou hebben. Eén maal ont
waakt men dan uit de droom en ziet men 
dat tot in verre geslachten de woonwijze is 
verslechterd.

GROTE BELANG
Verschillende schrijvers hebben de laatste 
jaren gewezen op het grote belang, dat bij

de planning rekening wordt gehouden met 
de wensen van de belanghebbenden (de 
consumenten).
Stedebouwkundige planning houdt in, da1 
wij de bestaande stad en de bestaande 
stadswijk niet aanvaarden, zoals zij is, maai 
iets anders zoeken, dat naar ons oordeel 
beter voldoet.
Hoe kunnen wij dat? Niet door de mening 
van de toekomstige bewoners te vragen. 
Immers die kennen wij niet; zij zijn voorlo
pig nog anoniem. Wij moeten die mening 
door wetenschappelijk onderzoek leren 
kennen. Daarvoor hebben wij tenslotte 
stedebouwkundig onderzoek gestudeerd. 
Wij moeten echter voorzichtig zijn. De ver
leiding is groot, dat wij ons niet beperken 
tot de wensen en behoeften en de vraag hoe 
wij deze leren kennen en hoe wij ze kuimen 
veranderen, maar ook dat wij gaan probe
ren de mensen zelf te veranderen. Dat mo
gen wij bepaald niet doen.
Waarom - zo zal men vragen - komt dan 
tegenwoordig bij onderzoekingen naar de 

-bevrediging,-die-de-nieuwste woningbouw-
biedt, steeds meer kritiek van de bewoners

tot uiting?
Ik geloof, dat er twee oorzaken zijn. De 
eerste is de gestegen welvaart, die de con
sumptiemogelijkheden aanmerkelijk heeft 
doen toenemen. Men kan zich de aanschaf 
van veel dingen veroorloven, die vroeger 
onbereikbaar waren. Dit leidt er als vanzelf 
toe, dat men ook hogere eisen gaat stellen 
aan de woning, waarin die consumptiegoe
deren een plaats moeten vinden.

NIET AANPRATEN
De tweede oorzaak is de iets ruimer ge
worden woningmarkt. De woningnood is 
nog niet voorbij, maar er is toch wel veel 
ruimere gelegenheid om een woning van 
hogere klasse te kopen of zelfs te huren. Dii 
heeft voor de gegadigden de mogelijkhe
den vergroot en hun bewustzijn versterkt 
dat zij zich niet door vermeend ruimtege
brek een woning behoeven te laten aanpra
ten. Of anders gezegd, men wil nog wel eer 
hoge huur betalen voor een modern eenge- 
zinshuis met tuin, maar niet voor een flat in 

■̂ dë Bijlmeïmëëri ...  ...............
Van Beusekom

Opmerkelijke 

gedachtenwisseling over 

indoctrinatie bij onderwijs

In de laatst^ vergadering van de Eerste Kamer voor het begin van de zomervakantie heeft 
een opmerkelijke gedachtenwisselin^ plaatsgevonden over het onderwerp „indoctrinatie 
bij het onderwijs”. De opmerkingen van minister Van Kemenade van onderwijs over dat 
onderwerp schokten de christen-democratische frachties KVP, ARP en CHU. De woord
voerder van deze fracties, de christelijk-historische fractievoorzitter, prof. Van Hulst, 
maakte daarvan gewag.

Het onderwerp kwam ter sprake bij de behandeling van het regeringsvoorstel over de 
verlenging van de leerplicht. Wat er over de indoctrinatie gezegd werd - het werd in eerste 
instantie aangesneden door de liberaal prof. Zoutendijk, blijkt uit de volgende passages, 
ontleend aan de Handelingen van de Eerste Kamer, het gedrukte stenografisch verslag.

De heer Zoutendijk (W D): Het Tweede- 
Kamerlid de heer Joekes heeft in schrifte
lijke vragen als zijn mening gegeven, dat de 
politieke voorkeur van een docent er niet 
toe doet als die voorkeur maar niet eenzij
dig in het onderwijs tot uiting zou komen. 
De Minister was het daarmee, tot mijn 
stomme verbazing, niet eens. Hij gaf daar
bij de nadere uitleg, dat onderwijs te maken 
heeft met houdingen en waarden en dat het 
daarom normaal, vanzelfsprekend en on
derwijskundig gezond is, als de politieke 
voorkeur ook in het onderwijs tot uiting 
komt, mits er oog en respect bestaat voor 
het feit dat er méér politieke voorkeuren 
zijn dan alleen de eigen persoonlijke voor
keur.
Dit is een uiterst merkwaardige en gevaar
lijke steUingname, ondanks de beperkende 
toevoeging. Een steUingname, die mijns in
ziens niet anders geïnterpreteerd kan wor
den dan dat de Minister het eigenlijk niet zo 
erg vindt dat er wel eens eenzijdige voor
lichting wordt gegeven. Het standpunt van 
de Minister houdt tevens in. . .
Minister Van Kemenade: Dat staat er he
lemaal niet. Er staat slechts, dat naar mijn 
oordeel politieke opvattingen van 
onderwijs-geven bepaald niet irrelevant 
zijn omdat onderwijs met waarden en hou
dingen te maken heeft enz.
De heer Zoutendijk (W D): Dat heeft u 
inderdaad gezegd, maar ik interpreteerde 
het als volgt. Blijkbaar zou ook de politieke 
voorkeur bij de selectie van docenten van --, 
belang kunnen zijn. Dit is een uiterst ge
vaarlijk standpunt.
Minister Van Kemenade: Dat staat er he
lemaal niet. Er staat, dat de politieke opvat
tingen in het onderwijs niet irrelevant zijn. 
Integendeel.
De heer Zoutendijk (W D ): Er staat, dat de 
politieke voorkeur er wèl toe doet en wat 
kan dit nu anders betekenen dan dat ie
mand dan van die politieke voorkeur blijk 
geeft in het onderwijs. Hij kan dit dan op

eenzijdige wijze doen. Ik vind dit een heel 
gevaarlijke ontwikkeling.
Minister Van Kemenade: Betekent het dan 
naar uw opvatting, dat elk bijzonder on
derwijs eenzijdig en indoctrinerend is?
De heer Zoutendijk (W D): Neen, dat be
tekent het helemaal niet. Het bijzonder on
derwijs gaat niet van een bepaalde poli
tieke overtuiging uit.
Minister Van Kemenade: Het gaat wel uit 
van een bepaalde opvatting over waarden 
en houdingen.
De heer Zoutendijk (W D): Dat is juist, 
maar het is een feit, dat ouders vrijwillig 
gekozen hebben voor dat schooltype, te: 
wijl dit bij het openbare onderwijs hek 
maal niet geldt. De ouders kiezen dan re 
vrijwillig voor de politiek-eenzijdige vco: 
lichting, die helaas op dit ogenblik vaa 
voorkomt.
Minister Van Kemenade: Maar ik heb in 
passage helemaal niet afzonderlijk over ■ 
openbaar onderwijs gesproken.
De heer Steenbergen (PvdA): De heer Zou- 
tendijk heeft de vraag gesteld, of pohti-„ke 
gezindheid een voorwaarde mag zi .u m 
benoemd te worden op een opt..,. re 
school.
Ik ben het met hem eens, dat dit nic-t .iet 
geval mag zijn. Iedere Nederlander be
hoort tot ieder openbaar ambt toeg Ja tr •. te 
kuimen worden. Dat geldt naar mij.; c, ;r- 
deel ook voor het openbaar ond' - . 7  :n 
andere zaak is, of de politieke c /c -tuif ng 
vap iemand al dan niet in het on derwijs mag 
doorldftiken. Ik meen, dat dit mag 
dóórklinken.

GEEN CRITERIUM
Minister Van Kemenade: 
opmerken, dat politieke v" 
terium kan zijn voor beno
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in het openbaar onderwijs. Ook niet, denk 
ik, in het bijzonder onderwijs, maar daar 
liggen een paar elementen wettelijk even 
anders. Wel wil ik opmerken dat politieke 
voorkeur in het onderwijs wel haast van
zelfsprekend tot uitdrukking zal en mag 
komen. Ik kan niet inzien, hoe onderwijs te 
geven is, onderwijs dat altijd met waarden 
en houdingen te maken heeft, behoudens 
over bepaalde logaritmische problemen, 
zonder dat de leraar doet blijken, expliciet 
of impliciet, van èn zijn levensbeschoüwe- 
lijke èn zijn wereldbeschouwelijke èn zijn 
politieke opvattingen. Ik meen dat goed 
onderwijs geven, zeker naarmate je meer 
onderwijs gaat geven dat meer inspeelt ook 
op andere kwaliteiten van kinderen dan 
uitsluitend abstract-intellectuele-^n meer 
inspeelt op specifieke problemen van kin
deren, niet mogelijk is zonder dat dit soort 
elementen naar voren komt. Ik meen dat 
dit goed is en dat het ook moet gebeuren, 
omdat onderwijs niet alleen overdracht is 
van technische kennis, maar mede ade
quate voorbereiding beoogt te zijn op een 
samenleving, die ons zelfstandige keuze in 
waarden en houdingen vraagt en die ook 
politieke keuzen en stellingnamen vereist. 
De leerlingen moeten in het onderwijs ook 
worden voorbereid op het feit dat politieke 
laat ik mij maar daartoe bepalen - keuzen 
moeten worden gemaakt en dat de samen
leving om- hen heen in hoge mate een pro- 
dukt is van politieke keuzen. Ik vind on
derwijs dat dit verwaarloost geen goed on
derwijs.

De heer Feij (W D): Hoe kunt u een keuze 
maken, als u maar uit één zaak kunt kie
zen? U zegt dat de pohtieke voorkeur van 
de leraren belangrijk is. Die vind ik hele
maal niet belangrijk. Men moet alle facet
ten van het maatschappelijk leven aan de 
leerlingen voorleggen. Dan kunnen zij een 
keuze doen.

Minister Van Kemenade: Ik geloof dat het 
er ook om gaat, leerlingen te laten zien dat 
keuzen gedaan moeten worden en hen te 
helpen bij het leren keuzen te doen. 
Daarom heb ik ook - de heer Zoutendijk 
wees erop - in de beantwoording van de 
vragen van de heer Joekes gezegd: Uiter
aard met oog en respect voor het feit dat er 
meer politieke voorkeuren zijn, binnen de 
grondslag en de uitgangspunten van ons 
democratisch bestel. De geachte afgevaar
digde heeft de antwoorden op de tweede 
reeks vragen echter nog niet kunnen lezen. 
Bij datgene wat ik zojuist zei is natuurlijk 
nog wel een kleine kanttekening te maken. 
Dat moet in het onderwijs gebeuren. Na
tuurlijk worden dan in het onderwijs accen
ten gelegd. Dat is duidelijk. Het is ook de 
ontstaansgrond geweest - weliswaar niet de 
politieke voorkeur, maar met name waar
den, opvattingen en houdingen - van het 
bijzonder onderwijs. Zoals men weet, 
meen ik dat dit een erg belangrijke zaak is 
die gelukkig in Nederland is uitgewerkt 
zoals ze is uitgewerkt. Ik ben dus van me
ning dat het niet aangaat te zeggen, dat de 
politieke voorkeur van leraren irrelevant is 
en er in het onderwijs volstrekt niet toe 
doet. Ik meen ook dat het niet juist is te 
zeggen, dat die in het onderwijs niet tot 
uitdrukking mag komen. Zij moet tot uit
drukking komen, met respect voor de pluri
formiteit die‘in Nederland bestaat, maar ik 
ben met de heer Zoutendijk van mening dat 
het geen criterium mag zijn voor benoe
ming, zeker niet in het openbaar onderwijs. 
Bij het bijzonder onderwijs, ligt dat enigs
zins anders. Overigens wijs ik erop - dat 
zeer wel denkbaar is dat op grondslag van 
onze onderwijswetgeving scholen ont
staan, die zich niet meer aUeen onderschei
den door levensbeschouwelijke verschei
denheid, maar zich mede onderscheiden - 
en zo ontstaan vandaag de dag in feite in 
Nederland door de keuze van ouders - door 
wat men zou kimnen noemen sociaal- 
culturele verscheidenheid. Er zijn vandaag 
de dag ouders in plaatsen in Nederland die 
scholen mede kiezen, omdat de mate 
van. . .
De heer Feij CWD): Indoctrinatie.
Minister Van Kemenade: Neen, niet indoc
trinatie. Ik wEde zeggen: omdat de wijze 
van optreden tegenover de kinderen en de 
houding van de leraren en de school hen 
meer of minder aanspreken in de opvoe
ding. Welnu, dat mag in Nederland geluk
kig.

HIER EN SOMS
De heer Zoutendijk ("WD): Ik ben blij, dat 
de minister categorisch heeft verklaard, dat 
de politieke gezindheid bij benoemingen 
bij het openbaar onderwijs geen rol mag 
spelen. Hij moet mij niet kwalijk nemen, 
dat walmeer hij antwoordt op vragen van 
de. heer Joekes, dat de politieke voorkeur 
wel relevant is, ik daaruit dan afleid, dat hij

blijkbaar van mening is, dat bij benoemin
gen dit wel een rol zou moeten spelen. Ik 
ben blij te horen, dat dit niet zijn mening is. 
Ik heb overigens niet gezegd, dat dit nu al 
zou geschieden. Dit ter geruststelling van al 
degenen, die enig bevoegd gezag verte
genwoordigen. Er is mij verweten, dat ik 
gesuggereerd zou hebben, dat die politieke 
indoctrinatie op grote schaal zou plaatsvin
den. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik 
heb gesteld, dat dit hier en daar en soms 
plaatsvindt. Dat mag toch rustig gezegd 
worden en niemand moet hieruit meer ho
ren dan er werkelijk is gezegd. Wij hebben 
toch de taak om misstanden aan de kaak te 
stellen? Wij weten immers allemaal, dat 
eenzijdige voorlichting ja zelfs regelrechte 
politieke indoctrinatie in het onderwijs 
vóórkomt. Ik heb daar tientallen brieven 
over ontvangen in de loop van de jaren en 
met mijn eigen kinderen heb ik wat dit be
treft helaas ook slechte ervaringen opge
daan.
Ik weet ook wel - en ik wil dit graag duide
lijk stellen - dat er zeer veel goede leer
krachten zijn, die niet eenzijdig maat
schappijkritisch zijn, doch verschillende 
kanten van een probleem zo objectief mo
gelijk zullen belichten. Evenals de Minister 
eerbiedig ik de vrijheid van onderwijs, 
maar er zijn grenzen. Die worden helaas 
soms tè vaak overschreden. 'Van een Minis
ter van Onderwijs en Wetenschappen ver
wacht ik dan dat hij duidelijk stelling neemt 
tegen dergelijke praktijken. Dat is bij de 
bewuste kamervragen helaas niet gebeurd.

Ook ben ik vanmorgen geschrokken toen 
de Minister stelde, dat de politieke gezind
heid wel degelijk mag doorklinken in het 
onderwijs. Toegegeven zij, dat wij allen ons 
daaraan wel eens onbewust schuldig ma
ken. Dit is echter iets heel anders. Wij die
nen in ons onderwijs zo objectief mogelijk 
te zijn, zowel wat betreft de keuze der on
derwerpen als wat betreft de wijze, waarop 
wij die behandelen. Het gaat er toch om, de 
leerlingen zodanig te vormen dat zij zelf
standig tot een eigen keuze kuimen komen 
en niet tot een opgedrongen keuze?

Geschokt
De heer Van Hulst (CHU, mede namens 
ARP en KVP). Ik mag niet verhelen - het 
verdriet mij dit te moeten zeggen -, dat 
onze fracties geschokt zijn door de wijze, 
waarop de Minister is ingegaan op het pro
bleem van de politieke keuze van de docent 
en de mogelijkheid van indoctrineren. Wij 
menen, dat de Minister datgene, wat in het 
onderwijs kan plaatsvinden en plaatsvindt, 
teveel bagatelliseert. Aangezien ik dit punt 
in eerste instantie niet aan de orde heb ge
steld, wü ik er nu niet teveel op in gaan. Ik 
wE hier echter wel een verklaring afleggen. 
Wij als christen-democratische fracties be
treuren deze uitlatingen van de Minister, 
waarop ik zoéven doelde, zeer. Wij nemen 
ons duidelijk voor om of bij de algemene 
politieke beschouwingen of bij een beleids
debat over de onderwijsbegroting op deze 
rede van de Minister terug te komen. Dan 
kunnen wij iets exacter zijn en hebben wij 
de tekst van het gesprokene voor ons. Dan 
zuEen wij graag tegenover de Minister stel
ling nemen.
In een enkel opzicht zal ik op deze kwestie 
nog even terugkomen. Ik moet zeggen, dat 
de indoctrinatie op zichzelf geen begrip 
met een eenduidige betekenis is. Het is een 
multi-interpretabel begrip. De indoctrina
tie beperkt zich stellig niet alleen tot het 
pohtieke. Zo heb ik het indertijd ook ge
zegd. Het maakt natuurlijk wel verschE, of 
scholen zijn opgericht en in stand worden 
gehouden door bepaalde groepen onder 
een eigen bestuur, waar men krachtens ar
tikel 208 van de Grondwet de vrijheid heeft 
om zijn eigen mening te brengen, of dat het 
gaat om inrichtingen van openbaar onder
wijs, waarbij dat in veel mindere mate het 
geval kan zijn.
Ik heb in onderwijsdebatten herhaaldelijk 
betoogd, dat ik steUig rüet wens, dat open
baar onderwijs „neutraal” onderwijs is. Ik 
meen, dat het openbaar onderwijs dan een 
bepaalde mate van bloedarmoede zou 
hebben, die niet is te tolereren. Daar tegen
over staat echter, dat het kind op een open
bare school veEig moet zijn. Als ik nüjn 
kinderén naar een christelijke school 
sturen en er is geen christelijke school in de 
omgeving en ik zou dan menen dat ik nüjn 
kinderen naar een openbare school moet 
sturen, dan moet ik de garantie hebben dat 
het kind op die school levensbeschouwelijk 
gezien veEig is. Dat is één van de positieve 
punten van het openbaar onderwijs. Van
daar dat ik doorlopend in deze Kamer heb 
verkondigd, dat ik een voorstander van bij
zonder onderwijs ben, maar tevens dat ik 
nooit een tegenstander van openbaar on
derwijs ben geweest.
Tot zover de gedachtenwisseling in de Eer
ste Kamer over indoctrinatie.

H. L.

Zo denk ik 
er over

Dë redactié van ,',de^edertander” belroudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten.

Geen recht voor KNIL

Onder het hoofd „Einde van een nare Ge
schiedenis” door H. Wisselink „de Neder
lander” van 4 jiEi heb ik met dankbaarheid 
kennisgenomen van de aflossing van de 
ereschiild van het Nederlandse Volk aan de 
militairen en hun geziimen, die in de oorlog 
onderdoken en in het verzet gingen. Einde
lijk recht voor hen die nog leven.
Er zijn echter nog meer nare geschiedenis
sen. Wie maakt zich in de Tweede Kamer 
nog druk over de schuld aan de militairen 
van het Koninklijk Nederlands Indische 
L^er, in casu de soldij gedurende de tijd 
van hun krijgsgevangenschap? Er is over 
deze kwestie veel geschreven en geproce
deerd. De zal daarover niet uitweiden. Maar 
recht is er niet gedaan. De houding van de 
Nederlandse Staat was in deze discrimine
rend en immoreel.

Laren (Gld.)
Hoogachtend,

M. P. Baron van der Borch van Verwolde.

ZUIVELPLAN

Er is een zuivelplan ingediend en dat zou 
veel werkgelegeheid opleveren. Daar kijkt 
een mens van op. Werkgelegenheid wElen 
we wel. Er zijn ook veel moties over inge
diend met kennelijk de strekking, dat het 
plan vooral door moet gaan.
Maar wat kan het plan eigenlijk inhouden? 
Werd de zuivel niet goed verwerkt; werken 
we teveel gecentraliseerd en teveel ge
automatiseerd met te weinig arbeidskrach
ten; gebeurt tegenwoordig onze zuivel- 
verwerking in het buitenland of gaan we 
straks ook de zuivel van een land als Duits
land verwerken? Zullen onze koeien ineens 
veel meer melk geven misschien? Helaas, 
het schijnt alleen maar automatisering van 
onze huidige fabrieken in te houden, zodat 
er met minder personeel gewerkt kan wor
den en waardoor de personeelskosten lager 
zouden worden. Dat is dan wel een beetje 
kortzichtig bekeken. Wanneer alle bedrij
ven n.1. hun personeelsbestand zouden 
halveren, dan zouden we evengoed de 
niet-werkende moeten onderhouden. De 
personeelskosten zouden dan per bedrijf 
gelijk blijven. Het is over het algemeen niet 
het streven van onze partij om te komen tot 
groot-schalige zaken. Het zou ook ver
slechtering van plezier in het werk beteke
nen. Ja natuurlijk, automatisering op zich 
geeft werk. Afbreken van goede woningen 
geeft dat ook. Nuttig voor onze totale eco
nomie is het niet.
Wanneer het zuivelplan automatisering en 
centralisatie inhoudt, met ontslag van bijv. 

duizend arbeidskrachten, dan zou het beter 
zijn om dit plan maar achterwege te laten 
en hu al duizend mensen lEet via de zuivel, 
maar via de werkeloosheidswet uit te beta
len.

Utrecht, ing. Hendrik Venema.

RECHT DOEN AAN 
ZUIDMOLUKSE VRIJHEIDSSTRIJD

Het oiEangs in de pers verschenen artikel 
onder de kop: „Van der Stoel boos op Ma- 
nusama”, gaf duidelijk weer hoe de ern
stige woorden van de Zuidmolukse leider 
bij Nederlands minister van buiterüandse 
zaken in het verkeerde keelgat is gescho
ten. Jammer dat op een dergelijke ernstige 
en vooral eerlijke waarschuwing met boos
heid werd gereageerd.
Ir. Manusama beklaagde zich in een brief 
aan Van der Stoel over de schending van 
mensenrechten in Indonesië en sprak de 
vrees uit dat vele zuidmolukkers wel eens

tot bepaalde ongewenste akties zouden 
kunnen overgaan. Als een Nederlands mi
nister meent hierop met boosheid te moe
ten reageren is dat wel het minst dat hij zou 
kunnen doen. Het is overigens een voor
tzetting van de nu al 25 jaar durende baga
tellisering van het Zuidmolukse drama 
door de Nederlandse overheid. Hetbestaan 
van de radicale jongerenbeweging is niet 
onbegrijpelijk. De Zuidmolukkers zijn 
vaak niet gehoord of werden nietbegrepen. 
Er bestaat bij de Nederlanders bitter weinig 
kennis van zaken, en dus ook nauwelijks 
enig begrip, van de Zuidmolukse zaak. Per
soonlijk meen ik dat politieke'partijen hier
o.a. als kanalen een goede dienst zouden 
kunnen verrichten. Ik meen in dit artikel 
nog eens duidelijk te moeten stellen dat de 
R.M.S. (Republiek der Zuid-Molukken) 
naar feiten en verdragen geheel en al op 
rechtmatige wijze tot stand is gekomen. 
De R.M.S. vervulde van 25 aprE 1950 tot 
midden noveber 1950 de voorwaarden die 
algemeen aangenomen worden als zijnde 
essentieel voor het bestaan van een staat. 
Verscheidene Nederlandse rechterlijke uit
spraken en een studie van de Ned. afd. van 
de In ternational Law Society kwamen una
niem tot de conclusie, dat de onafhanke
lijkheidsproclamatie van de R.M.S. destijds 
volledig rechtmatig was.
Elke mEitaire actie die Indonesië voerde of 
nog voert betekent een agressie in strijd 
met het internationaal recht.
De bezetting van de Zuidmolukse eEanden 
is niets anders dan een „occupatio bellica” 
ook vandaag nog.
Dat de Nederlandse overheid het Zuidmo
lukse probleem louter als een sociaal
maatschappelijk probleem blijft zien, en 
deze aan Van Doorn en zijn CRM toever
trouwt is ronduit struisvogel-politiek.
De Zuidmolukse zaak komt in de eerste 
plaats voor rekening van het ministerie van 
Buitenlandse zaken.
In februari 1974 liet minister Van der Stoel 
mij weten, dat de te benoemen Neder
landse delegatie die in Indonesië „de pro
blemen rond de in Nederland verblijvende 
Zuidmolukkers” zou gaan bespreken een 
ambtelijke delegatie zou gaan worden. 
Zonder de betrokken Zuidmolukkers zou 
er in Indonesië, bij een royaal bord nassie 
goring, gedebatteerd en gebagatelliseerd 
worden over een steeds maar roeriger en 
ongeduldiger wordend volkje Molukkers in 
Nederland (en in Indonesië).
Het kabinet-Den Uyl betrekt de Zuidmo
lukkers niet of nauwelijks in zijn beleid. 
Medezeggenschap e.d. zou men toch juist 
van dit kabinet verwachten. Maar nee, er 
wordt voornamelijk over de Zuidmoluk
kers gesproken en beslist.
Het is steeds duidelijker geworden dat het 
kabinet-Den Uyl er op uit is om samen met 
Indonesië plannen op te steUen, waarbij de 
Zuidmolukkers steeds mogen meewerken 
aan de uitvoering.
Tijdens het gesprek met premier Den Uyl 
heeft Ir. Manusama deze te verstaan gege
ven dat dit zeker niet de aangewezen weg 
is.
De ernstige taal die deze Molukse leider in 
zijn brief te verstaan gaf is zeker geen be
dreiging eerder een waarschuwing.
De voorstander van een geweldloos strij
den, Manusama, heeft in het geheel niet de 
bedoeling gehad onze minister Van de 
Stoel tot toorn te verwekken. Wel zeker zal 
zijn bedoeling geweest zijn nog eens een 
duidelij k appel te doen op een stuk juiste en 
gedegen politieke aanpak van deze pro
blematiek. Inmiddels is het aan het gehele 
Néderlandsevolk, dacht ik toch wel duide
lijk hoe onverantwoord het is om de zaak 
van de Molukkers te blijven afdoen met 
woorden als „hersenschim en oidiaalbare 
kaart” .
Een eerlijk zoeken naar de te bewandelen 
wegen, en dan samen mét de Zuidmolukse 
regering in baUingschap, dat is de enige weg 
die Nederland nog in kan en moet slaan om 
bloedige conflicten in een zéér nabije toe
komst te voorkomen. Maar wat meer zij, 
om recht te doen gelden!

Rotterdam L. G. Kruizinga.
(Van redaktiewege bekort.)
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CHU STAAT VOOR HET BEGINSEL
De verklaring van de Kamerkringbesturen 
van de CHU bevat enkele elementen, die 
een korte toelichting wenselijk doen zijn. 
De tekst van het communiqué geeft de ge
voelens van de aanwezigen ingetogen 
weer.

In de eerste plaats spreekt het communiqué 
terecht over volstrekte eenstemmigheid 
van de vergadering. In het communiqué 
wordt verder gezegd dat de aanwezigen 
gegriefd waren over de wijze waarop de 
principiële opstelling van de CHU, op het 
CDA-congres in een onjuist daglicht wordt 
gesteld.
Er is in diverse reakties twijfel geuit over de 
beginselvastheid van de CHU. Er is gesug
gereerd dat de CHU bij de stemming over 
de resolutie haar karakter als christelijke 
beginselpartij zou hebben verloochend.

DE RESOLUTIE
Waar gaat het om? Het betrokken gedeelte

van de resolutie is bijzonder duidelijk. Ik 
citeer de letterlijke tekst:
„Van de leden van het CDA en dus ook van 
de CDA-vertegenwoordigers wordt ge
vraagd dat zij aanvaarden dat het Evange
lie richtsnoer is voor het politiek handelen 
van het CDA en dat zij, op basis daarvan 
door program en beleid dit uitgangspunt 
(dit is het christelijk uitgangspunt) uitdra
gen”.
Dat is toch voldoende duidelijk. Natuurlijk 
staan christen-democraten voor christelijke 
beginselen. Verder is - op aandrang van de 
CHU - in de statuten van het CDA vastge
legd dat het Evangelie, daaronder te ver
staan de gehele Bijbel, de grondslag van het 
CDA vormt.
Meer heeft de Unie, overeenkomstig haar 
traditie in de lijn van Lohman, De Visser en 
Hoedemaker, nooit willen en ook nooit 
gemeend te kunnen vragen, Lohman heeft 
dit ruim zestig jaar geleden heel duidelijk 
gesteld, toen hij zei:

„Wij vragen niemand naar zijn persoon
lijke geloofsopvatting. Daarin kunnen noch 
mogen wij treden. Maar wij wenden ons als 
CHU met het Evangelie tot heel het volk”.

BEGINSELPARTIJ
De CHU is vanaf haar oprichting steeds een 
beginselvaste groepering geweest. Dat 
heeft zij in de afgelopen jaren steeds ge
toond. Zij wil en zal dat ook blijven. 
Daarom zijn wij gegriefd door de impliciete 
beschuldigingen aan het adres van de CHU. 
Ik vraag mij trouwens af waarom men op 
het eerste CDA-congres nu ineens zo’n 
zwaar accent op deze kwestie legt. De hui
dige AR-partijtop behoorde persoonlijk tot 
de ondertekenaars van de Contactraadno- 
ta. Op een Partijraad van de ARP is destijds 
een amendement waarin de gedachten wa
ren neergelegd die in grote lijnen nu door 
de ARP op het CDA-congres naar voren 
zijn gebracht, niet voldoende gesteund.

Wederom in overeenstemming met het 
standpunt van de leiding der AR.
Ook in Woudschoten is over deze kwestie 
gesproken. In dit verband verwijs ik in het 
bijzonder naar artikel 52 van de Statuten 
van het CDA. De gehele AR-delegatie, in
clusief de ARP, is hier destijds mee akkoord 
gegaan. Waarom komt men nu ineens hier 
weer op terug?
Tenslotte wil ik nog met nadruk wijzen op 
het slot van het communiqué van 30 augus
tus. De vertegenwoordigers van de CHU- ’ 
Kamerkringen hehhen nog eens nadrukke
lijk gewezen op het belang de Bijbelse op
dracht tot eenheid gestalte te geven. In mijn 
rede op het CDA-congres heb ik hier even
eens op gewezen. Die opdracht is juist nü 
voor ons christen-democraten van essen
tiële betekenis.

Dr. R. J. H. Kruisinga

CD.A. in discussie
Deze bijeenkomst is belegd om aan het be
gin van een nieuw parlementair jaar, een 
nieuw vergaderjaar met elkaar over een 
aantal huishoudelijke zaken te spreken. 
Huishoudelijke zaken die voor het functio
neren van de CHU als politieke organisatie 
noodzakelijk zijn. Ik neem aan dat u zich 
bewust bent van het feit dat voor onze or
ganisatie wij afhankelijk zijn van de be
stuurders van de kiesverenigingen, staten
kringen.

jHet is voor het bestuur onmogelijk alle 
schakels in de gaten te houden te verster
ken en te vernieuwen.
Vandaar dat wij t.a.v. het functioneren van 
de Unie in belangrijke mate van u afhanke
lijk zijn. Wij willen u graag, waar mogelijk 
terzijde staan, met ons parlementaire werk, 
met ons Uniebureau uw werkzaamheden 
krachtig steunen, de versterking van onze 
basis en de initiatieven daarvoor moeten 
van u komen.
Ik doe daartoe een dringend beroep op uw

inventiviteit, uw initiatief, uw werk. Zeg 
ons daar waar en hoe wij u kunnen helpen. 
Het komende jaar zal niet gemakkelijk 
voor ons worden ook zonder de discussie 
van afgelopen zaterdag en het verloop van 
het CDA congres zou ik u dat gezegd heb
ben. Het geldt nu nog veel meer. Het be
stuur is zich bewust van de grote verant
woordelijkheid die nu op haar rust.
Ik zal de situatie als volgt proberen te schet
sen. KVP, ARP, CHU zijn de afgelopen 
jaren intensief bezig geweest, ondanks een 
gescheiden opstelling t.o.v. het huidige ka
binet, de weg samen te vinden in het poli
tieke krachtenveld en organisatorische 
verbanden te scheppen, die voor een fede
ratief samengaan, nodig zijn. Dat dit span
ningen heeft gegeven, die dan weer in de 
CHU, dan in de KVP en dan in de ARP 
optraden is begrijpelijk en voor iedereen 
die iets van de geestelijke achtergrond van 
de partijen en de mentaliteit van de leden 
afweet niet zo verwonderlijk.

Ons bestuur is in grote mate van eenstem
migheid zijn weg gegaan. De algemene 
vergadering van februari heeft het bestuur 
gevolgd en versterkt in het beleid dat gaat 
in de richting van het CDA en tevens be
klemtoont de eigen rol die Chr. Dem. Par
tijen naar onze mening dienen te hebben. 
Wij zagen en zien het CDA als een begin
selpartij die een derde weg in de Ned. poli
tiek kan openen.
Daarom is niet een open partij voor ons 
essentieel, essentieel is voor ons en ik ben 
er mij de afgelopen week van bewust ge
worden dat dit voor ieder persoonlijk heel 
diep zit, dat wij geen lid kunnen worden 
van een federatie waarin wij ons niet kun
nen verheugen in het samengaan van gelijk 
gestemden zonder dat wij hebben uitge
maakt door welke formule ook wie zich bij 
deze „eenstemmigheid” mag en kan uit
sluiten. Mag ik het zo formuleren. De won
derbaarlijke werking van de heilige geest 
mag niet door menselijke ingrepen gecorri

geerd worden. Als de AR-partij bij nadere 
gesprekken, die wij zullen moeten voeren, 
op dit punt blijft staan dan zal ook voor de 
CHU principieel een verder samengaan 
moeilijk worden. Het blijkt dan dat datgene 
wat Lohman zei en van de AR-partij 
scheidde ook nu nog niet overwonnen is. Ik 
meen dat het onze taak is om wegen te 
zoeken die ons samen kunnen brengen. 
Mijn stellige overtuiging dat de geloof
waardigheid en behoud van de chr.'demo
cratie volledig op het spel staat dwingt mij, 
hoe zwaar het mij ook soms valt, verder te 
gaan en u te vragen ons daarin te volgen.

mr. O. W. A. baron van Verschuer.

(Bovenstaande is de inleiding van Unie 
voorzitter CHU mr. O. W. A. baron van 
Verschuer uitgesproken op de zaterdag j.1. 
te Utrecht gehouden vergadering van een 
bestuursdelegatie met vertegenwoordigers 
van kamerkringbesturen).

WAARDERING VOOR TOT

NU TOE DOOR CHU GEVOERDE BELEID

Vorige week zaterdag heeft een delegatie 
van het Uniebestuur vergaderd met verte
genwoordigingen van de dagelijkse bestu
ren van de christelijk-historische kamer
kringen. Deze vergadering, te Utrecht ge
houden, was uitgeschreven om met elkaar 
van gedachten te wisselen over belangrijke 
huishoudelijke zaken, ondermeer de cen
trale contributie-inning.

De vergadering kon, zo kort na het CDA- 
congres, uit de aard van de zaak niet ont
komen aan een bespreking van de actuele 
situatie. Na afloop van de bijeenkomst 
werd het volgende communiqué verstrekt: 

„Een delegatie van bestuur en alle ka
merkringbesturen van de CHU heeft 
overleg gevoerd over een aantal te vo
ren reeds afgesproken huishoudelijke

aangelegenheden. Tijdens deze bijeen
komst is ook uitvoerig van gedachten 
gewisseld over de na het CDA-congres 
ontstane situatie in het CDA.
Er bestond volstrekte eenstemmigheid 
over de waardering voor het door de 
CHU tot nu toe gevoerde principiële 
beleid. Unaniem waren de aanwezigen 
dan ook van mening dat de op het 
CDA-congres aanvaarde resolutie het 
principiële uitgangspunt van het CDA 
en alle daarbij betrokkenen juist om
schrijft. Met name geldt dit het volgende 
veelbesproken onderdeel van de resolu
tie: „Van de leden van het CDA, dus 
ook van de CDA-vertegenwoordigers, 
wordt gevraagd dat zij aanvaarden dat 
Evangelie het richtsnoer is voor het po
litiek handelen van het CDA en dat zij

op basis van het program en het beleid 
dit uitgangspunt uitdragen”.
Het grieft de CHU dat haar principiële 
opstelling in een onjuist daglicht wordt 
gesteld. Vanaf haar ontstaan heeft de 
CHU zich op basis van het Evangelie 
gericht tot heel het volk. De kamer- 
kringbestuurders doen éen dringend be
roep op allen die binnen de christen
democratische partijen verantwoorde
lijkheid dragen, de bijbelse opdracht tot 
eenheid gestalte te geven”.

Aldus de tekst van het communiqué, uitge
geven na afloop van de bespreking van een 
bestuursdelegatie en vertegenwoordigers 
van de kamerkringbesturen.

H. L.

Vergadering verschoven naar 
zaterdag 4 oktober
Het is noodzakelijk gebleken de vergade
ring voor donateurs van de stichting Unie
pers en abonnees van het christelijk- 
historisch weekblad de Nederlander te ver
schuiven van zaterdag 29 september naar 
zaterdag 4 oktober.
De bijeenkomst, welke bedoeld is om met 
het bestuur van de stichting Uniepers en de 
redactie van het weekblad van gedachten 
te wisselen, wordt gehouden in „Monopo- 
le” te Amersfoort, tegenover het NS- 
station. Het programma van de vergade
ring vermeldt een inleiding van dr. K. de 
Vries, voorzitter van de redactie van het 
Weekblad en een beschouwing van het 
CHU-Tweede-Kamerlid mr. W. Scholten 
(tevens lid van het Europees parlement) 
over ,,Nederland en Europa”.
Aan het begin van de bijeenkomst, tussen 
10 uur en half elf, zal er gelegenheid zijn 
voor nadere kennismaking. Alle belangstel
lenden zijn van harte welkom!

Bestuur stichting Uniepers
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KAMER LAAKT HANDELWIJZE VAN DOORN

M o t ie - V a n  d e r  M e i  a a n g e n o m e n

De Tweede Kamer heeft vorige week van 
alle zijden forse kritiek laten horen op de 
wijze waarop minister Van Doorn (CRM) te 
werk is gegaan bij de benoeming van zijn 
politieke geestverwant mr. Jurgens (PPR) 

‘ tot voorzitter van de NOS.
De Kamer aanvaardde een motie-Van der 
Mei, waarin de gevolgde procedure werd 
betreurd evenals het feit dat deze benoe
ming buiten het kabinet was omgegaan. In 
de motie wérd de minister verzocht stap
pen te onderriemen om Jurgens en de NOS 
voor 16 september a.s. - de datum waarop 
Jurgens in funktie treedt - nader tot elkaar 
te brengen.

Deze motie werd gesteund door CHU, 
KVP, ARP, W D , DS’70, Boerenpartij, 
RKPN, SGP en PSP. Opvallend was dat bij 
de stemverklaring enkele woordvoerders 
hun wrevel over de door Van Doorn ge
volgde handelwijze niet onder stoelen of 
banken staken. Zo merkte Schakel (AR) op 
dat hij tegen de formulering van de motie- 
Van der Mei diverse bezwaren had maar 
toch voorstemde omdat hij de minister niet 
de iUusie wilde geven dat de ARP dit beleid 
met haar verantwoordelijkheid wilde dek
ken. Noótenboom (D’66) zei daarentegen

veel sympathie voor de motie te hebben 
maar tegen te zullen stemmen omdat hij 
minister Van Doorn ongeschikt achtte om , 
in deze kwestie bemiddelend op te treden.

PROCEDURE
Alle sprekers bekritiseerden niet de per
soon van mr. Jurgens, maar richtten zich op 
de door de minister gevolgde procedure, 
waarbij de kandidaat van de NOS, drs. 
Vermeer - Eerste Kamerlid voor de PvdA - 
door de minister was gepasseerd. Ook 
PPR-woordvoerder De Gaay-Fortman 
wees de gevolgde procedure af maar hij 
keerde zich tevens tegen de opvatting dat 
Van Doorn hier de PPR bijzonder bevoor
recht had; en voor een partijpolitieke be- 
noetning had gekozen.
De minister beriep zich op de wens van de 
NOS tot een spoedige beslissing te komen. 
Tevens beklemtoonde hij dat de procedure 
formeel volkomen in orde was omdat de 
benoeming van een NOS-voorzitter geen 
kabinetszaak is.
Ook premier Den Uyl bleef achter Van 
Doorn staan. Zoals bekend vond. de be
noeming van Jurgens plaats tijdens afwe
zigheid van de minister-president en di

verse leden van het kabinet.
Volgens de premier was het besluit om het 
reglement van orde van de ministerraad op 
het punt van de benoemingen waarover het 
kabinet zich dient te beraden nader te be
spreken, reeds genomen voordat de be
noeming van mr. Jurgens bekend werd ge
maakt.

INSPRAAK
CHU-woordvoerder Van dër Mei stelde in 
zijn betoog voorop dat het hier gaat om de 
waarde die aan de inspraak wordt toege
kend.
De vraag is hierbij in hoeverre inspraak dé 
macht van het benoemingsrecht beperkt en 
of de betrokkenen hun recht op inspraak 
optimaal kunnen waarmaken. Beide aspec
ten zijn bij deze benoeming volstrekt niet 
uit de verf gekomen. De CHU-fraktie keurt 
het gevoerde beleid dan ook af.
Het oriiroep- en mediabeleid is aldus spre
ker in een parlementaire democratie van 
essentieel belang. Dit fnndanienteel belang 
reikt over de grenzen van één verantwoor
delijke bewindsman heeOj en wordt een 
zaak van het hele kabinet. '
De CHU-woordvoerder toonde zich ver
baasd dat premier Den Uyl deze kwestie in 
een reaktie duidelijk ondergeschikt had 
gemaakt aan zijns inziens veel belangrijker 
problemen in het sociaal-economische 
vlak. De CHU-fraktie heeft reeds voortdu
rend op deze problematiek gewezen. Voor 
de oplossing hiervan is een homogeen ka
binet nodig.

De thans gerezen moeilijkheden rond het 
beleid van minister Van Doorn bevorderen 
die homogeniteit niet. Het kabinet heeft 
zich - op zijn zachtst gezegd - ongelukkig 
getoond met de gang yan zaken.
De verscheidenheid van onze samenleving 
weerspiegelt zich, aldus Van der Meij ook 
in de omroepwereld en de bezetting van de 
belangrijke funkties hierin. Gelet op de be
zetting van deze funkties had het voor de 
handgelegen als voorzitter van de NOS een 
socialist te benoemen. Bovendien had de 
NOS hiervoor drs. Vermeer op de voor
dracht geplaatst. Spreker meende dat on
voldoende was aangetoond waarom geen 
socialist kon worden benoemd en waarom 
de minister van de voordracht was afgewe
ken.
Onbegrijpelijk noemde spreker het dat 
blijkens de brief van de minister bij de be
noeming van mr. Jurgens gehandeld heeft 
opbasis van voornemend van drs. Vermeer 
om zich terug te trekken en niet op basis 
van de zekerheid hiervan.
Tenslotte wees Van der Mei er op dat het 
dringend nodig is dat aan de huidige situa
tie, waarbij de NOS sterk teleurgesteld is en 
tot op hèdèn geen contact met mr. Jurgens 
wilde hebben, een einde komt. Op grond 
hiervan kwam spreker in tweede termijn 
met zijn motie.
De Kamer verwierp een motie-Wiegel, 
waarin de gevolgde procedure werd be
treurd en werd geconstateerd dat tegen
over drs. Vermeer niet op de juiste wijze is 
gehandeld.

H. van Spanning.

GEEN SPRAKE ACHTERSTAND CIJFERMATERIAAL CBS

Van een zeer aanzienlijke achterstand in de 
verwerking van ter beschikking komend 
cijfermateriaal door het CBS is in algémene 
zin geen sprake. Wel doen zich bij publika- 
tie van een aantal CBS-statistieken aan
zienlijke vertragingen voor, die in hoofd
zaak de buitenlandse handelsstatistieken, 
havenstatistieken en algemene industrie- 
statistieken betreffen.
Dit heeft minister Lubbers (economische 
zaken) geantwoord op schriftelijke vragen 
van het CHU-Tweede-Kamerlid drs. D. F. 
van der Mei.

Ook het afhandelen van de aanvragen van 
het bedrijfsleven voor invoervergunningen 
is tot nu toe niet vertraagd door een niet 
optimaal functioneren van de centrale 
dienst voor de in- en uitvoer, aldus de mi
nister.
Een der oorzaken van de toch opgetreden 
vertragingen is een tijdelijke onderbezet
ting van de betrokken afdelingen, die mede

samenhangt het de gedeeltelijke verplaat
sing van het CBS naar Heerlen. Zowel de 
hoofdafdeling buitenlandse handel als de 
hoofdafdeling statistieken van verkeer en 
vervoer, die onder meer de havenstatistie
ken samenstelt, behoren tot de onderdelen, 
die geheel of voor een belangrijk deel wer
den overgeplaatst.

„Een vertragingsoorzaak die met' name de 
Ijuitenlandse handelsstatistiek treft is dat 
het wegvallen van de directe waarneming 
aan de Nederlands-Belgische grens heeft 
genoopt tot een gescheiden bewerking van 
gegevens over resp. de intra-Benelux- 
handel en de overige buitenlandse handel. 
Dit maakt het noodzakelijk de bewerkings- 
fasen op elkaar af te stemmen, aangezien 
de twee categorieën gegevens in één publi- 
katie worden opgenomen”, zo antwoordde 
de minister verder.
Een andere oorzaak van vertraging bij de 
buitenlandse handelsstatistiek was volgens

hem de oliecrisis. In dit verband moest de 
publikatie van gegevens over de in- en uit
voer van olie en olieprodukten tijdelijk 
worden gestaakt, wat een ernstige ingreep 
betekende in het geïntegreerde computer
programma.

Voorts wees de minister op de groei van het 
aantal dokumenten waarin de in- en uit- 
voergegevens rechtstreeks door de onder
nemingen aan het CBS worden verstrekt, 
wat een gewijzigde aanpak van de bewer
king noodzakelijk maakt. Dit alles ver
stoorde de nauwkeurig op elkaar aanslui
tende planning van de centrale (compu- 
ter)bewerking, aldus minister Lubbers.

WEGWERKEN
Door het besluit van het CBS, vorig jaar, 
extra begrotingsmiddelen beschikbaar te 
stellen, zullen de vertragingen kunnen

worden weggewerkt.

De vertragingen bij de algemene industrie- 
statistiek, die in hoofdzaak in het stadium 
van de centrale (computer)bewerking lig
gen, zijn reeds gereduceerd tot ongeveer 
een maand, wat een aanzienlijke verbete
ring ten opzichte van de afgelopen jaren 
betekent, is het antwoord van minister 
Lubbers op de vragen van de heer Van der 
Mei.

Tenslotte zegde de minister, met het oog op 
nieiiwe en steeds'wissélendëeisen die in de 
huidige conjunctuurfase aan het apparaat 
van de centrale dienst voor de in- en uit
voer worden gesteld, toe, na te gaan in 
hoeverre deze dienst op korte termijn ver
sterking nodig hééft om vertragingen te 
voorkomen.

H. L.

PARLEMENTARIA
Tweede Kamer verwerpt E.V.
F r ik t ie  tu s s e n  W e s te r te r p  e n  V a n  M u ite n  ?
De gebeurtenissen rond de discussie over 
afschaffing van de evenredige vrachtverde
ling (e.v.) in de binnenvaart volgden elkaar 
vorige week snel op.

De Kamer verwierp met grote meerderheid 
van stemmen - alleen de ARP stemde voor - 
het voorstel van staatssecretaris Van Hul
den om de e.v. af te schaffen. Minister Wes
terterp pleegde overleg over vorming van 
een begeleidingscommissie om de proble
matiek, onder een onpartijdige voorzitter, 
opnieuw aan de orde te stellen. De blok
kade van diverse binnenwateren werd be
ëindigd.

In de jiamer trok het de aandacht dat minis
ter Westerterp tot instelling van een bege
leidingscommissie besloot, onder een neu
trale voorzitter. Staatssetretaris Van Hul- 
ten had deze gedachte, die tijdens de dis
cussie onder meer door Van Zeijl (KVP) en 
Wisselink was gedaan, namelijk afgewe
zen. Ook wilde de staatssecretaris de be
handeling van de e.v. niet opschorten han
gende dit overleg. Bovendien keerde Van 
Hulten zich tegen de suggestie een neutrale 
voorzitter aan te wijzen omdat hij het over
leg met de binnenvaart steeds gevoerd had.

ONVERANTWOORD BELEID
Wisselink achtte de houding van staatsse
cretaris Van Hulten getuigen van een 
onverantwoord beleid. Zijn houding is

merkwaardig. De staatssecretaris wil 
slechts praten over verbeteringen van het 
bestaande systeem van e.v. als dit voorstel 
verworpen wordt. Maar hij heeft zich tot nu 
toe tegen voorstellen van zeven organisa
ties om de e.v. te verbeteren verzet omdat 
hij afschaffing van dit systeem wenst.

De staatssecretaris wekt daarmee de indruk 
dat hij de lijn volgt van één organisatie die 
slechts wil praten als het huidige voorstel 
van tafel verdwijnt. Dit is de methode van 
het harde, ongenuanceerde conflict, die 
grote schade aan de economie kan berok
kenen, aldus de CHU-woordvoerder.

Spreker wees er op dat het wetsontwerp tot 
afschaffing van de e.v. - technisch een wij
ziging van de wet Goederenvervoer Bin
nenscheepvaart - reeds in 1969 is ingediend 
en dat de argumenten die toen werden aan
gevoerd hun klemmende overtuiging ver
loren hebben.

Nu we zes jaar later zijn, is, aldus spreker, 
de economische situatie grondig veran
derd, en verslechterd. Afschaffing van de 
e.v. op dit moment, betekent dat een stuk 
bescherming van de binnenvaart wegvalt 
en dat er een moordende concurrentie voor 
in de plaats komt. Dat kan nooit de bedoe
ling zijn geweest toen het onderhavige 
voorstel in 1969 werd ingediend.
Wisselink was van oordeel dat de huidige 
wet niet voldoet maar dat afschaffing de

problemen niet oplost. Er zijn structuur- 
verbeterende maatregelen nodig. Hierover 
is een rapport verschenen en de zeven or
ganisaties uit de binnenscheepvaart zijn be
reid tot constructief overleg.
Wisselink stelde dat het gesprek op die ba
sis moest worden voortgezet, waarbij te

vens de e.v. aan de orde dient te komen. Dit 
is een betere procedure dan eerst het on
derhavige wetsontwerp te laten behande
len. De CHU-fraktie kan zich niet achter dit 
voorstel in zijn huidige vorm scharen.

H. van Spaiming.

VN-PROJEa VOOR JONGEREN
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar 
start het Politiek Jongeren Kontakt (PJK) 
met het Verenigde Naties project voor jon
geren, dat de volgende aktiyiteiten omvat:

- déelneming van een jongerenvertegen
woordiger aan de algemene vergadering 
van de Verenigde Naties gedurende drie 
maanden,

- het uitbrengen van een serie van 9 VN- 
kranten op scholen en vormingscentra 
(eenmaal per 14 dagen van september tot 
en met januari),

- beschikbaar stellen aan leraren maat
schappijleer en vormingswerkers van 
methodische aanwijzingen voor het ge
bruiken van de VN-krarit en het behande
len van de thema’s in hun lessen en groe
pen,

- een scholentoernee van de jongerenver
tegenwoordiger, waarbij aan de hand van 
door de groep of klas bepaalde thema’s, 
de VN en haar rol ten aanzien van mon
diale problemen aan de orde komen.

De genoemde VN-kranten zijn gratis ver
krijgbaar bij het PJK (alleen bij grote aan
tallen wordt vergoeding van portokosten

gevraagd). De scholentoernee wordt ge
houden van 1 februari tot de paasvakantie. 
Dit jaar wordt Wim Polman als jongeren- 
yertegenwoordiger naar de Algemene Ver
gadering uitgezonden. Hij studeert sociale 
geografie aan de Vrije Universiteit en is lid 
van de Arjos. Hij zal tevens deel nemen aan 
de zevende speciale zitting van de Alge
mene Vergadering, die zal gaan over de 
nieuwe economische orde op wereldni-

Zij, die belangstelling hebben voor de krant 
of voor de scholentoernee kunnen contact 
opnemen met Kees Wiebes, medewerker 
aan het project van het PJK (telefoon 020- 
246106). Het Politiek Jongeren Kontakt is 
een landelijke instelling, waarin jongeren 
uit de politieke partijen samenwerken met 
als doel de deelneming van jongeren aan de 
politieke besluitvorming te vergroten. Dit 
wordt naar twee kanten uitgewerkt, ener
zijds door het mede van de grond brengen 
van de politieke vorming onder de wer
kende jongeren en scholieren, anderzijds 
door het werken aan verbetering van de 
mogelijkheden voor jongeren om in de po
litieke struktuur te functioneren. Binnen dit 
kader wordt ook het VN-project uitge
voerd.
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W AT IS DE BETEKENIS VAN CHRISTELIJK 

REVEIL NU door: dr. R. J. H. Kruisinga, fractievoorzitter CHU

In het kader van een nieuw réveil van de 
christen-democratie moet, dunkt me, de 
vraag gesteld worden wat de betekenis is 
van een christelijk réveil nu. Wat juist nu de 
betekenis is van de beleidslijn die Groen 
van Prinsterer en Savornin Lobman ons 
hebben meegegeven, wat juist nu namen 
als Nplens, Ariëns Schaepman Kuyper, 
Talma en Slotemaker de Bruine voor ons 
betekenen.
Als wij de situatie waarin de mannen van 
dit réveil^ Bilderdijk, Heldring, Da Costa, 
Van Dijk leefden, vergelijken met nu, dan 
zien we dunkt me, kenmerkende overeen
komsten. Het réveil in Nederland was toen,
- en het zal opk nu weer moeten zijn - een 
verzet tegen de te sterk gehumaniseerde en 
gerationaliseerde achttiende epn,w,,VKaar.-;i 
van de geest ook in de volgende eeuw Ibleef 
doorwerken.

Er zijn een drietal kentekenen van het ré:, 
veil die met name voor onze tijd van grote 
betekenis zijn.
- in de eerste plaats de evangelische allian
tie die in zijn fundament dé oecumenische 
christelijke gezindheid ademde,
- in de tweede plaats het verlangen haar 
eëh' gèrèaliseérdé christelijk-sociale actie, 
naar een actie zoals Slotemaker de Bruine 
die zuiver formuleerde m Christelijk So
ciale Studiën,
- in de derde plaats het verlangen naar ar
beid in christelijke gemeenschap, hetgeen 
betekende het werken in kleine kernen, in 
groepen die als krachtig zuurdesem in de 
maatschappij konden werken.

BEHOUDEN
Het réveil van de negentiende eeuw heeft 
in deze kenmerken nog zijn volle betekenis 
voor onze maatschappij behouden. Zij 
raakt hier aan de essentie van wat wij als 
psycho-hygiënische problematiek van de 
moderne tijd mogen aanduiden. De oecu
menische gezindheid van de christenheid is 
als ooit noodzakelijk. De christelijke so
ciale aktie krijgt met name vanuit een mon
diaal gezichtspunt een nieuw perspectief 
maar ze heeft het ook in de actualiteit van 
de welvaartsstaat. Welvaartszorg en daar
mede de zorg voor de economie van het 
land is - en dat wordt vandaag vaak verge
ten - meer dan economisme. Het is meer 
dan het opvoeren van de produktiviteit, dat 
mag en dat moet in een veel bredere kring 
worden beseft.
In het verleden is vooral de vraag naar de 
rechtvaardige verdeling en de vraag naar 
een verantwoordelijke produktie herhaal
delijk en met nadruk gesteld. De vraag en 
de beantwoording zijn daarbij sterk gericht 
geweest op de kwantitatieve facetten van

dit vraagstuk. Er is weinig aandacht ge
weest voor de kwaliteit, voor de hoedanig
heid van de welvaart. Dat zal de christen
democratie moeten onderstrepen. Naast de 
vraag haar een verantwoordelijke próduk- 
tift dient zich in het huidige stadium van 
ontwikkeling van onze welvaart daarom de 
vraag naar een verantwoordelijke con
sumptie met nadruk aan. Het verantwoor
delijk bélëid dient in nauwe relatie te staan 
tot dé ethische waardering van de behoef
ten, van de noden en van dé bevrediging 
van de behoeften.
In het rapport „Welvaart en welvaartsden- 
ken” van de Oecumenische Raad van JKer- 
ken %ördt' in dit kader gesteld:
„Men behoeft allerminst de grote winst en 
vooruitgang;op technisch wetenschappelijk 
terrein noch de kegeh daarvan te: ontken
nen en nochtans overtuigd te zijn, dat de 
sociale en internationale vrede in de eerste 
plaats afhankelijk zijn van de gerechtig
heid”.

NIEUWE AKTUALITEIT
En het Bijbelwoord, dat de mens niet alleen 
zal leven van brood, (dat is de materiële 
welvaart) krijgt juist in een ecohorhiè van 
overvloed een nieuwe en een kritische ac
tualiteit. Daarbij gaat de strijd niet tegen 
het brood of tegeii de welvaart, maar wel 
tegeiTeen ideologie, die deze tot het fun
dament van het leven maakt. Die de mate
riële welvaartsbevofdering tot hét idool 
van de samenleving maakt.
Een christen-democratisch réveil haakt 
naar arbeid en christelijke gemeenschap, 
wü werken in kernen, in christelijke groe
pen die als krachtig zuurdesem in de maat
schappij konden werken. Dit aspect mogen 
wij niet vergeten. Ook daarin heeft het ré
veil ons iets te zeggen, juist ten aanzien van 
de psychohygiënische problematiek van 
eenzaamheid, hardheid en vervreemding, 
waaronder onze huidige maatschappij ge
bukt gaat.

GEZOND
In het bijzonder heeft de christen
democratie ons in dit verband iets te zeggen 
als het verlangt naar gezonde samenle- 
vingsstructuren in de maatschappij, als het 
ook op de betekenis die het gezin als cel, als 
bron van een gezonde maatschappij moet 
hebben, als het daarnaast wijst op de pauli
nische waarheid dat de christenen elkaar 
nodig hebben, zeker in een geseculari
seerde samenleving en slechts tezamen het 
Woord kunnen brengen en tot aktie ko
men.
De heenwijzing, de indicatie naar een le
vende en Werkende Christelijke gemeente

die tal van verschijningsvormen kan heb
ben, is niet de geringste vingerwijzing, is 
niet de geringste eis van het réveil voor 
onze huidige geseculariseerde gemechani
seerde maatschappij en vooral de christe
lijke groeperingen daarbinnen in het bij
zonder. Juist waar agressie, eenzaamheid, 
hardheid, gebrek aan waardering voor de 
ander en liefdeloosheid zo kenmerkend 
zijn voor deze tijd, dat zij voor geschied
schrijvers wel eens als de meest kenmer
kende symptomen van deze tijd zouden 
worden kunnen beschouwd.

ONSCHATBARE WAARDE
Daarom is juist nu de christen-democratie 
van onschatbare waarde voor onze gehele 
samenleving. Niet enkel inzake materiële 
ook wat de immateriële vragen betreft 
heeft de christen-democratie een duidelijke 
intentie.
Ik noem slechts de principiële vredesge
zindheid en het streven naar dépolarisatie. 
Zeker ook hier heeft de christen
democratie iets te zeggen.
De christen-democraten wensen dépolari- 
sering na té streven. Dépolarisatie kan ech
ter slechts bereikt worden wanneer , de 
christen-democraten eendrachtig verder 
gaan, en waimeer ze zich geen speelbal la
ten worden van PvdA en W D . Dépolarisa
tie mag niet van één kant komen. We moe
ten goed beseffen dat èn PvdA èn W D  in 
de politiek beide niet veel tranen zullen 
laten bij het écarteren van de christen
democratie. In dit land van minderheden 
moeten minderheden elkander tolereren 
maar ook respecteren. Men dient duidelijk 
ten aanzien van alle constructieve partijen 
te zoeken naar een compromis. Het is taak 
en opdracht van de christen-democratie dat 
te bevorderen! Politieke stabiliteit en dépo
larisatie zijn met name te bereiken wanneer 
de christen-democraten tot eendracht ko
men.
Een viertal kenmerken van de cliristen- 
democratische richting naast de zoéven 
reeds genoemde zou ik vandaag nog eens 
willen onderstrepen.
1. ons fimdament in de christelijke mens

beschouwing.
2. de solidariteit.
3. principiële vredesgezindheid.
4. sociale bewogenheid.

GEZAMENLUK
We zijn op weg gegaan als KVP, als ARP en 
als CHU om gezamenlijk onze visie op de 
christen-democratie vorm te geven. Die 
weg is soms moeilijk. We dienen niet om te 
zien naar het verleden, maar we moeten
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vooruit kijken. Afwisselend zijn KVP, ARP 
en CHU als voorloper of als bijstuurder 
opgetreden.
Het heeft geen enkele zin om specifiek één 
partij verantwoordelijk te stellen voor het 
feit, dat we nog niet verder zijn op dit mo
ment. Gezamenlijk hebben we de huidige 
situatie bereikt. Gezamenlijk moeten we 
verder als KVP, ARP en CHU als CDA. 
We hebben wellicht wel eens te veel s til. 
gestaan bij de interne gedachtenwisseling 
in de drie partijen.. Dat is begrijpelijk en - 
voor een goede besluitvorming noodzake
lijk. Voorop moet voor ons staan de bete
kenis van de christen-democratie. Dit is 
niet alleen een belang van deze drie par
tijen, maar het is een landsbelang.
(Dit artikel is een deel van de inleiding, 
door dr. R. J. H. Kruisinga gehouden op het 
CDA-congres te Den Haag, op zaterdag 23 
augustus 1975).

U Baie welkom r r

Van 1 tot 22 augustus j.1. ben ik in Zuid- 
Afrika geweest. Over mijn verblijf in dit 
land, dat door een historische band met het 
onze verbonden is, wil ik graag het een en 
ander vertellen. Ik weet wel, dat er Neder
landers zijn, die vanwege de door de rege
ring van deze republiek gevoerde apar
theidspolitiek niets van Zuid-Afrika moe
ten hebben en zelfs niets van Zuid-Afrika 
willen weten. Deze houding van afkeer en 
afweer mag echter niet die van het 
Christelijk-Historiseh weekblad ,,de Ne
derlander” zijn - wat geenszins wil zeggen, 
dat de hoofdredacteur een voorstander van 
de zoëven genoemde politiek is.
Ik ben overigens niet als politicus naar 
Zuid-Afrika gegaan; mijn bezoek vond 
plaats binnen het kader van het 
Nederlands-Zuidafrikaans cultureel ver
drag. Ik ben uitgenodigd om colleges over 
de Friese cultuur te geven aan de universi-

Het christelijk-historisch Eerste- 
Kamerlid dr. K. de Vries, tevens 
voorzitter van de redactie van hel 
christelijk-historisch weekblad ,,de 
Nederlander” en directeur van de 
Fryske Akadeniy, heeft een reis van 
drie weken door Zuid-Afrika ge
maakt. In een reeks artikelen zal hij 
verslag doen van zijn reis.
Bijgaand het eerste artikel van deze 
serie ,,Drie weken in Zuid-Afrika” .

teiten van Potcliefstroom, Bloemfontein en 
Pretoria en lezingen over hetzelfde onder
werp te houden voor de afdelingen Pot- 
chePitroom, Bloemfontein en Port Eliza- 
beth van het genootschap Nederland- 
Zuid-Afrika. Bovendien ben ik in de gele
genheid gesteld, mij te oriënteren op het 
terrein van het tweetalig onderwijs in 
Zuid-Afrika (Afrikaans-Engels) in verband 
met het feit, dat de wet op het lager onder

wijs in 1974 zodanig is gewijzigd, dat het 
Fries een verplicht vak wordt op de lagere 
scholen in Friesland. Volledigheidshalve 
moet ik hieraan nog toevoegen, dat het cul
tureel verdrag op mijn verzoek zo ruim is 
geïnterpreteerd, dat ik ook inlichtingen heb 
kunnen inwinnen op militair gebied; ik ben 
in de ’ Christelijk-Historische Eerste- 
Kamerfractie o.m. belast met de behande
ling van defensie-aangelegenheden en het 
bloed van een senator, al betreft het hier 
slechts een amateur-politicus, kruipt waar 
het niet kan gaan!

Op 3 1 -juli ben ik uit Amsterdam vertrok
ken en op 1 augustus in Johannesburg aan
gekomen (per DC 10 van de K.L.M.). Na 
vijf dagen in Johannesburg, twee in Pot- 
chefstroom, vier in Bloemfontein, twee in 
Kaapstad, vier in Port Elizabeth, één dag in 
Oost-Londen en vier dagen in Pretoria te 
zijn geweest ben ik op 22 augustus naar 
Nederland teruggekeerd. Dat Zuid-Afrika 
een groot land is, blijkt wel uit het feit, dat 
de vijf -vliegreizen, die ik heb gemaakt - 
binnenlandse lijnvluchten van de Suid- 
Afrikaanse Lugdiens (S.A.L.) - samen meer 
dan vijf uren duurden.
De organisatie was vlekkeloos. Dat was 
vooral te danken aan de medewerking van 
een aantal ,,kultuurbeamptes” van het De
partement van Nasionale Opvoeding; mej.
E. M. Nel (Kaapstad), mevrouw H. du Toit 
(Pretoria) en de heren V. Kemp (Johannes
burg), A. B. du Plessis (Bloemfontein) enH.
J. van Straaten Schoernan (streekhoofd 
Oostkaapland, Port Elizabeth). De zes ho
tels, waarin ik heb gelogeerd, waren stuk 
voor stuk uitstekend. In Bloemfontein ben 
ik de gast geweest van de heer en mevrouw

Van Zinderen Bakker, die in 1947 naar 
Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, maar nog 
steeds de Nederlandse nationaliteit bezit
ten (prof. dr. E. M. van Zinderen Bakker is 
een botanicus van internationale ver
maardheid).
Ik ben overal-hartelijk ontvangen. Eén keer 
heb ik even m’n hart vastgehouden. Dat 
was bij een bezoek aan een ,,onderwijzers- 
kollege” (pedagogische academie). De rec
tor hield, toen ik aan hem werd voorge
steld, zijn handen op de rug en vroeg; 
„Bent u hier gekomen om autoritaire cri- 
tiek uit te oefenen?” Toen ik hem meedeel
de, wat het doel van mijn bezoek was, 
schoot zijn rechterarm naar vorén en zei 
hij: ,,Baie welkom!”

K. de Vries.

m n  D E R  G W S  
H e e re iw e e n
Blaas- eii
Slaginstrumentenfabriek 
Telefoon 05130-22652
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Mr. Y. Scholten over PPAC-advies:

Taak overheid en politiek: mens tot recht laten komen
„Een van de lijnen, die door h d  advies van 
de PPAC, de permanente program advies
commissie van het CDA heen loopt is, dat 
de taak van de overheid dient te zijn en de 
taak van de politiek dient te zijn om de 
mens tot zijn recht te laten komen. Deze 
gedachte is terug te vinden in vrijwel alle 
paragrafen”.’ Dit heeft mr. Y. Scholten, de 
voorzitter van de PPAC, gezegd op het 
enkele weken geleden te Den Haag gehou
den CDA-congres.
Het congres besprak het eerste jaarlijkse 
advies, dat de PPAC in de afgelopen zomer 
uitbracht en het oordeel van het CDA- 
bestuur over dat advies met de hoofdpun
ten van het beleid. Het christelijk-historisch 
weekblad „de Nederlander” besteedde 
ruime aandacht aan advies en oordeel.
Mr. Scholten merkte op, dat er natuurlijk 
gezegd wordt dat het vanzelfsprekend is als 
geprobeerd wordt de mens tot zijn recht te 
laten komen. „Maar toetsen wij onze be
slissingen wel aan dit beginsel? En komt die 
mens niet steeds meer in verdrukking? 
Heeft Christus ons niet geleerd daar tegen 
op te komen? Wij zullen dit beginsel, hoe 
voor de hand liggend het moge zijn, dan 
ook steeds weer moeten herhalen”, aldus 
mr. Scholten.
De gedachte van schaalvergroting en 
schaalverkleining naast elkaar, elkaar niet 
uitsluitende, maar, hoe moeilijk het dik
wijls ook zal zijn, hand in hand gaande 
loopt door het advies heen. Ook aan de eis 
van schaalvergroting waar nodig en schaal
verkleining waar mogelijk (en ook nodig!) 
zullen beleidsbeslissingen op verschillende 
van de besproken terreinen moeten wor
den getoetst. De PPAC is verheugd, dat het 
CDA-bestuur zich bij deze gedachte aan
sloot, zei mr. Scholten.
In de beschouwingen over de buitenlandse 
politiek werd het Midden-Oosten als cen
traal thema gekozen, èn omdat dit een bij
zonder actueel probleem is, èn omdat het 
probleem, zoals het advies zegt ,,van be
slissende betekenis is voor vrede, welvaart 
en welzijn van de volkeren” en tenslotte 
omdat het een probleem is, aan de hand 
waarvan een aantal opmerkingen gemaakt 
kunnen worden - en ook zijn gemaakt - 
over de internationale verhoudingen in 
veel wijder verband dan slechts dat van het 
Midden-Oosten. '

DRINGEND
In de paragraaf over de bestuurlijke organi-' 
satie vroeg de PPAC aandacht voor die 
regio’s die in het kader van het verwijde 
samenlevingsverband een nieuwe maat
schappelijke realiteit zijn of aan het worden 
zijn. In die realiteit zullen nieuwe taken en 
bevoegdheden van de regio’s met nieuwe 
grenzen hun basis moeten vinden. „Wij 
hebben gewezen op de dringendheid van 
de vraagstukken op dit gebied. Wij kunnen 
niét tot het jaar 2000 doorgaan met discus
siëren over de bestuurlijke reorganisatie”, 
zei mr. Scholten.
De beschouwingen over de sociaal- 
economische politiek beslaan ongeveer één 
kwart van het totale advies. "Volgens mr. 
Scholten zei het CDA-bestuur terecht dat 
de zaak van een geïntegreerd beleid t.a.v. 
inflatie, werkloosheid en normering van de 
economische ontwikkeling een zaak van 
hoge prioriteit is. „Het is zonder twijfel een 
der allereerste prioriteiten”.

De PPAC probeerde, door een aantal in
dringende béschouwingen een bijdrage te 
leveren aan het doorbreken van een aantal 
schablones. „Zij is zich er volledig van be
wust, dat met de 16 bladzijden, die zij aan 
de sociaal-economische politiek heeft ge
wijd nog niet het laatste woord is gezegd. 
Het is slechts een eerste woord. Kunnen wij 
overigens ooit laatste woorden zeggen? 
Dat ligt niet in de lijn van een denken, dat 
zijn grondslag probeert te vinden in het 
Evangelie”, aldus mr. Scholten.
De commissie heeft tot taak haar gedachten 
nader uit te werken. Maar daarvoor is een 
brede discussie nodig, ook buiten de Com
missie. Die discussie is daaroin ook zo drin
gend gewenst omdat een poging moet wor
den gedaan, zoals uit het advies blijkt, om 
tot een andere mentaliteit te komen. Dat 
kan niet lukken uitsluitend door een discus
sie binnen een commissie van 18 mensen. 
„Wij hebben getracht de ernst van de hui
dige situatie op de voorgrond te plaatsen en 
het als een centrale opgave van het CDA 
gezien om de kiezers te overtuigen van die 
ernst en een beroep op hen te doen de 
consequenties te aanvaarden”, zei 
commissie-voorzitter Scholten.

INDRINGEND
De PPAC gaf aan waarom een aantal tradi
tionele vluchtwegen zijn afgesloten. „Wij 
hebben gesteld dat een verdelingsbeleid 
door middel van voortgezette hoge inflatie 
niet rechtvaardig is. En wij hebben een aan
tal indringende vragen gesteld waarin wij 
concreet en actueel een aantal zaken aan de 
orde stellen, die voor een deel behor,pn tot 
de categorie, die de PPAC de „besmet- 
verklaarde discussies” noemt. Het zijn vra
gen, die men veelal niet meer durft te stel
len uit angst voor kritiek öf uit eigen gele
deren öf van de politieke tegenstanders. 
Wij dringen aan op het nadenken over een 
geïntegreerd beleid en zullen er zelfverder 
over nadenken”.
De PPAC gaf ook een beschouwing over de 
spanningen in een georiënteerde maat
schappelijke orde met gedachten over de 
vrijheid en verantwoordelijkheid van de 
mensen en hun maatschappelijke organisa
ties en de plaats van de overheid.
Het CDA-béstuur stelde, dat het een stand
puntbepaling over het inkomensbeleid 
mist. ,,De PPAC komt op dit punt zeker 
terug. In een bepaald stadium van de dis
cussie was er een concept-paragraaf hier
over, waaromtrent in grote lijn overeen
stemming bestond. Wij meenden tenslotte 
dat het niet juist was dit deel op te nemen, 
omdat het de commissie thans in eerste in
stantie ging om een geïntegreerd beleid en 
het het advies onevenwichtig zou maken 
indien een enkel onderdeel van een zoda
nig beleid zou worden behandeld zonder 
andere onderdelen. Hetzelfde geldt voor 
het midden- en kleinbedrijf. De Commissie 
hoopt, dat dit onderdeel van haar advies tot 
veel discussies binnen Christen-demo- 
cratische kring in het komende jaar mag 
leiden”, zei mr. Scholten.
Tenslotte hebben wij de volkshuisvesting 
en de stadsvernieuwing behandeld. Ter- 
wille van de tijd maak ik er thans slechts 
één zeer algemene opmerking over. "Volgt 
men de gedachten over de volkshuisves
ting, dan zal een ander beleid moeten wor
den gevoerd, dan thans het geval is.

Mr. Scholten maakte op het CDA-congres 
enkele aanvullende opmerkingen over de 
inleiding. ,,In de inleiding is uitdrukkelijk 
gezegd, dat het advies op de toekomst is 
gericht en niet een beoordeling is van het 
door de fracties gevoerde beleid. Het ad
vies slaat dus niet op het verleden en mag 
ook niet als zodanig worden gelezen. Als de 
commissie met nadruk stelt, dat eenheid 
van het CDA het devies en een realiteit zal 
moeten zijn bij elke volgende kabinetsfor
matie - een uitspraak, die door, het CDA- 
bestuur wordt onderschreven - dan is die 
uitspraak dus ook op de toekomst gericht. 
Zij houdt niet in een beoordeling van het 
optreden van enige partij, fractie of per
soon in het verleden”.
De PPAC is het geheel eens met het CDA- 
bestuur, dat stelde dat thans geen uitspraak 
kan worden gedaan of het CDA-al dan niet 
aan een nieuwe regering zal deelnemen. 
„Die uitspraak is ook in de verste verte niet 
gedaan door de PPAC en pok niet door 
haar gevraagd. In voorzichtige bewoordin
gen heeft de commissie het Christen
democratische denken willen confronteren 
niet de gedachte, om in een bepaalde situa
tie eens enige tijd misschien niet aan de 
regering . deel, te nem.en. Het kan in een 
bepaalde situatie het landsbelang zijn - een 
belang dat een oppositie in een democratie

ook wezenlijk dient dat dit geschiedt. 
Een tegenstelling tussen lands- en partijbe
lang mag in het advies niet worden gecon
strueerd”, aldus mr. Scholten.

EENHEID
De betreffende passages betekenen vol
gens hem, dat wij straks gereed moeten zijn 
voor die eenheid, niét alleen in statuten of 
huishoudelijke reglementen, maar ook in 
het politieke gebeuren rondom een vol
gende kabinetsformatie. „Daarheen moe
ten wij werken. En dat is hetgeen van het 
CDA wordt verwacht. Dat betekent dat wij 
elkaar moeten vinden op een politiek pro
gram op hoofdpunten. Laten wij ons en- 
laten ook diegenen, die dagelijks de poli
tiek bedrijven, zich niet vergissen. In het 
Nederlandse volk zijn er velen, die die een
heid van’het CDA verwachten, die er op 
hopen en die diep teleurgesteld zullen zijn, 
als wij niet de moed en de kracht opbrengen 
om onderlinge tegenstellingen te over
bruggen. Wij hebben thans de kans, laten 
wij hem grijpen. Eenheid van het CDA de
vies en realiteit. Dat moet het geval zijn in 
het belang van land en volk”, aldus mr.Y. 
Scholten (CHU) als voorzitter van de 
PPAC op het CDA-congres.

H.L.

KAMERLEDEN VRAGEN, 

BEWINDSUEDEN ANTWOORDEN
Minister De Gaay Fortman van binnen
landse zaken is niet ingegaan op het ver
zoek van het christelijk-historisch lid van 
de Eerste Kamer D. Rijnders om de termijn 
te verlengen voor het uitbrengen van ad
vies over het voorstel van de bewindsman 
over te gaan tot de vorming van 26 
provincies-nieuwe stijl. ,,De termijn van 
vier rhaanden is te kort voor de standpunt
bepaling over de herstructurering van het 
openbaar bestuur”, aldus de senator.
De minister is er zich van bewust dat de 
termijn van vier maanden die aan de ver- 
schUlénde adviesinstanties is gegeven een 
korte termijn is. Maar hij meent evenwel 
dat het de provinciale besturen mogelijk 
moet zijn binnen die vier maanden hun 
standpunt te bepalen. „Stelling wordt van 
de provinciale besturen een grote inspan
ning gevraagd. Gelet op de urgentie van de 
terzake te nemen beslissingen mag deze 
inspanning worden gevraagd”, aldus minis
ter De Gaay Fortman.

Ge e n  a f w ijk in g

„De ontwikkeling van de woningbouw in 
de provincie Limburg wijkt niet af van het 
beeld, dat voor Nederland als geheel 
geldt”. Dit heeft minister Gruijters van 
volkshuisvesting geantwoord op schrifte
lijke vragen van het Tweede-Kamerlid T. 
Tolman. Hij vroeg naar de oorzaak van de 
ontstellende daling van de woningbouw in 
deze provincie.

Dr. Diepenhorst legt voorzitterschap 
Lohmanstichting neer
Na een periode van bijna 20 jaar heeft dr. I.
N. Th. Diepenhorst het voorzitterschap van 
de Savornin Lohmanstichting, het weten
schappelijk buro van de CHU neergelegd.
De heer Diepenhorst heeft de Lohman
stichting leiding gegeven sinds de oprich
ting in 1955. Tijdens de periode dat hij 
staatssecretaris was van buitenlandse za
ken - van 1963-1965 - nam drs. De Pous het 
presidium waar. Daarna nam Diepenhorst 
opnieuw de voorzittershamer over.
Het bestuur van de Lohmanstichting nam 
vorige week, tijdens een sfeervol diner, in 
Amersfoort afscheid van haar voorzitter. 
Naast enkele familieleden van dr. Diepen
horst waren hierbij tevens aanwezig, de 
voorzitters van de studiecentra van K"VP en 
ARP, respectievelijk dr. G. H. "Veringa en 
mr. H. Grosheide; Unievoorzitter Van Ver- 
schuer; prof. Van Hulst, de voorzitter van 
de CHU-Eerste Kamerfraktie; (dr. Krui-

singa was verhinderd); de directrice van de 
Lohmanstichting mevrouw Sleijser en de 
administratrice, mevrouw Kuijper.

De nieuwe voorzitter van de Lohmanstich
ting, dr. E. Bleumink, maakte tijdens het 
diner bekend dat Diepenhorst was be
noemd tot erelid van de stichting.
Bleumink wees in zijn tafelrede op de vaak 
visionaire kracht die uit de rapporten van 
de Lohmanstichting bleek. Hij wees in dit 
verband op twee rapporten over de onder
wijsproblematiek en een stuk over ontwik
kelingssamenwerking.
Van Verschuer memoreerde het irenisch 
optreden dat Diepenhorst steeds heeft ge
kenmerkt. Zijn optreden doet sterk denken 
aan de man aan wie de stichting haar naara 
heeft ontleend, A. F. de Savornin Lohman.
Diepenhorst toonde zich in zijn speech 
verheugd dat hij als burgemeester; lid van

Provinciale Staten en G.S.; Kamerlid en 
staatssecretaris met alle bestuurslagen in 
zijn carrière in aanraking is gekomen. Hij 
zei dat het werk voor de Lohmanstichting 
de funktie is waar hij persoonlijk het 
meeste genoegen aan heeft beleefd. Spre
ker betreurde het dat de politiek de laatste 
jaren steeds meer het terrein lijkt te worden 
van carrièremakers. Diepenhorst toonde, 
zich principieel voorstander van harmonie 
boven het conflict. Hij heeft in zijn carrière 
steeds alles gedaan om-conflicten te ver
mijden. De polarisatie achtte hij funest.
Het bestuur nam tevens afscheid van me
vrouw M. J. Kuijper. Zij heeft vele jaren de 
administratie van de stichting verzorgd. 
Mevrouw Kuijper ziet terug op een lange 
loopbaan hij het Unieburo en „De Neder
lander”, waar zij in 1932 haar werkzaam
heden begon.

H. van Spanning.

In Nederland was er in het begin van de 
jaren zeventig een hoog produktieniveau 
van woningen. In de loop van 1973 zette 
een daling in, die eerst nu, naar het zich laat 
aanzien, in een zekere stabilisatie van de 
situatie overgaat. Wanneer de ontwikke
ling in Limburg vergeleken wordt met die 
voor Nederland als geheel, dat valt op dat 
er sprake is van een zeker tijdsverschil, al
dus minister Gruijters. Hij deelde mee, dat 
de woningmarkt in Limburg momenteel 
globaal gesproken in evenwicht verkeert.

NIET OP DE HOOGTE
Uit de antwoorden van premier Den Uyl en 
minister "Van Doorn van CRM op schrifte
lijke vragen van de CHU-Tweede- 
Kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga en drs. G. 
vanLeijenhorst over de benoeming van mr.
E. Jurgens tot voorzitter van de NOS bleek, 
dat premier Den Uyl niet van deze benoe
ming op de hoogte was. Minister , "Van 
Doorn volgde de wettelijke procedure, 
zoals die in de Omroepwet is neergelegd. 
Er is volgens minister Van Doorn geen 
sprake van een concentratie yan PPR-leden 
rond het radio- en tv-beleid, alhoewel de 
bewindsman zelf, mr. Jurgens en staatsse
cretaris Van Hulten (verantwoordelijk 
voor de PTT, die de zenders exploiteert) tot 
de PPR behoren. „Het is volstrekt duide
lijk”, aldus de bewindsman, ,,dat vele an
deren het omroepbeleid mede beïnvloeden 
en tot stand brengen. Te denken valt aan de 
regeringscommissaris voor de omroep en 
de adjunct-regeringscommissaris, de voor
zitter en de leden van de omroepraad, de 
zes overige leden van’de raad van beheer 
van, de NO,S.,.en,.het uitgebreide NOS- 
bestuur, de besturen en directies van de 
omroeporganisaties, van de Wereldom
roep, de Nozema en de ondernemingsraad 
van de NOS”.

VLIEGVEILIGHEID
Het CHU-kamerlid mr. W. Scholten heeft 
minister Vredeling van defensie schriftelijk 
gevraagd een uiteenzetting te geven over 
de nationale en internationale samenwer
king tussen militaire en burger autoriteiten 
op het stuk van de vliegveiligheid. De vra
gen werden gesteld naar aanleiding van de 
publikatie in een Duits weekblad over de 
onveiligheid van het luchtverkeer boven 
West-Duitsland en een bericht over een 
bijna-botsing tussen twee Nederlandse 
straaljagers en een Westduitse Boeing 737. 
Het kamerlid wil weten of minister Vrede
ling de huidige situatie kan inzake de vlieg
veiligheid bevredigend acht. Als dit niet zo 
is zal aangegeven moeten worden welke 
verbeteringen noodzakelijk zijn.

H.L.
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„GEEN PANIEK, GEWOON DOORGAAN”
door: Wm. C. de Kruyf, voorzitter CDA-Den Haag en voorzitter CHU-Kamerkring Den Haag

Het CDA-congres, waar met mij ongetwij
feld zeer velen naar hebben uitgezien, is 
anders verlopen dan wij ons hadden voor
gesteld. Wat een demonstratie c.q. een pre
sentatie moest worden van een gemeen
schappelijk begin (na acht jaar verkennen, 
studeren en discussiëren), werd om met de 
demissionaire staatssecretaris van onder
wijs, dr. A. Veerman te spreken (zie Trouw 
van 29 augustus jl.) een „vertoning”. Hij 
motiveert dit . met te verwijzen naar het 
armetierig verhaal van de heer Andriessen, 
dat hij zich ten aanzien van het christelijk 
karakter van het CDA vergist had èn het 
schutterig optreden van de ARP, die met 
een verdeelde leiding voor het front kwam. 
De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat 
men na de discussie in de week vooraf
gaande aan het congres moeilijk mem om 
de aan de orde zijnde problemen heen kon.

Fractieleider Aantjes verschilde van me
ning met CHU en KVP over het functione
ren van de grondslag van het CDA, met 
name voor hen, die geroepen kunnen wor
den het CDA in raden, staten en de beide 
Kamers te vertegenwoordigen. Hij heeft in 
een voortreffelijk betoog - door mijn 
collega-voorzitter van de.Kamerkring Rot
terdam een magistrale rede genoemd - uit
eengezet wat hij bedoelde. De zaal was 
doodstil en na afloop volgde een daverend 
applaus. Doch ook hier zou blijken, dat het

„Hosannah” dicht bij het „Kruisigt hem” 
ligt.
In de week na het congres kwamen de 
commentaren los, in geschrift en woord. 
Aantjes had het CDA om zeep geholpen, 
althans de totstandkoming vertraagd. Aan
tjes, de scheurmaker enz. Ook in onze kring 
was kritiek. „Aantjes haalt tweemaal in de 
week het Algemeen Dagblad”. Mag hij? 
Elseviers Magazine wijdde op 16 augustus 
jl. een uitvoerig artikel mèt drie foto’s aan 
dr. Krüisinga als de toekomstige vice- 
premier in het kabinet-Den Uyl! „Aantjes’ 
rede op het congres heeft de ARP leden
winst opgeleverd. Wij zullen er harder 
tegenaan moeten”. Misgunt men dan de 
ander zijn ledenwinst. Ook de ,CHU heeft 
toch in de afgelopen zomer een ledenwerf
actie gevoerd, zelfs via de t.v. Waar is nu de 
in onze kring zo geprezen verdraagzaam
heid gebleven. Of voelen wij ons soms per
soonlijk aangesproken door de woorden uit 
Mattheus 25? Eerder dienen wij de gang 
van zaken op het congres te betreuren dan 
er verontwaardigd over te doen. Ik kan mij 
en ik schrijf dit met schroom - niet aan de 
indruk onttrekken, dat sommigen de hou
ding van Aantjes gebruiken om zelf het 
CDA te torpederen, daarbij voorbijgaande 
aan het feit, dat de statuten door de drie 
deelnemende partijen met overgrote 
meerderheid zijn goedgekeurd èn dat in 
een groot aantal gemeenten en in tien pro

vincies in CDA-verband wordt samenge
werkt. Er zijn raads- en statenfracties geko
zen op een CDA-programma. Moet dit dan 
worden verbroken? De op het congres aan
vaarde resolutie geldt óók voor de ARP, die 
alleen gevraagd heeft om de discussie over 
de grondslag te heropenen. Laten wij ons 
hoeden voor paniek en ondoordachte be
slissingen.
ONVOORSTELBAAR
Zojuist werd ik gebeld door de secretaris 
van een CDA-samenwerkingsverband uit 
een der randgemeenten. Zijn voorzitter wil 
hangende de discussie in de ARP de activi
teiten maar op een laag pitje zetten. On
voorstelbaar. In Den Haag gaan wij ge
woon door, zo is in het plaatselijk CDA- 
bestuur besloten. Ook de samenwerking in 
het verleden tussen ARP en CHU, resulte
rend in een gémeenschappelijke 
protestants-christelijke raadsfractie, heeft 
zijn kritieke fasen gekend, met name in 
Den Haag. Elke vier jaar moest de Kamer- 
kring in een algemene ledenvergadering 
beslissen over het uitkomen met een ge
meenschappelijke lijst. En nog wel met 
tweederde van de uitgebrachte stemmen. 
Dat was eind 1965, toen de ARP in het 
kabinet-Cals zat en de CHU in de oppositie, 
een harde dobber. Ik heb toen de degen 
moeten kruisen met niemand minder dan 
het Kamerlid mr. W. Scholten, adviserend 
lid van onze Kamerkring. Hij was van oor

deel, dat samenwerking tussen ARP en 
CHU uitstekend was, doch in de gegeven 
situatie juist niet in de regeringsstad Den 
Haag. Het bestuur wilde de in 1958 begon
nen samenwerking niet verbreken, omdat 
toevallig landelijk ARP en CHU (tijdelijk) 
uit elkaar waren gegaan. In 1967 maakte 
men weer gezamenlijk deel uit van het 
kabinet-De Jong. Met slechts enkele stem
men meer dan de vereiste tweederde werd 
het bestuursvoorstel aangenomen. De heèr 
Scholten, die naderhand een fervent voor
stander is geworden van christen
democratische samenwerking, zal mij deze 
herinnering niet euvel duiden. Dankbaar 
ben ik hem nog voor zijn steun in 1974 bij 
de discussie over de samenstelling van de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen.
Ookhu gaan wij in Den Haag gewoon onze 
gang. Evenals vorig jaar wordt - op woens
dag 24 september - het vergaderseizoen 
geopend met een openbare vergadering 
van het CDA in het Ned. Congresgebouw, 
waar drie Kamerleden commentaar geven 
op Troonrede en Miljoenennota, nl. de he
ren prof. dr. W. Albeda, voorzitter ARP- 
fractie in de Eerste Kamer, prof. dr. J. W. 
van Hulst, voorzitter CHU-fractie in de 
Eerste Kamer en drs. M. J. W. M. Peijnen- 
burg, lid KVP-fractie in de Tweede Kamer. 
U bent van harte welkom.

Wm. C. de Kruyf

DE REORGANISATIE VAN

HET b in n e n l a n d s  BESTUUR (III) door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer

In dit artikel wil ik de moeilijkheden voor 
de betrokken provincies belichten.
De Minister heeft dezer dagen de vragen 
van de heer Rijnders beantwoord. De Mi
nister is het eens met vraagstéllef wat be
treft dé belangen,' die er öp het spel staan en 
de redelijke termijn om zich over de voor
ontwerpen van de wet te kunnen beraden 
om tot een afgewogen oordeel te komen.
Daarna deelt hij mee, dat hij het zou be
treuren, wanneer de provinciale besturen 
hun standpunt over de bestuurlijke reorga
nisatie zouden bepalen zonder de inzichten 
van de gemeentebesturen en andere bij de 
bestuurlijke reorganisatie betrokken in
stanties in hun overwegingen te betrekken. 
De Minister meent evenwel, dat de provin
ciale besturen na alle gedachtenwisseling, 
die in het verleden over de bestuurlijke 
reorganisatie heeft plaatsgevonden, al
thans zeker in grote lijnen op de hoogte 
kunnen zijn van de inzichten, die bij de 
gemeentebesturen en andere betrokken in
stanties bestaan.
De Minister is de mening toegedaan, dat 
daarom niet meer zo uitvoerig behoeft te 
worden overlegd om zich van de inzichten 
op de hoogte te stellen.
Hij wijst er voorts op tegelijk ook aan de 
gemeentebesturen een exemplaar van het 
concept-ontwerp te hebben toegezonden. 
Veronderstel eens, dat dit niet was ge
beurd! Dan zouden de gemeentelijke ,,kat
ten” helemaal in de gordijnen hangen.
De gemeenten mogen dus best, wanneer zij 
dat wensen, aan de provinciale besturen 
mededelen hoe zij erover denken. Wat fijn, 
dat dit mag. Het komt bij mij allemaal wat 
autoritair over. Als je het graag wilt mag je 
meedoen met de grote reorganisatiepuzzel, 
maar jullie moeten je vooral goed aan de 
spelregels houden hoor!
De Minister geeft dan toe, dat hij er zich 
van bewust is, dat de termijn van 4 maan
den, die aan de verschillende adviesinstan
ties is gegeven, een korte termijn is, maar 
hij meent toch, dat het met een beetje 
goede wil mogelijk moet zijn tot een stand
puntbepaling te komen.
Maar dan komt de aap uit de mouw. De 
Minister zegt dan verder dat een verlenging 
van de adviestermijn met enkele maanden, 
als gevolg van de komende Tweede Ka
merverkiezingen, een vertraging in de be
sluitvorming van enkele jaren zal opleve
ren, hetgeen onmogelijk kan worden aan
vaard.
Met die conclusie ben ik het niet eens. De 
chirurgische ingreep in ons hestuursbestel 
is van dien aard, dat alvorens tot deze gi
gantische operatie wordt overgegaan, alle 
voorbereidende onderzoekingen grondig 
moeten zijn gedaan.
Dit moet los staan van deze kabinetsperio

de. De koppeling, die de Minister hier 
maakt acht ik verkeerd. De Minister 
spreekt meer over de urgentie van de te 
nemen beslissingen dan over de consequen
ties ervan. De urgentie geldt slechts in een 
beperkt aantal gebieden. De consequenties 
gelden voor het hele land en voor tientallen 
jaren. Daarom moet het zwaartepunt eer
der liggen bij de gevolgen dan bij de nood
zaak van de reorganisatie.
Lakoniek voegt de Minister er dan nog aan 
toe, dat voor de begrenzing van de provin
cies nieuwe stijl een termijn van 5 maanden 
is gesteld.
Dat de provinciale besturen grote moeite 
hebben om de Minister te volgen blijkt uit 
het volgende overzicht:

Overzicht van de wijze, waarop de 
provincies de gemeenten inschakelen 
bij de voorbereiding van het advies aan 
de Minister volgens de stand van zaken 
op 14 augustus, op gesteld door.de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten. 
Deze gegevens zijn door mij bijgewerkt 
tot 28 augustus.

GRONINGEN
De provincie zal de gemeenten niet inscha
kelen; de standpunten van de gemeenten 
worden voldoende bekend geacht. Inde- 
lingskwestie in Groningen niet relevant. 
Provinciale Staten stellen advies vast op 15 
oktober.

FRIESLAND
Die provincie zal de gemeenten niet in
schakelen vooral vanwege de korte ter
mijn. Indelingskwestie speelt niet. Staten 
komen op 29 oktober bijeen.

DRENTE
Het provinciaal bestuur heeft de gemeen
ten meegedeeld, dat het vóór 15 november 
een advies zal opstellen. De gemeenten 
worden uitgenodigd om vóór 15 oktober 
hun gevoelens over het gehele concept- 
onderwerp te laten blijken.

OVERIJSSEL
Vanwege de zeer korte tijd kunnen de ge
meenten helaas niet worden ingeschakeld. 
De behandeling in Provinciale Staten ge
schiedt in twee fasen. Op 15 oktober wor
den de inhoudelijke aspecten aan de orde 
gesteld en op 3 december de territoriale 
begrenzingen.

GELDERLAND
Aan de gemeenten is een vooraankondi
ging gedaan, dat ze geraadpleegd zullen 
worden inzake de indeling. Daarbij is ge
wezen op één van de alternatieven uit de

voor de concept-struc-procedure 
tuurschets.

UTRECHT
Het provinciaal bestuur gaat een serie 
hoorzittingen organiseren, waarbij vooral 
het kaartbeeld aan de orde zal komen. Met 
de filosofie van het ontwerp heeft men 
weinig moeite.

NOORD-HOLLAND
De provincie heeft per brief om een open, 
niet-voorgestructureerde reactie van de 
gemeenten gevraagd en wel op korte ter
mijn. De antwoorden van de gemeenten 
zullen bij de opstelling van de provinciale 
reactie betrokken worden.

ZUID-HOLLAND
De provincie heeft de gemeenten en de ge
meentelijke overlegorganen per brief van 
30 juli aangekondigd medio september met 
een voorlopig standpunt te komen inzake 
het concept-ontwerp (niet alleen over de 
indeling).
B. en w. c.q. de raad, wordt gevraagd vóór 
half oktober op dat standpunt commentaar 
te leveren. Het advies van de provincie zal 
worden vastgesteld door provinciale staten 
op 20 november.
G.S. gaan er daarbij van uit dat in een later 
stadium niet alleen nog te onderzoeken on

derdelen van het ontwerpplan besproken 
kunnen worden, maar in verband daarmee 
dan ook weer de hele opzet van het wets
ontwerp.
ZEELAND
De gemeenten is gevraagd hun v isim ed e  
te delen aan het college van G.S., opdat de 
provinciale staten er bij de openbare be
handeling rekening mee kunnen houden.

NOORD-BRABANT
De provincie heeft een brief doen uitgaan 
naar gemeenten, gewesten en 40 andere 
instanties, waarin het concept-prae-advies 
wordt aangekondigd op 12 september. Een 
antwoord wordt verwacht op 10 oktober. 
Aan de Minister is geschreven, dat de pro
vincie zich niet zal kunnen houden aan de 
gestelde termijn. Het zal wel eind januari 
worden.

LIMBURG
G.S. hebben een brief met vraagpunten ge
zonden aan de gemeentebesturen. De vra
gen zijn toegespitst op specifieke Lim
burgse kwesties. De gewesten hebben een
zelfde brief ontvangen, maar hun wordt 
daarnaast ook gevraagd de mening kenbaar 
te maken over de algemene filosofie van 
het ontwerp.

H. Wisselink

Vertraging bij snelle teruggang geboortencijfer
In 1974 is voor het eerst sinds 1969 een 
vertraging opgetreden in de snelle terug
gang van het Nederlandse geboortencijfer. 
In de periode 1969-1973 liep het aantal 
levendgeborenen per 1000 personen terug 
van 19,2 in 1969 via 18,3 in 1970,17,2 in 
1971 en 16,1 in 1972 tot 14,6 in 1973. In 
1974 daalde dit cijfer slechts tot 13,8. In de 
tweede helft van 1974 waren er zelfs 
maanden met een hoger geboortencijfer 
dan in de overeenkomstige maanden van 
1973.
Deze vertraging in de geboortendaling 
kwam niet onverwacht. Uitstèl van geboor
ten speelde bij de daling, die het geboorten
cijfer sinds 1969 te zien gaf, een rol. Een 
vertraging die, volgens de door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 
1973 uitgevoerde berekeningen, juist in de 
jaren 1974-1976 zou worden ingehaald. 
Bij de geboortenaantallen in 1973 en 1974 
zijn duidelijke verschillen tussen de CBS- 
berekeningen en de werkelijkheid opge
treden. Het aantal geboorten in 1973, 
195.000, bleef achter bij het berekende

aantal van 206.000. In 1974 is het verschil 
zelfs meer dan verdubbeld (210.000 bere
kend tegen 186.000 waargenomen).
Om tot meer wetenschappelijk gefun
deerde uitspraken te komen over de demo
grafische veranderingen, welke zich nu 
vooral in het gedragspatroon van de jon
gere generaties voordoen, heeft het CBS in 
mei 1974 een speciaal onderzoek ingesteld 
naar de verschillende aspecten van de ge
zinsvorming. Met behulp van de verkregen 
resultaten kunnen in de loop van 1975 
meer gefundeerde verklaringen voor de 
meest recente ontwikkelingen in het ge- 
boortenniveau .worden ontwikkeld. Een 
eventuele bijstelling van de nationale be- 
volkingsramingen, die nu voor het jaar 
2000 op een inwonertal van resp. 16,1 mil
joen en 15,4 miljoen uitkomen, zal dan ook 
kunnen volgen. Het opstellen van de werk
hypothesen zal nog niet meevallen. Met 
name komt de vraag op, tot welke limiet de 
daling van het gemiddelde kindertal zou

vervolg op pag. 6
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JAARVERSLAG 1974-LOHMANSTICHTING
G r o e ie n d e  s a m e n w e r k in g  in  C D A -v e rb a n d

, f ) e  groeiende samenwerking in CDA- 
vetband vond zijn weerslag in de start van 
verschillende gezamenlijke
(ARP/KVP/CHU) studie- en adviescom
missies, in het organiseren van gemeen
schappelijk conferenties, het uitgeven van 
CDA-rapporten.”
Dit staat te lezen in de paragraaf j,Alge- 
meen” van het dezer dagen verschenen 
verslag over 1974 van de Jhr. Mr. A. F. de 
Savomin Lohmanstichting, het weten
schappelijk biureau van de CHU.
Het was voor de stichting voorts noodzake
lijk, het studie- en advieswerk ten behoeve 
van de CHU - mede gelet op haar bijzon
dere positie -: voort te zetten. Met name’ 
vergde net advieswerk van de , CHU- 
Kamerfractie veel tijd.
Deze tweeledige taak leidde tot overbelas
ting van het bureau. Desondanks kon aan 
het merendeel van de verzoeken worden 
voldaan.
COMMISSIEWERK
Het commissiewerk functioneerde bevre
digend. Steeds kon genoegzaam aan de 
■vraag naar deskundig advies worden vol
daan. Enkele commissies konden opnieuw 
tot leven worden gewekt o.l.v. nieuwe 
Voorzitters en/of secretarissen. Andere 
commissies zetten al naar gelang de vraag 
naar hun aktiviteit hun werkzaamheden op 
de oude voet voort. Wél had in het verslag
jaar de verdere voortgang van de samen
werking in CDA-verband tot gevolg, dat 
hier en daar slechts in gezamenlijk verband 
werd gewerkt en de eigen groep óf een 
slapend bestaan leidde óf werd benut tot 
voeding van diegenen die in een gemeen
schappelijk CDA-commissie hun standpunt 
inbrachten.
Als adviescommissie voor de fracties van 
de Eerste en Tweede Kamer fungeerden de 
Bdastingcommissie, de Defensiecommis- 
siCj de Commissie Economische Zaken, de 
Landbouwcommissie, de Commissie On
derwijs, de Commissie Wetenschap, de 
Commissie Volksgezondheid, de Commis
sie Ontwikkelingssamenwerking.

GEMEENSCHAPPELUKE ADVIEZEN
In het verslagjaar kreeg de samenwerking 
tussen de drie wetenschappelijke instituten 
van ARP, KVP en CHU, een nog verder
gaand karakter. In het najaar kwam in deze 
sektor een uitgebreid commentaar tot stand
n.a.v. de Defensienota van de regering. De 
drie fracties namen mede op basis hiervan 
hun posities in de debatten in. Eveneens in 
het najaar kwam de Nota „Gerede T’wijfel”

veivolg van pag. 5
kunnen gaan en of, mede gezien ervaringen 
in andere landen, na een daling tot een zeer 
lage waarde niet een hernieuwde stijging te 
verwachten zou zijn.

IN HET WESTEN
In 1974 groeide de bevolking vooral in het 
Westen van het land. De bevolkingsgroei 
was hier bijna twee keer zo groot als in 
1973. Het aantal inwoners steeg met 
18.300 tot 6.169.000. In het Noorden was 
de bevolkingsgroei 17.100 (17.628 in 
1973), wat het totaalaantal inwoners op
1.491.000 bracht. Voor het Oosten zijn 
deze cijfers resp., 34.900 (34.304) en 
2.628.00Ö. Voor het Zuid-Westen 3.700 
(3.499) en 327.000 en. voor het Zuiden 
36.100 (38,517) en 2.985.000. De totale 
bevolking van Nederland steeg in 1974 met
109.000 inwoners (103.397 in 1973) tot 
13.600.000.
Het blijkt, dat de toename in het Westen 
uitsluitend moet worden toegeschreven 
aan de buitenlandse immigratie. Het bin
nenlands vertrekoverschot is namelijk gro
ter dan het geboortenoverschot. Van het 
totale aantal immigranten komt echter nu 
ongeveer tweederde in het Westen terecht. 
Het verband met de toegenomen immigra
tie van rijksgenoten ligt voor de hand.
Het imiinigratiesaldo nam toe van 21.000 in 
1973 tot 33.000 in het verslagjaar. Deze 
stijging moet vooral worden toegeschreven 
aan de stijging van de immigratie uit Suri
name en de Nederlandse Antillen (17.000 
in 1974 tegen 11.000 in 1973). Uit de lan
den rond de .Middellandse Zee immigreer
den per saldo 11.000 personen, evenals in 
het voorafgaande jaar.

H. L.

tot stand, die een sterke bijdrage leverde in 
de discussie rond de economische ontwik
kelingen. Deze nota trok allerwegen sterk 
de aandacht en dient als basismateriaal 
voor verdere studies op dit térreih. Ten 
behoeve van-de meningsvorming werd 
voorts door de instituten uitgegeven de 
nota „Groen Licht 1975”, opgesteld door 
de Landbouwcommissie van de CDA- 
fracties in de Tweede Kamer.

WERKPROGRAM EN SEKTORLEIDING 
VAN DE DRIE STICHTINGEN
Het werkprogram 1973/1974 wer qua uit
voering voortgezet in het seizoen ’74/’75; 
afgeronde pröjèkfeh werdén WérVarijgéî  
door nieuwe of mondden uit in voortzet
ting door het ondernemen van deelstudies. 
In de sektorleiding van de werkzaamheden 
kwam van de zijde van de Lohmanstichting 
geen wijziging. Dr. C. Blankestijn, prof. dr.
J. W. van Hi^t, mr. C. A. Bos, drs. B. J. 
Udink, en jhr. mr. L. E. de Geer van Oude- 
gein, zetten hun arbeid als sektorvoorzit- 
ters te zamen met collega’s van de Dr. A. 
Kuyperstichting en het Centrum voor 
Staatkundige Vorming voort.
Zij beheren respectievelijk de sektor Wel
zijn, Onderwijs en Wetenschap, Int. Poli
tiek en Defensie, Economische/Sociale Po
litiek en Bestuur. Als zodanig onderhielden 
zij in het verslagjaar ook contacten met de 
eigen arbeid van de Stichting door het ken
nis nemen van de stukken die in de Loh
manstichting aan de orde kwamen.

CONTACTBDEENKOMSTEN
In augustus vond een zgn. stafconferentie 
plaats in het Eykmanhuis te Doom. Direk- 
teuren en medewerkers van de drie institu
ten vergaderden daar twee dagen over de 
inhoud van een nota, die bedoeld was ter 
nadere uitwerking van de Nota van de Con- 
tactraad en waarin een breder profiel van 
de christen-democratische politiek werd 
geschetst. Bedoelde nota zou in 1974 nog 
uitkomen, doch gezien de veelomvattend
heid van het geheel moest dit 1975 worden. 
In september werd wederom op Oud- 
Wassenaar een grote bijeenkomst belegd 
van voorzitters en dirékteuren van de Insti
tuten, alle medewerkers, de vijftien sektor- 
voorzitters uit de drie stichtingen, met als 
gasten de voorzitter van het CDA-bestuur, 
de voorzitters der drie partijen en de frac
tievoorzitters uit de Eerste en Tweede Ka
mer. Hierin werd verder gewerkt aan de 
inhoud van bovengenoemde nota. In het 
najaar kwamen de besturen van de Dr. A. 
Kuyperstichting, het Centrum voor Staat
kundige Vorming en de Jhr. Mr. A. F. de 
Savomin Lohmanstichting gezamenlijk 
bijeen tot vaststelling van de voortzetting 
van het gezamenlijk werkprogramma en 
ter realisering van de inbreng hunnerzijds 
in de voorgenomen publikatie.
Eenmaal in het verslagjaar vond een geza
menlijke bijeenkomst plaats van het be
stuur van de Stichting met de Tweede Ka
merfractie.-Hierin werd voornamelijk ge
sproken over vormgeving en inhoud van de 
fractieadvisering.
In het najaar vond ook de traditionele bij
eenkomst plaats van het Lohmanbestuur, 
de fractieleden en de bestuursleden van de 
commissies en werkgroepen uit de Stich
ting. Op deze bijeenkomst werden zowel 
de nota „Gerede Twijfel” als het „Com
mentaar Defensienota” toegelicht door 
deskundigen uit de Lohmanstichting, die 
aan de totstandkoming ervan hadden mee
gewerkt en werd over de inhoud gediscus
sieerd. Wenselijkheden en mogelijkheden 
voor een goede voortzetting van het com
missiewerk werden ingebracht en aan het 
bestuur ter uitwerking aanbevolen.

WfERKZAAMHEDEN VOOR ANDERE 
ORGANEN
De dienstverlening van de stichting t.o.v. 
Unie-organen, kaders en afzonderlijke om 
informatie verzoekende personen of instel
lingen, vond in 1974 voortgang. In het na
jaar Icwam een uitgebreid dokumentatiere- 
gister tot stand waarin zijn opgenomen alle 
publikaties en artikelen die zijn verscheen 
sedert het begin van de werkzaamheden 
van de Stichting (1955), zodat daarvoor 
betere en snellere reactie op verzoeken tot 
stand kan komen. Op verzoek van de Unie
raad werd een advies met betrekking tot de 
Derde Nota Ruimtelijke Ordening opge
steld door een speciaal daarvoor ingestelde 
commissie. Ook de beantwoording van 
vragen m.b.t. de scholingscursussen voor. 
politieke vorming voor vrouwen vond

Mr. Alexander Frederik de Savomin Lohman

voorgang in samenwerking met de 
coUega-instituten. Het CDA-bestuur vroeg 
aan de instituten gèzamenlijk het secretari
aat op zich te willen nemen van de in 1974 
opgerichte Permanente Program Advies 
Commissie. De drie direkteuren hebben dit 
secretariaat op zich genomen en de werk
zaamheden van dit nieiiwe coUege in 1974 
als zodanig begeleid. Aan het einde van het 
verslagjaar begoïmen de eerste CDA- 
congressen tot stand te komen. Georgani
seerd door de partij-organen werd van de 
instituten om medewerking en inhoude
lijke begeleiding gevraagd. Als eerste 
lóvam het onderwerp „Volksgezondheid” 
aan de orde.

CONFERENTIES
Behalve medewerking aan zgn. CDA- 
congressen organiseerden de instituten zelf 
in het najaar een congres gewijd aan de 
problematiek beschreven in de nota Ge
rede Twijfel. De resultaten van deze confe
rentie zijn in verslagvorm toegevoegd aan 
de dokumentatie voor volgende congres
sen in deze sektor, terwijl zij tevens stof 
bieden voor de verdere voortgang van het 
studie- en advieswerk op economisch en 
sociaal gebied. Medewerldmg in het verslag
jaar werd door de instituten ook gegeven 
aan het congres „Dynamische Stad”, geor
ganiseerd door de partijverbanden van 
ARP, KVP en CHU in de vier grote steden. 
Het verslag van dit congres en de inleidin
gen worden in 1975 als brochure uitgege
ven.

SAMENWERKINGSORGANEN
Het in 1973 ingestelde Voorzitters- 
Direkteurenoverleg van de drie instituten 
kwam in 1974 regelmatig (meestal eens in 
de zes weken) bijeen. In de door het over
lijden van de voorzitter van de Dr. A. Kuy
perstichting, de heer J. Smallenbroek, ont
stane vakature werd voorzien door het be
noemen van mr. J. Grosheide.
Het Voorzitters-Direkteurenoverleg coör
dineerde in het verslagjaar het totaal van de 
gezamenlijke werkzaamheden en fun
geerde als schakel met de drie afzonderlijke 
béstureh. Daarnaast kwaniTn Di-
rekteurenoverleg eenmaal per veertien da
gen bijeen. In het verslagjaar bleek het 
meermalen nodig deze frequentie - gezien 
het intensiever samenwerken - op te voe
ren.
Het Sektoroverleg, bestaande per sektor 
van beleid uit de drie sektorvoorzitters en 
de drie betrokken stafmedewerkers van de 
respectievelijke instituten kwani in 1974 
als regel tweemaandelijks bijeen.
In al deze bijeenkomsten werd behalve 
door de betrokken sektorvoorzitters uit de 
Lohmanstichting eveneens door mevrou’w
E. Sleijser-Tegelaar geparticipeerd. De 
Commissie Publiciteit beraadde zich iiï 
1974 over de vormgeving en uitgave van 
de publicaties. Het overleg hierin resul
teerde in het vaststellen van een 
standaardvormgeving en layout, die zoveel 
mogelijk in dezelfde vorm zal worden ge
hanteerd bij die publicaties die zich qua 
inhoud voor verzorgd drukwerk lenen.

POLITIEK OVERZICHT
Dit dokumentatieblad mocht zich als uit

gave van de drie instituten in een gezonde 
belangstelling verheugen. Het lezerstal 
blééf stabiel en kreeg zelfs een lichte uit
breiding, waardoor het blad nagenoeg zon
der verlies kon draaien. Belangeloze me
dewerking van vele redacteuren,- veelal 
staf- en andere medewerkers uit de kritig 
der instituten, droeg hiertoe in niet geringe 
mate bij. Van de zijde van de Stichting Bur
gerschapskunde werd sterke belangstelling 
voor het blad getoond, t.b.v. hun cursisten. 
Deze belangstelling resulteerde in het ver
slagjaar nog niet in een aanbod dat voor 
realisering in aanmerking kwam.
CH-TUDSCHRIFT
In 1974 kwam het CH-Tijdschrift met zes 
nummers uit, twee ervan samengevoegd 
tot één dubbelnummer. Deze tweemaande
lijkse uitgave bleef op hetzelfde verant
woordelijke niveau staan, dat het bestuur 
ervan verlangde. Aktueel kon in hét mei
nummer op de statenverkiezingen worden 
gereageerd, terwijl ook het spéciale num
mer, uitgegeven ter herinnering aaii het in 
1974 overleden Eerste Kamerlid, Dr. J. W. 
Beerekamp, van diverse zijden veel waar
dering genoot.
Het abonneebestand bleef in 1974 op tien 
gulden gehandhaafd, de miniumdonatie 
voor de Stichting - met inbegrip van een 
gratis abonnement - op twintig gidden. De 
redactiesamenstelling bleef ongewijzigd. 
Hierin hadden zitting: dr. E. Bleumink, mr. 
Sj. H. Scheenstra, drs. B. Woelderink en 
ï x .  H. van Spanning, waarvan de laatste 
tevens de eindredactie verzorgt.

BESTUUR
Het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de Savor- 
nin Lohmanstichting kwam in het verleden 
verslagjaar, 1974, zesmaal in vergadering 
bijeen.
De samenstelling van het bestuur was ul
timo 1974: dr. I. N. Th. Diepenhorst, Epe, 
voorzitter; mr. F. J. H. Schneiders, Almelo, 
vice-voorzitter; drs. C. Dekker, Hattem, 
sekretaris; me'vrouw mr. L. G. Baud, Breu- 
kelen, penningmeester (vertegenwoordig
ster Centrale van CH--vrouwen); dr. C. 
Blankestijn, Den Haag, bestuurslid; dr. E. 
Bleumink, Paterswolde; bestuurslid; drs. L.
J. van Malenstein, Alphen aan den Rijn, 
bestuurslid; mevrouw H. van Riet- 
Augsburger, Rotterdam, bestuurslid (ver
tegenwoordigster Bestuur CHU); mr. Sj. H. 
Scheenstra, Asperen, bestuurslid; dr. E. 
Schroten, Doorn, bestuurslid; drs. H. van 
Spanning, Den Haag, bestuurslid; mr. H. K.
J. Beernink, Rijswijk, adviserend bestuurs
lid; drs. J. W. de Pous, Den Haag, advise
rend bestuurslid; mr. C. van Veen, Wasse
naar, adviserend bestuurslid.

BUREAU EN FINANCIËN 
De bezetting van het bureau bleef op ge
lijke hoogte in 1974. Aan mevrouw E. 
Sleijser-Tegelaar werd in de loop van het 
jaar door het bestuur het recht toegekend 
de titel van direkteur te gebruiken. De 
Rijkssubsidieregeling voor wetenschappe
lijke bureaus van politieke partijen vond in 
het verslagjaar op dezelfde voet voortgang. 
Ook voor 1974 zal de maximale rijkssubsi
die door onvoldoende eigen inkomsten niet 
worden toegekend. De aanstelling van een 
(part-time) wetenschappelijke medewer
ker moest wederom worden uitgesteld.
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EUROPESE VEILIGHEID - VERDEELD ADVIES
(van een correspondent)

De Adviescommissie inzake Vraagstukken 
van Ontwapening en Internationale Veilig
heid en Vrede is niet tot overeenstemming 
kunnen komen bij het samenstellen van een 
rapport voor de Nederlandse regering over 
de Europese veiligheid. Aan de adviesaan
vrage hebben een aantal leden van de 
commissie een verschillende interpretatie 
en uitwerking gegeven. In verband daar
mee maar ook op grond van verschillen in 
opvatting over veiligheidsaspecten en de 
gewenste maatregelen op politiek en mili
tair terrein, zijn twee rapporten gemaakt.
Op 21 januari 1974 vroeg de regering ad
vies „over de vormgeving van het externe 
beleid en meer in het bijzonder het veilig
heidsbeleid dat een civiel Europa in de toe
komst zal moeten en kunnen gaan voeren”. 
Het rapport „Het veiligheidsbeleid van een 
civiel Europa” is op die aanvrage afge
stemd. Het wordt onderschreven door een 
minderheid van de commissie, namelijk de 
leden mr. C. A. Bos, oud-Tweede-Kamerlid 
voor de CHU, brigade-generaal b.d. A. E. 
van Dishoeck, vice-admiraal b.d. A. van Es, 
mr. J. L. Heldring, H. J. Neuman en drs. J. J.
M. Penders.
Later is een toelichting gegeven op de ad
viesaanvrage uit januari. Op 20 maart 1974 
werd de commissie verzocht,,een beleids- 
conceptie te ontwikkelen met betrekking 
tot de vraag, welke consequenties voor de 
vorming van een Europese Unie voort
vloeien uit de Europese en mondiale veilig
heid” . Het rapport daarover wordt onder
schreven door de leden prof. dr. P. R. 
Baehr, dr. P. Boskma, mr. Ph. P. Eyerts, 
prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen SJ, drs. J. H. 
Leurdijk, mevrouw A. H. Richters- 
Wolvius, prof. dr. B. V. A. Röling (voorzit
ter) en prof. mr. P. Tennissen. Sommige 
leden die dit rapport onderschrijven, heb
ben op enkele punten een afwijkende me
ning geuit. De leden prof. dr. jhr. A. M. 
Alting von Geusau en mr. F. Kalshoven 
hebben zich van een standpuntbepaling 
onthouden.

HET MINDERHEIDSRAPPORT
Het advies dat de regering verwacht, aldus 
de minderheid van de cdmmissie, betreft in 
de eerste plaats de rol die een verenigd 
Europa in de wereld zal moeten en kunnen 
spelen. De ondertekenaars zijn ervan uit
gegaan dat het verenigd Europa voldoende 
innerlijke samenhang vertoont om overtui
gend een extern beleid te kunnen voeren.
„Het ligt voor de hand, dat een verenigd 
West-Europa zijn invloed in de wereld. 
voelbaar zal willen maken... Een isolatio- 
nistisché opstelling zou alleen al daarom 
onwaarschijnlijk zijn, omdat West-Ëuropa 
economisch in veel grotere mate afhanke
lijk is van de rest van de wereld dan bij
voorbeeld de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie. Een verenigd West-Europa 
zal volop aanleiding hebben zich te interes
seren voor de rest van de wereld; het zal op 
zijn minst moeten proberen te voorkomen 
dat zich aldaar ontwikkelingen voordoen 
die voor de welvaart en het welzijn van zijn 
bevolking ongunstig zijn. Als er delen van 
de wereld zijn - en die zijn er - waarvan een 
Verenigd West-Europa voor zijn welvaart 
en welzijn afhankelijk is, dan rijst de vraag 
op welke wijze het zijn invloed op de ont
wikkelingen aldaar kan doen gelden. Dat 
kan allereerst gebeuren indien die andere 
delen van de wereld omgekeerd in zekere 
mate afhankelijk worden van West- 
Europa.”
De samenstellers van het rapport zeggen: 
„Wil een verenigd West-Europa zijn in
vloed in de wereld doen gelden, dan zal het 
er dus niet alleen voor moeten zorgen dat 
de economische bonus die het aan de res
pectering van zijn belangen verbindt even 
aantrekkelijk of zelfs aantrekkelijker is dan 
die van andere mogendheden... in de schaal 
kunnen werpen.”
„In Europa, en met name in Oost-Europa, 
zullen de eigenschappen waardoor h et,,ci
viele Europa” zich kenmerkt, directe in
vloed hebben.” De ondertekenaars van het 
minderheidsrapport menen, dat de combi
natie van vrijheid, sociale rechtvaardigheid 
en welvaart, zoals men die thans in West- 
Europa ziet, tot de spanning in ons wereld
deel bijdraagt ook zonder dat ze opzettelijk 
gebruikt wordt als instrument van een be
wust en doelgericht Westeuropees beleid 
ten opzichte van Oost-Europa. Voor het 
optreden van spanning is het al voldoende 
indien'de andere partij, i.c. de Sovjet-Unie, 
terecht of ten onrechte constateert dat er 
van het westen een duidelijke verleiding 
uitgaat. Het is niet nodig dat beide partijen 
gespannen zijn; reeds de gespannenheid 
van één van hen leidt ertoe dat spanning 
ontstaat of wordt vergroot.”

BELEIDSCONCLUSIES
Waar onder de nieuwe conceptie van een 
Europese Unie(het civiele Europa) de 
spanningen in dit werelddeel tijdelijk kun- “ 
nen oplopen, stelt de minderheidsgroep, 
zal het minimum aan militaire afschrikking 
dat West-Europa nodig heeft, zeker niet 
lager liggen dan nu. „Tevens is in het oplo
pen van de spanningen een reden temeer 
gelegen om de veiligheidsrelatie met de , 
Verenigde Staten voor de voorzienbare 
toekomst in stand te houden en te cultive
ren. Nederland heeft geen belang bij strate
gische concepties die voor de Verenigde 
Staten als supermogendheid onaanvaard
baar zijn...”
,iEen algehele denuclearisatie van West- en 
Oostëuropese landen zou overweging ver- 
diphén indien ze betrekking heeft op de 
kernwapens voor tactisch gebruik en indien 
ze ingaat nadat tussen Oost en West over
eenstemming is bereikt over de conventio- 
hèlé krachtsvèfhoudihgén in geheel Euro
pa.” Het afgeven van een „no first use” 
verklaring (een verklaring niet als eerste tot 
gebruik over te gaan) komt de minderheid 
van de commissie-Röling niet raadzaam 
voor.
Deze leden willen de scheiding („brand
gang”) tussen conventionele wapens én 
kernwapens niet verloren laten gaan. Zij 
bepleiten ook een versterking van het 
deelnemen aan de thans binnen de NATO 
bestaande formaties.

HET MEERDERHEIDSRAPPORT
Een Europese Unie bestaande uit negen lid
staten van de Europese Gemeenschap insti
tutionaliseert niet alleen een gemeen
schappelijkheid op economisch gebied, 
maar werkt tevens door op het politieke 
vlak. „Een en ander zou ongetwijfeld ook 
leiden tot gemeenschappelijkheid op het 
militaire vlak, hetgeen zou impliceren dat 
in Europa aanwezige Engelse en Franse 
kernwapens het karakter zouden krijgen 
van een Westeuropese kernmacht,” aldus 
de meerderheid van de commissie-Röling 
in haar rapport.
Zij stelt dat de keuze voor de bewapening 
van de politieke eenheid van West-Éuropa 
kan leiden tot vier varianten:
1. een Europese supermacht, die, zich kan 

laten gelden temidden van de andere 
supermachten;

2. de optimale nucleaire afschrikking 
waarin de Europese kernmacht hef stra
tegisch potentieel van de Sovjet-Unie 
zodanig bedreigt dat de Amerikaans- 
Russische pariteit daardoor substantieel 
uit haar evenwicht kan worden ge
bracht;

3. een Europese bewapening op grondslag 
van defensieve afschrikking;

4. een bewapening die veiligheid méér 
zoekt in een garantiesysteem.

Het rapport wijst een streven naar een 
Westeuropese kernmacht vierkant af. „Het 
zou de voortzetting zijn van Europese tra
dities in een tijdperk dat een andere hou
ding noodzakelijk maakt.”
Het onder 4 genoemde stelsel acht de 
commissie op dit ogenblik onaantrekkelijk. 
„West-Europa zou volledig de speelbal 
worden van de luimen van de twee super
machten.”
Van de onder 2 genoemde „optimale nu
cleaire afschrikking” vreest de commissie 
dat het zal gaan ovér een nucleaire macht 
die de spanningen juist zou opvoeren plus 
de bewapening van de tegenstander.
In de situatie van mogelijkheid nummer 3 
is, aldus de commissie, „zeer wel een terri
toriale onschendbaarheid en onafhanke
lijkheid te verwezenlijken.” Letterlijk stelt 
het rapport: „De Westeuropese bewape
ning, uitgaande van een NATO-strategie 
van defensie afschrikking is hier voorlopig 
gedacht in het kader van een Atlantische 
alliantie, de NATO. Het depolariserende 
karakter van de conceptie en de afbouw 
van de bewapeningsovermacht die er een 
onderdeel van is, kuimen er te zijner tijd 
toe leiden dat de beide militaire allianties, 
NATO en Warschau Pact, opgeheven kun
nen worden en kunnen plaats maken voor 
een onderhandeld systeem van politieke 
betrekkingen in heel Europa, een Europees 
veiligheidssysteem dat de onafhankelijk
heid van de afzonderlijke staten in een bre
der kader garandeert. Al kan men zich een 
veilig en onafhankelijk West-Europa in
denken dat minder nauw met de VS en 
Canada zou zijn verbonden, zulk een 
West-Europa, los van de NATO, zou 
hoogstwaarschijnlijk gaan steunen op een 
eigen kernmacht. De kansen zouden daar
bij lang niet denkbeeldig zijn, dat die kern
macht zou uitgroeien tot een Europese 
kernmacht.”
„Wanneer gevraagd wordt naar de conse

quenties van het veiligheidsprobleem voor 
de vorming van een Europese Unie, dan 
hangt dus het antwoord op die vraag af van 
de vraag welke functie men toekent aan de 
Europese bewapening. Indien moet wor
den aangenomen dat een Europese Unie 
onherroepelijk zou leiden tot een super
macht Europa, dan kan men beter niet 
meewerken aan het ontstaan van zo’n Eu
ropese Unie,” concludeert het rapport. 
Geconcludeerd wordt dat de enige nog zin- 
vbUe en bij gebrek aan een goed alternatief, 
aanvaardbare functie van bewapening ligt 
in d e ,,afschrikking” van militaire actie van 
anderen.

ZWAKKE UNIE
Voor de commissieleden die dit rapport 
hebben getekend, staat duidelijk voorop 
dat de vorming van een Europese kern
macht vóór alles moet worden voorkomen, 
zoals reeds is gebleken. „Zo’n grotere mili
taire Europese macht zou spoedig leiden tot 
een Europese politiek die zich in belang
rijke mate zou losmaken van de Verenigde 
Staten en daarmee tot spanningen in de 
NATO leiden, waartegen de alliantie wel
licht niet zou zijn opgewassen. De grotere 
militaire macht van West-Europa zou, ze
ker wanneer West-Duitsland daar een 
grote rol in zou spelen - en dat ligt voor de 
hand - sterk destabiliserend werken op de 
betrekkingen met Oost-Európa. Reactiès 
van het oostelijk blok zouden niet uitblij
ven.”
Letterlijk stelt de commissie dan: „Vandaar 
dht de vorming van een Europese kern
macht, in welke vorm dan ook, dient te 
worden voorkomen. Gezien het feit dat

zo’n Europese kernmacht in materiële zin 
welhaast automatisch zou ontstaan in een 
hechte politieke unie, die ook een militaire 
unie zou zijn, is de vorming van een derge
lijke Europese unie niet wenselijk.” De ge
noemde veiligheidsoverwegingen leiden de 
commissieleden ertoe de voorkeur te geven 
aan een zeer zwakke politieke unie, die 
zeker geen militaire unie zou zijn. De vei
ligheids verzorging zou voorlopig binnen 
de NATO moeten plaatsvinden.
,,Dit zou betekenen dat intensieve samen
werking op het economisch vlak in West- 
Europa slechts zou worden uitgebreid met 
confederale samenwerking op het politieke 
vlak. De visie dat de Europese Gemeen
schap als economische supermacht nood
zakelijk zou moeten leiden tot een militaire 
supermacht Europa wordt hiermee afge
wezen.”
Naar het oordeel van de commissie moet 
deze afwijzing van een militair hecht geïn
tegreerd West-Europa gepaard gaan met 
een actieve en constructieve rol op het eco
nomisch vlak. Dat beleid zou zich vooral 
moeten uiten in een intensievere economi
sche samenwerking met Oost-Europa en de 
Sovjet-Unie en in een uiteraard grotere 
aandacht voor de noden van de ontwikke
lingslanden. Ze zal moeten leiden tot eeii 
positieve medewerking bij het tot stand 
komen van de „nieuwe internationale eco
nomische orde”.
Aanvaarding door Nederland van deze 
oogmerken zou vragen om intensieve di
plomatieke activiteit in de verschillende in
ternationale organisaties waarin Nederland 
deelneemt, zo meent de commissie-Röling 
tenslotte.

Zo denk ik 
er over

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

IK DENK ER ZO OVER

Sedert geruime tijd gevoel ik mij op een 
andere politieke planeet als ik mijn bloed
eigen weekblad „De Nederlander” lees. 
Het is n.1. geen CHU-blad meer, het is een 
CDA-blad. Een markant voorbeeld hiervan 
IS het laatste nummer (25 juli). Als ik 
tegenwoordig het blad uit de bus haal, be
kruipt mij onwillekeurig de gedachte: wéér 
een aflevering van het lyrische CDA- 
stripverhaal. Het echte CHU-nieuws is 
daarentegen vrijwel een strip-tease gewor
den, n.1. iedere week wat minder.
Vroeger kon ik ons weekblad met genoe
gen lezen. Degelijke stukken, ook wel he
vige polemieken, maar wel doordrongen 
van de oer-geest van de Christelijk- 
Historische gedachte.
Die tijd is voorbij. Het lijkt wel een beurs
krant waarin verschillende schrijvers in 
concurrentie met elkaar trachten de CDA- 
gedachte schromelijk overtrokken te ver
kopen. Ik beweeg mij waarschijnlijk op het 
randje van profaniteit wanneer ik stel dat 
ons bij herhaling een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde op politiek gebied in het 
vooruitzicht wordt gesteld.
Af en toe - meestal onder de rubriek „Zo 
denk ik er over” - tref je een stouterd aan, 
die zo maar durft te verkondigen dat hij het 
met het CDA helemaal niet ziet zitten. Ik 
denk dan aan een reclamespotje, vlak voor 
het nieuws, dat eindigt met: ,,jij kleine 
wijsneus”.
Ik zie het toevallig ook niet zitten en het 
doet me gewoon wat indien ik me iedere 
week weer genoodzaakt zie al die over
trokken ontboezemingen in de stijl van 
„grotestads neonreclame bij avond” door 
te nemen. Ik denk wel eens sommige lieden 
moeten er wel van dromen en dat, als ze 
midden in de nacht plotseling zouden wor
den wakker gemaakt, ze spontaan zouden 
uitroepen ,,Lang leve het CDA”.
Ik heb het rampzalige gevoel over me ge
kregen dat er in ons weekblad aan georga
niseerde politieke hersenspoeling wordt 
gedaan.
Wij worden doordrenkt met de CDA- 
filosofie. Artikelen van'ons kader en de 
gewone leden die er anders of genuanceer

der over denken tref je niet of nauwelijks 
aan. Het is duidelijk éénrichtingverkeer 
geworden. Zoals reeds gezegd, als je geluk 
hebt tref je onder de ingezonden stukken 
nog wel eens wat zinnigs aan. Jammer dat 
stukken onder één of ander braaf motief 
wel eens geweigerd worden. Ik suggereer 
duidelijk niet, het is mij zelf enkele malen 
overkomen.
De eerste grote scheuren in het CDA- 
torenflatgebouw, dat nota bene nog niet 
eens voltooid is, zijn overigens reeds nu 
duidelijk voor een ieder die dat zien wil, 
zichtbaar.
De verdeling van de zetels op de gemeen
schappelijke (CDA) lijst geeft nl. - alle no
bele toelichtingen in ons weekblad ten spijt 
- duidelijk aan dat het de CHU is die het 
gelag zal moeten betalen voor de in liquida- 
tiemoeilijkheden verkerende KVP. Ook de 
Christelijk-Historische beginselen worden 
reeds ijverig aangevreten. Het principiële 
meningsverschil tussen de heren Aantjes en 
Andriessen heeft hiervan reeds een duide
lijke indicatie gegeven. Dit principiële me
ningsverschil gaat - kortweg gezegd - over 
het uitgangspunt of het CDA wel of niet een 
uitgesproken c h r i s t e l i j k e  partij moet zijn 
met een d u i d e l i j k e  bijbelse basis.
Tot besluit een beroep op de redaktie van 
„De Nederlander” om pro- en contra- 
meningen het CDA betreffende op gelijke 
wijze plaatsruimte te bieden, om op deze 
wijze in ons weekblad een platform te 
scheppen waarop wij met elkaar zinnig 
over de toekomst kunnen discussiëren. Zo 
was het vroeger, zo hoort het ook nu nog. 
,,De Nederlander” heeft de pretentie een 
democratisch blad te zijn, laat dat dan ook 
duidelijk blijken. Lang niet iedereen is 
CDA-supporter, lang niet iedereen is er 
 ̂donder enig of ernstig voorbehoud voor. 
Laten we daar ook eens van kennis nemen. 
Hopelijk dat deze wat bittere ontboeze
mingen er haar steende toe mogen bijdra
gen omvoor anders - of meer genuanceerd - 
denkenden meer plaatsruimte in ons blad te 
scheppen. Het is nog steeds een rasechte en 
onvervalste CHU’er die u hierom vraagt en 
die luistert naar de naam van

F. Kool en die woont in Huizen.
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HET NEDERLANDS CHRISTELIJK 
ONDERNEMERS VERBOND
Treubstraat 25, Rijswijk,

Centrale van Christelijke Ondernemersorganistaties in het midden- en kleinbedrijf, 
heeft in verband met o.a. stafuitbreiding de volgende vakatures:

a. Slafmedeweilter
voor de afdeling sekretariatenservice ter assistentie en gedeeltelijk 

vervanging van het hoofd van deze afdeling;

b. Bedrijfsconsulent
meer speciaal belast met het geven van individuele bedrijfseko- 

nomische voorlichting aan ondernemers in de partikuliere binnenvaart;

c. Bedrijfsconsulent
meer speciaal belast met het geven van individuele voorlichting 

aan ondernemers over de fiscale oudedagsreserve, oudedagsvoorzieningen, wedu- 
wevoorzieningen en voorzieningen bij invaliditeit;

d. Bedrijfsconsulent
meer speciaal belast met het geven van voorlichting op het 

terrein van de ruimtelijke ordening aan ondernemers en groepen van ondernemers 
in het midden-en kleinbedrijf.

Voor de onder a. vermelde funktie denken wij aan een jonge medewerker ,yan middel
baar niveau met commercieel-ekonomische belangstelling en/of opleiding,die 
zelfstandig sekretariaatswerkzaamheden kan verrichten.

Voor de onder b., c. en d. genoemde funkties wordt verlangd een ekonomische scholing 
en/of ervaring op middelbaar respektievelijk SPD-niveau en duidelijke uitdrukkings
vaardigheid in woord en geschrift. Leeftijd pim. 40 jaar.
Voor de onder c. genoemde funktie is kennis en ervaring op assurantiegebied 
gewenst.

Sollicitaties te richten aan de Algemeen Sekretaris van het Nederlands Christelijk 
Ondernemers Verbond, Treubstraat 25, Rijswijk.
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Dringend beroep van CHU op AR-partij
Het Uniebestuur heeft, in zijn vorige week 
gehouden vergadering, een dringend be
roep gedaan op de ARP een Neigende 
breuk in het CDA te voorkomen. „De CHU 
acht een eventuele breuk in het CDA on
gewenst voor een evenwichtige politieke 
ontwikkeling in Nederland”, aldus werd 
gezegd in een na afloop van de bestuurs
vergadering uitgegeven verklaring.
De vergadering was uitgeschreven in ver
band met de ontwikkelingen binnen het 
CDA na het CDA-congres van zaterdag 23 
augustus jongstleden.
De verklaring van het Uniebestuur (het da
gelijks bestuur van de CHU) luidde als 
volgt.
„Het bestuur van de CHU heeft zich in zijn 
vergadering van 3 september 1975 te Den 
Haag beziggehouden met de problemen, 
die op het CDA-congres van 23 augustus 
1975 zijn gerezen met betrekking tot de 
aangenomen resolutie.
Het bestuur stelt na drukkelijk, dat de CHU 
een christelijke partij is, die zich gegrond
vest weet op het Bijbels getuigenis van 
Gods geboden en beloften. Juist daarom 
heeft de CHU te Woudschoten bewerkstel
ligd, dat dit in de statuten van het CDA is

opgenomen. Het karakter van een 
christen-democratische partij wordt be
paald door haar beginsel.
Met het door de CHU op het CDA-congres 
ingenomen standpunt staat de CHU volop 
in de Christelijk-Historische traditie van 
Lohman, waarbij de CHU zich principieel 
verzet tegen een opdeling van het Neder
landse volk in een christelijk en niet- 
christelijk volksdeel. (Artikel 4 CHU- 
program). Openheid dient niet te worden 
uitgelegd als een inperking van het christe
lijk karakter van het CDA.
Het bestuur van de CHU doet een dringend 
beroep op de ARP een dreigende breuk in 
het CDA te voorkomen. De CHU acht een 
eventuele breuk in het CDA ongewenst 
voor een evenwichtige politieke ontwikke
ling in ons land.”

LOHMAN
Aldus de verklaring van het CHU-bestuur. 
in deze verklaring is sprake van de 
christelijk-historische traditie van Lohman. 
De stichter van de CHU, jhr. dr. A. F. de 
Savornin Lohman, schreef in de publikatie 
„De Scheidslijn” (gedateerd april 1922) het 
volgende:

„Wil de Christelijk-Historische Unie ernst 
maken met art. 8 van haar program, aange
haald in den aanvang van dit geschrift, dan 
dient zij bij het trekken van de „scheids
lijn” nauwkeurig toe te zien of die lijn al 
dan niet te eng is getrokken.
Die lijn moet niemand noodeloos uitsluiten 
en tevens, vermits zij op politiek gebied 
getrokken wordt, uiterlijk waarneembaar 
zijn. Brengt men haar in verband met de 
uitwendig zichtbare kerken dan is zoo’n 
scheidslijn bruikbaar. Maar is het christelijk 
geloof iets inwendigs, is het voor den Chris
ten slechts de vraag of hij al dan niet be
hoort, om een in kerkelijke kringen welbe
kenden term te bezigen, tot de onzichtbare 
kerk, zal dan de scheidslijn niet nog wat 
strakker moeten getrokken worden en bo
vendien praktisch onbruikbaar zijn? 
Inderdaad zou dit het geval zijn, als om toe 
treden tot de Christelijk-Historische Unie 
eene persoonlijke geloofsbelijdenis ge
vraagd of althans ondersteld mocht wor
den. Dit is echter geenszins het geval. Wat 
van het lid der Christelijk-Historische Unie 
op dit punt verlangd wordt is niets anders 
dan de erkenning, dat de in de Heilige 
Schrift geopenbaarde ordening Gods, on

verschillig welke de personen zijn, die tijde
lijk met enige staatsbediening zijn belast, 
de regel is waarnaar het gezag in den staat 
moet worden uitgeoefend”. Die „ordening 
behoort op staatkundig gebied in alles 
richtsnoer en toetssteen te zijn”. Wensche- 
lijk is het natuurlijk, dat het lid ook in zijn 
privaat leven hetzelfde richtsnoer volgt, 
inzonderheid wanneer hij op staatkundig 
gebied een in ’t oog vallende plaats be
kleedt.
Mogelijk is het ook dat iemand - al is hij 
geenszins een Christusbelijder - practisch 
toch hetzelfde beoogt als deze; immers zijn 
de op den Christelijken godsdienst berus
tende beginselen uiterst verstandig, ra
tioneel, gelijk dat vooral blijkt zoodra men 
b.v. in Rusland, de maatschappelijke en 
staatkundige instellingen op een anderen 
grondslag tracht op te bouwen.
Ieder wie dat inziet kan, al heeft hij zelf 
geen behoefte aan aanraking met Christus, 
zich voegen tot de Christelijk-Historische 
Unie, mits hij zijne verplichting erkent op 
publiek terrein zich te onderwerpen aan de 
ordonnantiën Gods”.
Tot zover het citaat uit „De Scheidslijn” 
van Lohman. ^

Verklaring van „Beraadsgroep Amersfoorf’
Op initiatief van ds. K. A. Abelsma te Wate
ringen hebben vorige week zaterdag tussen 
de twintig en dertig CHU-leden te Amers
foort vergaderd. Het gesprek op deze bij
eenkomst ging over de problemen rond en in 
het CDA.
Het gezelschap, dat zich de naam „Beraads- 
groep Amersfoort” gegeven heeft, besloot 
naafloop van de vergadering een verklaring 
uit te geven. Ds. Abelsma, W. A. Mateman 
uit Aalten en P. Bajema uit Rotterdam on
dertekenden deze verklaring, waarin de in- 
houd als volgt luidde:
VERKLARING
„Zaterdag 6 september heeft in Amersfoort 
een langdurig gesprek plaatsgevonden van 
de zg. ,,Beraadsgroep Amersfoort”, waarin 
een aantal met het wel en wee van de CHU 
sterk meelevende leden zich heeft verenigd. 
De Beraadsgroep wil de CHU in kritische 
solidariteit aanspreken, daarbij volledig 
respecterend dat de besluitvorming in de 
CHU binnen de formele kaders dient plaats 
te vinden.

Ditgesprekheeft volstrekte eensgezindheid 
bereikt t.a.v. de grote vraagstukken waar
voor de christelij ke politiek zich gesteld ziet 
door het wisselvallig optreden van de heer 
Aan^es c.s.
De beraadsgroep is daarbij tot de volgende 
conclusies gekomen:
1. Zij moest vaststellen dat het politiek 

linksdenkende deel van de ARP onder 
het voeren van een christelijke vlag vol
ledig aanstuurt op het torpederen van 
het CDA.

2. Zij concludeert daarom dat thans alleen 
een versterkte CHU de politieke voor
hoede kan vormen van al diegenen die 
een tegenwicht willen vormen tegen 
staatssocialistische tendensen in onze 
samenleving.

3. Zij roept daarom de CHU op om het 
politieke tehuis te worden van al diege
nen die op grond van een duidelijk Bij
bels uitgangspunt front willen maken 
tegen de genoemde tendensen.

4. De beraadsgroep huldigt het standpunt,

INTERESSANT PERSBERICHT
Enige tijd geleden wees het christelijk- 
historische Tweede-Kamerlid drs. D. F. van 
der Mei minister mevrouw Vorrink van 
volksgezondheid en milieuhygiëne op 
rookverboden in openbare gebouwen in 
het buitenland. Hij informeerde naar de 
mogelijkheid voor iets dergelijks in eigen 
land.
Met het oog op de vraag is het persbericht, 
dat de afdeling voorlichting van het depar
tement van minister Vorrink dezer dagen 
uitgaf, interessant.
De tekst van het bericht, dat als opschrift 
droeg:,,Maatregelen ter beperking van het 
roken op het departement van volksge
zondheid en milieuhygiëne”, luidt als 
volgt:
BEPERKINGEN
,,De dienstcommissie van het ministerie 
van volksgezondheid en milieuhygiëne 
heeft zich op verzoek van de bewindslie
den mevrouw mr. I. Vorrink en de heer J. P. 
M. Hendriks beraden over de wenselijk
heid binnen het departement maatregelen 
te treffen naar aanleiding van het recente 
rapport over het roken van de gezond
heidsraad.
Na ontvangen advies van de dienstcommis
sie hebben de bewindslieden thans besloten

tot de navolgende beperkingen van het ro
ken op hun departement:
- een rookverbod in dienstruimten die 

voor het publiek bestemd zijn (wachtka
mers, spreekkamers e.d.);

- een rookverbod tijdens vergaderingen in 
de daarvoor bestemde zalen;

- het personeel kan voor hun werkkamers 
bordjes krijgen met de tekst dat niet ro
ken op prijs wordt gesteld;

- op kamers waarin meer personen werken 
' zal in goed overleg met elkaar worden

besproken of het roken op de kamer be
zwaarlijk is voor niet-rokers;

- in de kantines zal roken mogelijk blijven, 
zij het dat ook hier met de belangen van 
de niet-rokers rekening moet worden ge
houden;

• een verbod van de verkoop van rookar
tikelen in het kantoorgedeelte van het 
departement.

De dienstcommissie van het ministerie zal 
na verloop van tijd het effect van deze 
maatregelen nader bezien.”
Aldus de tekst van het persbericht. Nu is 
het wachten op het antwoord op de schrif
telijke vragen van het Tweede-Kamerlid 
Van der Mei.

H. L.

dat de duidelijk christelijke grondslag 
van het CDA, zoals vastgelegd in de 
motie Beernink op de dit jaar gehouden 
algemene vergadering van de CHU, zo
wel door de gehele ARP als de KVP 
serieuzer moet worden genomen dan tot 
nu toe het geval was.
Zij acht de christelijke politiek zowel op 
grond van haar beginsel als van haar 
geschiedenis, binnen de CHU volledig 
gewaarborgd.
Zij spreekt er daarom haar ergernis en 
leedwezen over uit, dat met name het 
dagblad „Trouw” - al te vaak spreekbuis 
van linkse politiek - blijft proberen de 
principiële opstelling van de CHU te 
vereenzelvigen met het daarmee niet in 
overeenstemming zijnde standpunt van 
de KVP.
Juist de CHU heeft zich - zonder vol
doende steun van Aantjes c.s. - jaren
lang verzet tegen de door de KVP voor
gestane open partij zonder duidelijk be
ginsel.
In de komende weken zal de beraads
groep zich door middel van een ,,open 
brief” wenden tot alle CHU- 
kiesverenigingen met verzoek om adhe
sie.”

Tot zover de tekst van de verklaring van de
„Beraadsgroep Amersfoort”.

AANWEZIGEN
Tot de aanwezigen op de vergadering te 
Amersfoort behoorden ondermeer naast de 
reeds genoemden ds. Abelsma en de heren 
Mateman en Bajema, mr. H. K. J. Beernink 
en J. Richter, beiden uit Rijswijk (ZH), J. 
Kiers uit Steenwijk, mevrouw M. J. Vosjan 
uit Ommen, F. Kool uit Huizen. Woord
voerder Mateman van de groep deelde mee, 
dat voorts enkele voorzitters van kamer- 
kringbesturen en anderen aanwezig waren. 
„Wij hebben niet de vrijheid te zeggen, wie 
er precies waren”, deelde hij mee.
Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. G. van Leij enhorst woonde de 
Amersfoortse vergadering bij. ,,Ik was er 
alleen maar toehoorder en ik participeerde 
niet in de uitgegeven verklaring. Ik rappor
teerde het besprokene aan fractievoorzitter 
Kruisinga”, zei drs. Van Leijenhorst.
„Ik ben verontrust over de gang van za
ken”, zo verklaarde ds. Abelsma zijn initia
tief. „Daarom heb ik een aantal mensen 
gevraagd bij elkaar te komen. Enkelen van 
hen behoren tot de Centrumgespreksgroep 
binnen de CHU, anderen hebben gemeen 
dat zij ook ongerust zijn”, aldus ds. Abels
ma. Hij zei met nadruk dat het optreden 
van de groep geen kritiek betekent op het 
tot nu toe door de CHU ingenomen stand
punt. „We willen de indruk vermijden, dat 
we kritiek zouden hebben op de Unie of op 
de kamerfractie”, zei Mateman.,,Eigenlijk 
,had zoiets ook in de verklaring moeten 
staan”. ^

• f f„Uniepers^ag‘ 
op zaterdag 4 oktober
De stichting „Uniepers”, de uitgeef
ster van het christelijk-historisch 
weekblad ,,De Nederlander” en het 
leden-contactblad van de CHU, 
houdt op zaterdag 4 oktober een 
„Uniepers-dag”.
Abonnees op en belangstellenden in 
„de Nederlander” worden uitgeno
digd aanwezig te zijn op een in hotel 
„Monopole” te Amersfoort (tegen
over het NS-station) te houden bij
eenkomst, aanvang half elf, sluiting 
4 uur.
Op de „Uniepers-dag” wordt ge
sproken door mr. dr. K. de Vries, 
voorzitter van de redactie van „de 
Nederlander”, lid van de Eerste

Kamer en directeur van de Friese 
Academie over,.Ervaringen van een 
eenjarige hoofdredacteur”, door mr. 
W. Scholten, lid van de Tweede Ka
mer en lid van het Europese parle
ment over „Nederland in Europees 
verband” en door G. H. van der 
'Bor)m, secretaris van de CHJO, over 
,,Het aajispreken van de jongeren 
via het partijorgaan”.
De aanwezigen krijgen gelegenheid 
vragen te stellen. Voor de bijeen
komst, tussen 10 uur en half elf, is er 
gelegenheid voor nadere kennisma
king.

Bestuur stichting „Uniepers”.
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PARLEMENTARIA
Meedenken en meespreken over ruimtelijke
„Degenen, die serieus bezig zijn de ruimte 
in Nederland te verdelen, £agen een grote 
verantwoordelijkheid. In verschillende op
zichten. Voor hen, die niet dagelijks met dit 
bijltje hakken is bet moeilijk om de taal van 
alle stukken te begrijpen.
Planologen schrijven dieventaal, aldus 
schreef mr. Groeneveld in NRC/Handels- 
blad onlangs. Nu is het in elke sector moei
lijk om aan een zeker valqargon te ontko
men.
Toch is het uitermate belangrijk dat een 
brede laag van het Nederlan&e volk deze 
ruimtelijke taal begrijpt en niet zuchtend na 
het lezen van enkele pagina’s waardevolle 
nota’s deze naast zich neerlegt. Hoe meer 
men meedenkt en meespreekt, des te 
waardevoller kan de uitkomst zijn.
Dat is des te belangrijker, omdat in de ko
mende jaren nog veel nota’s zullen ko
men”. Met deze zinnen is het CHU- 
Tweede-Kamerlid T. Tolman zijn bijdrage 
begonnen aan het Tweede-Kamerdebat 
over dè Oriënteringsnota Ruimtelijke Or
dening. Dat debat hield de kamer de afge
lopen weken intensief bezig.
Tolman vond het een compliment waara, 
dat de Oriënteringsnota niet de geest 
ademde van absolute zekerheden, van: zo 
is het en niet anders. ,,We ervaren dagelijks 
veel onzekerheden”, aldus Tolman. Hij las 
dan ook met genoegen in de nota, dat het 
niet mogelijk en ook niet zinvol is de resul

taten van de ruimtelijke planning te presen
teren in de vorm van een eindplan voor een 
bepaald jaar. „Het plan is een bewegend 
plan en de ruimtelijke ordening een pro
ces”.
„Nederland geeft echter wel een boeiend 
beeld te zien. Zijn er grenzen voor de eco
nomische aktiviteiten, zo ja, waar liggen 
die? Mogen er bordjes van geen ruimte ge
hangen worden? Is het terecht, dat er ge
sproken mag worden van het overvolle 
westen, terwijl Zuidhollands provinciaal 
bestuur stelt, dat de suggestie, dat het wes
ten vol is, afgewezen moet worden”, zei 
Tolman.
De CHU-fractie acht het een goed streven 
van de regering om in beginsel te komen tot 
veiligstelling van alle in Nederland nog 
aanwezige natuurgebieden. Zij onder
streept daarmee de intentie, die in de nota 
is neergelegd.

UITERMATE BELANGRIJK
De positie van de landbouw is bij de behan
deling van deze nota en bij de gehele pro
blematiek uitermate belangrijk, aldus Tol
man. Het totale landbouwareaal omvat 70 
procent van de oppervlakte van Nederland 
en ruim 80 procent van het zgn. landelijk 
gebied.
Van grote betekenis is het feit, dat deze 
oppervlakte cultuurgrond een integraal 
produktiemiddel is en niet zoals voor alle

andere bedrijfstakken geldt een stand
plaats. Dit verleent aan het agrarisch 
grondgebruik een geheel eigen karakter en 
stelt hoge en specifieke eisen aan de inrich
ting van de ruimte.
De land- en tuinbouw is in het kader van de 
ruimtelijke ordening de grootste bestaande 
gebruiker in Nederland. De economische 
betekenis is groot. De produktiewaarde 
overschrijdt de ƒ 15 miljard, 17 procent 
van onze totale export is agrarisch pro- 
dukt”. Het is duidelijk, dat deze economi
sche activiteit ook met name de werkgele
genheid door ingrijpende ruimtelijke her
structurering niet aangetast mag worden. 
Dit zal erkenning moeten ontvangen”, zei 
Tolman.
Naast de economische indrukwekkende 
gegevens mag en moet genoemd worden de 
verzorging van het landschap. Deze waar
devolle zaak kan echter optimaal functio
neren als er sprake is van gezonde bedrij
ven.

De CHU-fractie is van oordeel, dat het 
ruimtelijk beleid in ons land gevoerd moet 
worden met een duidelijke erkenning van 
de gevestigde belangen van land- en tuin
bouw. „Is de erkenning van het individuele 
agrarisch ondernemerschap wel voldoende 
aanwezig? Waarom is de duidelijke nadruk 
op de betekenis hiervan niet in die mate 
terug te vinden in deze nota in vergelijking 
met de Tweede Nota? Is hier sprake van

een andere benadering? We moeten ervoor 
waken, dat gezien de grote economische 
betekenis van de landbouw reeds eerder 
door mij genoemd, niet gebagatelliseerd 
wordt met de gedachte, dat we enkel met 
het onderhoud van het landschap er ook 
wel komen”, aldus Tolman.
Evenmin mag volgens hem het landbouw
beleid door het ruimtelijk ordeningsbeleid 
systematisch doorkruist worden. Enige 
voorzichtigheid is op zijn plaats om van 
landbouw te spreken als het gaat om land
schapsbeheer door boeren, die voor afzon
derlijke honorering in aanmerking komen. 
Grote bezwaren zijn bij de fractie van de 
CHU aanwezig tegen verdergaande beper
kingen van het agrarisch gebruik door mid
del van voorschriften in bestemmingsplan
nen. ,,Waar dieper ingegrepen moet wor
den kan dit beter geschieden op basis van 
afzonderlijke wettelijke regeling, naast die 
voor de bestemming en inrichting lande
lijke gebieden”, zei Tolman.
In eerdere discussie is gebleken, dat zijn 
fractie grote waarde hecht aan de kleine 
structuren o.a. aan de leefmogelijkheden 
van de kleinere dorpen.
,,Meermalen hebben wij onze zorg uitge
sproken aan het abrupt afbreken van de 
ontwikkeling van de plattelandskernen. 
Een verdergaande groei van plattelands- 
dorpen lijkt vaak voor de hand”.

H. L.

KAMERLEDEN VRAGEN, 

BEWINDSLIEDEN A N M X )R D E N
Er is tot nu toe onvoeldoende aannemelijk 
gemaakt, dat warmtelozingen door elektri
sche centrales een belangrijke factor vor
men in het bevorderen van het optreden 
van botulisme bij watervogels. Aldus heeft 
minister mevrouw Vorrink van milieuhy
giëne geantwoord op schriftelijké vragen 
van de christelijk-historische fractievoor
zitter in de Tweede Kamer, dr. R. J. H. 
Kruisinga.
Uit studies is onder meer gebleken dat bij 
temperaturen lager dan 20 graden Celsius 
op diverse plaatsen botulisme bij watervo
gels is opgetreden. Volgens de bewinds
vrouw kan in het algemeen gesteld worden 
dat de zomertemperaturen die van nature 
in met name stilstaand ondiep water in Ne
derland voorkomen, hoog genoeg zijn om 
vermeerdering van clostridiumbotulinum 
en vorming van txine mogelijk te maken. 
Dr. Kruisinga vroeg de minister om maat
regelen ter bestrijding van het botulisme. 
Mevrouw Vorrink onderschreef dat voor
lichting en regelmatige inspectie noodzake
lijk zijn. ,,In het belang van de volksge
zondheid moeten alle kadavers van water
vogels zo snel en efficiënt mogelijk opge
ruimd worden. Dit uit een oogpunt van al
gemene hygiëne, niet vanwege bijzondere 
gevaren die aan het voorkomen van botu
lisme bij watervogels voor de gezondheid 
van de mens zouden zijn verbonden,” al
dus de bewindsvrouw.
In antwoord op de vraag of het misschien

aanbeveling zou verdienen bij elektrische 
centrales koeltorens te bouwen, zodat er 
geen koelwater meer in de omgeving ge
loosd behoeft te worden, antwoordde de 
minister, dat door het bouwen van derge
lijke torens bij een nieuwe centrale de prijs 
van de geproduceerde elektriciteit tussen 5 
en 20 procent hoger wordt.

RAMPENFONDS
Het christelijk-historische, Tweede-Ka- 
merlid H. Wisselink heeft met collega’s van 
de fracties van KVP, ARP, PvdA en W D  
minister Van der Stee van landbouw schrif
telijk gevraagd snel te beslissen over het al 
dan niet instellen van een rampenfonds 
voor de land- en tuinbouw. Geruime tijd 
geleden zegde de bewindsman reeds toe 
dat hij een onderzoek zou laten instellen 
naar de consequenties van een dergelijk 
fonds. Tot nu toe is niets bekend gemaakt 
over dat onderzoek.
Het laatste jaar, aldus de kamerleden, de
den zich behalve de waterschade in Zee
land de volgende natuurrampen voor: 
windhozen gepaard met hagel in Noord- 
Groningen, het Westland, de Noordoost- 
polder en Holten, en grote nachtvorst- 
schade en droogteschade in verscheidene 
delen van het land. „Ten gevolge van deze 
rampen bleek er in veel gevallen grote be
hoefte aan snelle financiële hulp,” aldus de 
vragenstellers. Zij wezen de bewindsman

op de vele klachten over het functioneren 
van de op de Algemene Bijstandswet steu
nende rijksgroepsregeling zelfstandigen. 
Op die regeling kunnen land- en tuinbou
wers een beroep doen, als zij het financieely 
moeilijk hebben.

GEEN LAGERE PRIJS
Tijdens het mondeling vragenuur^e in de 
Tweede Kamer, vorige week donderdag, 
heeft minister Van der Stee het CHU- 
kamerlid T. Tolman en collega’s van KVP 
en ARP geantwoord, dat er niet gedacht 
wordt aan een lagere verhoging van de 
aardgasprijs voor de tuinders. „De prijszet
ting voor het aardgas is in overeenstem
ming met het. regeringsbeleid,” aldus de 
bewindsman. Hij zei, dat de vooruitzichten 
voor de tuinbouw voor volgend jaar niet 
slecht zijn.

GEEN AANWIJZINGEN
De Nederlandse regering beschikt niet over 
aanwijzingen dat in West-Duitsland het 
wetsontwerp over de heffingen op de wa
terverontreiniging tot 1980 in de ijskast zal 
worden gezet. Aldus heeft minister me
vrouw Vorrink van milieuhygiëne donder
dag meegedeeld in haar antwoord op 
schriftelijke vragen van het Tweede- 
Kamerlid drs. G.-van Leijenhorst (CHU). 
Er bestaat aanleiding voor de verwachting 
dat, nu het Westduitse bedrijfsleven met de 
noodzaak van het nemen van maatregelen 
heeft ingestemd, zo spoedig mogelijk een 
wetsontwerp terzake aan het parlement 
van West-Duitsland zal worden aangebo
den.

H.L.

Nieuwe staatssecretaris van onderwijs dis. K. de Jong: 
„Ik ben een man van uitdagingen”
Vorige week heeft het departement van 
onderwijs en wetenschappen een nieuwe 
staatssecretaris gekregen. Het is drs. K. de 
Jong uit Amersfoort, die dr. A. Veerman 
opvolgde. Dr. Veerman moest om gezond
heidsredenen ontslag vragen.

De nieuwe bewindsman was rector van het 
Farel-college in Amersfoort. Hij beschikt 
over ruim twintig jaar ervaring in het mid
delbaar onderwijs. Hij was ondermeer 
voorzitter van de Algemene Vergadering 
van Schoolleiders en van het Christelijk 
Cultureel Studiecentrum. Op een kennis
makingsbijeenkomst met journalisten zei 
destaatssecretaris,dat hij bedankte voor de 
meeste van zijn functies. Hij blijft wel 
cantor-organist van de Gereformeerde 
Kerk Open Hof in zijn woonplaats.
De redactie van het anti-revolutionaire 
weekblad ,,Nederlandse Gedachten” had 
met drs. De Jong, die tot de ARP behoort,

een telefonisch gesprek. Hieronder enkele 
vragen en antwoorden:
Wat heeft voor u de doorslag gegeven om 
de heer Veerman als staatssecretaris op te 
volgen? Is dit gezien de nog korte periode 
tot mei 1977, de uiterste termijn van de 
volgende landelijke verkiezingen, voor u 
geen onzekere stap?

ONDERWIJSMAN
Ik ben een man van uitdagingen. Als voor
zitter van de Algemene Vereniging van 
Schoolleiders - hierin zijn de leden van de 
schoolleiding van het V.W.O., Havo en 
Mavo vertegenwoordigd - kwam ik al re
gelmatig op het departement van onderwijs 
en wetenschappen. Ik zie het als een uitda
ging om nu ook eens aan „de andere kant 
van de tafel te zitten”. Zeker in een periode 
waarin het onderwijs volop in orstwikkeling 
is. Ook beschouw ik mezelf als een repre-

g i e r e n  van 

H. W .Tilanus

in

Algemeen

sentant van het onderwijsveld m.n. ook van 
het Christelijk onderwijs en zie mij als ie
mand, die zal proberen de praktijk van het 
onderwijs te vertegenwoordigen. Ja, wat 
geeft nu de doorslag om zo’n functie te 
aanvaarden? Een belangrijke overweging is
o.a. geweest dat het schoolbestuur mij 
non-aktiviteitsverlof verleend heeft. Na af
loop van „de rit” in Den Haag of bij een 
eventueel voortijdig einde daarvan, kan ik 
rustig weer op school terug komen. Dat is 
natuurlijk een zeer plezierige zaak.

VERTROUWEN
Wat wordt nu precies u iv portefeuille?
Ik krijg precies dezelfde zaken toegewezen 
als de heer Veerman. Dit betreft dus het 
algemeen voortgezet en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, technisch be
roepsonderwijs, beroepsgericht voortgezet 
onderwijs, de bouwzaken onderwijs en de 
planprocedures. Ik heb in de samenwerking 
met minister Van Kemenade en staatssecre
taris Klein het volste vertrouwen. Tenslotte 
nog dit: het besluit om deze functie te aan
vaarden heb ik bovendien mede genomen 
na uitvoerig overleg met dr. Veerman.

Op het Algemeen Rijksarchief (ARA) is on
langs de inventarisatie voltooid van de pa
pieren van dr. H. W. Tilanus. Zoals hekend 
was Tilanus (1884-1966) ,van 1922 tot 
1963 lid van de Tweede Kamer voor de 
CHU; van 1939 tot 1963 trad hij op als 
fraktievoorzitter. Van 1917 tot 1939 was 
hij secretaris van de Unie en van 1939 tot 
19S8 partijvoorzitter.

De papieren van H. W. Tilanus,. geordend 
door G. H. de Kinkelder, medewerker van 
de Tweede Afdeling van het ARA, vormen 
voor de geschiedenis van de CHU een aan
vulling op het archief van A. F. de Savornin 
Lohman (1837-1924), wiens papieren zich 
eveneens op het ARA bevinden. .

Tot de interessantste stukken uit de 
colleCtie-Tilanus behoren onder meer de 
aantekeningen die hij heeft gemaakt van de 
vergaderingen van de CHU-Tweede Ka- 
merfraktie tussen 1922 en 1939.

ARCHIEF B. C. LOHMAN
Voorts is een inventaris vervaardigd van de 
papieren van jhr. mr. B. C. de Savornin 
Lohman (1883-1946). Jhr. mr. B. C. de Sa
vornin Lohman was van 1926 tot 1946 lid 
van de Eerste Kamer voor de CHU. Van 
1929-1946 leidde hij de CH-senaatsfraktie. 
Naast stukken, betrekking hebbend op zijn 
politieke arbeid bevat dit archief papieren, 
verband houdend met zijn professoraat. 
Jhr. mr. B. C. de Savornin Lohman was van 
1922 tot 1946 hoogleraar in het staatsrecht 
aan de R.U. te Utrecht. Bij deze collectie 
bevinden zich ook enkele stukken van Jhr. 
mr. M. A. de Savornin Lohman, die van 
1888 tot 1891 gouverneur was van Suri
name.

Voor het raadplegen van beide archieven 
gelden beperkende bepalingen. Voor in
zage van de stukken en bestelling van de 
inventaris kan men zich in verbinding stel
len met de Tweede Afdeling van het Alge
meen Rijksarchief; Bleijenburg 7 in Den 
Haag.

H. van Spanning.
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DE REORGANISATIE VAN  
HET BINNENLANDS BESTUUR (IV)
De P ro v in c ie  N ie u w e  s t i j i

De provincie vormt de bestuurslaag tussen 
het rijk en de gemeente in. Het afwijzen 
van een vierde bestuurslaag is een duide
lijke politieke keuze. Wij zijn het hier mee 
eens. Maar daarmee is de kans nog lang niet
af. Want dan komen de vragen over de 
taken en bevoegdheden en de nieuwe pro
vinciale indeling.

DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
In mijn tweede artikel heb ik hiervan al een 
opsomming gegeven. De regering wü de 
nieuwe provincies veel belangrijker gaan 
maken. Naast een duidelijk bemiddelende 
fimctie tussen rijk en gemeente wil de rege
ring voldoende waarborgen, dat de provin
cie op velerlei terrein macht kan uitoefe
nen. Dit impliceert duidelijk minder macht 
voor de gemeenten. Als een soort van plei
ter op de gemeentelijke wonden wordt ge
steld, dat de provincies niet altijd alle ta
ken, die aan hen worden toevertrouwd, he
lemaal zelf uit gaan voeren. Zij zullen 
daarvoor de medewerking van de gemeen
ten kunnen inroepen. Het concept-ontwerp 
spreekt daarom van medebewind in veel 
gevallen.
Het is waar, dat in de moderne ontwikke
ling elke bestuurslaag niet meer geheel los 
en onafhankelijk van alle andere kan wer
ken. Wanneer men het goed wil doen moe
ten de doeleinden op elkaar afgestemd 
worden. Dat geldt vooral bij de ruimtelijke 
ordening.
Maar het is wel de vraag waar vooral de 
initiatieven komen te liggen? Kan de ge
meente ook nog een kleine baas zijn of is zij 
slechts onderaaimemer of zelfs alleen maar 
uitvoerder? En hoe gaat het dan met de 
verdeling van de geldmiddelen?

MOETEN ER 26 PROVINCIES KOMEN?
De grootte en de begrenzing van de nieuwe 
provincies zal ontegezeggelijk aanleiding 
geven tot emotionele discussies. Gemeen- 

, ten, die in de grensgebieden liggen, zullen 
het moeilijk krijgen.
Sommige provincies worden geheel ver
knipt. Vele bestaande instituten zullen 
moeten worden opg'eheven of verplaatst. 
Allerlei overheids- en particuliere instellin
gen hebben vrij zelfstandig fungerende 
provinciale bureaux. Om organisatorische 
redenen is het niet erg aanlokkelijk om de 
bestaande provincialel apparaten eerst af te 
breken en vervolgens weer over 26 nieuw 
te vormen provincies te verdelen. Wat 
moet er met de waterschappen gebeuren? 
Het stuit nu al op allerlei rhoeUijkheden 
wanneer b.v. een ruilverkavelingsblok in 
twee provincies ligt.
Allerlei maatschappelijke instellingen zijn 
provinciaal georganiseerd.
Een andere vraag is of de nieuwe provincies 
niet te klein gaan worden. Kunnen zij wer
kelijk een oplossing bieden voor de regio
nale bestuurlijke problemen? Zullen er dan 
toch weer allerlei samenwerkingsvormen 
moeten komen tussen provincies onder
ling? Ontstaan er veel bovenprovinciale 
vormen van samenwerking dan krijgen wij 
hier dezelfde problemen als thans met de 
gemeenschappelijke regelingen tussen de 
gemeenten. Hoe wordt in de geminiseerde 
provincies de verhouding tot de grote ge
meenten? Dit zal in het westen van het land 
enorme problemen geven.
Er wordt vooral in het midden van het land 
te weinig rekening gehouden met wat his
torisch gegroeid is. De grenzen in Gelder
land zijn zo willekeurig gelegd, dat gedepu
teerde mr. Hendrikx in een eerste reactie 
op de plannen minister De Gaay Fortman

door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer

de suggestie aan de hand deed, om de para
grafen over de territoriale indeling voorlo
pig maar uit het concept-ontwerp te lichten 
en de grenzen pas in te tekenen, nadat er 
een diepgaande discussie heeft plaatsge
vonden. In de Gelderse Achterhoek gaat 
men actie voeren om een zelfstandige mi- 
niprovincie te mogen worden. De provincie 
stedendriehoek is slechts een theoretisch 
geheel. Dordrecht-Gouda ziet men ook niet 
zitten en Noord-Brabant wil niet gevieren
deeld worden.
Wat te denken van de miniprovincie 
Haarlem-IJmond?
Dat zijn zo maar enkele voorbeelden. En 
dan te beseffen, dat de inspraak hierover 
slechts mogelijk is tot 15 december. Rond 
de provincies nieuwe stijl leven dus nog 
vele vragen.
Er is wel enige duidelijkheid over de taak
stelling van deze provincies, maar hoe deze 
bestuurslaag moet functioneren blijft mis
tig. Zijn ze bovendien wel groot en sterk 
genoeg om rijkstaken over te nemen? 
Wanneer dat laatste namelijk niet gebeurt 
schiet de bestuurlijke reorganisatie aan 
laar doel voorbij. Algemeen is men het er 
aamelijk over eens, dat aan de centralisatie 
2en halt toegeroepen moet worden. De mi
nister wil dat ook graag, maar het overleg 
hierover met de andere departementen 
loopt niet zo vlot. Het afstaan van een 
beetje macht blijkt moeilijk te zijn. Van de 
52 bijzondere wetten, waarin zowel aan 
het rijk als aan de provincie en de gemeen
ten een rol is toebedeeld blijken tot op he
den nog slechts een twaalftal geschikt om te 
worden afgestoten.
De minister is echter hoopvol gestemd en 
op ambtelijk niveau wordt het onderzoek 
serieus voortgezet. Wij zijn benieuwd naar 
de resultaten. H. Wisselink.
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DRIE WEKEN IN 
ZUID4FRIKA (I I )
door:

dr. K. de Vries, lid Eerste Kamer (^ U

„Christelifk-Nasionaal

In 1860 werd te Amsterdam de Vereniging 
voor Christelijk-Nationaal Schoolonder
wijs opgericht. Het initiatief was genomen 
door mr. G. Groen van Prinsterer, die ook 
de eerste voorzitter werd. De vereniging 
was bedoeld als een actie-centrum voor 
Protestants-Christelijk onderwijs. In 1848 
was in de grondwet de bepaling „Het geven 
van onderwijs is vrij” opgenomen, maar de 
uitwerking daarvan in de wet op het lager 
onderwijs van 1857 betekende voor de 
voorstanders van een school met de Bijbel 
een grote teleurstelling: het openbaar on
derwijs moest een strikt neutraal karakter 
dragen en het bijzonder onderwijs zou niet 
door de overheid worden gesubsidieerd. 
Uit protest bedankte Groen als Ud van de 
Tweede Kamer. Maar hij liet het daar niet 
bij: de oprichting van CNS kan worden be
schouwd als een buiten-parlementaire ac
tie. Deze is voor de schoolstrijd van door
slaggevende betekenis geweest.

Tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika (1 - 22 
augustus jl.) heb ik o.m. twee openbare la
gere scholen bezocht, één in Randburg (bij 
Johannesburg) en één in Bloemfontein. 
Aan het hoofd van de eerste school (480 
leerlingen, 18 onderwijzers) staat de heer 
R. du Plessis en aan dat van de tweede (550 
leerlingen, 20 onderwijzers) de heer N. J. 
du Buisson. Beide heren vertelden mij, dat, 
hun school een „Christelik-Nasionaal” ka
rakter draagt. Daar stond ik als Nederlan
der met de hierboven gememoreerde epi
sode uit de schoolstrijd in m’n achterhoofd 
toch wel even van te kijken!

Op mijn vraag, wat hij met „Christelik- 
Nasionaal” bedoelde, antwoordde de heer 
Du Plessis: „Leven zoals de Schepper het 
wil en zoals het belang van Zuid-Afrika het 
vergt.” De heer Du Buisson zei: „Christus 
voorop, dan komt de rest vanzelf.” Uit hun 
namen blijkt, dat hier afstammelingen van 
Hugenoten aan het woord waren. . .

VERWEZENLIJKEN
Op beide scholen wordt op de volgende 
wijze getracht, dit ideaal te verwezenlij
ken;

Tweemaal per week vindt er onder leiding 
van het hoofd een godsdienstoefening 
plaats, waaraan alle leerlingen deelnemen. 
Het eerste half uur van elke schooldag 
wordt besteed aan godsdienstonderwijs. 
Het geschiedenisonderwijs is uitgesproken 
theocentrisch.

Als ik vraag, of alle ouders hier wel mee 
akkoord krmnen gaan, is het antwoord, dat 
er ontheffing van de verplichting tot het 
volgen van godsdienstonderwijs kan wor
den gevraagd, maar dat hiervan nagenoeg 
geen gebruik wordt gemaakt. Hieraan 
wordt toegevoegd, dat dit onderwijs geen 
dogmatisch karakter draagt; het is uitslui
tend gericht op het aanbrengen van Bijbe
lkennis.

Aan de ouders is op de opénbare 
„Christelik-Nasionale” scholen in Zuid- 
Afrika overigens een ruime mate van me

dezeggenschap toegekend. De heer Du 
Buisson vertelde mij, dat de ouders van de 
leerlingen van zijn school automatisch lid 
zijn van de „ouder-onderwijzers- 
vereniging”. Deze vergadert vier maal per 
jaar. Uit en door de vereniging wordt om de 
drie jaar een schoolcommissie van zeven 
leden gekozen. Deze commissie benoemt 
de onderwijzers - waarbij het hoofd der 
school als adviseur fungeert - en bewaakt 
de geest, waarin het onderwijs wordt gege
ven.

Het valt na het bovenstaande niet te ver
wonderen, dat ook de onderwijzersoplei
ding in Zuid-Afrika over het algemeen van 
„Christelik-Nasionale” signatuur is. De 
heer M. M. M. Loubser, rector van het 
openbare „onderwijzerskollege” (pedago
gische academie) in Port Elizabeth, verze
kerde mij, dat dit, hoewel zijn school be
halve Nederduits-Gereformeerde ook Ang- 
likaanse. Methodistische en Rooms- 
Katholieke studenten telt, geen enkel pro
bleem oplevert.

Zoals bekend, was Groen van Prinsterer 
voorstander van een openbare school met 
de Bijbel; de oprichting van CNS was voor 
hem een noodsprong. Zijn ideaal, dat in 
Nederland onhaalbaar bleek, is in Zuid- 
Afrika gerealiseerd - daargelaten of hij on
der „Christelijk-Nationaal” precies het
zelfde verstond als wat men in Zuid-Afrika 
bedoelt met „Christelik-Nasionaal”.

K. de Vries

Oud-CHU-kameriid
mr. C. A. Bos 
burgemeester van Katwijk
Het oud-Tweede-Kamerlid voor de CHU, 
mr. C. A. Bos, is met ingang van 1 oktober 
aanstaande benoemd tot burgemeester van 
Katwijk.

Mr. Bos, die 51 jaar is, is buitengewoon 
lector aan de Vrije Universiteit te Amster
dam en lid van de Koninkrijkscommissie.

Hij is Nederlands Hervormd.
H. L.

RadiouHzendingen CHU 
vangen weer aan
Op zaterdagavond 13 september nemen de 
veertiendaagse radio-uitzendingen van de 
CHU weer een aanvang. In het komend 
politieke seizoen zijn de uitzendingen 
steeds op zaterdagavond, van 18.20 tot 
18.30 uur via Hilversum 2.

Na 13 september is de volgende radio- 
uitzending op zaterdag 27 september.

Werkbezoek aan Kamerkring Haarlem CHU 
op vrijdag 12 september
Op vrijdag 12 september brengt een 
delegatie uit de CHU-fracties van 
Eerste en Tweede Kamer een werk
bezoek aan de kamerkring Haarlem. 
De delegatie bestaande uit de heren 
Kruisinga, Tolman, Tilanus, Schol- 
ten, Wisselink, Van Leijenhorst en 
Rijnders wordt ’s morgens om tien 
uur ontvangen in het raadhuis te 
Velsen door de colleges van burge
meester en wethouders der gemeen
ten Velsen, Beverwijk en Heems
kerk.
Om half drie volgt een bijeenkomst

met de colleges van Amstel- en 
Meerlanden in het raadhuis van 
Haarlemmermeer te Hoofddorp. 
Om 5 uur is er een bespreking met 
hèt college van burgemeester en 
wethoitders van de gemeente Haar
lemmermeer gevolgd door een diner 
met voornoemd college.
’s Avonds 8.15 uur spreekt dr. R. J. 
H. Kruisinga, fractievoorzitter van 
de CHU in de Tweede Kamer, voor 
de CHU-kiesvereniging „Groen van 
Prinsterer” te Huizen in het gebouw 
„Het Visnet” aldaar.
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DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

HET CDA-CONGRES ■ EN WAT 
NU VERDER ?

Aanljes loopt volgens eigen zeggen met een 
kater na het CDA-congres. De CHU is ech
ter ontnuchterd huiswaarts gekeerd. Het 
lijkt er weer een hee^e op, dat volgens de 
AR de wereld pas begint als de AR begint 
na te denken. Alsof de AR staat voor het 
beginsel, waar de CHU een loopje mee
neemt.......De realiteit is anders.
De discussie over de principiële koek van 
het CDA is niet door Aan^es begonnen - en 
tot nu toe ook nauwelijks gevoerd.
Bijna twee jaar lang is vooral vanuit de 
CHU de discussie over de grondslag van het 
CDA gevoerd. Niet minder 50 (!) CH Kies
verenigingen wilden die grondslag beter 
formuleren. Het was op onze Bijzondere 
Algemene Vergadering, waar met alge
mene stemmen een motie-Beernink werd 
aanvaardt om de relatie tussen Bijbel en 
praktisch beleid stringent te formuleren. 
Een soortgelijke motie werd indertijd op dé 
AR-Partijraad door Aantjes ontraden.
Als de CHU niet aan haar principiële op
stelling had vastgehouden, was er zelfs 
geen „Woudschoten” gekomen! Op CH- 
voorstel is daar de gehele Bijbel als enige 
grondslag voor het CDA aanvaard.

AFSPRAAK NIET NAGEKOMEN

De CHU pleegt gemaakte afspraken na te 
komen. Wij verwachten dat ook van onze 
partners. De Zeeuw wilde - in strijd met 
Woudschoten - het Evangelie toch een ne
vengeschikte plaats geven. Terecht distan- 
cieerde de KVP zich hiervan. Andriessen 
gleed uit in zijn interview in ,,Hervormd 
Nederland”, maar hij verklaarde zich later 
nader.
Ook het amendement-Borgman is in strijd 
met de afspraken op Woudschoten. Aldaar 
is de kwestie van de ondertekening door de 
gekozenen van beginsel én program n.1. 
uitvoering aan de orde geweest. Aantjes 
was dat wellicht vergeten, toen hij stelde, 
dat deze kwestie pas aan de vooravond van 
het CDA-congres goed doorsproken is.
De ARP wilde toen al ondertekening van 
beginsel én program door de gekozenen. 
De KVP wilde alleen ondertekening van 
het program. De CHU wilde geen onderte
kening, noch van program, noch van begin
sel. Het is altijd ons principieel-chr. hist. 
standpunt geweest, dat onze mensen in ra
den, Staten en Kamers naar eigen geweten 
zonder last of ruggespraak beslissen. De 
CHU heeft toen „toegegeven”. Daarover is 
een redelijk compromis bereikt. Wèl on
dertekening van het program, niet apart 
ook nog van ’t beginsel. Programs worden 
in een chr. partij immers op basis van ’t 
beginsel opgesteld.
Het amendement-Borgman, dat alsnog van 
de CDA-vertegenwoordigers vraagt (we
liswaar zonder ondertekening) het uit
gangspunt, program en beleid uit te dragen, 
komt dus op duidelijk gemaakte afspraken 
terug.

MAGISTRALE REDE
De rede van Aantjes op het CDA-congres 
heeft (afgezien van de partijpolitieke con
sequenties die hij eruit trekt) onze warme 
instemming. Wij vinden er dezelfde gedre
venheid in terug, die ook onze CHU in het 
parlement bezielt. Terecht stelt Aantjes, 
dat het aanvaarden van het Evangelie als 
richtsnoer geen vrijblijvende zaak kan en 
mag zijn. Juist daarover moet onze dialoog 
gaan. En dan willen wij ook als CHU wel 
eens enkele concrete punten aandragen. 
Wij herinneren ons het weglaten van de 
bede in de Troonrede en het verschil in 
opstelling daarover tussen ARP en CHU. 
Wij herinneren ons de discussies om de 
vrijheid van onderwijs rond de Stichting 
Leerplanontwikkeling, door de CHU aan
gekaart en de daardoor ontstane menings
verschillen met de ARP en KVP. Wij herin
neren ons de formatie-Burger, waar ARP 
en KVP t.a.v. de abortusproblematiek een 
capitulatie-op-termijn aanvaarden.

WOORDEN EN DADEN
In de ARP gaan steeds meer stemmen op 
om van de ARP een „christelijke

voorhoede-partij” te maken. En dan kenne
lijk ter onderscheiding (!) van de CHU en 
de KVP. Wat is dat precies, zo vraag je je 
dan af. Klaarblijkelijk geen partij volgens 
het bekende PPAC-rapport, want daar
tegen bestonden juist in AR-kring nogal 
wat bezwaren. De CHU kon zich in dal 
rapport in ’t algemeen wel vinden. Wat de 
ARP dan wél precies wil, blijft nog onduide
lijk.
Of wordt daaronder verstaan, dat een chr. 
voorhoedepartij slechts zou kunnen en 
moeten samenwerken met de PPR, de PSP, 
de PvdA en D’66? Zo ja, dan benadért de 
CHU haar politieke indentiteit tóch anders. 
Voor óns staat ons eigen beginsel én pro
gram centraal, waarbij de kwestie van de 
partnerkeuze (hetzij de VVD, hetzij links, 
hetzij anderen) volstrekt secundair is. Het 
zou daarom goed zijn het loze begrip 
„voorhoede-partij” eens een concrete vul
ling te geven. Zeker, als juist dat begrip de 
ARP zou onderscheiden van bijv. de CHU.

HET VERSCHIL

Wie begrijpt er langzamerhand nog waar ’t 
om gaat? Wat is het verschil? Ik doe een 

. poging.
De ARP vindt, dat niet zozeer de leden, 
maar wel de politieke ambtsdragers van het 
CDA niet alleen de grondslag moeten on
derschrijven, maar het Evangelie ook als 
persoonlijk uitgangspunt moeten aanvaar
den. De CHU vindt die extra-eis overbodig, 
omdat in een principiële partij met een 
vaste Bijbelse grondslag het beginsel al se
lecterend werkt. Alleen wie immers de 
christelijke grondlag kan onderschrijven, 
zal lid worden. En vóór hij dan verant
woordelijkheid mag dragen, zal er zeker 
met hem gesproken worden.
Wie de grondslag niet serieus zou nemen en 
tóch lid zou willen worden, zal zich óók 
door de eis van Aantjes c.s. niet laten weer
houden. De eis is immers - ook volgens 
Aantjes - een papieren eis. Want zou zij dat 
niet zijn, dan moeten wij elkaar immers de 
maat gaan nemen. En Aantjes zegt dat niet
te willen.... al heeft hij wel de KVP de maat
genomen....
De CHU wil de uiteindelijke verantwoor
delijkheid voor het aanvaarden van de 
grondslag bij de leden zélf laten, en niet bij 
de organisatie leggen.
Kortom: Aantjes wil via de eis van het per
soonlijk aanvaarden van het uitgangspunt 
verzekeren, dat alleen christenen het CDA 
zullen kunnen vertegenwoordigen.
De CHU vindt dat middel ongeschikt. Niet 
daardoor worden wij immers een chr. par
tij. Het CDA heeft de Bijbel aanvaard als 
enig uitgangspunt voor allen, zowel leden 
als ambtsdragers. Iedereen is daarom al op 
de Bijbel aanspreekbaar. Wie daar nog 
aanvullende eisen bij wil stellen, holt die 
grondslag zelfs uit. Het lijkt dan, alsof die 
niet voldoende zou zijn. En alsof we voor 
de „gewone” leden een wat andere lagere 
maatstaf zou zijn. De CHU wil geen enkele 
reduktie op de grondslag.
Aalten W. A. Mateman.

U\TEN WE HET EENS WORDEN

Na zoveel jaren van praten en debatteren 
begint het CDA eindelijk vruchten af te 
werpen, maar helaas niet voor het CDA 
zelf. Wel voor de socialisten en liberalen. 
Zij zijn het die door het optreden van Aan
tjes en de ARP straks winst gaan behalen. 
Aantjes heeft het CDA wel een heel slechte 
dienst bewezen door nu nog weer aan de 
CDA-motor te gaan sleutelen. Wie stemt 
straks als,,zwevende kiezer” op een CDA, 
dat het maar niet eens kan worden? 
Waarom nu niet eens een keer eengsgezind 
opgetreden? Er zijn helaas al zoveel ver
schillen op kerkelijk en maatschappelijk 
gebied. Laten we het toch eens worden op 
politiek gebied voordat het voorgoed te 
laat is.

Daarom ging ik op 23 augustus j.1. met veel 
verwachtingen, in elk opzicht bedoeld, 
naar het Congresgebouw in Den Haag. 
Om half 10 ’s morgens kwamen de con
gresgangers binnen, ouderen en vele jonge
ren. Ik kende er niemand van, maar ont
waarde plotseling een oude bekende met 
wie ik de gehele dag gezellig heb gedeeld. 
Aan de balie bleek, dat ik, als heel gewoon 
CHU-lid, niet mocht stemmen; alleen mijn 
lijfelijke aanwezigheid kon getuigen van 
mijn instemmen met een CDA.
Allerlei papieren, zelfs couranten, werden 
mij aan de ingang ter hand gesteld.
Goed en wel gezeten, keek ik de grote zaal 
eens rond, en toen, tegen 10.00 uur, begon 
deze vol te stromen. Er kwam geen einde 
aan. Men zou bijna zeggen: een schare die 
niemand tellen kan. Dan opeens een-ver
zoek pm te gaan zitten. En ja, we begonnen. 
Ja, waarmee?
Goed gaan zitten, of luisteren, of was het 
professor Steenkamp die begon? Ik geloof 
dat al deze drie beginsels: zitten, luisteren 
en het woord van Steenkamp ons allen er
toe brachten mee te doen en niet afstande
lijk geïnteresseerd aanwezig te zijn. Wat 
een voortreffelijk en goed woord sprak hij! 
Eigenlijk het ene en enige goede woord van 
de gehele dag.
Bijzonder jammer is het, dat geen blad deze 
gehele tekst heeft afgedrukt. Wat Steen
kamp zei, was nu precies de reden voor 
christenen (en zeker voor zo’n lauwe poli
tiek geïnteresseerde als ik ben) om bewo
gen te worden de machtige opdracht voor 
de mens te verstaan, d.w.z. om gezamenlijk 
het politiek handelen tot welzijn van velen, 
voor te bereiden. Deze gehele toespraak, 
die appèl, is zo geïsoleerd komen te staan 
bij alles wat die dag verder gebeurde. 
Nogmaals, jammer, erg jammer!

SPANNINGEN
Wie het nog niet wist, en zo één was ik 
weer, kon wel voelen en verstaan, dat er 
spanningen lagen,, zeker toen de andere 
sprekers begonnen.
De heer Andriessen (bien coiffé) sprak met 
een ontwapende eerlijkheid, niet hoogdra
vend, wel gewend om te spreken, af en tóe 
denkend tegen de Kamervoorzitter te 
spreken, maar toch eerlijk en duidelijk voor 
deze zaal vol toehoorders, die begerig wa
ren om gestalte te geven aan een CDA. 
De heer Aantjes, gevoelig man, een tik
keltje de redder der geloofswaarheden, 
bewogen, sprak eigenlijk voor eigen partij
genoten, weinig gericht op een bezieling 
om ons allen op te wekken als christen de
mocraten een appèl te zijn voor ons volk. 
Het is dikwijls onder ons, Protestanten, zo, 
dat wanneer wij de heiliging in ons leven 
niet voor elkaar hebben (politiek leven, 
kerkelijk leven, persoonlijk leven, enz.) wij 
onmiddellijk de rechtvaardiging ter hand 
nemen. Dat voelde ik bij Aantjes; zo kwa
men de bewogen woorden van hem over. 
Des te beter smaakte de koffie om met be
kenden, die ik nog ontmoette, hierover te 
praten.

HETZELFDE
Waarschijnlijk zal ik andere sprekers ver
geten zijn, maar mijn impressie van die 
overvloed van sprekenden doodde al mijn 
aandacht en liet bij mij dit na: wat zijn 
democratisch geschoolde mensen (en dat 
zijn wij bij uitnemendheid!) weinig gedisci
plineerd. 30 sprekers zeiden in hun woor
den allen hetzelfde.
Enfin, de resolutie moest in stemming ko
men. Eén amendement (van Beernink) 
wilde tot uitdrukking brengen, dat wij zijn, 
en niet, wat onze intentie is, n.1. dat het 
CDA zowel een christelijke als een 
christen-democratische politieke organisa
tie is.
Dit was te veel voor Aantjes. En datbegrijp 
ik vanuit zijn achtergrond; het klinkt zo 
pretentievol. Het is beter te bidden en Gods 
zegen af te smeken, dat het zo ver mag 
komen, dat men is....
En toch ben ik het er niet mee eens. Wie 
gedoopt is en gelooft, heeft het eeuwig- 
heidsleven (is verbonden met Gods ver
bond). Maar goed: erg belangrijk vanuit 
Protestants denken is het geen van beiden. 
De motie wordt verworpen.
Sprekers, sprekers, sprekers. Allen bedoel
den het goed. Iedereen slaat een brug (hier

bij dacht ik weer aan de Chinese gelijkenis 
van de wég en de twee dorpen, die Steen
kamp vertelde). Sommigen zijn tegen een 
verdere beslissing: een duidelijk signaal in 
ons reformatorisch kamp, n.1. als je ergens 
tegen bent, dan maak je er een principe 
van.
Uiteindelijk werd de motie aangenomen in 
enigszins gewijzigde vorm: dat op basis van 
programma en beleid het uitgangspunt uit
gedragen zal worden.
Wie zal het binnenste van de mens kennen? 
Wie zal mij zeggen of alle sprekers in hoog
gestemde woorden of bewogen dogmati
sche uitspraken uiteindelijk niet bouwden 
aan eigen image? Ik geloof het niet, maar 
het komt mij ook niet toe om te oordelen. 
Hoe zal men een verklaring kunnen eisen 
van de persoonlijke overtuiging van een 
ander!
De lunch was goed. Niemand behoefde 
bang te zijn niet genoeg te krijgen of geen 
plaats te vinden. Aan tafel praatte iedereen 
met iedereen: een stukje broodbreking, 
communicatie.
De zitting ging door. Sprekers en weer 
sprekers. Het programma werd onder de 
loupe genomen, dat zeer goed voorbereid 
was door een enimente commissie.
Het werd half vijf en nog was het eind niet 
in zicht. Ik verzuchtte wat, verzat me, nam 
niets meer op en ging weg, ten volle over
tuigd, dat wij een goede zaak begonnen om 
straks als een main-body (of het lichaam 
van de Heer?) met linker- en rechtervleugel 
daarheen te zwenken en dat te doen wat 
goed en heilzaam is voor ons volk en de 
wereld.
Wat een dag, wat een toekomst!
Den Haag H. van Beek.
P.S. Mocht de ARP niet mee willen of kun
nen doen om welke reden dan ook, hoop ik 
wel dat KVP en CHU doorgaan, opdat uit
eindelijk de ARP en, laten wij verwachten, 
alle christenen in Nederland mee doen.

H. V. B.

GEEN RISICO IN BOUWEN

In, een op zondag (waarom op zondag?) 
uitgegeven verklaring, welke is gepubli
ceerd in „de Nederlander” van 22 augustus 
j.1. is een standpunt uiteengezet van de 
CHU betreffende het CDA. Het CDA is 
volgens de verklaring een partij (?) die zijn 
inspiratie en toetsing wil vinden in het 
Christelijk geloof. Even verder: Wij zoeken 
ons uitgangspunt nadrukkelijk in de Bijbel. 
Iedereen zal toegeven dat de toeeigening 
van dit uitgangspunt consequenties heeft 
en op ons zelf toegespitst tot bescheiden
heid dwingt. Wat is de relatie van het Chris
telijk geloof tot de politiek. Christelijk ge
loof is het geloof van de verlossing en door 
dit geloof verbonden zijn met hetgeen nog 
verlost moet worden.
Verlossing kan niet anders dan door omke
ring van de gehele mens, van het gehelé 
volk, naar God toe. Ik meen dat dit altijd 
een belangrijke notie is geweest binnen de 
CHU. De schepping zucht, waarom? We
gens ons ongeloof, omdat wij andere góden 
navolgen, de god van het geld, van macht, 
maar ook de god van de medemenselijk
heid. Als wij niet via het geloof van de 
verlossing verbonden zijn mét hetgeen nog 
verlost moet worden, houden wij er een 
medemenselijkheid op na welke humanis
tisch is. We bedienen ons dan zoals het 
weleens is uitgedrukt van Christelijke anti
quiteiten.
Inspiratie, waartoe? Het gaat in het Christe
lijk geloof om de gehele wereld. Terwille 
van Gods eer mag de wereld niet aan haar 
lot worden overgelaten, doch zal moeten 
worden gebracht onder de theocratie of 
anders gezegd de Godsregering.
Andere hoop is er niet voor de wereld. 
Degene die op basis van het Christelijk ge
loof via het CDA éen vertegenwoordi
gende funktie hebben, kunnen alleen aan 
deze opdracht gestalte geven indien ze per
soonlijk in deze geloofsovertuiging staan. 
Het Christelijk geloof kan alleen een geloof 
van mensen zijn. Zijn er al niet genoeg 
voorbeelden van instituten welke formeel 
de naam Christelijk dragen, doch waarvan 
de werken niet uit Christus zijn.
Hoe groot dan niet het gevaar, indien we dit 
risico zelf inbouwen.
Wageningen B. van der Velden.

Elburg G. J. Lipke.

IMPRESSIES VAN EEN 

CONGRESGANGER
Vooraf wil ik wel bekennen, dat ik nog 
nimmer een partijcongres had bijgewoond.
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HET VERBLUF VAN SURINAAMSE RIJKSGENOTEN IN NEDERLAND
Het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. A. D. W. Tilanus heeft, met 
collega’s van de fracties van KVP, PvdA, 
VVD en ARP van minister Van Doorn van 
CRM een uitvoerig antwoord gekregen op 
schriftelijke' vragen over het verblijf van 
Surinaamse rijksgenoten in Nederland. 
Omdat het antwoord tal van bijzonderhe
den verstrekte, volgt hieronder de weer
gave van een aantal vragen en antwoorden.

Hoeveel Surinaamse rijksgenoten bevin
den zich thans, anders dan voor kort ver
blijf in ons land? In welke aantallen bevin
den zij zich in dè verschillende, gemeenten 
of regio’s en in welke gevallen betreft het 
huisvesting in tijdelijke opvangcentra? 
Blijkens de migratiestatistiek rijksgenoten 
bevonden zich per 1 juli 1975: 100.712 
rijksgenoten - Antillianen en Surinamers - 
in ons land. In dit cijfer zijn niet begrepen 
de hier uit Surinaamse ouders geboren kin
deren terwijl het aantal overledenen 
evenmin bekend is.
De verdeling van deze rijksgenoten over de 
gemeenten is ten dele bekend: in Den Haag 
per 1 mei 1975: 15.584 (inclusief de hier 
geborenen waarvan tenminste één van de 
ouders een Antilliaan of Surinamer is); in 
Rotterdam per 1 april 1975:12.968 (exclu
sief de hier geborenen of overledenen); in

Amsterdam per 1 april 1975 - naar schat
ting - 30.555 (inclusief de hier geborenen 
waarvan tenminste één van de ouders een 
Antilliaan of Surinamer is) en in Utrecht - 

. naar schatting - 5.630 (inclusief de hier ge
borenen waarvan tenminste één der ouders 
een Antilliaan of Surinamer is). Van andere 
gemeenten zijn er geen betrouwbare cij
fers.
Per 17 augustus 1975,24.00 uur, bevonden 
zich in het centrale ontvangstcentrum in 
Soest 243 rijksgenoten en in de dertig re
gionale centra 1870 migranten. In totaal 
2113 personen.
Voor welk aantal Surinaamse rijksgenoten 
heeft het Centraal Bureau in 1975 huisves
ting moeten verzorgen?
Tot 17 augustus 1975 werden door het 
Centraal Bureau 639 personen definitief 
gehuisvest. Voor huisvesting waren op die 
datum 1450 personen voorgedragen voor 
woningen die binnenkort worden opgele
verd.

UITGANGSPUNTEN
Welke uitgangspunten gelden voor het 
Centraal Bureau bij het zoeken van tijde
lijke opvangcentra voor Surinaamse rijks
genoten? Is daarover overleg gepleegd met 
bijv. de Vereniging van Nederlandse Ge

meenten en de Landelijke Federatie van 
Welzijnsstichtingen voor Surinamers? 
Welke procedures worden er gevolgd om 
tot vestiging van tijdelijke opvangcentra 
voor Surinaamse rijksgenoten? Is daarover 
overleg gepleegd met bijv. de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Lande
lijke Federatie van Welzijnsstichtingen 
voorSurinamers?
In welke gevallen is van het inrichten van 
een tijdelijk opvangcentrum voor Suri- 
, naamse rijksgenoten afgestapt en om welke 
reden?
Een onderscheid is gemaakt tussen (a) een 
centraal ontvangstcentrum, waar - in eerste 
instantie - alle migranten worden opgeno
men, die de wens te kennen geven om via 
het Centraal Bureau Uitvoering Vesti
gingsbeleid Rijksgenoten buiten de grote 
steden gevestigd te worden en (b) regionale 
centra. Verblijf in het centrale opvangst- 
centrum is maximaal drie weken. Voor het 
centrale centrum gelden de volgende uit
gangspunten;
1. centraal gelegen;
2. voldoende was- en kookgelegenheid;
3. voldoende faciliteiten voor recreatie en 

informatie over Nederland;
4. voldoende faciliteiten om spreekuren 

door medewerkers van het Centraal 
Bureau, arbeidsbemiddelaars van

Arbvo en vertegenwoordigers van de 
Federatie van Surinaamse Welzijns
stichtingen mogelijk te maken;

5. faciliteiten voor het verstrekken van 
kleding.

De punten 2. 3 en 4 gelden ook voor re
gionale opvangcentra, waar men verblijft 
totdat de definitieve huisvesting is gereali
seerd.
Met inachtneming van deze primaire uit
gangspunten is het Centraal Bureau inge
gaan op ieder redelijk aanbod.
De dertig centra werden zorgvuldig gese
lecteerd uit een aanbod van 241.
De procedure is dat pension- of hotelhou
ders het Centraal Bureau benaderen met 
een voorstel. Vervolgens wordt contact op
genomen met de desbetreffende gemeente 
en tenslotte wordt het hotel of pension voor 
anderhalf jaar gecontracteerd. In gevallen 
waarin potentiële opvangcentra te excen
trisch of te geïsoleerd lagen of waarvan de 
prijs te hoog was, werd van contractering 
afgezien.
Over deze uitgangspunten en procedures is 
geen overleg'gepleegd met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Lande
lijke Federatie van Welzijnsstichtingen 
voor Surinamers.

H. L.

Niet alle regeringsnota’s worden gevolgd door wetsontwerpen

Niet alle door het kabinet-Den Uyl uitge
brachte nota’s worden gevolgd door wet
sontwerpen. Dit heeft premier Den Uyl de
zer dagen geantwoord op schriftelijke vra
gen van de christelijk-historische fractie
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga.
Dr. Kruisinga signaleerde dat sinds het be
gin van de zomervakantie er vrijwel geen 
dag voorbij leek te gaan waarop niet een 
nota van de regering aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden. Hij wilde wel eens we
ten, of uit de nota’s nog wetsontwerpen 
zouden voortvloeien. ,,De wetgevende ar
beid van het kabinet kan ernstig vertraagd 
worden door de tijd, die de behandeling

van het grote aantal nota’s van de Tweede 
Kamer zal vragen en de kamer kan, wan
neer zij de diverse nota’s moet behandelen, 
in tijdnood komen voor wat betreft haar 
overige werkzaamheden”, aldus dr. Krui- 
singa.
In zijn antwoord deelde de minister
president mee, dat niet uit alle nota’s wet
sontwerpen zullen voortvloeien. Nota’s 
waarbij dat niet het geval is dienen te wor
den onderscheiden in nota’s van overwe
gend informatieve aard en beleidsnota’s, 
die dan wel niet leiden tot wetsvoorstellen 
in formele zin, maar tot ombuigingen van 
beleid binnen het kader van dé bestaande
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wetten, op grond van algemene maatrege
len van bestuur, ministeriële besluiten of 
anderszins. Het behoeft volgens drs. Den 
Uyl nauwelijks betoog dat indiening bij de 
Kamer en behandeling van nota’s van dit 
laatste type door de Kamer in vele gevallen 
uit bestuurlijk oogpunt in betekenis niet 
onderdoet voor die van wetsontwerpen. 
De informatieve nota’s hebben tot doel: 
informatie te verschaffen, problemen te 
analyseren, alternatieve oplossingen aan te 
geven en langs deze weg naast het parle
ment ook belangstellende maatschappe
lijke groeperingen en personen uit te nodi
gen tot meedenken in het proces van be
leidsvoorbereiding. Zij vervullen aldus een 
zinvolle functie in een democratisch bestel, 
ook al leiden zij niet tot veranderingen in 
de wetgeving, antwoordde de premier.

GERINGER
Het aantal nota’s dat is te verwachten gedu
rende het komende parlementaire jaar zal 
naar het zich laat aanzien belangrijk gerin
ger zijn dan het in de afgelopen twee jaren 
is geweest (11 mei 1973 tot prinsjesdag 
1974 24 nota’s, prinsjesdag 1974 tot medio 
juli 1975 45 nota’s). Hierbij moet echter 
wel worden bedacht aldus drs. Den Uyl, dat 
de wens om de beschikking te krijgen over 
een regeringsnota in vele gevallen uitgaat 
van de kamer zodat deze verwachting wel 
onder het nodige voorbehoud wordt uitge
sproken.
Dat de gewijzigde opstelling van dit kabi
net ten opzichte van die van het daaraan 
voorafgegane, vooral in de eerste twee ja
ren van zijn optreden, geleid heeft tot een 
relatief groot aantal nota’s, ligt volgens de 
premier voor de hand.

Arbeidsorganisatie komt m et een 
wereldactieplan

GENEVE - Tussen nu en liet einde van dê 
eeuw zullen er nog eens een miljard men
sen méér om werk vragen. Zonder een 
goede opleiding van die mensen zullen hun 
kansen op een plaats in het arbeidsproces 
gering of nihil zijn.
Tegen deze achtergrond vergaderde deze , 
zomer in Genève de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO). De conferentie 
in de Zwitserse stad was de zestigste die in 
de 56 jaar van het bestaan van de ILO werd 
gehouden.
Met name de belangen van vrouwen, bui
tenlandse werknemers en arbeidskrachten 
op het platteland kregen van deze confe
rentie veel aandacht.
Sprekend over deze groepen onder de 
1.600 miljoen arbeidskrachten in de we
reld, zei ILO’s vice-president Cyril Plant, 
„dat vrouwen een beter aandeel in het ar
beidsproces moeten krijgen, dat buiten
landse werknemers de bescherming moe
ten genieten die zij zozeer nodig hebben en 
dat de arbeiders van het platteland het 
recht moet worden gegeven zich te organi
seren omwille van de verbetering van hun 
werkomstandigheden.
Binnen de Internationale Arbeidsorganisa
tie, zo werd tijdens de conferentie bekend, 
wordt op korte termijn begonnen met de 
opstelling van een Wereldactieprogram 
teneinde het arbeidsklimaat te verbeteren. 
De vier punten waarvan men bij de opstel
ling van dit programma zal uitgaan, zijn:
- Verbetering van de arbeidsomstandig

heden op het platteland in de Derde We
reld, in het bijzonder waar het de land
bouw betreft.

- Een aanzienlijke verlaging van het aantal 
beroepsongevallen in de wereld als totaal 
en in het bijzonder in die sectoren waarin

deze het meest plaatsvinden - de land
bouw, de industrie en de mijnbouw.
Het geven van voorrang aan maatregelen 
die tot meer arbeidsbevrediging leiden, 
onder meer door de deelnemers aan het 
arbeidsproces beter op te leiden en beter 
te begeleiden.
Het voorbereiden van nieuwe interna
tionale voorschriften met betrekking tot 
het arbeidsklimaat, onder meer door de 
werknemers te laten participeren in de 
besluitvorming binnen onderneming 
over zaken als veiligheid, de werksfeer 
en de relatie mens-arbeid.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon Q5130-22652
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Vier alternatieven voor 
compartimentering
open Oosterschelde
De commissie Compartimentering Ooster
schelde, die vorig jaar december door Mi
nister Westerterp werd ingesteld komt in 
haar studie met vier alternatieven voor de 
indeling van deze zeearm in compartimen
ten. De studie is ingesteld in het kader van 
het onderzoek naar de nieuwe vorm van 
afsluiting van de Oosterschelde. De com
missie heeft een rapport uitgebracht aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat en aan 
de provinciale besturen van Zeeland en 
Noord-Brabant Zij kreeg tot opdracht  ̂
vóór 30 april 1975 te rapporteren over de 
technische, planologische en financiële as
pecten van verschillende mogelijkheden 
van compartimentering van het Ooster- 
scheldebekken.
De commissie stond onder voorzitterschap 
van ir. H. A. Ferguson, hoofd van de Delta
dienst van Rijkswaterstaat en telde voorts 
vertegenwoordigers van de provinciale 
Zeeuwse en Brabantse waterstaten, de 
provinciale planologische diensten en de 
regionale directies van Rijkswaterstaat. 
Aan de provincies Zeeland en Noord- 
Brabant heeft Minister Westerterp nu ge
vraagd vóór half juni hun visie te geven. 
Vervolgens zal de Raad van de Waterstaat 
eind september een advies moeten uitbren
gen, waarna een advies van de Rijksplano
logische Commissie zal worden gevraagd. 
Het streven is erop gericht, dat de regering 
nog in 1975 een beshssing kan nemen over 
de compartimentering.

VIER ALTERNATIEVEN
De commissie legt in haar rapport vier al
ternatieven ter beoordeling voor. Drie 
hiervan zijn gebaseerd op het model van de 
PhUipsdam (tussen Sint-Philipsland en de 
Grevelingendam) en een Oesterdam (vlak 
ten westen van de Schelde-Rijnverbinding 
in het uiterste oosten v^n de Oosterscheh 
de). Deze oplossing, die model C3 (zie de 
kaarten) werd genoemd in het rapport van 
de Commissie-Klaasesz, werd vorig jaar 
aanbevolen door de Rijksplanologische 
Commissie. Een vierde alternatief dat de 
Commissie Compartimentering noemt, is 
het aanleggen van een scheidingsdam in de 
lengterichting van het Volkerak in plaats 
van een Phiüpsdam. Dit is model C l. De 
kosten die met de uitvoering van deze wer
ken zijn gemoeid, bedragen voor elk van de 
vier oplossingen ongeveer één miljard gul
den. De kosten voor een Philipsdam met 
kleine schutsluizen worden geraamd op 
220 miljoen gulden en met duwvaartslui- 
zen op 430 mUj oen gulden. Dit zal afhanke
lijk zijn van de te kiezen oplossing. De Oes

terdam zal, afhankehjk van het te kiezen 
tracé, 160 miljoen tot 215 müjoen gulden 
gaan kosten.
Volgens het model C3 blijft het getij ge
handhaafd in een zeer groot deel van het 
Oosterscheldebekken. Bij de modellen C5 
(Oesterdam en Keetendam; voorstel 
Commissie-Klaasesz) en C4 (Wemeldinge- 
dam en Philipsdam; advies Raad van Wa
terstaat) zou het getij in een geringer deel 
van de Oosterschelde blijven bestaan. Het 
compartimenteringsmodel C5 met zijn va
rianten voor spui- en scheepvaartkanalen, 
bhjkt ten opzichte van C3 uitsluitend nade
len te hebben en is verder door de compar- 
timenteringscommissie niet in de beschou
wingen betrokken. Model C4 voldoet min
der aan de eisen, die de regering stelt aan 
natuurbehoud, omdat het oostelijk deel 
van de Oosterschelde door een dam ter 
hoogte van Wemeldinge van het getij zou 
worden afgesloten. Daarom heeft de com
missie zich beperkt tot het onderzoek naar 
de mogehjkheden van de modellen C3 met 
varianten en Cl.
'De varianten hebben betrekking op de 
plaats waar het smalle gedeelte van Zuid- 
Beveland door een nieuw kanaal moet 
worden doorsneden. Hiervoor worden ge
noemd een kanaal bij Krabbendijke en een 
kanaal bij Rilland, terwijl voor een derde 
mogehjkheid van C3 kan worden volstaan 
met het bestaande kanaal door Zuid- 
Beveland. Gaat de keus uit naar een schei
dingsdam door het Volkerak (Cl) in plaats 
van een Philipsdam dan moet eveneens ge
bruik worden gemaakt van het kanaal door 
Zuid-Beveland. Het aantal sluisppassages 
voor de doorgaande scheepvaart kan dan 
beperkt blijven tot twee als de monding van 
het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemel
dinge open blijft. Wel zijn dan ingrijpende 
veranderingen nodig in het sluizencomplex 
van de Volkerakdam. De in aanbouw 
zijnde inlaatsluis en de jachtensluis moeten 
dan namelijk vervangen worden door twee 
duwvaartsluizen en een jachtensluis met 
een zout/zoetbestrijdingssysteem. De extra 
kosten hiervoor worden geraamd op 300 
miljoen gulden.
De Rijksplanologische Commissie gaf de 
voorkeur aan model C3 met een 
scheepvaart- annex spuikanaal bij Waarde. 
De planologische bezwaren tegen een 
nieuw kanad door het smalle deel van 
Zuid-Beveland bhjken groter te zijn naar
mate het kanaal meer westelijk wordt ge
projecteerd. Daarom heeft de comparti- 
menteringscommissie meer oostelijke tra
cés geïntroduceerd, namelijk de reeds ge
noemde bij Rilland en Krabbendijke.

KANAAL-KRABBENDUKE
Bij het kanaal Krabbendijke komen ver
scheidene potentiële tuinbouwgebieden 
aan zoet water te liggen, terwijl de zoutbe- 
strijding in de scheepvaartsluizen geen on- 
overkomehjke problemen zal opleveren. 
Wel zal het een belangrijk verhes aan 
schor- en getijdegebied betekenen, zowel 
in de Oosterschelde als in de Westerschel- 
de. Voor Zuid-Beveland levert het kanaal 
bij Krabbendijke geen milieukundige pro-1 
blemen op. Voor de planologie van Zuid-1 
Beveland heeft dit Imnaal wel negatieve! 
consequenties, evenals voor het agrarisch 
grondgebied. Bovendien wordt de bereik
baarheid van de haven van Bergen op 
Zoom voor de kustvaart er ongimstig door 
beïnvloed. Als de compartimentering in 
1985 gerealiseerd moet zijn, is de beschik
bare tijd voor de uitvoering krap. De kos
ten worden geraamd op 975 miljoen gul
den, waarvan 450 voor het kanaal bij 
Krabbendijke.

KANAAL-RILLAND
Het kanaal bij RUland vormt wat de aan
sluiting op de Westerschelde betreft een 
moeihjk probleem. Er zal een langdurig en 
gecompüceerd onderzoek nodig zijn. De 
waterhuishoudkundige aspecten zijn de
zelfde als bij het kanaal bij Krabbendijke, 
dat iets westehjker zou komen te liggen. 
Het verhes aan schor- en getij degebieden is 
belangrijk minder dan bij C3- 
Krabbendijke. Kanaal-Rilland geeft'minder 
verhes aan landbouwgrond. Voor de haven 
van Bergen op Zoom gelden dezelfde nade
len. Het waterloopkundigonderzoek zal zo 
lang duren dat het gereedkomen van dit 
kanaal haast niet voor 1985 haalbaar is. De 
bouwkosten worden geraamd op 1100 mil
joen gulden, waarvan 600 miljoen voor het 
kanaal.
Bij beide kanalen wordt de scheepvaart ge
confronteerd met twee sluispassages.

KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND
Voor de derde variant op model C3 behoeft 
geen kanaal door het smahe deel van 
Zuid-Beveland te worden gegraven. Hier 
kan men volstaan met het reeds bestaande 
kanaal door Zuid-Beveland tussen Hans- 
weert en Wemeldinge, dat dan wel grondig 
moet worden verbeterd. Er zullen dan drie 
sluispassages zijn. In tegensteUing met de 
twee vorige oplossingen gaat een groot deel

van de westehjke route door getijdewater. 
De verbreding van het kanaal door Zuid- 
Beveland levert landschappelijk en voor de 
woonfunktie nauwehjks bezwaren op. Wel 
zal landbouwgrond moeten worden op
geofferd en een aantal woningen moeten 
verdwijnen. Er zal geen extra verlies van 
schor- en getijdegebieden optreden; wel zal 
de verbreding van het kanaal- een verlies 
betekenen voor het meest waardevoUe 
deel van de Kapelse Moer.
Voor de visserij en schelpchercultures ziü- 
len de zoutgehaltes voldoende zijn. De wa
terhuishoudkundige en milieuaspecten zijn 
ongeveer gehjk aan die van het kanaal bij 
Krabbendijke. De bouwkosten voor dit 
model worden geraamd op 975 miljoen 
guldea Daarbij is inbegrepen de verbou
wing van het kanaal door Zmd-Beveland 
inclusief kunstwerken ten bedrage van 345 
miljoen gulden.

DAM IN VOLKERAK
Bij het vierde alternatief tenslotte, namehjk 
de aanleg van een scheidingsdam door het 
Volkerak met handhaving van het kanaal 
door Zuid-Beveland (Cl), gaat de gehele 
westelijke route door getijdewater. Voor 
de waterhuishouding doen zich bij dit mo
del problemen voor. Er zal waarschijnlijk 
een bhjvende zoutbelasting via de Volke- 
raksluizen op het noordelijke Deltabekken 
optreden, hetgeen bezwaren kan opleve
ren. De directe watervoorziening voor 
Tholen, Sint-Philipsland en West-Brabant 
vanaf het zoete compartiment is bovendien 
bijna niet meer mogelijk en de mogelijke 
aanleg van drinkwaterbekkens vergt een 
duur leidingensysteem.
Wel bhjft er een grotere oppervlakte aan 
schorren, slikken en platen in het 
Krammer-Volkerak onder getij-invloed 
dan bij de eerdergenoemde variaties. Maar 
als gevolg van het noodzakelijke, omvang
rijke baggerwerk in de oeverzones zullen 
belangrijke milieuwaarden verloren gaan. 
De lange scheidingsdam door het Volkerak 
zal een landschappehjke verstoring zijn. De 
beschikbare tijd van uitvoering is krap. De 
kosten voor dit model worden geraamd op 
1135 miljoen gulden, waarmee het het 
duurste is van de vier alternatieven. Bo
vendien moet nog rekening worden gehou
den met een extra investering van wellicht 
enkele honderden miljoenen guldens voor 
de 20 procent grotere stormvloedkering in 
de Oosterscheldedam, die voor dit model 
nodig zal zijm De verbeteringswerken aan 
het kanaal door Zuid-Beveland maken van 
het totaalbedrag ongeveer 345 miljoen 
gulden uit
Minister Westerterp heeft vorig jaar in de 
Tweede Kamer als ontbindende voor
waarde gesteld, dat de extrakosten voor 
het hele Oosterscheldeprojekt dé basisra
ming van 1700 miljoen gld. plus 20 procent 
op prijspeil 1974 - niet mogen overschrij

den. Als ditzelfde percentage wordt toege
past op de onderzochte alternatieve oplos
singen voor de compartimentering zal, 
z o ^  het zich thans laat aanzien, alleen de 
variant C l niet vallen biimen de door de 
regering gestelde kostenlimiet.
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REGERING MOET STREVEN NAAR 
BEHOUD ZEESCHEEPVAART
Het voortbestaan van de Nederlandse zee- 
scheepvaart is van groot belang voor de 
nationale economie. Om de zeescheep
vaart voor ons land te behouden zal de 
overhe id zowel de oorzaak als de gevolgen 
van de zwakke Nederlandse scheepvaart- 
positie moeten bestrijden. Tot deze conclu
sies komt de werkgroep die onder voorzit
terschap van drs. H. J. Viersen een onder
zoek heeft gedaan naar de positie van de 
Nederlandse zeescheepvaart. De werk
groep werd op 30 december 1974 ingesteld 
door staatssecretaris Van Hulten (Verkeer 
en Waterstaat). Ze kreeg de opdracht met 
voorstellen te komen voor maatregelen die 
de situatie in de zeescheepvaart op korte 
termijn kuimen verbeteren.
In haar rapport aan de staatssecretaris stelt 
de werkgroep Viersen vier soorten maatre- 
gele n voor. Deze zijn gericht op verminde
ring van de internationale concurrentie
vervalsing, op stimulering van samenwer
king met ontwikkelingslanden, op bevor
dering van registratie in Nederland en op 
structuurverbetering van de vloot door 
vervanging van schepen. De overheid zou 
hiertoe financiële steun kunnen verlenen 
door rentesubsidies, inversteringspremies 
of verhoging van de investeringsaftrek.

TWEE FACTOREN
Als voornaamste oorzaken van de ver
slechtering van de toestand in de Neder
landse zeescheepvaart noemt de werk
groep twee factoren. In de eerste plaats de 
snelle technologische ontwikkeling in de 
zestiger jaren, die de bestaande vloot eco
nomisch deed verouderen. Daarnaast de in
terna tionale concurrentievervalsing door 
westerse zeevarende landen die hun 
scheepvaart financieel zeer actief gingen 
steunen. Aangezien in Nederland over
heidssteun uitbleef, was het gevolg onder 
andere dat meer en meer Nederlandse 
schepen onder vreemde vlag gingen varen. 
Om dit tegen te gaan besloot de Neder
landse regering in 1972 de zeescheepvaart 
fiscaal, dus indirect te gaan steunen door 
investeringsaftrek en vervroegde af
schrijving toe te staan. Hierdoor nam de 
registratie onder vreemde vlag wel iets af, 
maar niet voldoende. In vergelijking met de 
vloten van landen als Denemarken, Zwe
den, Duitsland, Engelaijd en Frankrijk is 
het tonnage van de Nederlandse vloot van 
1970 tot 1974 zelfs belangrijk achteruitge
gaan, terw ijl de andefêianden hun tonnage 
zagen stijgen. Belangrijk is dat ook de leef
tijdsopbouw van de Nederlandse'vlopt on
gunstig afsteekt bij die van de andere lan^ 
den. De fiscale maatregelen van 1972 
kwamen dus te laat en bleken niet vol
doende voor de inmiddels al economisch 
verouderde vloot. Het rendement hiervan 
is te laag om de achterstand te kunnen inha
len, vooral in de kleine handelsvaart. Bij de 
grote'vaart is het rendement momenteel 
nog het gunstigst in bepaalde gespeciali
seerde sectoren als tankvaart en container- 
vaart.

ACHT MOTIEVEN
Ondanks de financiële moeilijkheden pleit 
de werkgroep Viersen sterk voor het be
houd van de Nederlandse zeescheepvaart. 
In het rapport gaat de werkgroep in op acht 
motieven:
- het politi ek-strategische belang; in tijden 

van crisis kan afhankelijkheid van buiten
landse ondernemingen ernstige risico’s 
met zich meebrengen.

- het argument dat de buitenlandse handel 
wordt bevorderd door een 'eigen natio
nale zeescheepvaart.

- de bijdrage aan de Nederlandse beta
lingsbalans, die altijd vrij aanzienlijk is 
geweest.

- het militair-strategische belang.
- de belangen voor de Nederlandse ha

vens.
- de werkgelegenheid; 28.000 Nederlan- 
, ders hebben hun werk dank zij de

scheepvaart.
- de grote hoeveelheid kennis, kunde en 

ervaring die in Nederland in de loop van 
de tijd op maritiem gebied is verzameld 
en die ook van belang is voor andere 
bedrijfstakken zoals de scheepsbouw.

- algemeen-maatschappelijke voordelen 
zoals het geringe ruimtebeslag en de 
kleinere milieubelasting en energiever
bruik in vergelijking met andere 
vervoerstakken.

VOORSTELLEN
Op grond van deze argumenten stelt de 
werkgroep Viersen, zoals gezegd, aan de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

vier soorten maatregelen voor. Tegen de 
concurrentievervalsing door andere landen 
zou Nederland kunnen optraden in orga
nen als de Consultative Shipping Group, de 
EEG en  de OESO. De werkgroep blijft het 
wel redelijk vinden dat ontwikkelingslan
den steunmaatregelen toepassen om hun 
scheepvaart op te bouwen; zelfs wanneer 
dit gebeurt door een deel van de nationale 
lading te rese rveren voor de eigen vloot. 
De regering moet streven naar samenwer
kingsverbanden met de ontwikkelingslan
den. Deze hebben het algemene voordeel 
dat internationalisering van de bedrijfstak 
wordt bevorderd en eng nationalisme 
wordt voorkomen. Voor Nederland kun
nen ladingvoordelen mogelijk zijn en ex
port van kennis, kunde en ervaring.
De structuurverbetering van de Neder
landse handelsvloot moet plaatshebben 
door vervanging van oudere schepen. Het 
rapport noemt voor de komende vijf jaar in 
de grote handelsvaart een vervangingspro
gramma dat de totale vloot ouder dan zes
tien jaar en de helft van de vloot tussen acht 
en zestien jaar omvat. Voor een dergelijk 
programma zou een totale investering no
dig zijn van ƒ  6,- miljard; verminderd met 
delopendebestellingen voor ƒ  1,75 miljard 
resteert een bedrag van ongeveer ƒ  4,25 
miljard. In de kleine handelsvaart Imnnen 
de nodige investeringen worden gesteld op 
ƒ  800 miljoen; verminderd met de lopende 
bestellingen resteert ƒ  700 miljoen. Om de 
Nederlandse zeescheepvaart in staat te stel
len deze investeringen te doen, zijn aanvul
lende maatregelen nodig.
De werkgroep Viersen beschrijft in haar 
rapport drie alternatieve vormen van 
overheidssteun. Allereerst de verlening 
van rentesubsidie, waardoor de door de re
ders te betalen rente wordt teruggebracht 
tot zes procent. Verder de verlening van 
een investeringspremie van zeven procent 
(vo or de kleine handelsvaart acht procent). 
Tenslotte verhoging van de bestaande in
vesteringsaftrek. Voor deze verhoging zijn 
twee mogelijkheden: handhaving van d-

aftrekbare vijf procent maar toepassing 
over acht in plaats van vijf jaar, of verho
ging van de aftrek tot zeven procent bij 
handhaving van de termijn van vijfjaar. In 
het laatste geval zou de bestaande beper
king tot winsten uit zeescheepvaart moeten 
worden opgeheven.
De financiële gevolgen van het programma 
bedragen voor de overheid bij rentesubsi
die en investeringspremie respectievelijk 
ƒ  410 miljoen (contant gemaakt) en ƒ  360 
miljoen in vijfjaar. Verhoging van de inves
teringsaftrek zou neerkomen op rond 
ƒ  170 miljoen aan gederfde belastingen, 
een bedrag dat niet zonder meer vergele
ken mag worden met de andere twee be
dragen. Bij het bedrag van de investerings
aftrek is de kleine handelsvaart niet meege
rekend omdat verdere fiscale maatregelen 
daar niet veel zin hebben.
Met deze steunmaatregelen kunnen vol
gens het rapport de investeringsproblemen 
van de scheepvaart voor de helft worden 
opgelost. D e andere helft zouden de reders 
zelf moeten overbruggen door verdere ra
tionalisatie, versnelde structuurverbete
ring en commerciële vindingrijkheid. Voor 
de kleine handelsvaart zullen in bepaalde 
gevallen nog aanvullende maatregelen no
dig zijn op het gebied van het eigen vermo
gen. D e werkgroep gaat in het rapport ver
der in op de vraag of de financiële steunver
lening moet plaatshebben bij iedere inves
tering in zeeschepen of dat de steunverle
ning selectief moet worden verleend.
De registratie van schepen in Nederland 
kan. worden bevorderd door deze registra
tie als voorwaarde te stellen voor de steun
verlening.
Uit het rapport blijkt tenslotte ook de wen
selijkheid om de Nederlandse vloot zoveel 
mogelijk met Nederlanders te bemannen. 
Dit kan worden bevorderd door belasting- 
faciliteiten en maatregelen op het gebied 
van de beroepsopleiding, de gage, arbeids
bemiddeling en controle op de toelating 
van buitenlandse zeevarenden.

H. L.

JONGE
CHRISTENDEMOCRATEN 
TE LIMA BIJEEN

.Het Wereldcomité van de Internationale 
Unie van Jonge Christen-Democraten 
heeft onlangs te Lima vergaderd onder 
voorzitterschap van de heer G. Bonalumi, 
in aanwezigheid van een grote delegatie uit 
Europa onder leiding van de voorzitter van 
de lUJCD, de heer A. de Brouwer, en van 
een Latijns-Amerikaanse delegatie aan het 
hoofd waarvan de heer Gutenberg Marti- 
nez, voorzitter van de lUACD (Latijns- 
Amerikaanse christen-democraten), stond. 
Op de agenda stonden de voorbereiding 
van een in april 1976 te Venetië te houden 
Wereldcongres en een meer doelmatige or
ganisatiestructuur van de Wereldunie. Er 
werd besloten, te Venetië de christen
democratische beginselen en denkbeelden 
op wereldniveau te behandelen. Op deze 
wijze probeert de internationale organisa
tie van jonge christen-democraten een bij
drage te leveren tot een nieuwe wereldorde 
welke is gebaseerd op een grotere recht
vaardigheid en de ontwikkeling van de de
mocratische en menselijke rechten, met het 
oog op de opbouw van een ,,samenleving 
waarin gemeenschapsgeest heerst” en 
waarin de menselijke persoonlijkheid zich 
volledig kan ontwikkelen, dank zij de daar
toe geboden mogelijkheden.
Het Wereldcongres zal zich ook bezighou
den met het vraagstuk „crisis en vernieu
wing'van de christen-democratische par
tijen”, het vraagstuk van de vakbeweging 
in de Derde Wereld en de schending van de 
mensenrechten.

CHILI
De Europese delegatie heeft de gelegen
heid aangegrepen zich naar Santiago te be
geven om zich van de politieke toestand in 
Chili op de hoogte te stellen. Uit contacten 
met de Chileense christen-democraten en 
uit neutrale, maar goed geïnformeerde 
bronnen is gebleken dat het bestaan van de 
christen-democratische partij door het hui
dige bewind nauwelijks wordt geduld.

H. L.

RESOLUTIES VAN DE EUCD
Het Politiek Bureau van de Europese Unie 
van Christen-Democraten (EUCD) verga
derde onlangs te Brussel onder voorzitter
schap van K. U. von Hassel, voorzitter, en 
in aanwezigheid van de heer A. Forlani, 
secretaris-generaal van de EUCD.
JDe Belgische eerste minister L. Tindemans 
èiiliet Europese-Commissielid P. Lardinois 
namen deel aan de vergadering.
De heer Tindemans gaf een reeks beschou
wingen over de buitenlandse politiek en in 
het bijzonder betreffende de Europese 
problematiek. Hij besprak ook zijn op
dracht in verband met het opstellen van een 
rapport over de Europese Unie en ver
meldde zijn bezoeken aan Dublin, Luxem
burg, Den Haag en Londen en de positieve 
houding die hij tijdens de talrijke gesprek
ken daar gewaar werd. Het Politiek Bureau 
heeft voorts besloten het CDS (Centro 
Democratico Sociale) uit Portugal als vol
waardig lid in de EUCD op te nemen.
Tot besluit nam het politiek bureau van de 
EUCD enkele resoluties aan.

EUROPESE UNIE
De eerste resolutie handelde over de Euro
pese Unie en luidde als volgt:
„Het Politiek Bureau van de EUCD heeft 
de ontwerp-resolutie van de heer A. Ber- 
trand, rapporteur in het Europese Parle
ment over de Europese Unie, bestudeerd 
en besloten haar te steunen.
Het Politiek Bureau spreekt de overtuiging 
uit dat de christen-democratische leden van 
het Europese Parlement tijdens de 
beraad-slaging in de plenaire vergadering 
de opvattingen van de christen-democraten 
ter zake van de Europese Unie zullen ver
tolken.
Het Politiek Bureau van de EUCD heeft 
kennis genomen van het voorstel van de 
socialisten om de stemming over het 
verslag-Bertrand uit te stellen tot een latere 
plenaire vergaderperiode van het Europese 
Parlement in de herfst. De christen
democraten kunnen deze verdaging niet 
aanvaarden. Zij vestigen de aandacht op de 
negatieve gevolgen die een verdaging van 
de stemming in het Europese Parlement in 
politiek en institutioneel opzicht en in de 
ogen van de publieke opinie zou hebben.” 
Aldus de tekst van de resolutie over de 
Europese Unie. De tweede resolutie ging

over de conferentie inzake veiligheid en 
samenwerking in Europa en had de vol
gende tekst:

VEILIGHEID
„De volken van Europa verwachten van de 
conferentie inzake veiligheid en samen
werking een tastbare vooruitgang en 
evenwichtige resultaten, met name meer 
vrijheid en veiligheid. Het politiek bureau 
van de EUCD verlangt van de Europese 
regeringen dat zij, overeenkomstig hun re
cente verklaringen, de onderhandelingen 
over de omstreden punten voortzetten op 
grond van de door de christen
democratische partijen gestelde fundamen
tele eisen, ten einde tot een spoedige afslui
ting van de onderhandelingen te komen in 
het kader van veüigheid en samenwerking 
en met eerbiediging van de vrijheid van elk 
land”. Aldus de resolutie over veiligheid en 
samenwerking.

NAVO
De derde resolutie had betrekking op de 
Navo en luidde: „De christen-democraten 
uit de Europese lidstaten van het Atlanti
sche bondgenootschap verheugen zich 
over de positieve resultaten van de laatste 
Navo-raadszitting, waarbij de identiteit 
van Europa terzake van de westerse verde
diging, evenals zijn bereidheid tot samen
werking op basis van een „equal partner
ship” in het bondgenootschap, als funda
menteel instrument voor het internationaal 
'evenwicht, de veiligheid en de vrede, op- 
Inieuw werd bevestigd. In dit verband steu
nen de christen-democraten het met name 
door de Belgische eerste minister, de heer
L. Tindemans; uiteengezette standpunt: 
enerzijds is de geleidelijke standaardisatie 
van de bewapening en de omschrijving van 
de behoeften en normen een taak van het 
bondgenootschap en moet dat ook blijven; 
anderzijds is een zo groot mogelijke inte
gratie van de Europese wapenindustrie een 
specifieke taak van de negen landen van de 
Europese gemeenschap”. Aldus de tekst
van de resolutie over de Navo./
SPANJE
De vierde en laatste resolutie, over Spanje, 
luidde: „De Europese Unie van christen
democraten steunt haar christen

democratische geestverwanten in Spanje 
bij hun strijd voor het tot stand brengen van 
een democratie. Zij onderschrijft de beslui
pen van het congres van 'Valencia en zal al 
het mogelijke doen om deze ideeën te be
vorderen”.

H. L.

Scholen zeggen:

KOM OP

Een groot aantal christelijke scholen in ons 
land begint deze week een aktie voor nood
lijdende scholen in ons land, maar speciaal 
buiten onze grenzen. Onder het motto 
„Kom op!” willen ze geld bijeen brengen 
voor kinderen in Afrika, Azië, Latijns 
Amerika, enkele emigratielanden en en
kele landen in Zuid Europa. Het gaat niet 
alleen om leermiddelen, maar ook om uit
breiding van scholen, het verstrekken van 
studiebeurzen, het in stand houden van 
weeshuizen en internaten, enzovoorts.
Al bijna honderd jaar lang wordt er jaarlijks 
een „Unigkollekte” gehouden voor het 
christelijk onderwijs. Aanvankelijk uitslui
tend ten bate van noodlijdende scholen in 
eigen land. Maar nu zet men zich hoofdza
kelijk in voor ontwikkelingslanden.
Vorig jaar bracht de aktie bijna anderhalf 
miljoen gulden op, waarmee veel projekten 
konden worden gerealiseerd. Dit jaar heeft 
men een nog groter aantal projekten aan
genomen. Het gironummer is 515 t.n.v. 

.Unie ,,School en Evangelie” te Voorbrug.
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Zo denk ik 
er over

Dè'redactré van ,7de " l̂ëderlander'’ behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten. _____

DE GRONDSLAG VAN HET CDA

De keuze van het CDA-congres voor een 
open CDA is voor mij onbegrijpelijk en 
derhalve onaanvaardbaar.
De eerste vraag die bij mij naar voren komt 
is: Waarom moest De Zeeuw de KVP verla
ten? Er is voor hem immers niets aan de 
hand en had rustig kunnen blijven. Had De 
Zeeuw het congres niet beter af kunnen 
wachten! Of weet men in de top zo weinig 
van eikaars standpunten af, dat De Zeeuw 
deze uitslag niet heeft kunnen voorzien. Ik 
begrijp er dan ook niets meer van en velen 
met mij. Het punt waar het om gaat is of

niet-christenen in het CDA leidinggevende 
posities kunnen bekleden. Mijn antwoord is 
nee! Ik sta dan ook volledig achter het 
standpunt van de heer Aantjes en niet ach
ter onze voorzittèr de heer Van Verschuer, 
want die zegt ja!

Als binnen de CHU hierover niet op korte 
termijn de uitspraak nee komt dan kan men 
mij wel afschrijven als lid, aangezien het ja 
voor mij absoluut onaanvaardbaar is.

Een dergelijke uitspraak had ik beslist niet 
verwacht in CHU-kring. En het is mijn

vaste overtuiging dat de meerderheid bin
nen onze CHU er net zo over denkt. Het 
wonderlijke voor mij is dat ik in de prak
tische politiek zelden of nimmer sta aan de 
kant van de heer Aantjes en nu, wanneer 
het om de grondslag gaat volledig zijn 
standpunt moet aanvaarden.

Ik kan mij vergissen, maar het komt mij 
voor dat de mensen in de ARP die hem 
steun hebben verleend bij de kabinetsfor
matie, het nu laten afweten en als dat zo is 
moet hem dit tot nadenken stemmen. De 
uitspraak van de heer Biesheuvel dat het 
niet meer is dan een academische kwestie 
verbaast mij helemaal.

Uitspraken van AR-mensen hebben mijn 
verbazing wel vaker gewekt. Dat het thans 
zo gelopen is heb ik altijd al verwacht om
dat zowel de kool als de geit gèspaard 
moest worden. Het steeds maar lonken 
naar de kiezers heeft lot gevolg dat de 
christelijke waarden als bijwagen mogen 
fungeren en te pas en te onpas moeten wor
den gehanteerd.

Is men zich wel bewust van de consequen
ties die een dergelijk standpunt innemen? 
Een niet-Christen kan de leiding van een 
zogenaamde christelijke partij opeisen. In 
deze tijd met een zo grote geestelijke afta
keling is dit beslist niet denkbeeldig.

De Christen die niet op zijn hoede is wordt 
hier op een slinkse manier om de tuin geleid 
en dat nog wel door mede-christenen. Als 
het partij-program maar wordt onder
schreven!

Elke kiezer die enigszins de politiek volgt 
zal het met mij eens zijn dat een partijpro
gram nimmer volledig wordt onderschre
ven. Dat hoeft ook niet want een partijpro
gram wordt uitgestippeld voor vier jaar en 
zal noodgedwongen aan de omstandighe
den moeten worden aangepast. Maar de 
grondslag, het evangelie van Jezus Chris
tus, het woord van God, van waaruit wij 
dagelijks moeten leven als Christen, daar
aan kan en mag niet worden getornd. De
gene die meent dat dit wel kan, bewandelt 
een heilloze weg en moet ik ernstig waar
schuwen.

Ommen J. H. Jansen.

CHU
 ̂ een goed bestuur j

ADVERTEER IN DE NEDERLANDER 
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en leiwerken
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Voor UW
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' k  Kolen, Huisbrandol'ie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Container-vuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENÖORP5EWEG 470 
ROTTERDAM-24 - Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

t u i n a a n l e g

BINDER a V . - RHOON
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a frasteringen 
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bloembakken

Stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

VAN
ZEBEN'S

Dorpsdijk 50-52 - Po$tbus 820 - Rhoon 
Telefoon 01890-6111»

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde
40 schriftelijke lessen voor 30-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus
12 schriftelijke lesseqvoor 10 . -

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 - Lelden - Telefoon (071) 93403.
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„Alleen met Jan Rap en zijn maat"
„Alleen met wat vragen aan de ARP"

De gevoelens van gegriefdheid aan de zijde 
van de CHU zijn groot. De emoties in brie
ven en telefoongesprekken geuit uit de ver
schillende delen van het land laaien soms 
erg hoog op. Ik kan me dat begrijpen. 
Toch, de zaak is onverkwikkelijk. Ingeto
genheid is aangewezen. Er is mij gevraagd 
waarom ik me tijdens de afgelopen maan
den gevoerde discussies niet feller heb ge
uit. En me niet meer in deze discussie heb 
gemengd. Daar waren een aantal redenen 
voor.
Ten eerste wilde ik in het belang van de 
christen-democratie in deze moeilijke tijd 
de tegenstelling niet aanscherpen. Deze te
rughouding kan echter niet onder alle om
standigheden worden volgehouden.
Gelet óók op de gevoelens of ik het niet 
geheel met Van Verschuer eens zou zijn. 
Ten tweede betrof het hier een geschil over 
de grondslag van de partij. Naar de visie 
van Van Verschuer en mij is het hier de 
voorzitter van de partij, die de eerst aan
gewezene is om te spreken.
Dat was des te gemakkelijker, aangezien er 
tussen de voorzitter van de Unie en mijzelf 
geen wezenlijk verschil van inzicht bestond 
en bestaat. Intussen zal het '  gelet op de 
strikte eisen, die de ARP ons stelt - helaas 
waarschijnlijk zo worden, dat we als CHU 
wederom alleen zijn met „Jan Rap en zijn 
maat”.
De visie van de Fries/Christelijk-

Historische Hoedemaker op de ruimte, 
waarin een christelijke politieke groepering 
zich moet bewegen, zijn in CHU-kring be
kend. Buiten de CHU minder. Dat geeft 
reden tot onbegrip buiten de CHU. Hoe- 
demaker’s uitspraak en beginsel was; 
„Heel de kerk heel het volk”.
Het was destijds Kuyper niet onverschillig 
of Hoedemaker in zijn gevolg bleef. Maar 
Hoedemaker weigerde op de weg van af
scheiding en vereenzelviging van Kuyper’s 
ARP mee te gaan.
Schokking stelt: Omdat Hoedemaker wei
gerde het volk als geheel los te laten heeft 
Kuyper hem toegevoegd: „Dan blijft ge al
leen met Jan Rap en zijn maat”. Welnu, 
antwoordde Hoedemaker. Dan zijn Jan 
Rap en zijn maat mijn volk, hun God, mijn 
God. Hierin komt, zegt Schokking, diep de 
scheidslijn bij de CHU tot uiting.
De CHU wil in die traditie staan. Met Jan 
Rap en zijn maat, ons volk is hun God onze 
God. De traditie van Hoedemaker en Lob
man. Hoedemaker is hier geheel in over
eenstemming met Lohman.
In de Scheidslijn - april 1922, is Lohman 
over de ruimte voor leden en vertegen
woordigers èn met Hoedemaker èn met de 
congresrssolutie geheel in overeenstem
ming. Lohman’s tekst kon als toelichting 
dienen bij de aangewrochte resolutie op het 
CDA-congres.
Naar mij is gebleken doet zich nu het ver

OPGEBLAZEN HERSENSCHIM
Mijn scherpzinnig collega, ARP-partijsecretaris Dick Corporaal, wijst er in een 
artikel in Nederlandse Gedachten terecht op dat het CDA-congres niet bevoegd 
is tot het doen van uitspraken, zodat de ARP geen gevolg hoeft te geven aan de 
befaamde resolutie. Ik kan hier nog twee punten aan toevoegen. Zoals bekend 
diende de Conference in Woudschoten om door het doen van concessies over en 
weer te komen tot eensluidende statuten. Zo is bij wijze van concessie aan de 
CHU het verlangen van onze algemene vergadering gehonoreerd om het princi
piële karakter van het CDA nog meer te verankeren door het woord „bijbel” als 
een voetnoot op te nemen. Ook aan de ARP zijn natuurlijk concessies gedaan. In 
de oorspronkelijke statuten, zoals aanvaard door de CHU en de KVP, stond 
letterlijk artikel 62 uit de Unie-statuten, welk artikel kort gezegd partij-organen 
de bevoegdheid geeft uitspraken te doen die volksvertegenwoordigers niet 
zomaar naast zich neer kunnen leggen. De partijraad van de ARP heeft bij 
amendement dit artikel uit de CDA-statuten geschrapt, en als concessie aan de 
ARP zijn in Woudschoten de CHU en de KVP accoord gegaan met het verdwij
nen van dit artikel. Dat betekent dus dat dank zij deze ARP-bijdrage de CDA- 
parlementariërs iedere uitspraak over hun al dan niet vermeende christelijke 
opvatting rustig naast zich kutmen neerleggen.

Een tweede punt is dat de federatieve structuur van het CDA onder meer daarin 
statutair tot uitdrukking is gebracht dat de drie partijen zelf uitmaken wie zij 
naar de Tweede Kamer afvaardigen. In theorie zouden dus de partijen zelf de 
extra eisen aan candidaten kunnen gaan stellen die mr. Aantjes in het geding 
heeft gebracht. Het merkwaardige is nu dat geen van de drie partijen dit tot nog 
toe gedaan heeft. In de ARP en in de CHU worden de candidaten aangewezen 
door de kiesverenigingen. Indien het de afdelingen van de ARP behaagt een 
soefi of een boeddhist naar de Kamer af te vaardigen wordt deze a-christelijke 
persoon de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de ARP aldaar. Slechts door 
een statutenwijziging op de voet van de SGP en de GPV kan zulks belet worden, 
maar zoals bekend stellen deze beide partijen anders dan de drie CDA-partijen 
soortgelijke eisen voor de verkrijging van het lidmaatschap. Ik ben het dus wel 
met mijn vriend Corporaal eens, maar vraag mij dan wel af waarom nu juist het 
ARP-partijbestuur om een dergelijke congresuitspraak heeft gevraagd. Ik mag 
toch niet veronderstellen dat de ARP op voorhand zich realiseerde een haar 
onwelgevallige resolutie te kunnen negeren. En ik vraag mij ook af of mr. 
Aantjes zich heeft gerealiseerd dat hij een zaak heeft geëntameerd die hij ook in 
zijn eigen partij niet geregeld kan krijgen. Het zou wel de ironie van het lot zijn 
als het CDA met de haven in zicht schipbreuk lijdt terzake van een opgeblazen 
hersenschim.

J. L. Janssen van Raay 
secretaris CHU

rassende feit voor, dat ook op niet CHU- 
vergaderingen ijverig en met grote in
stemming de betrokken passage van Loh
man wordt geciteerd. Wie had dat kunnen 
denken. Wat de ARP nu van ons eist is: dat 
wij de ruimte, die in onze Unie altijd heeft 
geheerst en die Lohman in 1922 zo voor
treffelijk heeft geformuleerd, opgeven. Dat 
wij naar een gesloten partij moeten van het 
karakter van Kuyper’s ARP.
Waar gaat het nu in de discussie rond de 
resolutie om?
In de resolutie staat: „Van de leden wordt
o.m. verlangd, dat zij via beleid en program 
het evangelie uitdragen”.
Iemand, die dat onderschrijft is toch aan
spreekbaar op het Evangelie. En dan zou
den wij van die man moeten zeggen: Die 
man is geen christen. Hij heeft zich ver
plicht in publieke zaken het Evangelie uit te 
dragen, maar hij is geen christen??? Mogen 
mensen oordelen? Mogen mensen hier de 
scheidslijn trekken? Mogen mensen vast
stellen wie christen is?
Het komt op zeer velen uit de C.H.U. over, 
zoals Van Verschuer heeft gesteld: „De 
mannenbroeders dragen de vanen weer 
hoog”. Ze zijn weer het principieel knapste 
jongetje van de klas”. Nou, daar past de 
CHU natuurlijk voor.
Dat heeft Van Verschuer in Hervormd Ne
derland en op spreekbeurten in Harderwijk 
en Rheden onderstreept. Het zal door de 
ARP niet zo bedoeld zijn. Maar uit de zeer 
vele contacten van dé CHU-kiezers, die wij 
hebben ontvangen, is één gevoelen vèr en 
vér overheersend: gegriefdheid omtrent 
wat men ervaart als aantasting van de ge
loofwaardigheid van de mate van 
christen-zijn in de politiek van de CHU. 
Het zal door de ARP allemaal niet zo be
doeld zijn. Het komt wel zo over op onze 
mensen. Nu zal op komende partijraden 
door de ARP worden gesteld, dat het zo 
niet was bedoeld. Maar ondertussen is 
kwaad geschied.
De gevoelens van talloze CHU-ers zijn; We 
zijn weer gewogen en te licht bevonden om 
met de principieel knapste jongetjes van de 
klas in één partij te zitten. Waarom mogen 
we dan eigenlijk wel samen in één fede
ratie?
Maar onze CHU-mensen - dat blijkt duide
lijk uit de vele contacten - hebben een aan
tal vragen aan de ARP. Tijdens al die con
tacten hebben wij ?r maarliefst zo’n veertig 
genoteerd. We zullen of we willen of niet 
gedwongen worden die vragen te stellen. 
Daar zullen we niet aan ontkomen, want de 
CHU-mensen zullen ze bij herhaling willen 
stellen. Het kan natuurlijk niet alle veertig 
tegelijk. Twee zeer veel voorkomende uit 
de vele vele contacten uit de afgelopen da
gen moeten worden genoemd. Het gaat niet' 
alleen om „aanspreekbaarheid”. Het gaat 
ook om praktisch politiek handelen. Er zijn 
CHU vragen, zoals Van Verschuer stelt aan

het „principieel beste jongetje van de klas”. 
Ten eerste: Waar was hij toen tijdens de 
kabinetsformatie de abortuskwestie naar 
het parlement werd verwezen. Toen het uit 
de verantwoordelijkheid Van de regering 
werd geplaatst?
Ten tweede: Hoe was het in Woudschoten 
toen met name de CHU de hete ijzers uit 
het vuur moest slepen over de grondslag 
van de Ned. christen-democratie? 
Tenslotte voor nu een derde: Hoe zal het 
zijn, nu naar in Den Haag algemeen ver
luidt, op voorstel van een Anti- 
Revolutionair Minister het kabinet artikel 
208 van de grondwet wil gaan wijzigen. Nu 
daarmee naar de visie van de CHU in elk 
geval de vrijheid van richting en inrichting 
van onderwijs in wezen zal worden aange
tast?
Dat is een voorbeeld van een drietal vragen 
die mij vanuit de CHU ten aanzien van de 
ARP nu bereiken.
En tenslotte nog dit: Wie zijn wij om te 
oordelen over de ander? En ik kan dat niet 
beter toelichten dan door een citaat van mr. 
Scheenstra, onze voorzitter van de CHU- 
vereniging van Provincie en Gemeentebe
stuurders in hun blad: „Ik beken op voor
hand de Bijbel niet als Aantjes zo op mijn 
duimpje te kennen. Ik ken ook passages uit 
Filippenzen over de gezindheid van Chris
tus, waarover Steenkamp bij de opening 
van het Congres heeft gelezen. En ik ken 
een prachtig lied: Psalm 87. Daar blijkt dat 
de heidenen uit Egypte, Babel, Tyrus en de 
bovenstroom van de Nijl er bij horen.
Ze horen bij Gods volk alsof ze in Sion 
waren geboren.
Volgens de grondtekst worden ze gerekend 
tot wie God kennen. Als organist onderging 
ik vorige zondag hoe ontroerend getuigend 
de gemeente die Psalm kan en wil zingen: 
„en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingëlijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dra
gen”.
Goddank, is er hoop voor de heidenen van 
toen en voor die van 1975. Volgens sommi
gen in Nederland is God toch niet te ruim
hartig?
Wie zou dan hogere eisen willen en durven 
stellen als het om een politieke partij gaat? 
Ook al vindt die partij haar grondslag in het 
Evangelie. Ik niet. Hier past schroom en 
bescheidenheid. Niet dicteren, maar die
nen. Dat is de kern van christelijke poli
tiek”, aldus mr. Sj. H. Scheenstra.
Toch bidden wij om eenheid. Wij bidden 
dat gestalte gegeven wordt aan de oproep 
tot eenheid van Paulus uit de Corinthiërs- 
brief. Die tekst waarin gewaarschuwd 
wordt 2000 jaren geleden tegen de ge- 
deeldheid der christenen. Die tekst is juist 
nu het meest aan de orde.
Ons menselijk tekort in die opdracht zij ons 
eens en te meer nu bewust.

Dr. R. J. H. Kruisinga

Unietaad bespreekt situatie binnen CDA
De Unieraad van de CHU komt deze week 
zaterdag 20 september bijeen, onder meer - 
om de situatie binnen het CDA te bespre
ken. Voorts komen aan de orde de Troon
rede, welke koningin Juliana dinsdag jongs
tleden uitsprak en de op prinsjesdag gepre
senteerde miljoenennota.
De vergadering van de Unieraad begint 
met redevoeringen van Unievoorzitter mr. 
O. W. A. van Verschuer, dr. R. J. H. Krui
singa, voorzitter van de CHU-fractie in de 
Tweede Kamer en prof. dr. J. W. van Hulst,

voorzitter van de christelijk-historische se
naatsfractie.
De Unieraad moet twee bestuursleden kie
zen. Aftredend zijn P. Bode en J. Korten. 
Zij stellen zich herkiesbaar. Het Uniebes- 
tuur heeft geen tegenkandidaten gesteld. 
De Unieraadsvergadering wordt gehouden 
in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 
en vangt om 10 uur aan.

H. L.
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Van de secretaris van de CHU
Vanwege de beperkte plaatsruimte geef ik 
u in vogelvlucht een overzicht van de be
langrijkste organisatorische zaken die zich 
na de algemene vergadering (zie het con
tactblad van Juni) hebben voorgedaan.

STATUTEN
De belangrijke wijzigingen in de statuten 
van de CHU, door de algemene vergade
ring in mei j.1. aangebracht, betekenen dat 
de statuten opnieuw in stencilvorm moeten 
worden uitgegeven. Binnenkort ontvangen 
alle secretarissen een exemplaar. De statu
tencommissie zal zich gaan buigen over een 
concept-huishoudelijk reglement voor de 
provinciale verenigingen.

FINANCIËN
Ingevolge een besluit van de algemene ver
gadering zijn de kamerkring-voorzitters, 
-secretarissen en -penningmeesters op 30 
augustus j.1. bij elkaar gekomen om met 
enkele leden van het Uniebestuur de cen
trale inning definitief te regelen. Er is beslo
ten om voor één jaar de volgende contribu
tie aan de leden te adviseren: ƒ 15,- bij een 
netto inkomen van minder dan ƒ 1000,- per 
maand, ƒ 30,- bij een netto inkomen per 
maand tussen de ƒ 1000,- en ƒ 2000,-. 
ƒ 50,- bij een netto inkomen per maand 
boven de ƒ 2000,-.
Zij die dè CDA-heffing ad ƒ 1,50 niet aan 
het CDA ten goede willen laten komen, 
kunnen dit op de giro/bankkaart kenbaar 
maken. Voor de verdeling van de gelden 
zal voor 1976 de volgende sleutel worden 
gehanteerd; 20% gaat naar de kiesvereni
ging; 5 % gaat naar de statenkring; 15% 
gaat naar de kamerkring (ingeval de ka- 
merkring tevens statenkring is ontvangt zij 
20%); 60% gaat naar het landelijk bestuur. 
In de loop van 1976 zal men weer bijeen
komen om zo nodig de bedragen en percen
tages te herzien. In november, begin de
cember van dit jaar worden de acceptgi- 
ro/bankkaarten geadresseerd en verzon
den.
Kiesverenigingen die op de oude voet wil
len doorgaan ontvangen op het adres van 
de penningmeester alle kaarten van haar 
leden, mits dit vóór 15 november schrifte
lijk aan het Uniebureau wordt meegedeeld. 
De uitbetalingen aan de kiesverenigingen, 
staten- en kamerkringen zullen direct na 
ontvangst van de tweede ronde geschieden. 
Indien binnen een kamerkring men met de 
percentages niet uitkomt, kan uiteraard 
onderling een verrekening plaatsvinden.

NIEUWE KIESVERENIGINGEN

De CHU werd versterkt door de toetreding 
van diverse nieuwe (of vernieuwde) • kies
verenigingen. Te Bergambacht, Leek (Gr.), 
Landsmeer en Borssele bestaan thans CH- 
kiesverenigingen, terwijl te Rijsenhout c.a. 
en Oss getracht wordt tot de oprichting van 
een kiesvereniging te komen.

ZWAKKE KIESVERENIGINGEN
Sinds jaar en dag prijkt op de agenda van 
het bestuur een punt ter bespreking van de 
organisatorisch minder goed draaiende 
kiesverenigingen. Ook op de vergadering 
van 30 augustus j.1. werd het functioneren 
van de kiesverenigingen aan de orde ge
steld. Een kamerkringsgewijs overzicht van 
de ,,minder goede” werd uitgereikt. Aan 
het adres van deze zwakke broeders wil ik

het volgende zeggen: u kost ons veel kost
bare tijd; u verplicht de goede kiesvereni
gingen voor u te betalen; u hebt wanneer de 
nood aan de man komt - bij b.v. besprekin
gen in CDA-verband of bij verkiezingen - 
geen enkel recht van spreken; uw ge
meente is voor de CHU verloren terrein in 
vergelijking met al die plaatsen waar men 
momenteel aktief bezig is met ledenwer
ving en met politiek bedrijven.

HET UNIEBUREAU
Mevrouw H. J. C. Pfeiffer, sinds augustus 
1973 in onze dienst, heeft afscheid geno
men omdat zij het moeder zijn (nog) niet 
wüde combineren met het kantoorwerk. 
Zij heeft voor de Unie veel werk verricht 
met een trouw en toewijding waaraan we 
op het Uniebureau met dankbaarheid te
rugdenken. We zullen haar wel missen. 
Nieuw op het Uniebureau is mevrouw A. 
Schaap. Zij komt voorlopig twee dagen per 
week werken. Welkom en wij hopen op een 
prettige samenwerking.

KADER- EN VORMINGSWERK
Door subsidiëring van het Rijk is het moge
lijk geworden meer aan kader- en vor
mingswerk te gaan doen. U leest hierover 
elders in dit blad. Het bestuur van de hier
voor in het leven geroepen stichting heeft 
grootse plannen. Profiteer er van!
Een 2-avonden cursus over grondslag en 
praktische politiek zal naar het zich laat 
aanzien worden gehouden in de plaatsen 
Goes, Drachten, Hoogeveen en Dordrecht. 
Speciaal voor gemeenteraadsleden en 
aspirant-gemeenteraadsleden (zowel CH 
als CDA) zal gedurende drie zaterdagoch
tenden een cursus worden gegeven. Op 
verschillende plaatsen in het land kunt u 
deelnemen n.1. Zwolle, Utrecht en Rotter
dam. Het zal vooral gaan over de christen
democratische visie op specifiek gemeente
lijke problemen. Exacte gegevens worden 
zo spoedig mogelijk via „De Nederlander” 
en „Gemeentebeleid” verstrekt.

HET CDA-CONGRES
Het CDA-congres is op het organisatori
sche vlak voor de CHU uitstekend verlo
pen. De 250 leden van de CHU-delegatie 
waren eerder aangewezen dan die van de 
overige groeperingen. Daarnaast was een 
groot aantal reserve-leden beschikbaar. 
Dank zij een zeer groot aantal telefoonge
sprekken kon bereikt worden dat vóór het 
congres reeds vast stond, dat het opkomst
percentage van de 250 definitief aange
melde leden- en ingeschakelde reservele- 
den zéér hoog zou zijn. Deze groep is ook 
bijzonder trouw gekomen. Bij de telling' 
gedurende het congres bleken er tenminste 
241 van deze groep aanwezig te zijn - 
daarna kwamen er nog laatkomers. Er wa
ren voorts nog diverse reserveleden be
schikbaar om de laatste open plaatsen in te 
nemen zodat het mogelijk geworden is om 
250 stemmen uit te brengen. Deze trouwe 
opkomst stemt tot grote dankbaarheid. 
Voorts was het door medewerking van de 
Haagse CHU op het alleruiterste moment 
mogelijk een aantal behulpzame handen te 
vinden voor de organisatie op de zater
dagmorgen. Ook hiervoor gaarne een 
woord van dank.

J. L. Janssen van Raay,
secretaris CHU.

BESTUUR CHJO PROTESTEERT TEGEN VOORTBESTAAN
REGIEM CHILI

Op 11 september jonstleden heeft het 
CHJO-bestuur de volgende verklaring uit
gegeven:

„Het bestuur van de Christelijk-Historische 
Jongeren Organisatie (CHJO) wil, bij gele
genheid van het twee jaar bestaan van de 
militaire dictatuur in Chili, opnieuw krach
tig protesteren tegen het voortbestaan van 
dit regiem.

Het schrikbewind van de Chileense junta is 
gebaseerd op brute onderdrukking, vernie
tiging van de demokratie en het vertrappen 
van de rechten van de mens. Veelzeggend 
is dat enige tijd geleden een onderzoek
commissie van de Verenigde Naties de toe
gang tot Chili werd geweigerd.'

Wij verklaren ons solidair met het onder
drukte Chileense volk en met al degenen 
die zich beijveren voor het herstel van de 
democratische rechtsstaat.

BEROEP OP FRACTIES
. Het CHJO-bestuur doet een dringend be

roep op de christen-democratische frakties 
in het parlement en met name op de CHU- 
fracties zich in te zetten om onder meer het 
volgende te bereiken:

1. vrijlating van de politieke gevangenen 
in Chili, onder wie met name de vijf 
christen-democraten die onlangs wer
den gearresteerd.

2. een soepel toelatingsbeleid van Neder
land voor Chileense vluchtelingen.

3. het internationaal isoleren van de Chi
leense machthebbers.

4. veroordeling van de Chileense dictatuur 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties.

5. steun aan het verzet in Chili, dat gericht 
is op terugkeer van de democratie.”

Aldus de verklaring van het bestuur van de 
CHJO over Chili.

Uitnodiging
tot het bijwonen van de feestelijke bijeenkomst ter ere van het 40-jarig 
bestaan van de Centrale van C.H.-vrouwen

Plaats en tijd: woensdag 8 oktober 1975 van 10.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur in 
Restaurant de Oude Tram, Stationsplein, Amersfoort.
Programma:
10.15: Koffie
10.30: Opening en feestrede door de presidente, mevrouw H. Tegelaar- 

Boonacker.
10.45: Installatie Centrale Raad.
11.00: Koffie.
11.15: Leden van de Centrale Raad presenteren zich met een korte toespraak. 
12.30: Lunch.
13.30: Mevrouw A. A. ten Kate-Veen vertelt over de conferentie in México.

Discussie over de conferentie.
14.30: Thee.
14.45: Discussie over aUes wat ter tafel komt in het kader van het jaar van de 

vrouw.
15.30; Sluiting.
Kosten: Deze bedragen ƒ 5 ,- per persoon bij de ingang van de zaal te voldoen. In 
dit bedrag zijn de kosten van de consumpties en de lunch inbegrepen.
Aan hen die meer dan ƒ 15,- aan reiskosten (trein, 2e klas) moeten betalen, 
worden de kosten boven ƒ 15,- vergoed.
Aanmelding: Deelneemsters moeten zich tijdig opgeven bij mevrouw J. M. M. 
van der Mei-Zilverentant, Meentweg 96, de Meern, telefoon 03406-2130 in 
verband met reservering voor de lunch.
Deze uitnodiging wordt gericht aan alle leden van de Centrale.
Het bestuur zal het zeer op prijs stellen wanneer in het bijzonder zij, die in de’ 
achter ons liggende 40 jaar, hetzij als bestuurslid, hetzij in een andere functie 
aktief bij het werk van de Centrale betrokken waren, deze feestelijke dag mee 
willen vieren.
We hopen op een grote opkomst.

Tweede Kamer-fractie CHU op beaiek in 
kameiloing Haarlem
In het raadhuis te IJmuiden werd de CHU- 
fractie vorige week vrijdag ontvangen door 
de colleges van B en W van de gemeenten 
Velsen, Heemskerk en Beverwijk.
Punten van gesprek vormden de IJmond- 
problematiek en met name de onderdelen: 
voorhaven, wegen en woningbouw.
Als conclusie noteerden we, dat de betrok
ken drie gemeenten afwijzend staan tegen
over het standpunt neergelegd in het rap
port „een maatschappelijke kosten/baten- 
analyse van de voorhaven IJmuiden” van 
de landelijke Commissie Zeehavenoverleg. 
Frappant was ook de mededeling, dat de 
woningnood in deze drie IJmond- 
gemeenten nog zo ontstellend groot is. Der
tig jaren na het einde van de Tweede We
reldoorlog en dan nog duizenden woning
zoekenden in dit gebied!
Na een rondrit door de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk volgde een lunch 
in hotel „het Hoge Duin” te Wijk aan Zee 
waar ook de regionale pers aanwezig was 
voor een gesprek.
Hoofddorp was de volgende pleisterplaats. 
In het raadhuis van de gemeente Haarlem
mermeer te Hoofddorp waren de gemeen
tebesturen van Ouder-Amstel, Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmer
meer, gezamenlijk verenigd in het zg. 
Amstel- en Meerlandenoverleg, aanwezig 
voor een bespreking van de problemen van 
deze vijf gemeenten. Punten van gesprek 
vormden o.a. Schiphol (werkgelegenheid

voor ca. 23000 personen), de geluidshin
der, de problemen van de tuinderij in 
Aalsmeer, de tweede nationale luchthaven, 
de Schiphol-lijn en problemen van ruimte
lijke ordening.
Na een diner met het voltallig college van 
burgemeester en wethouders van de ge
meente Haarlemmermeer en het bestuur 
van de Kamerkring Haarlem werd dit 
werkbezoek afgesloten met een bezoek 
aan de kiesvereniging „Groen van Prinste- 
rer” te Huizen die in het Hervomd dienst
gebouw „Het Visnet” een ledenvergade
ring had belegd, dié ook door verschillende 
aanwezigen uit omliggende plaatsen werd 
bezocht en waar dr. R. J. H. Kruisinga, de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, het 
woord voerde.

EIGEN POSITIE
In zijn rede legde dr. Kruisinga de nadruk 
op de eigen positie van de CHU. Hij plaat
ste deze positie in een historisch kader en 
besprak met name de visie van Hoedema- 
ker, De Savornin Lohman en de Visser. 
Uitvoerig en met citaten van deze CHU- 
voormannen gedocumenteerd schetste hij 
de diepere achtergronden van de CHU- 
standpuntbepaling, toen en nu.
Na vele vragen te hebben beantwoord kon 
de fractie constateren een drukke maar 
zeer vruchtbare dag te hebben gehad.

dSw.

Kader- en vormingswerk 

Nieuwe stichting aan 
CHU-firmanent

Sinds 1 januari 1975 kunnen politieke par
tijen rijkssubsidie krijgen voor kader- en 
vormingswerk. Daartoe is. door de CHU er 
een „Stichting kader- en vormingswerk” 
van de grond gekomen, die inmiddels ver
schillende activiteiten heeft gestart.
Deze stichting werkt samen met de stich
tingen voor vormingswerk van ARP en 
KVP. Het bestuur van de Stichting is als 
volgt samengesteld: mevrouw mr. E. A. 
Haars (voorzitter); mevrouw H. Evenhuis - 
Van Essen; dr. E. Bleumink (secreta- 
ris/penningmeester); H. Eversdijk en Chr.
L. van Gulyk.
De administratie wordt verzorgd door het 
Uniebureau. Van de activiteiten kunnen 
worden genoemd;
- grondslag en practische politiek; de cur

sus bestaat uit twee discussie
bijeenkomsten en is reeds gehouden in 
Apeldoorn en Hardenberg. Als inleiders 
traden op ds. A. de Haan en mr. H. K. J. 
Beernink. Belangstellende kiesvereni
gingen kunnen zich met het Uniebureau 
in verbinding stellen

- de opzet van een cursus voor gemeente
raadsleden

- het opstellen van een discussienota (met

vragen) over „de taak van leden van een 
politieke partij”.

De Stichting houdt zich aanbevolen voor
ideeën en suggesties. . ,dr. E. Bleumink.

De taak van leden van een 
politieke partij
Veel leden van onze Unie zijn actief. Nog 
meer leden doen echter niet mee met het 
werk van de partij. Er zijn actieve kiesver
enigingen, maar ook slapende.
Daarom is het goed voor ieder lid na te gaan 
wat gedaan kan worden, is het aan te beve
len als kiesvereniging na te denken, te pra
ten over het functioneren van de partij. 
Om de gedachtenwisseling daarover te sti
muleren is er een nota gemaakt, die als 
handvat bij een discussieavond kan dienen. 
De discussienota is ook geschikt voor het 
individuele lid dat de weg niet weet in dé 
partij, dat niet goed weet hoe het een bij
drage aan de activiteiten in de partij kan 
leveren.
De nota wordt aan alle kiesverenigingen 
toegestuurd. CH-leden kunnen de nota 
voorzien van verdere informatie over de 
CHU en het CDA aanvragen bij de „Stich
ting kader- en vormingswerk CHU”, p/a 
Uniebureau, 'Wassenaarseweg 7, Den 
Haag.
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Commentaar Dr, R, J, H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie op 
Troonrede en Miljoenennota

TELEURSTEIIEND -T E  WEINIG AANDACHT VOOR ERNSTIGSTE NODEN
ALGEMEEN
Troonrede en Miljoenennota tonen aan, dat 
het financieel-economisch beeld uiterst 
somber is.
De te optimistische verwachtingen van dit 
kabinet - waartegen de CHU steeds heeft 
gewaarschuwd - zijn verdwenen. Een dui
delijke beleidsombuiging blijft echter uit. 
De stukken bevatten veel algemeenheden, 
die de werkelijke toestand verhullen of nog 
te rooskleurig voorstellen.
Ons volk wordt te weinig gewezen op de 
ernst van de economische en maatschappe
lijke situatie.
De aangekondigde maatregelen zijn on
voldoende om deze situatie te verbeteren.

TROONREDE
1. Het kabinet blijft onvoldoende aandacht 
besteden aan echt sociaal zwakke groepen 
zoals de middenstand, de landbouw en de 
tuinbouw en de invaliden.
De verwachte inkomensstijging blijft daar 
ver achter bij de inkomensstijging, in an
dere sektoren en bij de overheid. In feite 
worden de moties, die hierover door de 
CHU zijn ingediend en door de Kamer zijn 
aanvaard, niet uitgevoerd.
2. In tegenstelling tot eerder aan de CHU 
gedane toezeggingen zijn ook nu geen 
maatregelen aangekondigd om de kleine 
spaarder te beschermen tegen de geldont
waarding. Voor de kleine spaarder zal nu 
toch echt iets moeten gebeuren. Daartoe 
zal de CHU zo nodig het initiatief nemen.
3. De CHU heeft-weinig waardering voor 
het thans gevoerde mediabeleid. De over
heidssteun aan de media, zoals thans voor
gesteld, wijzen wij af.
4. De CHU betreurt dat noch in de troon
rede noch in de hoofdpunten van beleid 
meer aandacht wordt besteed aan de pro
blemen rond de toename van misdaad, ge
welddadigheid en agressie in de samenle
ving. Over de vragen rond de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer wordt 
nauwelijks gesproken.
5. De voortgang van de wetgeving op het 
terrein van de geluidshinder en de bodem
verontreiniging blijkt opnieuw te stagne
ren. Regelmatige toezeggingen op het ge
bied van de milieuwetgeving worden met 
dezelfde regelmaat niet ingelost.
6. De problematiek van de gastarbeiders en 
de Surinaamse rijksgenoten krijgt onvol

doende aandacht. Juist omdat de onathan- 
kelijkheidsonderhandelingen met Suri
name moeilijkheden ontmoeten moet hier 
snel iets gebeuren.
7. In veel gevallen is de tekst van Troon
rede en Miljoenennota versluierend. 
Voorbeelden hiervan zijn o.m.
a. Een uitstel van belastingverhoging wordt 
in de Miljoenennota benoemd als belas
tingverlaging;
b. in de MEV wordt op blz. 14 gezegd, dat 
t.a.v. de inkomensquote de kritische gren
zen op gevaarlijke wijze worden over
schreden; Daarover v i^ t  men in de stuk- 
l ên onvoldoende terug.
c. de tekst omtrent de opvang van Suri
naamse Rijksgenoten is vrijwel nietszeg
gend;
d. de vage tekst over het onderwijs.
Bij insiders is algemeen bekend, dat het 
kabinet een wijziging van art. 208 van de 
Grondwet in voorbereiding heeft, waarbij 
de vrijheid van richting en inrichting van 
onderwijs aan de orde is. Waarom zegt ze 
dat niet-ronduit. Qf vindt ze dat niet be
langrijk? De CHU zal zich tegen aantasting 
van de vrijheid van richting en inrichting 
van onderwijs principieel verzetten.
e. de zin in de Troonrede omtrent de 
BTW-verhoging wordt niet gesteld, ddt 
men een verhoging met 2 punten op het oog 
heeft.
8. De CHU heeft waardering voor de aan
dacht, die aan de verkeersveiligheid wordt 
geschonken.
9. De grotere aandacht voor de veiligheid 
van de werknemers in de bedrijven beoor
delen wij positief. Wij hopen, dat deze 
maatregelen - die eerder werden aange
kondigd - thans spoedig zullen worden in
gediend.

MILJOENENNOTA
1. Beleid in Miljoenennota uitgestippeld 
laat heel duidelijk zien, dat het kabinet- 
Den Uyl in vorige jaren een veel te optimis
tische visie heeft gehad. De CHU-fractie 
heeft daar steeds tegen gewaarschuwd. 
Voor de gevolgen staan wij thans. Echter 
ondanks die ontwikkeling en de sombere 
economische perspectieven laat het kabi
net de overheidsuitgaven te sterk stijgen en 
maakt daarmee de problemen voor de toe
komst nog groter, zeker wanneer rekening

gehouden wordt met lagere economische 
groei.
Het enorme begrotingstekort, dat daaruit 
nu reeds resulteert, vervult de CH-fractie 
met grote zorg. Het maakt dat de inflatie- 
bestrijding onvoldoende wordt aangepakt. 
Het is onduidelijk hoe dit begrotingstekort 
gefinancierd gaat worden.
2. Het beleid zou in veel sterkere mate 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de structuur van onze economie, teneinde
o.a. de bedrijfsinvesteringen sterker te sti
muleren.
3. Dat de premiedruk 'm.b.t. de sociale 
voorzieningen verlaagd wordt, waardeert 
de CH-fractie.
Zij merkt echter op, dat die verlaging 
slechts mogelijk gemaakt wordt, doordat 
het Rijk de lasten a.h.w. voor zijn rekening 
neemt, hetgeen in elk geval de overheids
uitgaven doet stijgen. Dat betekent wel een 
verdere belastingdrukstijging.
4. Het kabinet blijft de problemen voor zich 
uitschuiven. Bij de financiering leunt men 
te sterk op de aardgasbaten. Die zijn van 
tijdelijke aard en eisen andere aanwending. 
Hierdoor zal later een rekening worden ge
presenteerd in de vorm van verdergaande 
werkloosheid en toenemende geldont
waarding.
5. Bij het voorgenomen uitstel van invoe
ring van verhoging van de omzetbelasting 
lijkt het - gelet op de economische situatie - 
te overwegen de behandeling van dit voor
stel door de Staten-Generaal of slechts on
der voorwaarden of niet voor 1 januari te 
doen plaatsvinden.
6. De CHU betwijfelt sterk of de verwachte 
cijfers van 3 3/4 % groei en een inflatie 
van 10% waar de overheid door BTW en 
hogere aardgasprijs aanzienlijk toe bij
draagt, werkelijkheid zullen blijken te 
worden.
Ook die cijfers zullen bij het huidige rege
ringsbeleid worden overschreden.
7. Uit de Miljoenennota blijkt duidelijk, dat 
de gedachte van de jaarlijkse inflatiecorrec
tie in feite is verlaten. De voorstellen lijken 
niet meer op wat de wetgever terzake van 
de belastingaanpassing aan de geldont
waarding destijds voor ogen stond.
8. Het te hoge uitgavennivo en de te sterke 
monetaire financiering van het begrotings
tekort zullen de inflatie verder aanwakke
ren en lasten voor de toekomst sterk op
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voeren.
9. De verhoging van de zelfstandigenaftrek 
t.b.v. de fiscale oudedagsreserve waarde
ren wij positief.
10. De verruiming van de vrijstelling voor 
ondernemers vermogens waarderen wij 
positief.
11. De argumenten voor de verhoging van 
de motorrijtuigenbelasting zijn niet over
tuigend.
12. Bevordering van doelmatigheid in de 
sociale zekerheid is thans strikte noodzaak. 
Daarmee wordt gelet op de omstandighe
den te weinig spoed betracht.

COMMENTAAR
„Trouw": de CHU en het CDA
„Lees voor ,,De Standaard”, „Trouw” en 
de oude brochures van Lohman tegen Knij
per zijn ook vandaag nog volkomen aktu- 
eel”, zei iemand onlangs tegen mij.
Het lijkt haast onmogelijk na ruim 50 jaar, 
maar het is een harde realiteit. In de discus
sie die na 23 augustus is ontstaan heeft 
„Trouw” duidelijk positie gekozen. De 
keus is daarbij gevallen op het standpunt 
van mr. Aanijes.
Dat bleek bijvoorbeeld uit de wijze waarop 
„Trouw” een discussiebijdrage van mgr.
Bluijssen naar de visie van Aantjes toe
schreef. Deze interpretatie werd door het 
bisdom Den Bosch geheel voor rekening 
van „Trouw” gelaten.
De voorkeur voor Aanijes’ visie bleek ook 
duidelijk uit het commentaar van „Trouw” 
d.d. 12 september, op 'de brief van negen 
vooraanstaande anti-revolutionairen, die 
kritische kanttekeningen bij de opvatting 
van Aanijes plaatsten.
„Trouw” is van oordeel dat met name het 
feit dat enkele ondertekenaars verant
woordelijkheid hebben gedragen voor de 
onderhandelingsprocedure in het CDA, 
hen er toe had moeten bewegen, de toon 
van hun brief te matigen.
Dit is wel een uiterst zwak argument omdat 
juist mr. Aanijes als enige anti
revolutionair alle besprekingen over de 
christen-democratische samenwerking 
sinds 1967 (!) heeft bijgewoond, en eerst op 
het CDA-congres bezwaren uitte.

CHU-VISIE
Het is de eigen verantwoordelijkheid van 
„Trouw” om een selectie te maken uit het 
aangeboden nieuws over de CDA- 
gedachtenwisseling. Het is onze stellige 
overtuiging dat daarbij aan de anti
revolutionaire visie meer aandacht wordt 
besteed dan aan het CHU-standpunt.
De aandacht voor de CHU blijft in 
„Trouw” duidelijk achter bij het nieuws 
van en over de ARP. Een uitzondering 
moet hierbij gemaakt worden voor de uit
voerige weergave van de verklaring van

Van Verschuer en Kruisinga, kort voor het 
CDA-congres. Maar na 23 augustus is dit 
beeld drastisch veranderd. Dat men daarbij 
soms storende fouten afdrukt, willen we 
niet eens al te euvel duiden. Zo wordt in 
Trouw van 12 september vermeld dat de 
verklaring van de negen AR-leden „van de 
CHU-fraktie uit, op beperkte schaal zelfs 
onder humanisten verspreid” werd. We 
zijn ondanks alles bereid dit als een sto
rende zetfout te beschouwen. (Inmiddels is 
dit door „Trouw” gerectificeerd.) 
Ernstiger wordt hét wanneer de CHU-visie 
op uiterst ongenuanceerde wijze wordt 
weergegeven.
In de rubriek „CDA in discussie” nam 
,,Trouw” op eigen initiatief bijdragen op 
van mevrouw Van Ruler-Hamelink en de 
heer Joeke Baarda.
Ook hier respecteren we de keuze van 
„Trouw”. Mevrouw Van Ruler en Joeke 
Baarda zijn meelevende Unieleden. Maar 
dit neemt niet weg dat zij niet bij uitstek als 
respresentanten van de CHU-visie in de 
CDA-discussie kunnen worden gezien. 
Daarvoor staan zij eenvoudig te ver af van 
het dagelijks politiek gebeuren.
Maar een hiervoor geschikte kandidaat 
door de Unievoorzitter op verzoek van 
„Trouw” genoemd, die ondanks persoon
lijke reserve tegen deberichtgeving van dit 
blad zich bereid verklaarde een bijdrage te 
leveren, is niet rechtstreeks benaderd en 
bleek voor „Trouw” tenslotte niet accepta
bel.
TE KORT GESCHOTEN
D at,,Trouw” nadrukkelijk voor het stand
punt van Aantjes kiest is - het zij herhaald - 
haar goed recht. Maar men had van deze 
krant, als enig groot landelijk ochtendblad 
van protestantse signatuur, toch mogen 
verwachten dat de visie van de CHU in de 
gedachtenwisseling over het CDA de plaats 
krijgt die het verdient. Wij betreuren het te 
moeten constateren dat ,,Trouw” hierin, 
sines 23 augustus duidelijk tekort is gescho
ten.
Wie kennis wil nemen van het standpunt

van de CHU doet er dan ook goed aan juist 
de komende tijd ,,De Nederlander” te le
zen. We wijzen daarbij nadrukkelijk, naast 
het ledenkontaktblad, ook op het week
blad, waarin de gebeurtenissen op de voet 
zijn gevolgd, toegelicht en van commentaar

voorzien. Het zal voor velen in de CHU 
wellicht de ergernis over ,,Trouw” niet ge
heel kunnen wegnemen. Maar men kan 
zich in ieder geval wekelijks van het CHU- 
standpunt uitvoerig op de hoogte stellen.

H. van Spanning.

Ministers Gruijters: „Ik word links gepasseerd”
„Deze motie is een onvriendelijke daad 
van mijn progressieve lotgenoten, die er in 
geslaagd zijn mij links te passeren,” merkte 
minister Gruijters vorige week in de 
Tweede Kamer op, na aanvaarding van een 
motie van de socialist Giebels.
Griebels vroeg in deze motie, gesteund 
door J. N. Scholten (A.R.) in de komende 
nota’s over de ruimtelijke ordening duide
lijk aan te geven welke maatregelen beslag 
leggen op de ruimte. Hij wenste via plano
logische kernbeslissingen dat een duide
lijke afweging en keuze gemaakt kan wor
den, en tevens maatregelen worden ont
wikkeld om verdere ongefundeerde onge
lijkheid in de verdeling van de beschikbare 
ruimte tegen te gaan.
Deze motie werd met 56 tegen 46 stemmen 
aangenomen, doordat PvdA en ARP steun 
kregen van de Boerenpartij, DS’70, PPR, 
PSP en CPN.
De Kamer verwierp met 57 tegen 45 stem
men een motie-Scholten (A.R.) waarin ge
vraagd werd een aantal subdoelstellingen 
in de Oriënteringsnota aan te vullen. Aan
vankelijk had ook Tolman (CHU) deze mo
tie ondertekend.
In zijn stemverklaring stelde de CHU- 
woordvoerder dat nader beraad hem er van 
had overtuigd dat zijn fraktie deze motie 
niet kon steunen. In een nota moet men niet 
via moties op wijziging van de tekst aan
dringen. Anders zijn we bezig met een 
soort semi - wetgeving. Er ontstaat dan als- 
dus Tolman een gewrongen situatie. Het 
kabinet is verantwoordelijk voor de tekst 
van de nota, een verantwoordelijkheid die 
niet door de Kamer kan worden overge
nomen. De Kamer is verantwoordelijk 
voor de aangenomen wijzigingen. Hoewel 
wij het met de inhoud van deze motie wel ■

eens zijn, kunnen wij om staatsrechtelijke 
gronden hier geen steun aan verlenen, al
dus Tolman.

MOTIE-DREES
De Kamer verwierp een motie-Drees 
(DS’70) waarin werd gevraagd op korte 
termijn een toelatingsregeling pp te stellen 
voor de komst van Surinamers naar ons 
land en het aantrekken van buitenlandse 
gastarbeiders. Deze motie werd gesteund 
door DS’70, RKPN, Boerenpartij, GPV en 
Tolman (CHU).
Ten aanzien van deze motie merkte Tol
man op dat de CHU-fraktie de zorg deelt 
over de stroom van Rijksgenoten die naar 
ons land komt. De grootst mogelijke meer
derheid van de fraktie meent echter dat 
deze motie niet kan worden gesteund, om
dat deze personen een Nederlands pas
poort hebben, de onafhankelijkheid van 
Suriname binnenkort zal worden geregeld 
en de toelating van Rijksgenoten niet in een 
zelfde regeling als van gastarbeiders uit de 
EEG en andere landen kan worden neerge
legd.
Een lid van de fraktie wil aan zijn bezorgd
heid over de huidige situatie uiting geven 
door voor de motie te stemmen.
Van de overige moties vermelden we nog 
een aanvaarde Kameruitspraak van me
vrouw Groensmit (KVP). Zij vroeg te be
ginnen bij de aangekondigde verstedelij- 
kingsnota een prioriteitenpakket samen te 
stellen dat financieel en economisch haal
baar zal zijn en dit pakket in een door het 
kabinet aanvaard financieel onderbouwd 
meerjarenplan aan de Kamer voor te leg
gen. De ARP stemde als enige fraktie tegen 
deze motie. Spanning.
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BELANGRIJKE
LASTENVERZWARINGEN
Het einde van de inflatieconectie
door: mr. W. Schollen, lid van de Tweede Kamer

Het uitgavenbeleid van het kabinet Den 
Uyl voor het jaar 1976 noopt tot een be
langrijke lastenverzwaring in de fiscale 
sfeer. Vergeleken met 1975 zullen de over
heidsuitgaven in 1976 (de posten voor sti
mulering van de conjunctuur daaronder 
nog niet begrepen) met 17% stijgen. Daar
van wordt 9% veroorzaakt door prijs
stijging; de resterende 8% is een reële 
stijging. Daarmede stijgen in 1976 - evenals 
in 1975 - de overheidsuitgaven belangrijk 
meer dan het nationale inkomen.
De belastingmaatregelen treffen zo onge
veer alle sectoren van de fiscale sfeer. De 
nadruk ligt daarbij op de indirecte belastin
gen. Bezien vanuit de gezichtshoek van de 
verdeling van de belastingdruk tussen di
recte en indirecte belastingen (een verde
ling die in ons land vergeleken met de an
dere landen van de Europese gemeenschap 
al jarenlang scheef is getrokken in de rich
ting van de directe belastingen) is dit een 
positief punt van het belastingplan 1976. 
Het aandeel van de directe belastingen in 
het totaal van de belastingen neemt struc
tureel met 0,9 procentpunt af. Wanneer dit 
het begin is van een terugkeer naar meer 
evenwichtige verhoudingen, dan juich ik 
dat toe.
VERHOGING OMZETBELASTING
Het meest spectaculaire punt in het dek- 
kingsplan is ongetwijfeld de verhoging op 
termijn - "per 1 juli 1976 - van de BTW met 
liefst twee punten. Daarbij wordt alleen het 
normale tarief verhoogd; het lage tarief van 
4% voor eerste levensbehoeften blijft on
gewijzigd. Wederom internationaal bezien 
is dit verder uiteengroeien van laag en 
normaal tarief van de BTW een slechte 
zaak. Wij verwijderen ons daarmede steeds 
verder van een gemiddelde Europese posi
tie. Het kabinet Den Uyl geeft op dit punt 
wederom blijk van een weinig Europese 
gezindheid. Overigens ben ik mij bewust 
dat een meebetrekken van het lage tarief in 
de verhoging de ongetwijfeld komende 
maatschappelijke tegenstand tegen deze 
voorgenomen verhoging van de omzetbe
lasting sterk zou hebben aangewakkerd. 
Het kabinet Den Uyl wijkt met dit voorstel 
(en ook met de andere lastenverzwaringen) 
heel duidelijk af van het beleid dat het - 
eveneens door socialisten geleide - kabinet 
van de bondsrepubliek Duitsland voor 
1976 voorstaat. Bondskanselier Helmut 
Schmidt verklaarde op 29 augustus jl. voor 
de Westduitse televisie met zoveel woor
den, dat zijn regering het onjuist acht om in 
1976 belastingen te verhogen. De ontwik
keling van de wer-eldeconomie en van de 
Duitse economie verdragen op dit moment 
geen belastingverhogingen. Het zal interes
sant zijn van het kabinet Den Uyl te ver
nemen waarom voor Nederland in de ge
geven situatie zulke geheel andere regels 
gelden. Dat geldt overigens niet alleen voor 
de voorgestelde belastingverhoging; ook 
ten aanzien van de ontwikkeling van de 
overheidsuitgaven voert de Duitse bonds
republiek een veel terughoudender poli
tiek.
De voorgestelde verhoging van de omzet
belasting zal met name het dienstverle
nende midden- en kleinbedrijf voor grote 
problemen plaatsen. Zal men erin slagen in 
deze economische recessie deze twee pro
cent méér door te berekenen of zal deze 
verhoging geheel of ten dele gaan ten koste 
van toch al zeer geslonken winstmarges. 
Ik denk bijvoorbeeld in dit verband aan het 
kappersbedrijf, dat in grote structurele 
problemen verkeert. Inplaats van een ver
schuiving van de diensten van kappers naar 
het lage tarief, zoals zij met klem hebben 
gevraagd, worden zij nu geconfronteerd 
met een verhoging van het tarief met twee 
punten.
Deze verhoging van de omzetbelasting zal 
een belangrijke opwaartse druk uitoefenen 
op het prijspeil en daarmede wederom op 
het loonpeil. Of zal de vakbeweging er ge
noegen mee nemen dat deze prijsstijging 
niet in de lonen wordt gecompenseerd? 
Wanneer de vakbeweging die compensatie 
wel eist is het voor mij een zeer grote vraag 
of deze verhoging van omzetbelasting in 
1976 moet worden doorgevoerd. We kun
nen daarover in ieder geval als Staten- 
Generaal rustig nadenken. Nu de verho
ging pas zal ingaan op 1 juli 1976 is er geen 
enkele reden over dit wetsontwerp reeds in 
het najaar van 1975 een definitieve beslis
sing te nemen.

INKOMSTENBELASTING
De jaarlijkse inflatiecorrectie heeft als zo
danig afgedaan. Want wat men nu op dit 
punt voorstelt mag de naam inflatiecorrec
tie niet meer dragen. In de Troonrede 
wordt ook heel voorzichtig gesproken van 
„een” inflatiecorrectie. „De ” inflatiecor
rectie is verleden tijd. Op twee essentiële 
punten wordt namelijk afgeweken van het 
wettelijk systeem. In de eerste plaats wordt 
de invloed van de geldontwaarding niet 
voor 100% gecorrigeerd. Een beperking 
tot 80% is volgens de bestaande wet alleen 
mogelijk wanneer de accijnstarieven on
gewijzigd blijven. Maar die blijven in 1976 
zeker niet ongewijzigd; de voorgestelde 
verhoging van de accijnzen vormt een inte
grerend deel van het belastingplan. In de 
tweede plaats geldt het wettelijk systeem 
van inflatiecorrectie voor alle inkomens
groepen, ongeacht de omvang van het in
komen. In de filosofie van de wet is dat ook 
juist. Maar het kabinet Den Uyl past geen 
enkele inflatiecorrectie toe op de tarief- 
schijven van 58% en hoger. Ruw benaderd 
worden daardoor de inkomens van 
ƒ 65.000 en hoger extra getroffen. De bud
gettaire opbrengst van deze maatregel is 
nagenoeg te verwaarlozen. Een directe mo
tivering ontbreekt in de nota. Maar het 
voorstel zal ongetwijfeld geplaatst moeten 
worden in het kader van de mededeling in 
de nota, dat bij de uitwerking van het dek- 
kingsplan 1976 - evenals in 1975 - uitdruk
kelijk recht wordt gedaan aan het verde- 
lingsaspect. Naar mijn oordeel bereikt het 
kabinet Den Uyl met deze onafgebroken 
zucht tot nivellering bij de hogere inko
mens het tegendeel van wat het wil berei
ken, namelijk een steeds verder groeiende 
aversie tegen de inkomstenbelasting en 
daarmee verbonden een steeds groeiende 
fiscale agressie. Men kan niet jaar najaar de 
hogere inkomens in de (fiscale) tang ne
men, zonder verschijnselen pp_ te roepen 
die per saldo het verdelingsaspect negatief 
zullen beïnvloeden. Dit klemt' te meer nu 
naast deze correctieoperatie een algemene 
tariefsverhoging met één punt per schijf zal 
worden doorgevoerd. Structureel neemt de 
druk van de inkomstenbelasting namelijk 
nog verder toe. Daaraan kan een tijdelijke 
handhaving van de in 1975 geldende ver
lichting niets toe of afdoen. Tot mijn teleur
stelling bevat het pakket maatregelen geen 
enkele voorziening voor de kleine spaarder 
in verband met de geldontwaarding.
AOW
De enkel AOW-genietende zal met ingang 
van 1976 in de heffing van de loon- en 
inkomstenbelasting worden betrokken. De 
zogenaamde noodwet met alle daaraaii 
verbonden zeer grote onbillijkheden ver
dwijnt. Dat is op zichzelf een winstpunt. 
Materieel zal de enkel AOW-genieter van 
deze belastingheffing in 1976 geen nadeel 
ondervinden; zijn uitkering zal globaal met 
het bedrag van de belasting worden ver
hoogd. Maar volgend jaar is deze compen
satie vergeten en blijft het feit van de belas
tingheffing. Nu men toch de belastinghef
fing voor eigen rekening neemt (althans in 
grote lijnen) zou een veel verdergaande op
lossing het overwegen waard zijn, namelijk 
het geheel buiten de fiscale sfeer plaatsen 
van de AOW en AWW.

MENGELWERK
De verhogingen in de accijnssfeer zijn m.i. 
acceptabel. Te lang was de aanpassing van 
deze accijnstarieven aan de geldontwaar
ding achterwege gebleven. In feite gebeurt 
er niet meer dan een weer op peil brengen 
van langzamerhand in reële druk terugge
lopen heffingen. Wat de voorgestelde ver
hoging van de motorrijtuigenbelasting be
treft zou ik, in het bijzonder gelet op de 
verder doorgevoerde progressie, eerst eens 
het wetsvoorstel willen afwachten.
Het belastingplan bevat ook een aantal ver
lichtende maatregelen waarvan met name 
de zelfstandigen plezier zullen hebben. 
Hoewel de omvang van deze maatregelen . 
(180 miljoen gulden) in het niet vallen bij 
de omvang van het totale belastingplan,' 
zou ik ze toch positief willen waarderen. 
Naast de volledige doorvoering van de fis
cale oudedagsvoorziening wordt boven
dien voor de eerste ƒ 30.000 winst het do- 
tatiepercentage tot 11,5 procent verhoogd. 
Motivering: ,,gezien de ontwikkelingen in 
de pensioensfeer”. Vraag: gelden die ont
wikkelingen niet de winstinkomens boven

ƒ 30.000? Positief is ook de verruiming van 
het vrijgesteld ondernemersvermogen 
voor de vermogensbelasting tot ƒ 90.000. 
Uiteraard kon en mocht niet worden ver
wacht dat de studie Hofstra over het ver
band tussen geldontwaarding en belasting
heffing reeds nu vruchten zou hebben af
geworpen. Maar ik vrees dat, gelet op de 
gekozen werk- en organisatiewijze, ook in 
1977 van die studie nog geen wetgevings- 
vruchten zullen kunnen worden geplukt. 
Gelet op het klemmende van deze proble
matiek dient er naar mijn oordeel met 
kracht naar te worden gestreefd deeloplos

singen tussentijds aan te bieden om de erg
ste knelpunten weg te nemen.
Tenslotte: het heeft mij in hoge mate ver
baasd dat in deze miljoenennota met geen 
enkel woord wordt ingegaan op het inmid
dels door de Staten-Generaal aanvaarde 
CDA-wetsontwerp tot verlaging van de 
vennootschapsbelasting met één punt. 
Over het standpunt van het kabinet ten 
aanzien van dit ontwerp zal op korte ter
mijn klaarheid moeten komen. Gelet op de 
in deze nota geproduceerde gegevens is 
naar mijn persoonlijk oordeel verlenging 
naar 1976 onontkoombaar.

„Vrouwengeluiden” 

met nieuw nummer
Het dezer dagen verschenen nummer van 
„Vrouwengeluiden”, het kwartaalblad van 
de Centrale van christelijk-historische 
vrouwen, opent met een artikel van de pre
sidente, mevrouw Haty Tegelaar- 
Boonacker. Zij schrijft over het komende 
jubileum, het veertigjarig bestaan.
Het vrouwelijke CHU-Eerste-Kamerlid, 
mevrouw A. A. ten Kate-Veen vertelt over 
haar reis naar Mexico, waar zij de wereld
conferentie in het kader van het internatio
nale jaar van de vrouw bijwoonde en zij 
geeft duidelijk aan hoe de stemming verliep 
over de slotdeclaratie, welke stemming in 
Nederland bijzondere aandacht trok. 
Jonkvrouwe mr. C. W. >1. Wttewaall van 
Stoetwegen haalt herinneringen op aan het 
CDA-congres. Zij schreef onder meer: ,,Ik 
had het gevoel dat de 'antithese’ weer op
dook. Het oude verschil tussen ARP en 
CHU. De Christelijk-Historischen zijn 
nooit voor binding aan en ondertekening 
van uitspraken geweest.
Het vertrouwen in de mensen die men zelf 
naar voren brengt is altijd groot geweest. 
Bij de ARP is dat anders: men houdt van 
beginselverklaringen en men is streng in 
het handhaven daarvan. Ik was eerlijk ge
zegd zo onnozel te denken dat de ARP daai

nu van af was, maar het bleeK van niet. 
Toch was er in die kring bij de eindstem
ming over de resolutie verschil van opvat
ting. De AR - voorzitter De Koning, de 
tweede voorzitter Kuiper, het AR - kamer
lid Roolvink stemden vóór de resolutie die 
werd aangenomen met een overwegende 
meerderheid. Toch was het geheel teleur
stellend. „Wonderlijk was dat Ad Lange- 
bent in Brandpunt dat verschil in stemming 
van de AR - leden over de resolutie niet 
memoreerde”.
Het slotartikel in ,,Vrouwengeluiden” is 
van de hand van mevrouw M. 
Bellingwout-Roodenburg en handelt over 
Welzijn en welzijnsbeleid. In het bijzonder 
gaat het daarin over de werkzaamheden 
van de plaatselijke raden van overleg en 
advies voor het maatschappelijk en cultu
reel leven.

/ H.L.

Behandeling AAW
Doordat de behandeling van de AAW don
derdag j.1. in de Kamer niet werd afgerond 
geven wij er de voorkeur aan het verslag 
van deze discussie uit te stellen tot na de 
stemmingen. In „De Nederlander” van 
volgende week hopen wij uitvoerig aan
dacht aan dit wetsontwerp te besteden.

V. Sp.

Dr. R. J. H. Kruisinga stelt gerestaureerde korenmolen in gebruik
De fractievoorzitter van de CHU in de 
Tweede Kamer, dr. R. J. H. Kruisinga hoopt 
vrijdag 26 september a.s. de gerestaureerde 
korenmolen aan de Molenstraat te Grijps- 
kerk in gebruik te stellen.
De uit 1899 daterende molen is onlangs 
geheel ppgeknapt en weer in oude staat

gebracht. De molen staat aan de rijksweg 
Leeuwarden-Groningen.

Aan dr. R. J. H. Kruisinga is gevraagd de 
officiële ingebruikstelling te; verrichten, 
omdat hij de kleinzoon is van de bouwer 
van de molen. . , .

CHJO<onferentie
- 27, 28  september te Havelte - 
over Vredesweekthema
De Christelijke-Historische Jongerenorganisatie houdt op 27 en 28 september in 
Havelte een tweedaagse conferentie voor leden en geïnteresseerden. Thema is, 
zeer toepasselijk aan het eind van de Vredesweek, het Vredesweekthema:

WEG VAN HONGER EN GEWELD
Over dit voor tweeërlei uitleg vatbare onderwerp zal in de vorm van simulatie
spel en discussie door de deelnemers worden doorgedacht. De CHJO wil met 
name de aandacht richten op de relaties tussen Noord en Zuid in de wereld, dus 
de economische en humanitaire banden die ons rijke landen binden (of juist 
niet?!) met de ontwikkelingsgebieden.

De conferentie begint op zaterdagmorgen 10 uur en loopt door tot zondagmid
dag 4 uur. De deelnemersprijs van ƒ 17.50 verschaft een documentatieset, 
volledig logies en aUe maaltijden. Da’s niet duur!
Plaats van handeling is Huize Overcinge, een gerenommeerde Volkshogeschool. 
Het is een sfeerrijk historisch pand, het beste te omschrijven als rijk boerenbui
ten. De keuken is prima, de moderne slaapgelegenheid behoeft geen aanbeve
ling, en het natuurschoon waarin Overcinge is gelegen, maakt het tot een 
vakantieoord.
Opgave als deelnemer kan door instureh van onderstaande bon of telefonisch 
onder (01720) 74708 bij secretaris Govert van der Boom.

BON

N aam ............................................................................................ lid/ (nog) geen lid

Adres .............................. ..................................................................... tel..................

komt naar de conferentie in Havelte.
Hij (zij) betaalt dus ƒ  17,50

Handtekening .
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Stemming en stemming
Politieke tegenstanders zijn er op uit om de 
indruk te vestigen dat de 23e augustus een 
zwarte dag is geweest voor het CDA. 
Tweespalt en scheiding zijn slagwoorden,, 
die telkens weer in commentaren opdui-^ 
ken.
Wie echter het congres heeft bijgewoond 
weet wel beter. Voor wie 23 augustus in het 
Haagse congrescentrum de eerste grote ge
zamenlijke vergadering van CDA’ers heeft 
meegemaakt was het congres een hartver
warmende gebeurtenis. De kolossale be
langstelling en de geweldige betrokkenheid 
van de afgevaardigden en de vele honder
den belangstellenden was meeslepend. 
Steenkamp heeft die stemming goed aan
gevoeld en voortreffelijk onder woorden 
gebracht. In zijn rede bracht hij het ideaal 
van het CDA tastbaar dichtbij.
Het is de moeite waard om hem op enige 
punten nog te citeren.

„Het is mijn vaste overtuiging dat later 
bij de beoordeling van de wordingsge
schiedenis van het CDA zal blijken dat 
de wens in het land de doorslag heeft 
gegeven.”
„Altijd weer als ik ergens kom krijg ik 
het te horen, wij hebben hier jaren lang 
naast elkaar geleefd, maar nu hebben wij 
elkaar na een lange scheiding weer her
kend.”
„Wie niets wü riskeren moet thuis blij
ven.”
„De geschiedenis is een oordeel ook 
over hen, die op beslissende momenten 
buiten spel stonden.”

Andriessen en Kruisinga hebben met boei
ende bijdragen veel gedaan om de een
stemmigheid op het congres zo groot moge
lijk te maken. De massieve getuigenis van

Aantjes heeft in de pers meer aandacht ge
trokken, althans waar hij verschillen aan 
het licht bracht. Het is echter wel eens goed 
op te merken, dat Aantjes - los van elke 
controverse - naar het hart van het congres 
gesproken heeft. Blijkbaar was dit congres 
het forum waar een dergelijke getuigenis 
welkom was en waaraan behoefte was. De 
bijval heeft dit onderstreept.
Het gaat niet aan om net te doen of er geen 
controverse gegroeid is. Bij alle eenheid, 
enthousiasme en idealisme kwam een ver
schil van mening aan het licht. Daarover is 
fel gediscussieerd, principieel gedebatteerd 
en tenslotte ook gestemd. Zo gaat dat op 
een congres. Ook op een congres van het 
CDA.

In het CDA kan men niet om dat geschil
punt heen. Wie dit geschilpunt wil beoorde
len zal echter niet alleen met de stemming 
in getallen maar pok met de stemming van 
het gehele congres rekening moeten hou
den.
Het hoofdkenmerk van het CDA-congres 
was immers uitermate positief ten opzichte 
van het CDA. Steenkamp heeft dat een
maal en andermaal geconstateerd zonder 
maar een keer tegengesproken te zijn.
Zal het geschilpunt nu toch een breekpunt 
worden. Men kan zeggen de kogel moet 
door de kerk. Veelal staat men er niet bij stil 
dat zo’n term geweld en oorlog in Gods huis 
betekent.
Er is alle reden om het uitkristalliseren van 
de meningen en de besluiten daarna waar 
zoveel van afhangt biddend te begeleiden 
in het vertrouwen Jat CDA’ers ook in hun 
interne politiek christen zullen weten te 
zijn; de ander voortreffelijker achtend dan 
zichzelf.

BELANGSTELLfNDEN 

PRIJZEN SFEER CDJVCONGRES
De redactie van CDAktueel tekende de 
volgende impressies op van een aantal be
zoekers van het CDA-Congres van 23 au
gustus j.1.
„Er zijn hier erg veel mensen, maar relatief 
te weinig jongeren, net zoals bij de W D . 
De wijze van discussiëren voor de pauze 
vond ik zeer geslaagd. Het publiek was zeer 
volgzaam ten opzichte van de leiding. 
ARP-fractieleider Aantjes heeft in logische 
zin zijn zaak goed verdedigd. Politiek ge
zien was het verhaal van KVP-leider An
driessen het meest interessant, o.a. zijn op
merkingen ten aanzien van de samenwer
king met de Partij van de Arbeid. De W D  
geeft dit een aanwijzing voor de richting 
van de verkiezingsstrijd die uiteindelijk 
voorjaar 1977 voor de deur staat. Ik denk 
met name aan de boeren, middenstanders 
en beter betaalde arbeiders - vooral - in de 
zuidelijke provincies”. (WD-senator Van 
Riel)
„Ik vond het een geweldig boeiend en goed 
geleid Congres. Zelf heb ik voor het 
amendement-Vergeer gestemd, omdat ik 
van mening hen dat we met z’n drieën ver
der moeten. Dat zoeken naar die eenheid 
vind ik een bijbelse opdracht”. (W. L. K. 
van Oosten, Badhoevedorp)
„De sfeer op dit Congres was buitenge
woon goed, je merkt dat die ook in de regio 
steeds beter wordt”. (A. C. Houtsma, Haar
lemmermeer)
„Ik ben overweldigd door het aantal men
sen die voor dit Congres zoveel tijd en geld 
hebben geofferd. Je voelt de bewogenheid 
van de mensen hier, dat vind ik enorm ver
frissend. Overigens kan ik me niet voorstel
len dat iemand politiek actief wil zijn in het

CDA, als die de artikelen 2 en 3 van de 
statuten niet onderschrijft”. (KVP- 
defensie-specialist, J. van Eisen)
„Ik vond de start van het Congres met de 
rede van Steenkamp zeer goed. De ont
wikkelingen rondom de resolutie wijzen op 
een duidelijke verdeeldheid binnen het 
CDA, die met de eindstemming niet zijn 
opgelost. Ik hoop dat dit geen nare gevol
gen zal hebben. Overigens is het nu zaak 
met een duidelijk uitgewerkt beleidspro- 
gram te komen”, (minister Boersma)
„In dit stadium moesten we een discussie 
over het uitgangspunt wel hebben, hoewel 
een manifestatie van eenheid natuurlijk 
graag gewenst zou zijn. De uitwerking van 
het uitgangspunt moeten we nu gaan 
waarniaken. Gezien de verschUlende in
terpretaties en tradities zullen er nog wel 
een tijdje spanningen blijven”, (minister 
Lubbers)
„Naar mijn indruk zijn de verschillen tus
sen de CDA-partners fundamenteel en niet 
te overbruggen”. (De voorzitter van de 
PvdA, mevrouw len van den Heuvel) 
„Zoals het Congres verlopen is vond ik het 
toch eigenlijk wel erg moeilijk en triest”. 
(C. Sprong - Eindhoven)
„Persoonlijk had ik nogal wat moeite met 
de stemming over de resolutie. Het was 
naar mijn mening een geforceerde uit
spraak”. (Oud-minister Nelissen)
„Ik geloof in de absolute noodzaak van het 
CDA. Ik vreesde een erg gespannen sfeer 
op het Congres, maar dat viel me reuze 
mee. De basis van het CDA zal m.i. in de 
praktijk sterk genoeg blijken te zijn om 
door de huidige moeilijke fase heen te ko- 
mem”. (J. B. Vantevogel, Vlissingen)

Argumentatie voor het
door KVP ingenomen standpunt

door: mevrouw J. J. M. S. Leyten-de Wijkersiooth de Weerdesteijn, 
vice-voorzitter KVP (tevens lid dagelijks bestuur CDA)

Als vice-voorzitter van de KVP heb ik er 
behoefte aan op enkele punten in te gaan, 
die mijns inziens de argumentatie vormen 
voor het door de KVP op het CDA-congres 
ingenomen standpunt.
Omdat op het congres, ondanks daarover 
tevoren gemaakte afspraken, de partij
voorzitters niet meer de gelegenheid kre
gen om te reageren op de opmerkingen uit 
het congres over de grondslagkwestie is 
naar buiten onvoldoende overgekomen 
welke overwegingen precies tot de stand
puntbepaling hebben geleid. Dat geldt 
overigens evenzeer voor de voorzitters van 
ARP en CHU. En m.i. brengt het het nadeel 
met zich mee dat in de kranten in de week 
na het congres een simplificatie van de 
standpunten heeft plaatsgehad, met alle 
gevolgen van dien.
De argumentatie van de KVP was van drie
ërlei aard: in de eerste plaats van princi
piële, in de twëede plaats van politieke en 
in de derde plaats van formeel juridische 
aard.
Alvorens op die argumentatie in te gaan wU 
ik de analyse herhalen, zoals die m.i. vol
strekt zuiver door Aantjes op het congres is 
verwoord. Met zijn analyse van het pro
bleem ben ik het volstrekt eens, onze we
gen gaan uiteen bij de door hem getroffen 
conclusies.
„Wij hebben de open partij aanvaard: het 
CDA doet een beroep op iedereen zonder 
onderscheid. We hebben ook de beginsel- 
partij aanvaard: het evangelie zal richtsnoer 
zijn voor het politieke handelen. Dit moet 
beide tot zijn recht komen”.
„Wij hebben beide aahvaard. Dat leidt tot 
een andere CDA dan de KVP van vandaag, 
en het leidt tot een andere CDA dan de 
CHU en de ARP van vandaag. Wij hebben 
beide aanvaard, open partij en beginselpar- 
tij.
Dit kan niet anders betekenen dan dat ze 
ook in elkaar hun begrenzing vinden. De 
grens van de beginselpartij is dat de open
heid niet tot een loze kreet mag worden. De 
grens van-de open partij is dat de openheid 
niet tot een loze kreet mag worden. De 
grens van de open partij is dat het beginsel 
niet tot een papieren declaratie mag wor
den. Op die basis hebben wij elkaar gevon
den, inclusief de inconsequentie die dat 
naar twee kanten met zich meebrengt. Wie 
een van die inconsequenties eruit wU halen, 
verbreekt in feite'het compromis en vraagt 
alsnog een eenzijdige keuze”.

Tot zover enkele zinnen uit de analyse 
zoals die door Aanq'es is gegeven op het 
congres. Aantjes concludeert dan dat de 
congresresolutie eenzijdig de keuze naar de 
open programpartij maakt.
1. De congresresolutie is zeker geen een
zijdige keuze voor een open partij, in
tegendeel de KVP is van oordeel dat de 
congresresolutie poogt door te gaan op de 
weg van artikel 2 en 3 van de statuten, n.1. 
dat beginselpartij en openheid in elkaar 
hun begrenzing vinden. De openheid dient 
zijn begrenzing te vinden in het politiek 
handelen van de partij, in de programma’s 
in de rapporten van wetenschappelijke in
stituten, in stukken van het PPAC in uit
spraken van de partij over politieke zaken. 
Als het CDA werkelijk in staat is - en ik 
betreur het nog steeds dat wij daarvoor zo 
weinig tijd kunnen overhouden - in de poli
tiek te werken aan een mens- en maatschap
pijbeeld zoals geschetst in de nota van de 
contactraad, „PLICHTEN EN PERSPEC
TIEVEN” etc. of politiek iets zichtbaar 
weet te maken van het indrukwekkende en 
bewogen politieke credo zoals Aan^es op 
het congres heeft verwoord, zal dat zeker 
een grens stellen aan de openheid, geen 
formele maar een materiële, omdat mensen 
die zich in zo’n politieke opstelling niet 
thuisvoelen, bij de partij niet zullen willen 
horen. Een verdere begrenzing aan de 
openheid kan en mag er niet zijn, ook niet 
voor vertegenwoordigers, omdat de per
soonlijke relatie tot het evangelie dan in het 
geding komt. Of die persoonlijke relatie tot 
het evangelie actief of passief, materieel of 
formeel wordt getest, of helemaal niet 
wordt getest, maar voorondersteld wordt 
bij het aanvaarden van een kandidatuur, 
het gaat ons principieel te ver voor een 
politieke organisatie. Voor een politieke 
organisatie, ook voor het CDA, is alleen de

politieke uitwerking van het beginsel rele
vant; een vertegenwoordiger moet bereid 
zijn een program uit te voeren, dat onder de 
kritische toets van het evangelie staat. Het 
is aan de partij om ervoor te zorgen dat 
programma’s en beleidstakken stpeds on
der de kritische toets worden tot stand ge
bracht en er aldus voor zorg te dragen dat 
het beginsel geen dode letter wordt. Het is 
m.i. een wezenlijke betekenis dat in de re
solutie van het congres de partij de perma
nente opdracht heeft zich te bezinnen op de 
relatie tussen evangelie en politiek hande
len, dat is een objectief criterium en biedt 
veel meer garanties voor het uithollen van 
het uitgangspunt tot het stellen van subjec
tieve criteria voor vertegenwoordigers. 
Subjectief criterium voor vertegenwoordi
gers is voor kiezers niet zichtbaar en dus 
niet relevant. Wel relevant en zichtbaar 
voor kiezers is het objectieve criterium van 
toetsing van program en beleid aan het uit
gangspunt. Het subjectieve criterium is bo
vendien wezenlijkin strijd met art. 3 van de 
statuten en zou om die reden m.i. werkelijk 
hen eenzijdige keuze naar de beginselpartij 
hebben gedaan. Aantjes maakt in zijn visie 
dan ook helemaal niet meer duidelijk hoe 
de in art. 3 geformuleerde openheid n.1. dat 
het CDA zich richt tot het gehele Neder
landse volk zonder onderscheid naar ge
loofsovertuiging nog vorm en inhoud kan 
krijgen. Het kan toch bovendien niet zo zijn 
dat extra eisea beperkt zullen blijven tot 
volksvertegenwoordigers; waarom zouden 
die eisen dan niet moeten worden gesteld 
aan partijbestuur, congres, gedeputeerden, 
wethouders etc.? Het onontkoombare ge
volg van de visie van Aan^es zou toch ge
weest zijn dat het CDA twee soorten leden 
had gekiegen, leden met en leden zonder 
een passief kiesrecht. Zou een zovergaande 
beslissing ooit impliciet in Woudschoten 
kunnen zijn afgesproken?

2. Het tweede argument van de KVP om 
de congresresolutie te steunen was van 
meer politieke aard. Het CDA heeft m.i. op 
de eerste plaats tot taak duidelijkheid te 
scheppen over de politieke koers die zij wil 
volgen en over de politieke prioriteiten. 
Aantjes heeft daar op het congres in zijn 
politieke betoog een belangrijke aanzet 
voor gegeven; zolang die aanzet echter niet 
is uitgewerkt in consequenties voor de poli
tieke keuze van vandaag en morgen, loopt 
het CDA het grote gevaar andermaal men
sen van uitlopend politiek pluimage te bin
den op de grondslag - zeker na de nadruk 
die daarop door het ander deel van het 
betoog van Aan^es is gelegd - met alle risi
co’s daarbij inbegrepen dat er onenigheid 
ontstaat op dat moment dat koers, program 
en beleid moeten worden bepaald. Met 
Aantjes zal het CDA de moeilijke weg moe
ten gaan om het beginsel werkelijk zuur
deeg te maken van het program, maar dat 
moet dan ook prioriteit hebben.

3. Het derde argument van de KVP is van 
formeel juridische aard. Het heeft velen 
verwonderd, zeker ook in de KVP, dat deze 
discussie nu nog moest komen. Na het ac- 
coord van de nota van de contactraad, na 
de resolutie, die op 15 december 1973 door 
de drie partijraden is aanvaard waarin de 
eerste drie artikelen van de CDA-statuten 
al letterlijk waren geformuleerd (en waar
mee het gesignaleerde spanningsveld tus
sen de art. 2 en 3 door de drie partijen toen 
al werd aanvaard), na het aannemen van de 
statuten op 15 december 1974, waarmee 
andermaal de drie partijraden zich schaar-

veivolg op pag. 6
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den achter de artikelen 2 en 3, maar zeker 
na de afspraken van Woudschoten en de 
daarop gevolgde discussies in de ARP - zie 
o.a. de beschouwingen van drs. A. Schou
ten in Nederlandse Gedachten van 29 maart 
1975 en het daarop gegeven commentaar 
door waarnemend voorzitter' Kuyper van 
de ARP - is dat inderdaad voor ons ver
wonderlijk.
In Woudschoten lag ter tafel een amende
ment van de ARP om kandidaten voor de 
kamer de grondslag te doen ondertekenen. 
Dat amendement is in Woudschoten niet 
aanvaard. Wel is bij acclamatie aanvaard 
het voorstel van de commissie-Grossheide 
om het politiek program te doen vooraf
gaan door een aantal overwegingen die te 
vinden zijn in een bijlage bij de statuten en 
die beogen duidelijk te maken dat het pro
gram niet los kan worden gezien van het 
beginsel n.1. dat het CDA het evangelie als

richtsnoer van het politiek handelen aan
vaardt.
Dat voorstel had ieders instemming. Mede 
op basis daarvan heeft ook 91% van de 
AR-kiesverenigingen de statuten aanvaard 
ondanks tevoren de in Nederlanse Gedach
ten tegen het spanningsveld aangevoerde 
bezwaren van Ad Schouten en anderen. 
Formeel vroeg Aanfjes niet Woudschoten 
te heropenen. Materieel deed hij dat o.i. 
wel.
Nadat de KVP haar eigen voorzitter, De 
Zeeuw, niet had toegestaan materieel of 
formeel op, Woudschoten terug te komen, 
met alle cons'equenties die dat heeft gehad, 
wilde zij ook nu niet op Woudschoten te
rugkomen. De enige weg was een interpre
tatie van de statuten. Artikel 8 van de 
CD A-statuten draagt aan het congres op de 
statuten vast te stellen en te wijzigen. Het 
maakt het congres het meest bevoegde or
gaan tot interpretatie van de statuten.
Het congres heeft die interpretatie in de aan
genomen resolutie gegeven.

Antwoord aan mevrouw Leyten
door: mr. W. Aantjes, voorzitter ARP-fractie Tweede Kamer

Het artikel van mevrouw Leyten is reeds 
daarom van belang omdat het niet alleen 
tracht aan te geven waar het verschil ligt 
tussen het standpunt van KVP/CHU ener
zijds en van ARP anderzijds, maar omdat 
het ook een aantal passages bevat, die dui
delijk maken, waar het verschil niet ligt. 
Uit haar instemming met de door haar geci
teerde gedeelten uit mijn toespraak op het 
CDA-congres blijkt, dat het wel gehoorde 
verwijt als zou de ARP aan het CDA een 
AR-model willen opdringen, door haar niet 
wordt gedeeld. Daar neem ik uiteraard met 
erkentelijkheid kennis van.
Sprekend over de spanningsverhouding 
tussen het beginselkarakter en het open ka
rakter van de te vormen nieuwe partij 
schrijft zij, dat „beginselpartij en openheid 
in elkaar hun begrenzing vinden; de open
heid dient zijn begrenzing te vinden in het 
politieke handelen.”
Dit is dezelfde formulering, die ik in mijn 
congresrede heb gebruikt en die ik ook in 
het CDA-bestuursberaad twee dagen voor 
het congres heb gebruikt, maar die daar nog 
werd afgewezen. Het ware te wensen ge
weest, dat de discussie op die basis nog had 
kuimen worden voortgezet in plaats van 
met een meerderheidsbeslissing te worden 
beëindigd. Ik zeg niet, dat wij er dan waren 
uitgekomen, maar het door ons allen zo 
zeer begeerde doel van het CDA was al
thans het pogen zeker waard geweest.

PROGRAM
Het verschil van inzicht komt mijns inziens 
helder tot uitdrukking in de wijze, waarop 
mevrouw Leyten spreekt over het politieke 
handelen, waarvoor het CDA het evangelie 
als richtsnoer aanvaardt. Zij spreekt daarbij 
namelijk uitdrukkelijk en uitsluitend over- 
„de partij”, over „programma’s”,, oyer 
„rapporten” van de wetenschappelijke in
stituten, over „stukken” van het PP AC, 
over„uitspraken” van de partij.
Ik ben het volstrekt met haar een$, .dat „al
leen de politieke uitwerking van het begin
sel relevant is”. Zeer juist!
Beter geen beginsel dan een beginsèl zón
der concrete politieke uitwerking. Maar 
dan zegt zij weer, dat derhalve „het pro
gram” moet worden uitgevóerd en dat ,,de 
partij” via „programma’s” en ,,beleids
stukken” daarvoor moet waken; de wezen
lijke betekenis van de resolutie van het 
congres is, dat „de partij” zich voortdurend 
moet bezinnen op de relatie tussen evange
lie en politiek handelen.
Ik meen, dat mevrouw Leyten hiermee het 
standpunt van KVP en CHU, zoals dat door 
de congresmeerderheid is overgenomen.

juist weergeeft. Het verschil met de ARP is 
niet, dat wij het daarmee niet eens zouden 
zijn, maar dat wij dit een te beperkte en in 
deze beperktheid zelfs verwerpelijke ver
taling van „het politieke handelen” vinden. 
Dit politieke handelen komt namelijk niet 
alleen tot uitdrukking in het door de partij 
op te stellen en eventueel bij te stellen pro
gram, maar ook en zelfs allereerst in het 
optreden van de politieke vertegenwoordi
gers.
Een program kan nu eenmaal niet alle pro
blemen voorzien, waarvoor de politieke 
vertegenwoordigers gesteld worden. De 
PvdA heeft dat wel gedacht met haar Keer
punt ’72, maar zij moest er tijdens de for
matie al van terugkomen.
In die leemte kan ook niet worden voorzien 
door tussentijdse rapporten, studies, stuk
ken en uitspraken van partij-organen of 
wetenschappelijke instituten. Dit is een ge
dachte, die bij D’66 nogal sterk leefde, 
maar ook daar niet meer wordt gehoord. 
Dergelijke gegevens kuimen wel goede 
diensten bewijzen, maar de beslissing kan 
alleen de volksvertegenwoordiger zelf ne
men. Hij of zij kan trouwens niet anders, 
wil hij/zij niet met zijn/haar ambtseed zon
der last of ruggespraak te zullen handelen 
iri strijd komen. Ik wil nog verder gaan. 
Soms kunnen beslissingen vereist zijn, die 
met het program in strijd zijn!

POLITIEKE VERTEGENWOORDIGER
Het is dan ook volstrekt ontoereikend een 
politieke' vertegëhWöordigèr üitsltiitend te 
kiezen op basis van het program. Hij of zij 
zal zelfs vaker gesteld worden voor een 
beslissing, waarin het program niet voor
ziet dan waarin het wel voorziet.
De statutaire bepaling, dat het evangelie 
richtsnoer zal zijn voor het politieke hande
len, kan dan ook alleen tot haar recht ko
men, als de politieke vertegenwoordiger 
niet alleen het program onderschrijft, maar 
ook (en zelfs vooral) achter de principiële 
benadering staat, zich daarmee eensgeestes 
gevoelt en daarop aanspreekbaar is.
Meer dan zijn of haar handtekéning onder 
het actuele progam is dat de basis van het 
vertrouwen dat de kiezers haar of hem 
schenken.
Daarmee geef ik geen uitbreiding aan de 
statutaire regel, maar daarmee geef ik er 
pas werkelijk inhoud aan.
Dit is geen formele begrenzing, maar een 
materiële.
Dit laat zich trouwens niet door formele 
regels afdwingen. Vandaar, dat ik (in af
wijking van het gebruikelijke AR- 
standpunt) niets voel voor handtekenin

gen. Daarom heb ik (en nu citeer ik mijn 
congresrede) voorgesteld de desbetref
fende alinea in de resolutie aldus te lezen: 
„CDA-leden, die zich beschikbaar stellen 
voor een vertegenwoordigende politieke 
functie, worden geacht voor de uitoefening 
daarvan in te stemmen met het door het 
CDA voor het politieke handelen aan
vaarde richtsnoer en het met inachtneming 
daarvan opgestelde politieke program”. 
„Wordt geacht”, dat wil zeggen: geen 
meetlat, geen handtekening, geen verkla
ring, maar geheel zelf de verantwoorde- 
lijldieid laten dragen door de betrokkene. 
„Voor de uitoefening van hun politieke 
functie”, dat wil zeggen: geen vragen naar 
persoonlijk geloof, doopbewijs, kerkgang, 
levensstijl of wat dan ook. Uitdrukkelijk 
alleen gericht op het politiek handelen. En 
de verantwoordelijkheid geheel laten bij 
het geweten van de betreffende vrouw of 
man zelf.
Eerlijk gezegd vind ik het een beetje flauw 
om te zeggen, dat het zo’n vaart niet zal 
lopen, omdat degenen, die de uitgangspun
ten niet delen, zich bij het CDA niet zullen 
thuisvoelen en dus vanzelf wel zullen weg
blijven. Waarom is die ruimte dan nodig? 
Trouwens op het congres is duidelijk ge
noeg gezegd, dat het nodig is, omdat wij die 
anderen er juist wel bij willen betrekken. 
Ik kan trouwens absoluut niet begrijpen, 
waarom het gehele CDA op het spel moet 
worden gezet, om die ruimte te maken en 
er dan vervolgens op te vertrouwen, dat er 
geen gebruik van zal worden gemaakt; een 
vertrouwen, dat ik overigens niet deel.

SELECTIE
Mijn bezwaar tegen de beschouwing van 
mevrouw Leyten is, dat zij in feite de arti
kelen 2 (beginsel) en 3 (openheid) geïso
leerd beziet, zij het onbedoeld, want zij 
erkent eerst, dat zij in elkaar hun begren
zing vinden.
Terecht stelt zij de vraag wat in de visie van 
de ARP de inhoud van artikel 3 is.
Elders heb ik daarvoor het voorbeeld van 
de school gebruikt.
Een schoolvereniging, die in haar statuten 
bepaalt, dat zij het evangelie aanvaardt als 
richtsnoer voor het onderwijs, kan niette
min open zijn in die zin, dat niet alleen alle 
kinderen welkom zijn, maar dat ook alle 
ouders lid van het oudercomité kunnen 
worden, dat verder iedereen die dat wenst, 
ongeacht zijn overtuiging, lid der vereni
ging kan worden, dat alle leden der vereni
ging in bestuursfuncties verkiesbaar zijn en 
meebeslissen over de benoeming van leer
krachten.
Het is een openheid, die weinig bijzondere 
scholen kennen! De grens ligt echter bij het 
te geven onderwijs. Te benoemen leer
krachten krijgen een briefje, dat zij voor 
het door hen te geven onderwijs geacht 
worden in te stemmen met het door de 
vereniging daarvoor aanvaarde richtsnoer. 
Als die allerlaatste linie vervalt, heeft het 
principiële karakter zijn betekenis geheel 
verloren.
Dit voorbeeld maakt m.i. duidelijk, hoe ver 
de ARP wel is gegaan om aan het verlangen 
naar een verregaande openheid tegemoet 
te komen. Te zeggen, dat er dan sprake is 
van twee soorten leden, is niet ter zake. Dat 
kan men van elk ander selectiecriterium 
met evenveel recht zeggen.
Evenmin gaat de verwijzing naar de ge
meentelijke verhouding op. Integendeel. 
Als mevrouw Leyten het criterium van het 
model-reglement voor een plaatselijk 
CDA-verband er nog eens op na leest („al
len, die grondslag en doel van het CDA 
onderschrijven”!), is er weer reden voor de 
vraag waarom voor het Kamerlidmaat
schap niet zou moeten gelden wat voor het 
plaatselijk verband wel geldt.

WOUDSCHOTEN
Verbaasd bén ik Over-de' opmerking van 
mevrouw Leyten over de betekenis van de 
overeenstemming van Woudschoten.
Het was imniers juist haar discussiebijdrage 
op vrijdagavond, die mij (opnieuw!) een 
fundamenteel verschil deed constateren, 
ten aanzien van het functioneren van het 
principiële uitgangspunt in de politieke 
praktijk. De discussie daarover werd toen 
bij gebrek aan tijd verdaagd en vervolgens 
niet hervat.
De overeenstemming op zaterdagmorgen 
bettöf wel de formtdering in de statuten, 
maar loste het gesignaleerde verschil niet 
op, zoals trouwens op de eerstvolgende be
stuursvergadering van het CDA ook door 
iedereen werd erkend. Wat mij zou kimnen 
worden verweten is, dat ik niet heb door
gedramd, maar een latere discussie en het 
resultaat daarvan in vertrouwen heb afge
wacht. Helaas lag het verschil er op het 
congres nog steeds.
Ik ben blij, dat mevrouw Leyten haar voor
zitter Vergeer niet volgt in zijn verwijt dat 
ik Woudschoten zou hebben „ver- 
looehend”. , ;

Ik van mijn kant heb mij voor een derge
lijke beschuldiging wel gewacht. Het ver
schil in visie was er namelijk voor, tijdens 
en na Woudschoten.
Mijn bezwaar is geweest, dat enkele weken 
voor het congrés van KVP-zijde haar 
zienswijze als de enig juiste en mogelijke 
werd geproclameerd.
Dit heeft de discussie acbieel en onvermij
delijk gemaakt.
En mijn bezwaar tegen het congres is, dat 
het een dergelijk fundamenteel verschil in 
visie in een federatief verband meende bij 
meerderheid te kunnen beslissen.
Dat heeft het hele CDA in gevaar gébracht.

BUIGEN OF BARSTEN?
Naar mijn indruk hebben de publiciteits
media (anders dan mevrouw Leyten stelt) 
in het algemeen goed begrepen waar het 
om ging en gaat. Dit blijkt ook uit de nog 
steeds voortdurende grote belangstelling 
en diepgaande discussies, niet in de laatste 
plaats-buiten de kr®g van het CDA.
Het is eigenlijk tragisch, dat KVP en CHU 
met het congresbesluit deze zaak als afge
daan beschouwen, terwijl er buiten het 
CDA diepgaande en zeer geïnteresseerde 
discussies over op gang zijn gekomen. 
Ook de beschouwing van mevrouw Leyten 
zelf, hoewel als een toelichting gepresen
teerd, draagt in feite veel meer het karakter 
van een voortzetting van het gesprek. 
Zowel het één als het ander bewijst, hoe 
onzijdig de discussie door het meerder
heidsbesluit van het congres is geëindigd. 
Deze hele gedachtenwisseling met me- 
vrouw Leyten toont aan, hoe dringend no
dig het is het gesprek te heropenen en voort 
te zetten, niet op basis van het meerder
heidsbesluit van het congres, maar over dit 
besluit. Als er iets onverantwoord is, dan is 
het wel de stelling, dat het nu nog slechts 
een kwestie is van buigen (van de ARP) of 
barsten (van het CDA).

Aantjes

Friese
studiedag
Het CDA-vrouwenberaad in Friesland or
ganiseert op donderdag 16 oktober in ,,de 
Lawei” te Drachten een studiedag over het 
onderwerp „Samen op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij”.
Des morgens worden inleidingen gehouden 
door mevrouw N. B. Feddes-van der Wete
ring over „Emancipatie en mentaliteit” en 
mevrouw M. Pastoor over „Het onvolle
dige gezin”. Voor een inleiding over ,,Op
voeding, vorming en onderwijs” wordt nog 
een spreker gezocht.
Het is de bedoeling over de inleidingen te 
discussiëren in gespreksgroepen. Des mid
dags zal, na een rapportage over de discus
sie, een forum vragen beantwoorden. Het 
forum bestaat uit mevrouw M. Andela- 
Bans, statenlid CDA, mevrouw Feddes, 
mevrouw W. Veenhof, burgemeester van 
Barradeel, mevrouw Pastoor en mevrouw 
Van Dellen, onderwijsspecialiste. De lei
ding van het forum berust bij mevrouw D. 
de Graaf-Nauta, wethouder te Sneek.
De studiedag vangt des morgens te 10 uur 
aan en wordt rond kwart voor vieren geslo
ten. De kosten van deelneming (er worden 
niet alleen dames, maar ook heren ver
wacht) bedragen ƒ 12,50 (lunch en bro
chure inbegrepen).
Deelnemers kunnen zich voor 6 oktober, 
opgeven bij mevrouw M. Brandsma- 
Ydema, Dorpsweg 7 te Greonterp, telefoon 
05157-9120.

Haagse CD/Vavond 
over troonrede 
en miljoenennota
Het CDA-Den Haag houdt op woensdaga
vond 24 september een opénbare bijeen
komst, welke gewijd is aan de troonrede en 
de miljoenennota-1976.
Inleidingen over de actuele politieke zaken 
worden gehouden door prof. dr. W. Albe- 
da, voorzitter van de ARP-fractie in de-Eer- 
ste Kamer, prof. dr. J. W. van Hulst, voor
zitter van de CHU-fractie in de Eerste Ka
mer en drs. M. J. W. M. Peijnenburg, lid van 
de Tweede Kamer voor de KVP.
De vergadering wordt gehouden in het Ne
derland Congresgebouw aan het Chur- 
chillplein te Den Haag en vangt te acht uur 

.-aan.'■' -  ̂ -



VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1975

VERSUS
CHRISTEN-DEMOCRATEN/
CENTRUM-DEMOCRATEN
De redaktie van CDAktueel nodigde prof. dr. W. Albeda, lid van de Eerste 
Kamer voor de ARP en dr. J. C. Terlouw, fraktieleider van D’66 uit voor een 
gedachtenwisseling. Hierbij een weergave van het interessante gesprek. 
Uitgangspunten: artikelen van de beide heren. In AR-staatkunde van januari ’75 
schreef prof. Albeda onder de kop Christendemocratie, waarom? Onder andere: 
„We mogen dit land niet overlaten aan de behoudzucht van de liberalen en aan 
de illusies der socialisten. Daarin onderscheidt de christendemocratie zich van 
enerzijds socialisme en anderzijds liberalisme, dat zij, elk monolytisch systeem 
vrezend, toch bereid is verregaande maatregelen te nemen wanneer het gaat om 
de bestuurbaarheid en de democratisering van het stelsel. Wie zich niet aan een 
maatschappijmodel bindt, maar een sociaal-economische kritiek volgt die geïn
spireerd is door een christelijk-sociale ethiek, kan zich veroorloven pragmatisch 
te zijn in de detaUs, omdat zijn beleid in grote lijnen geïnspireerd is. Vooral 
zolang de W D  en de PvdA elkaar dogmatisch als bondgenoten uitsluiten, ligt er 
zelfs een fraaie machtspositie klaar voor het CDA. Waarom zou zij niet „het gat 
in het centrum” vullen, zich openstellen voor de velen die de W D  te rechts en 
de PvdA te links en die beide te dogmatisch achten? Omdat zij ook bp die manier 
haar identiteit,' de christelijke inspiratie over boord gooit. Toch rijst op 
middellange termijn de vraag of een min of meer permanent akkoord tussen 
CDA en een (hopelijk) nieuw te vormen „centrumpartij” waarin D'66-ers, 
DS’70, liberalen en ontevreden PvdA-ers op niet-uitgesproken christelijke ba
sis, niet voor de hand zou liggen”.
Dr. Terlouw schreef dit voorjaar in Civis Mundi: Dr. Terlouw: „Als de 
PvdA/PPR en christendemocraten in staat en bereid zullen zijn het kabinet-Den 
Uyl inzet te maken van de volgende verkiezingen, dan zie ik die vierde richting, 
althans in enige omvang, er niet komen”. Zo luiden enkele passages uit zijn „ 
Het Gat Moet Vallen” in Civis Mundi, mei 1975. „Echter, als de polarisatie 
het pleit wint, als bij de volgende verkiezingen een geradicaliseerd PvdA en een 
verbitterd CDA tegenover elkaar komen te staan, dan valt het politieke gat voor 
ieders ogen. En dan zal het opgevuld moeten worden, hoe dan ook. Dat is dan 
ook nodig, omdat zonder steun van een redelijke, gematigd progressieve partij 
in zo’n situatie een progressief beleid onmogelijk zal zijn”.

PARTNERS IN HET MIDDEN
door: Gerard vali den Berg

Albeda: Christendemocratie betekent, dat 
je zeer wantrouwig staat tegenover ideolo
gieën als die van het liberalisme en van het 
socialisme. Dat je misschien in wezen kri
tisch staat tegenover elke vorm van ideolo
gie en daarvoor kiest voor een poging de 
evangelische inspiratie in de politiek waar 
te maken. Die zorgt ervoor, dat ik welis
waar tegenover de ideologie van links en de 
ideologie van rechts een duidelijk minder 
ideologisch, minder dogmatisch betoog kan 
stellen, maar die mij behoedt voor een puur 
pragmatische oplossing voor de vragen van 
de dag, die daar doorheen brengt wat het 
evangelie van ons vraagt: solidariteit, een 
stuk idealisme, een bepaalde mensvisie, 
zoals uitstekend onder woorden gebracht 
door Aantjes op het congres van het CDA. 
Christelijke politiek kan niet opgaan in een 
kleurloze middenpolitiek, hoezeer die ook, 
door het zich afzetten tegen beide uitersten 
een neiging zou heljben om ergens in het 
midden terecht te komen.
Een bondgenootschap van de christende
mocratie met een centrumpartij a la Ter
louw, daar heb ik al voor gepleit, omdat ik 
gevoeld heb, dat zij op dit moment, in 
1975, uitkomen, waar wij uitkomen, met 
name wanneer het gaat over de sociaal- 
economische problematiek.

TYPISCH CHRISTELIJK?
Terlouw: Ik onderschrijf, als we nu maar 
even a titre personel spreken en niet voor 
partijen, dat wat ik zo lees van Albeda, dat 
we inderdaad over sociaal-economische 
stelsel en maatschappelijke orde in sterke 
mate dezelfde gedachten hebben. Die vijf 
punten in AR-staatkunde: de omzetting 
van de post-industriële maatschappij, kloof 
tussen arme en rijke landen die benauwend 
is, volledige werkgelegenheid ter discussie, 
e.a., zijn allemaal püiiten die ook bij ons 
veel aandacht hebben en waarin we ons, 
naar ik geloof, gemakkelijk zouden kunnen 
vinden in één programma.
Maar politiek is nu eenmaal niet alleen een 
kwestie van programma’s, dat is mij de 
laatste jaren zeer duidelijk geworden. Je 
hebt nog iets nodig: mentaliteit, beginsel, 
wat het moge zijn.
Nou heb ik geprobeerd uit het artikel van 
Albeda te begrijpen, wat hij nou zo wezen
lijk vindt aan christendemocratie. Ik heb 
twee punten gevonden. Het eerste is, dat 
het een ethisch-ge'inspireerde politiek moet

zijn. Ik vraag me af of dat nou typisch chris
telijk is. Ik meen dat ook de D’66-poIitiek, 
die pragmatisch genoemd is, vaak zeer dui
delijk ethisch geïnspireerd was. Bovendien, 
ethisch geïnspireerd, of evangelisch geïn
spireerd kan ik nou misschien beter zeggen, 
zijn zovelen! Dat is ook Jongeling, dat is 
Abma, dat is Bas de Gaay Fortman, dat is 
Beuker. Daar kun je toch veel kanten mee 
op. Als het gaat om typisch ethisch onder
bouwde vraagstukken, als het abortus
beleid, dan vind je op christelijke basis 
weer alle mogelijke oplossingen. Het ver
leden geeft ook niet veel hoop. De christe
lijke partijen hebben in het verleden be
paald niet voorop gelopen bij zaken als het 
afschaffen van de doodstraf, sociale gerech
tigheid en wat dies meer zij. Daarom vraag 
ik mij af, de rede van Aantjes bekijkend, die 
iedereen geïmponeerd heeft, wat is daar 
zo typisch christelijk-geïnspireerd aan. Het 
gaat typisch over de ethische normen die je 
aanlegt. Maar alles wat hij opsomt uit Mat- 
theüs 25, is eerder en beter en krachtiger 
gedaan door de socialisten.

SCEPTISISME

Albeda: Terlouw zegt: Ook D’66 was on
dogmatisch en ethisch geïnspireerd. Ik ge
loof, dat dat wel waar is. Daarom moetje 
natuurlijk méér-aeggen. Er zit in de chris
tendemocratie - en misschien is dat wel het 
punt waar we het verst van D’66 komen te 
staan - wat ik genoemd heb een sceptische 
opvatting ten opzichte van de democratie. 
Dat heeft te maken met een opvatting over 
de mens. Ik kom bij D’66 een geweldig stuk 
optimisme tegen ten aanzien van de moge
lijkheden van de democratie. Ik vind, dat 
D’66 daarmee heel duidelijk de geest van 
de tijd weergeeft en ik vind dat er in'het 
moderne denken over de basis, oyer de 
mogelijkheden van inspraak e.d. een stuk 
optimisme over de mens zit, wat mij in 
strijd lijkt met alles wat de Bijbel ons leert 
over mensen.
Als T. zegt, dat wat Aantjes of de christen
democraten naar voren brengen over so
ciale gerechtigheid, over sympathie voor 
de underdog e.d. eerder en beter is gezegd 
door de socialisten, dan betwijfel ik of dat 
béter, zelfs of het eerder gezegd is, maar 
het is in ieder geval veel harder gezegd 
vaak.
Terlouw: Meer gedaan!
Albeda: Daar lom je twijfel aan he;bben.

Het uitleiden van ons land uit het diensthuis 
van het kapitalisme, zo tussen 1910 en 
1950, dat is voor een belangrijk gedeelte 
gebeurd niet door het socialisme, dat be
trekkelijk weinig invloed heeft gehad in die 
jaren, maar toch met name door de chris
tendemocratie, die vanuit zijn ethische in
spiratie en ondogmatische gezindheid een
voudig ging knutselen aan de maatschappij 
en daarmee zeg maar onze sociale zeker
heid en die kleine veranderingen in de 
maatschappij aangebracht heeft, waardoor 
die maatschappij veel meer leefbaar is ge
worden.
Dan nog iets over het gevaar van het con
fessionele redeneren. Er zit in de christe
lijke politiek een gevaarlijk element, dat u 
geïllustreerd ziet in het feit, dat we tenmin
ste vijf partijen hebben, die zich christelijk 
noemen en daarbuiten toch ook nog veel 
mensen van wie je niet mag ontkennen, dat 
zij zich christelijk geïnspireerd weten. Ik 
stel er tegenover, dat ik me afvraag of je 
een ander gevaat wèl mag lopen. Als je 
eenmaal kiest voor het volgen van het 
evangelie als uitgangspunt voor je leven, of 
je dan zonder grote risico’s je daar in de 
politiek óók niet aan te houden hebt. Veel 
mensen zeggen: Ja, maar ik kies op grond 
van diezelfde overtuiging hetzij links, het
zij rechts (tegenwoordig kiest men zelfs 
voor het marxisme op basis van het evange
lie). Watje meestal ziet is, dat, als het erop 
aankomt, *men toch de ideologie die daar
achter schuilt met huid en haar opslikt. Je 
ziet dat bij vele christenen, die voor de 
W D , of voor de PvdA gekozen hebben, 
dat men zich op den duur eenvoudig assimi
leert met de politieke ideologie van de om
geving. Ik vind dat dat eenvoudig niet mag, 
datje als christen de morele plicht hebt, de 
ideologie die je om je heen ziet, te ontmas
keren. Dat geeft juist kleur aan mensen die 
kiezen voor een christendemocratie. Het is 
begrijpelijk, dat daar uit voort kan komen, 
dat men politiek op sommige punten niet 
altijd in precies dezelfde richting uitkomt. 
Maar dat is binnen elke politieke stroming 
zo. Er is geen twijfel aan, dat onze W D  een 
alliantie is tussen liberalen en conservatie
ven. En in het Nederlandse socialisme van
daag zie je zeer belangrijke onderscheiden 
van mening, die waarschijnlijk wezenlijker 
zijn dan de verschillen tussen christende
mocraten en socialisten.
Terlouw: De christendemocratie zoals die 
nu in Nederland is maakt het wèl moeilijk 
om te zien, wat ongeveer de politieke koers 
gaat worden. Wat is er voor alternatief 
voor het kabinet-Den Uyl bijvoorbeeld? 
Omdat je de ontwikkelingen binnen het 
CDA zo slecht kunt taxeren, is het moeilijk 
te zien, of er na de verkiezingen een rede-- 
lijk alternatief kan komen. Ik vind het aUer- 

■ aardigst, dat het kabinet-Den Uyl nu ope
reert, kan blijven opereren wellicht voor de 
rest van de periode en nog een tweede pe
riode misschien kan ingaan, maar op den 
duur zie ik toch wel graag duidelijke alter
natieven uit democratisch oogpunt en op 
het ogenblik is het mij beslist onduidelijk 
hoe dat zou moeten gebeuren.
Ik zie nog een belangrijk verschil tussen 
D’66 (of centrumdemocraten, die niet di
rect confessioneel geïnspireerd zijn) en de 
christendemocratie. Dat is op het gebied 
van de zedelijkheid. Ik geloof, dat het ver
schil zit in de individuele vrijheid, die de 
ene groep wil laten aan de mensen en de 
andere minder. Wij vinden, dat de overheid 
niet in staat is, om voor de mensen te bepa
len, wat nou wel zedelijk toelaatbaar is en 
wat niet. Wij zijn ook bang, dat als de over
heid betuttelt, die betuttelt met willekeur. 
Waar mogelijk laten wij het individu liever 
vrij, daar in de maatschappij zelf toch aller
lei ethische normen ontstaan en dingen toe
laatbaar geacht worden en niet toelaatbaar. 
Ik denk dat op dat punt een niet gering 
verschil van opvatting ligt mét het CDA en 
dat bij een programmatisch samengaan, als 
zich dit; zou voordoen, .op dat punt belang
rijke compromissen zouden moeten wor
den gesloten.
ALTERNATIEF
Albeda: De alternatieven voor een
regering-Den Uyl. Ik geloof, dat we in een 
situatie verkeren, waarin het niet meer de 
centrum-partijen of de christendemocraten 
zijn, die uitmaken wat het politieke alterna
tief is: Het zal heel moeÖijk zijn om een 
regering te maken zonder het socialisme, 
omdat dat een zo hoog percentage van de 
kiezers trekt en de W D  nog niet. We heb
ben vandaag al te maken met een kabinet, 
dat ontstaan is eenvoudig door de kwanti
tatieve onmogelijkheid van een alternatief. 
Als u zorgen hebt over een alternatief voor 
de regering-Den Uyl, dan ligt dat niet aan 
het karakter van het CDA, maar aan het 
karakter van het Nederlands socialisme, 
dat hoogst onduidelijk aan het worden is. Is 
het, laten we maar zeggen het socialisme 
van Brandt, het redelijke socialisme, 
waarmee te praten valt, of het socialisme 
van nieuw-links, dat ons uit de NATO voert 
en dat ons op aUe mogelijke gevaarlijke

paden zou kunnen voeren, waarmee de 
christendemocratie niet zou kunnen sa
menwerken. Dat is de onzekerheid voor 
wat gebéurt na 1977. Blijft de PvdA consis
tent, democratisch, dan geloof ik niet, dat 
er een echt probleem kan liggen in de chris
tendemocratie.
Die kwestie van de zedelijkheid is natuur
lijk een heel wezenlijk punt. Misschien 
moetje het uitbreiden en zeggen, dat er een 
belangrijk verschil is over de grenzen van 
de permissive society, waar de christende
mocratie v/at voorzichtiger, huiverachtiger 
tegenover staat, dan D’66, dan Terlouw. 
Dat heeft te maken met ons geringer opti
misme o\'er de mens en de vrees, dat bij 
volstrekte veiligheid alle mogelijke escala
ties kunnen optreden. Ik geloof, dat de 
overheid een taak heeft in het bepalen van 
grenzen van openbare orde en zedelijk
heid. Ik geef graag toe, dat de christende
mocratie het wel eens iets duidelijker naar 
voren had kunnen brengen, waar men nou 
precies die grenzen ziet en waar men halt 
zou willen roepen. Een interessant punt is 
dat in een land als Zweden, als Noorwegen 
de christendemocratie juist op dit belang
rijke onderdeel voor het eerst bezig is veld 
te winnen. Over de vraag: één partij of 
twee partijen in het politieke centrum? In 
principe kies’ik natuurlijk voor één partij, 
een christendemocratische. Ik constateer 
eenvoudig, dat anderen bezig zijn om te 
komen tot de ontwikkeling van een echte 
centrumpartij. Als dat zou gebeuren, dan 
vind ik het eigenlijk vanzelfsprekend, dat 
die partijen tot een overleg zouden komen 
om tot politieke samenwerking te komen. 
Terlouw: Even iets over de permissive so
ciety. Ik vind dat drugs, ook soft drugs, een 
gevaar vormen, zoals ook andere versla
vingsmiddelen, ook sigaretten. Toch vind 
ik datje die soft drugs beter vrij kunt laten, 
omdat ik taxeer, dat je als je ze verbiedt, 
dat ernstiger gevolgen heeft, dan wan
neer je ze vrij laat. En ik vind het waar
diger ze vrij te laten. Iets soortgelijks geldt 
voor pornografie. Ik geloof, dat we de
zelfde opvatting hebben over wat zedelijk 
zou moeten zijn, maar de weg waarlangs 
men de samenleving daartoe brengt is ken
nelijk een beetje verschillend. Het kan best 
zijn, dat de rede van Aantjes zo’n indruk 
heeft gemaakt, niet in de eerste plaats om
dat hij al die dingen zei, die Pronk en Van 
Kemenade in de praktijk trachten te bren
gen, maar omdat de samenleving een beetj e 
begint te walgen van de goddeloosheid, om 
het zo maar eens uit te drukken: van de 
polarisatie, die tendensen. Men vindt, dat 
de secularisatie toeneemt en niet zozeer 
omdat iedereen tweemaal per zondag naar 
de kerk zou moeten, maar omdat de hele 
zedelijke sfeer die ermee samenhangt tegen 
gaat staan en men graag wil, dat een integer 
politicus nou maar eens flink zijn stem laat 
horen en karakter toont.
Twee centrumpartijen? Het hangt ervan af. 
Christendemocratie is een feit, gezamenlijk 
optreden of niet. Of er een tweede cen
trumpartij kan en moet komen, hangt af 
van de ontwikkelingen, vooral bij de Partij 
van de Arbeid. Maakt de PvdA inderdaad 
die zwenk naar het radicalisme, gedwon
gen door zijn congres voor de volgende 
verkiezingen, dan geloof ik zeker, dat er 
een aantal gematigd progressieve mensen 
verzameld moet worden, die zich bij de 
christendemocratie toch niet thuisvoelen. 
Dat is dan van essentieel belang voor het 
vormen van een nieuwe regering. Mocht 
zo’n centrum-links, niet confessioneel er 
komen, ja, dan is het samenspreken, o.a. 
met de christendemocraten misschien van 
belang. Kiest de PvdA daarentegen de so
ciale democratie van Den Uyl, dan zie ik 
weinig ruimte voor een nieuwe partij: het 
centnim is verdeeld, er zijn teveel gezich
ten, er is teveel geschiedenis. Ik geloof dat ’t 
dan beter is maar eens een keer over te 
slaan in 1977.
Albeda: Ook wanneer de PvdA deze ont
wikkeling doormaakt, blijft er plaats voor. 
een christendemocratie en daarmee voors
hands voor een kracht in het centrum. Ik 
geloof dat Terlouw één van de grootste be
zwaren aangeduid heeft van de christen- 
dèrhocratie: het is ongeloofwaardig, dat 
men met drie verschülende partijen op 
komt inafcheren, die dan ook nog verschil
lend kiezen in de praktijk. Voor hetbehoud 
van de christendemocratie is het noodzake
lijk, dat wij met elkaar één weg weten te 
volgen. ■
Terlouw: Ik moet zeggen, ik was er vast 
van overtuigd, dat het zou lukken, maar nu 
denk ik dat het niet lukt, na wat er gebeurd 
is op 23 augustus. En vooral na de reacties. 
Er zijn zoveel mensen die het prachtig vin
den, wat Aantjes gezegd heeft en de kansen 
voor de AR, die zijn zo goed geworden (laat 
ik even aanstippen, dat ik niet geloof, dat 
Aantjes het met dat doel gedaan heeft, 
hoor. Ik geloof niet, dat hij partijpolitieke 
machtebedoelingen had), maar nu hij het 
eenmaal zo gpdaan heeft.... heb ik het ge- 
lyo^l, het CDA met lukt. ,
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Ontwapeningsbeleid naast 
voorkoming ook op beperking 
oorlogsgeweld gericht
door: F. A. M. Alting von Geusau

Veel later dan aanvankelijk werd verwacht 
verscheen op 19 juni j.1. de „Nota over het 
vraagstuk van ontwapening en veiligheid, 
aangeboden door de minister en de staats
secretaris (Dr. Kooijmans) van Buiten
landse Zaken aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal”. Het tijdstip van ver
schijning kan bepaald zijn op partij
politieke gronden. Voor diegenen in de 
PvdA en de PPR, die „Keerpunt 1972” als 
het beginpunt van wereldhervorming be
schouwen, kan de nota immers niet anders 
dan een teleurstelling zijn. Geen van hun 
stellingen wordt in de nota onderschre
ven... Het moet dus maar beter geweest zijn 
met de publikatie te wachten tot na de con
gressen van PvdA en PPR. Het tijdstip van 
verschijning lijkt in ieder geval niet bepaald 
door de internationale ontwikkelingen. Uit 
dat oogpunt kwam de nota zowel te vroeg 
als te laat: te vroeg om de Europese 
veiligheidssituatie te beoordelen in het licht 
van de resultaten van de Conferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (af
gesloten op 1 augustus j.1.); te laat om op 
het slotdocument van die Conferentie nog 
enige invloed uit te oefenen.

CONTINUÏTEIT
Voor hen, die ook het buitenlands beleid 
tot inzet willen maken vair polarisatie bin
nen Nederland, moet de nota wel een teleur
stelling zijn. De nota immers bevestigt 
vooral de continuïteit in het Nederlandse 
buitenlandse beleid, zoals dit ook door 
voorgaande regeringen sinds het einde van 
de veertiger jaren gevoerd is. Deze conti
nuïteit berust op het gegeven, dat Neder
land maar een geringe mogelijkheid heeft 
om de internationale betrekkingen daad
werkelijk te beïnvloeden. Sommigen zullen 
wellicht een morele bevrediging vinden in 
pleidooien voor het uittreden uit de NA
VO, voor eenzijdige ontwapening door 
Nederland of voor het doen verwijderen 
van kernwapens van Nederlands grondge
bied. Zinvol zijn zulke pleidooien niet. Zij 
dragen niets bij tot het streven naar een 
meer Aanvaardbaar veiligheidssysteem in 
Europa, dat alleen door moeizame, weder
zijdse onderhandelingen bereikt kan wor
den.
De opstellers van de nota onderkennen het 
afschuwelijke dilemma in het veiligheids
beleid van Nederland en zijn NAVO- 
partners: dat wij een derde wereldoorlog 
trachten te voorkomen door de mogelijke 
tegenstander af te schrikken met de drei
ging van het gebruik van kernwapens, ter
wijl hun gebruik in geval van oorlog on
aanvaardbaar is. Het aldus ontstane 
,,evenwicht van de verschrikking” tussen 
Oost en West in Europa heeft tot nu toe een 
oorlog kunnen voorkomen, het is echter 
geen basis voor een vreedzame wereld. De 
opstellers willen daarom het beleid van 
Nederland er vooral op richten de rol van 
kernwapens geleidelijk en door onderhan
delingen terug te dringen. Het streven naar 
niet-verspreiding van kernwapens is al 
sinds jaren het belangrijkste onderdeel van 
het beleid van Nederland. Daarenboven 
wil deze regering nu ook de z.g. tactische 
kernwapens betrekken in de Weense on
derhandelingen over wederzijdse troepen
reducties (MBFR). Terecht wijst de nota 
ook de vorming van een Westeuropese 
kernmacht af als een ernstige verstoring 
van het gegroeide militair en politiek 
evenwicht tussen Oost en West. Als onder
deel van dit beleid gericht op het terugdrin
gen van kernwapens, wil de regering er ook 
voor waken, dat de modernisering van het 
wapenarsenaal er toe leidt, dat de scheids
lijnen tussen nucleaire en conventionele

een land als Nederland in onderhandelin
gen weinig meer kan doen dan reageren op 
standpunten van anderen om vandaaruit 
met eigen suggesties te komen. Toch lijkt 
het niet ondenkbaar om ook op het gebied 
van veiligheid en wapenbeheersing met 
voorstellen op langere termijn te komen. 
Van belang daarbij is vooral, dat de ont
wikkeling van nieuwe wapensystemen 
voortdurend getoetst wordt aan hun bij
drage tot wapenbeheersing. Een dergelijke 
toetsing zou ook invloed kunnen hebben 
op de onderhandelingen. Wapens die nog 
niet operationeel zijn kunnen eenvoudiger 
beheerst worden dan wapens, die reeds 
deel uitmaken van de verdedigingsstrate- 
gie.

LEEFBAAR
Tenslotte, bij een politiek gericht op vrede 
en veiligheid gaat het niet primair om het 
handhaven van evenwicht tussen staten 
maar om het leefbaar maken van de wereld 
voor de mensen. Het evenwicht tussen 
Oost en West heeft misschien wel bijgedra
gen tot het voorkomen van een derde we
reldoorlog, het heeft niets bijgedragen tot

het uitbannen van geweld in de internatio
nale betrekkingen. Geweld en oorlog bete
kenen menselijke ellende en lijden. Niette
genstaande enkele passages over het hu
manitair oorlogsrecht is deze menselijke 
dimensie van het vredes- en veiligheids
vraagstuk in de nota niet aan bod gekomen. 
De nota is uiteindelijk gebaseerd op de illu
sie dat wapenbeheersing oorlogen kan 
voorkomen. Daardoor gaat de nota eigen
lijk voorbij aan het kernprobleem waar
voor oorlog en bewapeningswedloop de 
mensheid thans stellen: dat de structuur 
van de internationale samenleving en het 
regiem in vele staten, die daarvan deel uit
maken, een voortdurende bedreiging vor
men voor de grondrechten en de veiligheid 
van de mensen. Zolang oorlog en onder
drukking blij ven heersen, zal onze aandacht 
er allereerst op gericht moeten zijn de rech
ten van de mens in gewapende conflicten 
zoveel mogelijk te beschermen. Een ont
wapeningsbeleid, dat zicli alleen richt op 
het voorkomen van oorlog en geen aan
dacht heeft voor het beperken van het oor
logsgeweld is onvolledig.

wapens vervagen (door de invoering b.v. 
van miniatuurkernwapens). De nota ver
werpt echter suggesties, dat Nederland zich 
zou moeten inzetten voor het verwijderen 
van kernwapens van zijn grondgebied, 
voor het instellen van kernwapenvrije zo
nes in centraal Europa en voor het eenzijdig 
afgeven van een verklaring van niet- 
eerste-gebruik van kernwapens.

UITSTEKEND
De belangrijkste waarde van de nota is 
waarschijnlijk, dat men er een uitstekend 
overzicht in kan vinden van de huidige 
stand van zaken in de ontwapeningsonder
handelingen. Hij toont in ieder geval aan, 
dat er in ons buitenlands beleid geen keer- 
pimt 1972 bestaat, ja, zelfs dat het onver
antwoordelijk zou zijn onze vredes- en 
veiligheidspolitiek tot inzet te maken van 
partijpolitieke tegenstellingen.
De ontwapeningsnota verscheen ongeveer 
een jaar na de defensienota van minister 
Vredeling: „Om de Veiligheid van het Be
staan”. Ln de defensienota werd indertijd 
gesteld, dat ernaar gestreefd was deze af te 
stemmen op het beleid gericht op wapen
beheersing en wapenbeperking, zoals dit in 
de ontwapeningsnota nader zou worden 
aangegeven.
Wat is er nu van deze afstemming, van deze 
integratie van het defensie- en ontwape
ningsbeleid in een vredes^ en veiligheidsbe
leid terecht gekomen? Tussen de twee no
ta’s zijn zowel interessante overeenkom
sten als belangrijke verschillen. Zij komen 
overeen in hun benadering: beide zijn 
meer toegeschreven naar de politieke dis
cussies binnen Nederland dan naar de re
cente wijzigingen in de internationaal- 
politieke verhoudingen. De defensienota 
behandelde het bezuinigingsbeleid voor de 
komende tien jaren, ter uitvoering - voor
zover haalbaar - van keerpunt 1972. De 
recente nota houdt zich primair bezig met 
het ontwapeningsvraagstuk.
Beide nota’s gaan te gemakkelijk uit van 
een zeker ontspannings-optimisme in de 
Oost-West verhoudingen en gaan voorbij 
aan de ingrijpende veranderingen, die zich 
in de internationale, veiligheidssituatie vol
trokken hebben.
Wat zijn b.v. de gevolgen van de Oktober- 
oorlog tussen Israël en de Arabische staten 
in 1973 voor onze veiligheid? In hoeverre 
vraagt de energiecrisis, met name het han
teren van de olie als wapen in een nieuwe 
vorm van economische oorlogsvoering, om 
een herziening van onze klassiek geworden 
veiligheidsconcepties? Wat betekent het 
einde van de oorlog in Vietnam en de over
haaste terugtrekking van de VS uit Zuid- 
Oost- Azië voor de veiligheidssituatie in de 
wereld? Hoe beoordelen wij het streven 
van de Sovjet-Unie de plaats van de VS in 
te nemen als eerste supermacht, vooral na
dat de Europese Veiligheidsconferentie is 
afgesloten, terwijl de onderhandelingen 
over MBFR op een dood spoor dreigen te 
geraken? Welke kunnen de gevolgen zijn 
van de toenemende instabiliteit binnen het 
eigen bondgenootschap voor onze veilig
heid?
Tussen de twee nota’s zijn ook belangrijke 
verschillen. De defensienota geeft een de
fensie bezuinigingsbeleid aan voor de ko
mende tien jaren. De ontwapeningsnota is 
daar in het geheel niet op afgestemd. In de 
beleidsconclusies worden enige vage wen
sen geformuleerd of worden suggesties ge
daan voor thans lopende onderhandelin
gen. Geen poging wordt gedaan om vooi 
dezelfde periode, die de defensienota be
strijkt, met beleidsplannen te komen. On
getwijfeld zal men mij tegenwerpen, dat

Nieuwe hanteerbate instrumenten nodig 
voor adequate grondpolitiek
De huidige wetgeving bergt onvoldoende 
mogelijkheden in zich tot het voeren van 
een adequate grondpolitiek. Om uit de im
passe te geraken, zijn nieuwe hanteerbare 
instrumenten nodig: het voorkeursrecht 
voor de overheid bij verkoop van onroe
rend goed en de herverkaveling voor niet- 
agrarische doeleinden.
Aldus luidt een van de belangrijkste con
clusies uit het rapport „Grondeigendom en 
grondbeheer, een opdracht voor individu 
èn gemeenschap” dat is opgesteld door een 
commissie van de wetenschappelijke insti
tuten van ARP, CHU en KVP.
Het gehele assortiment van juridische 
inrichtings- en beheersmiddelen, zo ver
volgt het rapport, dient in het kader van 
een gecoördineerde wetgeving inzake be
stemming, inrichting en beheer van onroe
rend goed te worden uitgebouwd, opdat de 
doelstelling van de grondpolitiek: het be
woonbaar en leefbaar houden van ons land, 
met behulp van een optimale beschikkings- 
en beheersbevoegdheid van de gemeen
schap over de grond, kan wórden gereali
seerd. De overheid moet daarbij niet naar 
de zwaarste privaat-rechtelijke middelen 
grijpen als zij met minder zware publiek
rechtelijke kan volstaan. Want de eigen
dom is voor haar een eyen zware kapitalis
tische verzoeking als voor de particulier, zo 
schrijven de samenstellers. De kracht van 
het overheidsoptreden moet primair liggen 
in het bereiken van vrijwillige overeen
stemming met de burgers. Pas wanneer dit 
niet lukt, moeten andere inrichtings- en be- 
heersmiddèlen worden ingeschakeld om de 
gemeenschapdoelen te realiseren, echter 
zoveel mogelijk met behoud van particu
liere eigendom of anderé"gebruiksrechten. 
Lukt dat ook niet, dan ligt de weg voor de 
gemeenschap open om zelf over de grond 
te gaan beschikken. Daarbij geeft de werk
groep in principe wel de voorkeur aan her
verkaveling en voorkeursrecht boven de 
onteigening. Dat laatste instrument is ten
slotte het uiterste middel.

VOORKEURSRECHT
De werkgroep acht het vanzelfsprekend, 
dat de overheid waar nodig een voorrangs- 
positie moet hebben bij verkoop van on
roerend goed. Het grote voordeel van een 
zodanige voorrangspositie ten opzichte 
van onteigening is namelijk, dat bijv. de 
gemeente op de juiste momenten op de 
grondmarkt kan gaan opereren, nl. wan
neer de eigenaren bereid blijken tot ver
koop. Speculatieve verkoop kan hierdoor 
worden voorkomen, evenals verkoop aan 
bouwgegadigden die de gemeente in een 
moeilijke positie zouden kuimen manoeu
vreren bij de voorbereiding en uitvoering 
van haar plannen.
Het voorkeursrecht moet worden gekop
peld aan een operationele gebiedsaan- 
wijzing op basis van streek-, structuur- en 
bestemmingsplannen, waarbij een gebied 
wordt aangewezen voor enigerlei vorm 
van overheidsingrijpen (inrichting of be
heer). In de gemeentelijke sfeer valt te den
ken aan stadsvernieuwings- en behoe- 
dingsgebieden en aan uitbreidings- en re
creatiegebieden rond de kern, in de rijks
en regionale sfeer aan landinrichtings- en 
landschapsb'feheersgebieden. Deze
gebiedsaanwijzing zou met de nodige 
waarborgen, met name bezwarenbehande- 
ling en goedkeuring door een hogere over
heid, moeten worden omkleed.

Het grote voordeel van het voorkeursrecht 
is het onmiddellijk in onderhandeling tre
den van gemeente met verkopers zowel 
over de prijs als over andere voorwaarden. 
Het recht is voor de gemeente aantrekke
lijk, omdat zij door tijdige aankoop latere 
vertraging en prijsstijging kan voorkomen 
en tevens de totale kosten van uitvoering 
van bijv. stadsvernieuwingsplannen kan 
beperken. Ook voor de betrokken verko
pende eigenaren is het voorkeursrecht aan
trekkelijk, omdat zij door de verkoop be
vrijd worden van de onzekerheid aan
gaande de gevolgen van de tot uitvoering 
komende plannen waarin hun onroerend 
goed is gelegen. Zij kunnen nu naar bevind 
van zaken al die maatregelen treffen, die zij 
voor een rationele aanpassing aan die ge
volgen wenselijk achten. Zij worden daar
mee bewaard voor verdere schade. Wel zal 
in geval de gemeente van het voorkeurs
recht geen gebruik wenst te maken, aan de 
eigenaar een verkooprecht met koopplicht 
van de gemeente moeten worden gegeven, 
walmeer in verband met het door de ge
meenschap opgelegd inrichtings- of be- 
heersregiem redelijkeiivijs van hem niet 
gevergd kan worden dat hij de eigendom 
blijft uitoefenen.
De werkgroep wijst een voorkooprecht, 
dus het recht om in plaats van een ander te 
kopen, van de hand.

ONTEIGENING
Onteigening is het meest ingrijpende in
strument in handen van de overheid. Het 
rapport pleit voor een wettelijke verrui
ming van de mogelijkheden tot onteige
ning.
Bij het globale bestemmingsplan zouden al 
gronden moeten kunnen worden aangewe
zen, die in ieder geval onteigend moeten 
worden. Dit plan zou dan tevens als ontei- 
geningsbesluit kunnen fungeren. Daarna 
kan onmiddellijk zo nodig tot dagvaarding 
worden overgegaan. Verder kan gedacht 
worden aan de mogelijkheid tot het opleg
gen van een bouwplicht conform het be
stemmingsplan en de uitwerking daarvan, 
onder gelijktijdige verplichting tot grondaf- 
stand en kostenbijdrage voor openbare 
voorzieningen conform de exploitatiever- 
ordening, bij gebreke waarvan een ver
snelde onteigening zou moeten kunnen 
plaatsvinden.

WAARDEBEPALING VAN DE GROND
Bij onteigening en bij het gebruik maken 
van het voorkeursrecht is het vraagstuk 
van de waardebepaling van de grond van 
belang. Uitgangspunt dient daarbij te zijn, 
aldus het rapport, de werkelijke waarde 
van de grond met dien verstande dat aan de 
eigenaar geen voordelen mogen toevallen 
die hem redelijkerwijs niet toekomen.
Bij de waardebepaling dienen zoveel moge
lijk invloeden van overheidsinvesteringen 
en van speculatie te worden uitgeschakeld. 
Bij vaststelling op basis van de bestaande 
gebruikswaarde echter zou te zeer een ver
schil optreden met de werkelijke waarde. 
Vooral voor boeren en tuinders bij stads- en 
dorpsuitbreiding en soms ook ten opzichte 
van kleine zelfstandigen in stedelijke ge
bieden zouden bij de invoering van de ge
bruikswaarde de volgende nadelen zich 
voordoen:

vervolg op pag. 9
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vervolg van pag. 8

- rechtsongelijkheid in vergelijking met 
degenen die aan een particuliere bouw- of 
ontwikkelingsmaatschappij mogen verko
pen en die wel de werkelijke waarde ont
vangen;
- rechtsonzekerheid omtrent het be
staande gebruik in afwachting van de 
nieuwe bestemming, waardoor het niet 
meer mogelijk is de gebruikswaarde en het 
daaruit resulterende inkomen door inves
teringen op peil te houden;
- onbillijkheid, doordat de gemeeaschap 
de onteigende eerst alle risico’s van daling 
van gebruikswaarde en -inkomen als ge
volg van wettelijke maatregelen en auto
nome stedelijke ontwikkelingen laat dra
gen en hem vervolgens op die basis gaat 
onteigenen;
- ondoelmatigheid, omdat de onteigening 
van landbouwgronden (zeker 90 procent 
van het totaal) bij de boeren impopulair zal 
worden, waardoor ons land zijn unieke po
sitie van relatief gemakkelijke grondver
werving voor niet-agrarische doeleinden 
gaat verliezen en in plaats daarvan einde
loze procedures over onteigening en voor
keursrecht beide tegemoet kan zien.
De invoering van de gebruikswaarde zou 
voorts de positie van gemeenten tegenover 
particuliere maatschappijen niet verster
ken tenzij dit gebeurt in combinatie met 
een zo rigoureus gebruik van het voor
keursrecht, dat dit praktisch op een koop
plicht voor gemeenten zou neerkomen. 
Durft men deze consequenties niet aan, dan 
zullen er door toepassing van de gebruiks
waarde twee grondmarkten ontstaan - één 
voor de gemeenten tegen de gebruiks
waarde en één voor de particuliere maat
schappijen tegen de exploitatiewaarde van

ruwe bouwgrond - met alle rechtsongelijk
heid voor de oorspronkelijke eigenaren 
daaraan verbonden.
De onteigeningswaarde en de aankoopprijs 
bij hantering Van het voorkeursrecht die
nen zo nodig door de rechter te worden 
bepaald op basis van een sluitend en recht
vaardig systeem van exploitatiebereke- 
ning, gekoppeld aan streek-, structuur- en 
bestemmingsplannen, waarbij de (agrari- 
.sche) gebruikswaarde met bijbehorende 
bedrijfsschade als minimum gelden kan. 
Resumerend wordt in het rapport gesteld, 
dat het wegnemen van onbillijkheden zoals 
in de regeringsverklaring van 1973 voor
zien, de onjuistheid van het uitgangspunt 
van de gebruikswaarde als zodanig niet kan 
opheffen.
Een gecorrigeerde gebruikswaarde kan 
zelfs tot een geheel fictieve waardebepa
ling leiden.

HERVERKAVELING
Bij herverkaveling voor niet-agrarische 
doeleinden kunnen in één procedure in 
principe alle juridische en feitelijke veran
deringen in eigendom en gebruik worden 
aangebracht, welke in het belang van de 
gemeenschap noodzakelijk zijn, met be
houd van gerechtvaardigde aanspraken op 
vervangende rechten voor de eigenaren en 
gebruikers. Het grote voordeel van de her
verkaveling is dat geen tijdrovende grond
verwerving door de overheid behoeft 
plaats te vinden. Men voorkomt daarmee 
ook een door de gemeenschap te dragen 
financieringslast. Toch kan de gemeen
schap volledig over de grond beschikken, 
zowel juridisch als feitelijk, uiteraard bin
nen de grenzen van bepaalde wettelijk 
vastgelegde toedelingsrechten van de eige
naren en gebruikers. Voorts biedt de her

verkaveling een veel betere mogelijkheid 
voor samenwerking met de bevolking dan 
de wel zeer eenzijdige methodiek van ont
eigening gevolgd door uitgifte. Dat geldt 
voor alle gevallen waarin bestaande eige
naren en gebruikers niet noodzakelijker
wijs behoeven te verdwijnen om de doel
einden van inrichting en beheer te realise-

ERFPACHT
De erfpacht is bezig uit te groeien tot een 
belangrijk planologisch, milieu-technisch 
en sociaal-economisch beleidsinstrument. 
Dat houdt in dat de erfpacht moet worden 
ingebed in het administratieve recht met 
zijn bestuursrechtelijke waarborgen. Tot 
nu toe wordt het erfpachtsysteem uitslui
tend beheerst door het privaatrecht, dat 
uiteraard dergelijke waarborgen niet kent. 
Een bestuursrechtelijke regeling van het 
gronduitgiftebeleid lijkt wenselijk. Dit be
leid dient voorzichtig en controleerbaar 
gemaakt te worden via openbare procedu
res met de nodige inspraak, hogere bestuur
lijke controle en rechtsbescherming.

EIGENDOM
In de opvatting van de samenstellers van 
het rapport kunnen in een grondpolitiek die 
primair als beheersprobleem wordt opge
vat de gemeenschapseigendom noch de 
particuliere eigendom als doeleinden in 
zichzelf worden beschouwd.
Het accent op het beheer over de grond 
leidt ertoe dat de eigendom als een rent
meesterschap wordt beschouwd: individu 
èn gemeenschap zullen met de gegeven 
schepping zorgvuldig moeten omgaan. De 
actualiteit van de grondpolitiek schuilt hier

in, dat steeds meer keuzen gemaakt moeten 
worden tussen concurrerende en elkaar 
vaak uitsluitende aanspraken op de be
perkt aanwezige grond. Grondpolitiek 
moet gevoerd worden teneinde te midden 
van alle aanspraken de basisbehoeften van 
een volk veilig te stellen.
Deze grondpolitiek sluit in het ene geval 
een voorkeur voor gemeenschapseigen
dom in en in het andere geval voor particu
liere eigendom. Daar waar de particuliere 
eigendom goed functioneert of kan func
tioneren met behulp van minder vérgaande 
inrichtings- en beheersmiddelen, zoals ver
plichtingen, vergunningen, subsidies en 
overeenkomsten, dient deze behouden te 
blijven, omdat daarmee de persoonlijke 
ontplooiing en verantwoordelijkheid kan 
worden vergroot. In deze optiek heeft het 
CDA al jaren gepleit voor bezitsvorming. 
Bovendien is het onder meer uit een oog
punt van kosten ondoelmatig om nodeloos 
gemeenschapsgelden aan te wenden voor 
de financiering van de grondeigendom, 
wanneer particuliere financiering mogelijk 
is zonder schade voor de gemeenschap.

SAMENSTELLING WERKGROEP
De werkgroep was als volgt samengesteld: 
drs. P. C. W..M. Bogaers, drs. E. Broekhuis, 
drs. K. W. Buck, D. H. Grasman, prof. mr. 
P. de Haan, drs. H. P. Heeger, mr. K. van 
Rijckevorsel, F. W. M. Smeltzer en drs. J. 
Tegelaar.
De rapportage was in handen van drs. W. 
van den Bos Czn. en mr. J. H. A. G. van 
Maasakkers. Laatstgenoemde fungeerde 
tevens als secretaris.

H.L.

Rampenfonds voor de Land- en Tuinbouw
Het afgelopen jaar werden in verschillende 
delen van het land hoeren en tuinders ge
troffen door natuurrampen. In Z.W. Neder
land grote wateroverlast, windhozen in
N.O. Groningen, het Westland en de 
Noord-Oost Polder. Zware nachtvorsten 
troffen de aardappelvelden in de Veenko
loniën en in het oosten en zuiden van het 
land was het ongekend droog.

De boeren én tuinders zijn ermee ver
trouwd geraakt, dat ons wisselend klimaat 
de opbrengsten Vaak sterk doet schomme
len. Dat zijn nu eenmaal de risico’s van dit 
beroep. Oogstdalingen van 20-25% heb
ben echter in ons huidige bestel een veel 
grotere invloed dan vroeger. In het verle
den was de geldomzet op de bedrijven ge
ringer. Het pakket aan vaste lasten was veel 
kleiner. Door het een tijdje zuinig aan te 
doen kwam men een slecht jaar wel weer te 
boven. Bovendien was er dikwijls wel een 
appeltje voor de dorst.
Tegenwoordig gelden echter voor de agra
rische bedrijven de harde economische 
wetten. Het rammelende EEG- 
landbouwbeleid, de sterk stijgende kosten, 
de hogere lasten vanwege de vereiste mo
dernisering en het duurdere leveri hebben 
de marge van de reserve sterk versmald. Bij

minder goede opbrengsten wordt dan het 
saldo al gauw negatief.
Er heerst daarom in de gezinnen van vele 
agrariërs een gespannen sfeer. Ook is er 
angst voor de toekomst. Vele hoeren en 
tuinders zijn in hun hart hlij, wanneer zij 
geen opvolger hehben, want dan behoefje 
niet zo veel meer te investeren en loop je 
minder risico’s.
Nu bestaan er in ons land gelukkig lyel ftip- 
gelijkheden om de gevolgen van dé natuur
rampen althans gedeeltelijk op te vangen. 
De boeren en tuinders kunnen zich verze
keren en zij kunnen een beroep doen op de 
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen (R.Z.). 
Soms kunnen zij uitstel van de belastingen 
krijgen en er is ook nog een borgstellings- 
fonds.
Toch waren wij niet gelukkig met het ant
woord van de minister van Landbouw op 
schriftelijke vragen onzerzijds om speciale 
hulp voor getroffen boeren als gevolg van 
een windhoos, gepaard met zware hagel in 
Holten. De minister antwoordde als volgt: 
„In het algemeen waren de desbetreffende 
gewassen niet verzekerd tegen hagelscha- 
de. Gezien de omvang van de schade en de 
spreiding ervan over een vrij groot aantal 
bedrijven, ben ik van mening, dat de be
trokken landbouwers door de geleden

schade niet in hun bestaan worden be
dreigd. Wanneer dit incidenteel wel het ge
val mocht zijn, bestaat de mogelijkheid zich 
te wenden tot de gemeente voor toepassing 
van de Rijksgroepsregeling Zelfstanigen”. 
Voor een deel kan ik mij in dit antwoord 
wel vinden. Maar toch is de Rijksgroepsre
geling geen rampen- of schaderegeling. De 
R.Z. is sluitstuk zodra de boer of tuinder 
alle financiële mogelijkheden heeft benut. 
Hij staat er dan al vrij slecht voor. Het is 
daarom niet zo verwonderlijk, dat er nog 
steeds een grote drempelvrees bestaar om 
een beroep op de R.Z. te doen.
Er zijn daarom voldoende argumenten aan 
te dragen om naast de bestaande regelingen 
nog een noodfonds of rampenfonds te creë
ren. De Belgische regering heeft dit vorig 
jaar gedaan.
Op schriftelijke vragen van collega De 
Bekker over de instelling van een nood
fonds antwoordde de minister in april j.L, 
dat de regering nog niet overweegt te ko
men tot het instellen van een rampenfonds 
voor de land- en tuinbouw. Hij had echter 
wel opdracht gegeven ambtelijk te onder
zoeken welke consequenties aan een even
tuele instelling van een rampenfonds zijn 
verbonden. Hierbij zal ook gebruik ge
maakt worden van informaties over derge

lijke fondsen in het buitenland.
Over de resultaten van dit onderzoek tas
ten we nog in het duister. Daarom hebben 
wij dezer dagen de minister er nog eens 
weer aan herinnerd d.m.v. nadere schrifte
lijke vragen.
Wij betwijfelen of de Rijksgroepsregeling 
wel voldoende functioneert. Een ramp 
dwingt tot onmidellijke financiële hulp. 
De bestaande regelingen vragen te veel 
administratieve rompslomp. Kortom, er 
zijn nog te veel barrières. Ook de dienstver
lenende bedrijven van de boeren en tuin
ders hebben er belang bij, dat de produktie 
zo min mogelijk stagneert en de onderne
mer zijn verplichtingen kan nakomen.
Wij hopen daarom dat de minister nu eens 
voortvarend te werk gaat. Het hoeft nau
welijks meer geld te gaan kosten. Waf uit 
dit fonds kan gebeuren, behoeft immers 
niet door de R.Z. te geschieden. Wèl moet 
het zo blijven, dat de normale bedrijfs- en 
marktrisico’s door de ondernemers zelf ge
dragen moet kunnen worden. Hiervoor 
dient een goed markt- eri prijsbeleid in de 
EEG. Maar dat is weer een ander vraagstuk.

H. Wisselink.
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DE UNIE OP STAP 
IN WOORD 
EN BEELD

Onze lezers verwachten in dit eerste num
mer van hun Ledencontactbiad in het poli
tieke seizoen 1975/1976 ongetwijfeld een 
verslag van het verloop van de Ledenwerf- 
aktie 1975 „De Unie op stap”. Om dit zo 
duidelijk mogelijk te kunnen weergeven is 
het bijzonder prettig dat wij u in het kader 
van dit artikel enige foto’s van hetgeen in 
de afgelopen maanden heeft plaats gevon
den te kunnen tonen. Zo ziet u hierboven 
een groepje leden van een kiesvereniging, 
ergens in den lande, die aan de aktie deel
genomen hebben en fris en monter op stap 
zijn gegaan.
Het was, vanzelfsprekend, niet alleen dit 
groepje dat'er op uitgetrokken is. Er waren 
veel deelnemers, te veel om ze allen te 
noemen en zeker om ze allen in het kader 
van dit artikeltje in beeld te brengen.
U herinnert zich uiteraard nog dat onze 
actie startte met een televisie-uitzending op 
11 juni j.L, op het moment waarop wij de 
pen ter hand nemen is dat precies 13 weken 
geleden.

DIREKT RAAK
Het begin was al direkt raak om niet te 
zeggen groots. Wij ontvingen die zelfde 
avond aan de lopende band telefonische 
aanmeldingen en verzoeken om inlichtin
gen. Enkelen - die ons die avond vanwege 
overbezette telefoontoestellen - niet kon
den bereiken belden de daarop volgende 
morgen nog. Het resultaat van een en ander 
was, dat wij binnen één dag 36 nieuwe le
den ingeschreven'hadden (waaronder 16 
damesleden). De kamerkringen Rotter
dam, Den Haag en Zwolle namen de leiding 
in de wedstrijd tussen de kamerkringen met 
ieder 5 aanmeldingen. Deze 36 leden gaven 
zich, geheel uit eigen beweging telefonisch 
op ingevolge de oproep in de uitzending. In 
de weken daarna kwamen de resultaten 
van de leden van onze Unie die ,,op stap” 
gegaan waren binnen. Op meerdere plaat
sen is dat nog gebeurd op de avond van de

11e juni. Wij ontvingen hiervan enkele ak- 
tiefoto’s en nevenstaand zult u de afbeel
ding aantreffen van één van deze ,,door
douwers” . Wij ontvingen meerdere afbeel
dingen, doch bepaalden onze keuze speci
aal op deze, die een goede indruk geeft van 
de vaart die in de aktie gezeten heeft. De 
resultaten waren in die eerste wilde dagen 
hartverwarmend. Na 2 weken telden wij 
reeds in totaal 114 nieuwe leden waaron
der 45 dames. Van de kamerkringen had 
toen Leeuwarden (met 17) de leiding ge
nomen, gevolgd door Leiden (met 14), 
Utrecht (met 13), Den Haag, Haarlem en 
Zwolle (ieder met 9).

REGELMATIG

Dit zijn alle kamerkringen die van het begin 
af aan meegedaan hebben en ook nu nog 
regelmatig resultaten boeken. Nu krijgt u 
misschien de indruk, dat het allemaal goud 
is wat er blinkt. Helaas is er, zoals immer in 
het leven ook een ,,maar” . D it blijkt uit 
nevenstaande foto van een overigens toch 
wel aktief Unielid, die echter behoort tot de 
groep die wat moeilijk in beweging komt.

Als hij dit tenslotte doet is het een doorzet
ter, doch voor ons zit er niets anders op dan 
af te wachten tot het zover is.
In ieder geval is dit er één vanuit de groep 
die nog wat gaat doen.
Erger, veel erger, is het gesteld met een 
aantal kiesverenigingen - en helaas ook ge
hele kamerkringen - die behoren tot de z.g. 
slapende organen der Unie. Die zijn, he
laas, in zo’n diepe slaap verzonken, dat ze 
zelden of nooit iets van zichlaten horen. Ze 
rekenen er zo’n beetje op dat het wel goed

zit met de Unie en slapen voort. Doch laten 
we deze treurige zaken laten rusten en te
rugkeren tot de anderen, die de aktie ge
dragen hebben.
De vakanties reduceerden het aantal deel
nemers tot een kleine groep. En die kleine 
groep heeft in de hete zomer wat men 
noemt de hitte van de dag (en van de avon
den) gedragen. Onze wervers stonden ech
ter als een rots in de branding, hetgeen wel 
zeer duidelijk uit een der aktiefoto’s blijkt.

Desondanks begon het aantal aanmeldin
gen terug te lopen. Vier weken na de start 
waren er 144, waarvan 57 dames. Utrecht 
had toen de leiding overgenomen en heeft 
deze sindsdien niet meer afgestaan. De 
stand was Utrecht 23, Leeuwarden 17, Lei
den 16 en Haarlem 15. Gedurende de ge
hele zomer zijn er aanmeldingen binnen 
blijven komen. Na 8 weken waren er 199 
inclusief 64 dames. Utrecht had er toen 34, 
Leiden en Leeuwarden beide 23 en Haar
lem 22.
Tegen eind augustus zakten we naar een 
dieptepunt, de opgaven werden spora
disch. Doch de septembermaand was nau
welijks aangebroken toen de opleving be
gon en nu loopt de aktie weer op rolletjes.

RESULTAAT
Momenteel geeft de telling het volgende 
resultaat per kamerkring:
Utrecht - 40
Leiden 34
Leeuwarden 31
Haarlem 28
Zwolle 22

20 
17 
16 
14 
14 
11 

6 
5 
5 
5 
2 
1

Rotterdam 
Dordrecht 
Assen 
Arnhem 
’s-Gravenhage 
Nijmegen 
Groningen 
’s-Hertogenbosch 
Tilburg 
Amsterdam 
Middelburg 
Den Helder 
Maastricht p.m.
Woonachtig in België 1
Totaal dus reeds 272 nieuwe leden, waar
onder 85 dames. Een aantal kiesverenigin
gen springen er wat het resultaat betreft uit. 
Dokkum en Oudewater met ieder 16, Rot
terdam - Hilligersberg met 12, Wierden met 
11, de nieuwe kiesvereniging Bergambacht 
met 10, Doorn en Ijlst met 8, Rijsenhout ca.

in oprichting. Utrecht en Elim met 6, en ' 
Geldermalsen (Meteren) met 5.
Uit Harderwijk, Den Haag-Vogelwijk- 
Valkenbos, Alkemade, Voorburg, Zuid- 
Beijerland, Haarlem, Hilversum en Leeu
warden kwamen ieder 4 aanmeldingen. Dit 
is dus het tot nog toe bereikte resultaat van 
onze aktie. En verder moeten we nu maar 
weer afwachten. Gezien de voornemens 
die nog bestaan om aktie te gaan voeren 
doen we dat met vertrouwen. Want als de 
Unie eenmaal bezig is, dan is er geen hou
den meer aan.
Een voorbeeld daarvan is wel geweest de 
aanvulling van het archief. In het verleden 
hebben we in enkele artikeltjes om oude 
boeken en brochures uit de historie van de 
CHU gevraagd. Sindsdien heeft u daar 
weinig meer van gehoord, doch niet omdat 
er geen reakties meer kwamen. Er waren 
juist vele reakties, eerst pakjes, toen pak
ken, daarna dozen en kisten en tenslotte 
volgde de klap op de vuurpijl. Een levens
grote verhuiswagen, met 3 man bemanning 
bracht ons alle complete ingebonden jaar
gangen van het voormalige dagblad „De 
Nederlander” vanaf de Ie  jaargang no. 1 
van maandag 2 oktober 1893.
Daarvan is inmiddels veel naar de zolder 
gebracht, doch de eerste dagen na ont
vangst van deze zending was het kantoor 
gevuld met manshoge stapels ingebonden 
Nederlanders.

GROOT SUCCES
Indien er op een verzoek voor toezending 
van oude stukken, waaraan slechts betrek
kelijk weinig Unieleden mee kunnen wer
ken, reeds zo gereageerd wordt moet de 
aktie „De Unie op stap”, waaraan alle le
den kunnen deelnemen wel een groot suc
ces worden. Niet dat we er nu op rekenen 
dat er binnenkort weer een verhuiswagen 
komt met opgaven van nieuwe leden. Doch 
het zou wel leuk zijn indien er binnen af

zienbare tijd van ergens uit het land, van 
bijv. een Kamerkring die nu nog weinig of 
niets gedaan heeft, een auto verscheen met 
opgaven. Het behoeft maar een heel klein 
wagende te zijn.

Uniebureaü
AVD.
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Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN • REAGEREN, een kursus burgerschapskunde
40 schriftelijke.lessen voor 30-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënterinpkursus
12 schriftelijke lessea voor 10. -

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

WERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelinpsamenwerking
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 (071) 93403.

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.
REIJNDERSBUURT11-13, LEEUWARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFOON 05100-20841.

iqCPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJ 
Fa. M. Bouw & Zonen

VETKAMP 94 —  NIJKERK 
^ Tel. (03494) 1355

/ f t a a s k c m t

n i > Ar'f :

KOCH
Telet.: 05760-14259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

BOUWBEDRIJF

Fa. C. Spijker
& Z n .
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Kistenfabriek
Nijkerk

'Voor'uw
A  Dieselolie, Benzine, Petroleum,
★  Kolen, Huisbrandol'ie,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  Campingflessen vullen
★  Containervuilafvoer

„DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARK.ENOORDSEWEG 470 
ROnEHPAM-24 ■ Telefoon 190200 
Telefoon 325011 afdeling containers

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en s traa t
w erken  
drainages 
rio le ringen  
bep lantingen 
w indkeringen  en 
a fras te ringen  
aanleg grasgazons

onderhoud, van
groenvoorzieningen
onkru idbestrijd ingen
kle igrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dorpsdijk 50-52 - Postbus 820 - Rhoon 
Telefoon 01890-6111*

'C IM G IL D I LSNGUNITiN 
DOOR Q IH IK f NtOIiUANO N. DE BDER
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Voor f.19,- per jaar benl u onze bondgenoot.
Politiek steunt u ons al. Uw partij 

immerk stelt vragen in de kamer, 
wanneer het belang van de consu
ment in gevaar wordt gebracht.^
En zij werkt mee aan het tot stand 
komen-van beschermende maat
regelen en wetsvoorstellen. Da’s de 
politieke kant. Maar de praktische 
kant is net zo belangrijk. Het voort
durend plegen van onderzoek.

Het voorlichten van de consu
ment. Het informeren van politici. 
En daarvoor staat de Consumenten
bond.

Met ruim 450.000 leden hebben 
wij op het gebied van consumenten
bescherming heel wat in te brengen. 
Maar het zouden veel méér leden 
moeten zijn. Om fabrikanten- en 
consumentenbelang wat beter in 
balans te brengen. Omdat de contri
butie, waaruit wij onderzoek en 
publikaties moeten betalen nog 
altijd'’n schijntje is van het geld, dat 
fabrikanten aan reklame besteden.

Omdat we graag zoveel méér 
dingen zoveel beter zouden willen 
doen.

Ook bij onze organisatie geldt de 
macht van het getal. Reden om u- 
politiek reeds medestander - te 
vragen lid te worden van de Consu
mentenbond. Wat u dan tevens het 
persoonlijke voordeel biedt, dat u de 
conclusies van onze onderzoeken 
steeds uit de eerste hand ontvangt. 
En dat u ook voor uw persoonlijke 
consumenten-problemen en pro
bleempjes ten alle tijde ’n beroep 
op ons kunt doen.

Slechts f. 19,- kost u zo’n lidmaat
schap. In termen van „waar voor 
uw geld” ’n uiterst voordelig aan
bod als u - met de maandelijks 
verschijnende Consumentengids, 
de juridische en andere praktische 
bijstand die wij onze leden bieden - 
ons tc t.ale dienstenpakket bekijkt.

Met de wetenschap, dat u daad
werkelijk meehelpt aan de bescher
ming van de Nederlandse consument.

f. 19,- is de prijs van zo’n bond
genootschap. Wij nodigen u graag 
uit onderstaande bon aan ons te 
retourneren.

Consumenten-beschermins
is méér dan’n 

politieke zaak alleen. ̂
r
I BON

In envelop zonder postzegel zenden aan 
Consumentenbond, antwoordnummer 2259, Den Haag. 

Voor f. 19,- per jaar word ik lid van de Consumentenbond. 
Als lid ontvang ik 12 x per jaar de Consumentengids.

Naam

Adres

Plaats

Ik betaal niet voor ik bericht krijg van de Consumentenbond.

■I
I
I
I
I
I
I
I
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Brief CHU-voonitters aan ARP-voorzitters

EENHEID BINNEN CHRISTEN
DEMOCRATIE BEVORDEREN” !
In een verklaring na een vergadering van 
het bestuur van de CHU op 3 september jl. 
heeft dit bestuur een dringend beroep op de 
ARP gedaan na het op 23 augustus 1975 
gehouden congres, de eenheid binnen de 
christen-democratie te bevorderen en die 
niet te verscheuren.

In aansluiting aan dit beroep van het 
CHU-bestuur hierop hebben vorige week 
de voorzitter van de CHU, mr. O. W. A. 
Baron van Verschuer, de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie van de CHU, dr. R.
J. H. Kruisinga en de voorzitter van de 
Eerste-Kamerfractie van de CHU, prof. dr.
J. W. van Hulst, zich in een schrijven ge
richt tot hun collegae van de ARP resp. drs.
J. de Koning, mr. W. Aantjes en dr. W. 
Albeda, met een dringend beroep op hen in 
de ARP alles te willen doen om de eenheid 
te bevorderen.

Zij verzochten hun collegae al hun invloed 
aan te wenden, dat de besluiten van de 
ARP-partijorganen niet zullen betekenen, 
dat de eenheid binnen de christen
democratie voor niet te voorziene toe
komst wordt verbroken. >

PRINCPIEEL
De drie voorzitters wezen er in hun schrij
ven op, dat ARP, CHU en KVP niet alleen 
samenwerken in de Staten-Generaal, maar 
dat in nog intensere mate wordt samenge
werkt in internationaal kader, in staten, in 
raden en in de bestuurlijke organen van het 
CDA. Zo kennen tien provinciale staten en 
honderden gemeenteraden gezamenlijke 
fracties.

De heren Van Verschuer, Kruisinga en Van 
Hulst beklemtoonden de betekenis van die 
samenwerking en wijzen erop, dat het in de 
aanhangige resolutie gaat om een princi
piële aangelegenheid. Zonder de traditio
nele verschillen tussen ARP en CHU volle
dig te willen uitwissen, mag toch worden 
gesteld, dat de CHU in haar bijna 70-jarig 
bestaan haar karakter als christelijke partij 
nooit verloochend heeft. De CHU wil ook 
thans onder geen enke' beding in de 
christen-democratie dezé fundamentele 
grondslag loslaten.

,,In het praktisch politieke beleid van elke 
dag moet de C in onze naam en in de naam 
van de CDA-federatie duidelijk herken
baar functioneren,” aldus de drie voorzit
ters. Zij onderstreepten dat - gelet op de 
resolutie - gesproken wordt over alle leden 
en derhalve over alle vertegenwoordigers 
van het CDA. Niet alleen betreft het hier 
dus afgevaardigden in de Staten-Generaal, 
maar ook leden van raden, staten en inter
nationale organen; kortom alle vertegen
woordigers.

LOHMAN
De drie voorzitters wezen erop hoe de 
strekking van de resolutie, zoals deze door 
de CHU is aanvaard, reeds wordt verwoord 
door de stichter van de CHU, A. F. de Sa- 
vornin Lobman. Lobman zei onder meer: 
,,Mogelijk is het ook dat iemand - al is hij 
geenszins een Christusbelijder - praktisch 
toch hetzelfde beoogt als deze, immers zijn 
de op den christelijken godsdienst berus
tende beginselen uiterst verstandig, ratio
neel etc. Ieder wie dat inziet kan, al heeft hij 
zelf geen behoefte aan aanraking met 
Christus, zich voegen tot de Christelijk- 
Historische Unie, mits hij zijne verplichting 
erkent op publiek terrein zich te onderwer
pen aan de ordinatiën Gods.”

Van Verschuer, Kruisinga en Van Hulst 
stelden, dat krachtens de op het congres 
aanvaarde resolutie van de vertegenwoor
digers wordt verlangd, dat zij „via program 
en beleid het evangelie uitdragen” . Zij 
achtten zulks een uiterst zware opgave „die 
we evenwel met Gods hulp naar eer en 
geweten in ons menselijk tekort zo goed 
mogelijk zullen moeten vervullen.”

UITDRAGEN
De drie voorzitters merkten voorts op: 
„Van de leden wordt o.m. verlangd, dat zij 
via beleid en program het Evangelie uitdra
gen. Iemand die dat onderschrijft is toch in 
politicis aanspreekbaar op het Evangelie.

En zouden wij moeten oordelen: Die man is 
geen christen. Hij heeft zich verplicht in 
publieke zaken het Evangelie uit te dragen.

„Uniepers-dag" 
op zaterdag 4 oktober
De stichting „Uniepers” , de uitgeef
ster van het christelijk-historisch 
weekblad „De Nederlander” en het 
leden-contactblad van de CHU, 
houdt op zaterdag 4 oktober een 
„Uniepers-dag” .
Abonnees op en belangstellenden in 
„de Nederlander” worden uitgeno
digd aanwezig te zijn op een in hotel 
„Monopole” te Amersfoort (tegen
over het NS-station) te houden bij
eenkomst, aanvang half elf, sluiting 
4 uur.
Op de „Uniepers-dag” wordt ge
sproken door mr. dr. K. de Vries, 
voorzitter van de redactie van „de 
Nederlander” , lid van de Eerste

Kamer en directeur van de Friese 
Academie over „Ervaringen van een 
eenjarige hoofdredacteur” , door mr. 
W. Schol ten, lid van de Tweede Ka
mer en lid van het Europese parle
ment over „Nederland in Europees 
verband” en door G. H. van der 
Boom, secretaris van de CHJO, over 
„Het aanspreken van de jongeren 
via het partijorgaan” .
De aanwezigen krijgen gelegenheid 
vragen te stellen. Voor de bijeen
komst, tussen 10 uur en half elf, is er 
gelegenheid voor nadere kennisma
king.

Bestuur stichting ,,Uniepers” .

In dit nummer
In dit nummer wordt ruime aandacht 
besteed aan de vergadering van de 
Unieraad van de CHU, op zaterdag 
20 september jongstleden te Utrecht 
gehouden.
Op de voorpagina staat de verkla
ring, welke na afloop van de verga
dering is uitgegeven. Op de pagina’s

4 en 5 treft de lezer aan een weer
gave van de gehouden redevoerin
gen door Unievoorzitter mr. O. W. 
A. van Verschuer, Tweede- 
Kamerfractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga en Eerste-Kamer- 
fractievoorzitter dr. J. W. van Hulst.

maar hij is geen christen??? Wie zijn wij om 
dat te mogen zeggen.”

Lobman zei hierover, dat de scheidslijn niet 
wordt getrokken naar het persoonlijk ge
loof der leden, maar naar de al of niet er
kenning van het innig verband van onze 
maatschappelijke en staatkundige beginse
len met het Christendom.

De heren Van Verschuer, Kruisinga en Van 
Hulst deden, gelet op onder meer dit voor
gaande, een beroep op hun collegae ook 
deze g^evenheden in hun overwegingen 
te willen betrekken, teneinde te voorko
men, dat organen van de ARP besluiten 
nemen, die een moeilijk te helen breuk in 
de Nederlandse christen-democratie bete
kenen en waarvan voor lange tijd de gevol
gen in al de verschillende bestuurlijke 
vertegenwoordigingen, in de raden, in de 
staten, en in internationaal kader voor de 
Nederlandse christen-democratie niet an
ders dan hoogst ernstig kunnen zijn.

„Waar het in de resolutie gestelde een prin
cipiële zaak betreft bestaat immers uiter
aard geen verschil in het betrokken stand
punt terzake van de vertegenwoordigers in 
de verschillende lichamen, aangezien ten 
principale hetzelfde geldt. Ook dit moge 
men nog eens in zijn overwegingen betrek
ken,” aldus de voorzitters Van Verschuer, 
Kruisinga en Van Hulst in hun brief aan de 
voorzitters De Koning, Aantjes en Albeda.

H.L.

Instemming en 
waardering 
te Zoetermeer
De christelijk-historische kiesvereniging te 
Zoetermeer heeft haar instemming en 
waardering geuit voor het door de CHU 
gevoerde principiële beleid. Dit geschied
de, op een onlangs gehouden vergadering, 
met een unaniem aangenomen motie.
De tekst van deze motie luidde:
„De Kiesvereniging van de Christelijk- 
Historische Unie gehoord het verslag van 
de discussies op het CDA-congres in 
’s-Gravenhage op zaterdag 23 augustus 
1975;
betuigt haar instemming en waardering 
voor het door de CHU tot nu toe gevoerde 
principiële beleid;
spreekt haar teleurstelling uit over het feit 
dat met name het dagblad Trouw helaas 
niet heeft bevorderd, het CHU-standpunt 
duidelijk weer te geven; 
doet een dringend beroep op het bestuur en 
kamerfracties der CHU om het principiële 
beleid der Unie duidelijk gestalte te geven 
in woord en geschrift; 
acht het niet nodig - na acht jaren van uit
gebreide discussies - thans de besprekingen 
terzake te doen heropenen; 
besluit deze verklaring ter kennis te bren
gen van de besturen der CHU, van het 
CDA en van het plaatselijk CDA-bestuur.” 
Aldus de tekst van de Zoetermeerse motie.

H. L.

Instemming bij Unieraad
De Unieraad van de CHU heeft, in de vo
rige week zaterdag te Utrecht gehouden 
vergadering tijdens een discussie over de 
problematiek van het CDA, volledige in
stemming betuigd met de standpunten, 
welke de afgelopen weken Unievoorzitter 
mr. O. W. A. van Verschuer en de 
christelijk-historische fractievoorzitters dr. 
R. J. H. Kruisinga (Tweede Kamer) en prof. 
dr. J. W. van Hulst (Eerste Kamer) inna
men. In het bijzonder was er waardering 
voor de brief, welke de drie voorzitters 
zonden aan hun anti-revolutionaire 
collega-voorzitters en waarin gevraagd 
werd de eenheid binnen de christen
democratie te bevorderen.

Die brief werd gezonden naar aanleiding 
van de vergadering welke de partijraad van 
de ARP zaterdag 27 september aanstaande 
geheel zal wijden aan de CDA-problemen.

„Die partijraad zal duidelijkheid moeten 
verschaffen of de ARP met ons verder wil 
of niet,” aldus de Unieraad in een na afloop 
van de vergadering uitgegeven verklaring.

De Unieraad hoopt, dat er geen voortzet
ting plaats vindt van de strijd van de formu
les, door er een nieuwe aan toe te voegen.

„De partijraad van de ARP,” aldus de 
Unieraad, „kan geen twee dingen tegelijk 
doen: aan de ene kant de zaak van het 
uitgangspunt principieel stellen op het ni
veau van de Tweede Kamer ten aanzien 
van de eisen te stellen aan de partijverte- 
genwoordigers, maar aan de andere kant

doen of er niets aan de hand is op het niveau 
van gemeenteraden, provinciale staten en 
Europees parlement, waar ten principale 
precies hetzelfde aan de hand is.”

BEZORGDHEID
De bespreking van troonrede en miljoe
nennota leidde er voor de Unieraad toe zijn 
bezorgdheid uit te spreken over de ontwik
keling van de situatie bij het onderwijs.

„Het beleid van minister Van Kemenade 
houdt grote gevaren in voor de vrijheid van 
de inrichting van onderwijs,” aldus de 
Unieraad.

Het dagelijks bestuur van de CHU besloot, 
gezien de verontrusting, binnen niet te 
lange tijd een extra Unieraadsvergadering 
uit te schrijven voor de bespreking van de 
onderwijsproblematiek.

De Unieraad toonde zich ongerust over de 
sterke stijging van de werkloosheid, waar
voor de raad het kabinet-Den Uyl verant
woordelijk stelde. „Vooral de bestrijding 
van de zeer schrijnende jeugdwerkloosheid 
moet prioriteit hebben, omdat anders de 
goedwillende jeugd het geloof in de toe
komst dreigt te verliezen,” aldus de Unie
raad.

De Unieraadsvergadering werd bijge
woond door vertegenwoordigers van de 
christen-democratische zusterpartijen, on
der wie KVP-voorzitter W. Vergeer en 
KVP-fractievoorzitter F. Andriessen.

H. L.
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PARLEMENTARIA
AAW gaat in op 1 oktober 1976
Na sterke aandrang  van de T w eede K am er 
heeft m inister B oersm a zich e r  bij neerge
legd dat de A A W  - een verzekering  tegen 
arbeidsongeschiktheid - op 1 ok tober 1976 
zal ingaan. D e bew indsm an had  to t het 
laatst toe deze datum  onveran tw oord  ge
acht wegens de financiële konsekw enties. 
Een tw eede discussiepunt vorm de het 
brengen  van de gehuw de v rouw  in dit 
w etsontw erp. M evrouw  B arendrech t (soc.) 
vroeg in een am endem ent de gehuw de 
vrouw , die buitenshuis o f in  h e t bdrijf van  
haar m an w erkt, ook  o nder deze v erzek e
ring te  brengen. D e K am er aanvaardde een 
com prom isvoorstel van  de liberaal 'R ie t
kerk, w aarbij w erd  bepaald  d at de ge
huw de vrouw  uiterlijk  1 januari 1979 voor 
uitkering krachtens de A A W  in aanm er
king zou kom en.
M inister B oersm a had  tegen  het 
am endem ent-B arendrech t ernstige finan

ciële bezw aren . Hij dreigde eerder in het 
debat he t w etsontw erp  in te trekken , als dit 
am endem ent zou  w orden  aangenom en.
Bij zijn toegeven  aan  de w ensen  der K am er 
heeft de bew indsm an ech te r een  belangrijk 
politiek succes g eboek t doo rd a t zowel 
m evr. Van L eeuw en (nam ens KVP, ARP er 
CHU) en  PvdA -frak tie leider V an Thijr 
nadrukkelijk  hun  v ertrouw en  in h e t beleic 
van B oersm a uitspraken.

INVOERINGSDATUM
Bij de indiening van  d it w etson tw erp  - in 
1974 - w erd  1 ju li 1976 als streefdatum  
voor invoering van  de A A W  genoem d. Bij 
de m em orie van  an tw oord  w erd  n aar aan 
leiding van nieuw e gegevens van  de Sociale 
V erzekeringsraad invoering op die datum  
om  financiële en  technische redenen  n iet 
m ogelijk geacht en  -1 januari 1977 als 
nieuw e datum  genoem d.

M evrouw  H annie van  L eeuw en, die sprak  
nam ens ARP, CHU en KVP gaf een h isto 
risch overzich t van  de d iverse u itspraken 
die in de loop der ja ren  door w oordvoer
ders van  de christen-dem ocratische frakties 
over de vo lksverzekering  voor arbeids
ongeschiktheid zijn gedaan.
Zij vond  de argum entatie  vo o r uitstel van  
de invoering per 1 juli 1976, in  de schrifte
lijke stukken  vo lstrek t onvoldoende. 
M evrouw  V an L eeuw en legde een  viertal 
a lternatieven  op tafel. Te w eten ; invoering 
p e r 1 juli 1976; invoering  per 1 januari 
1977 m et te rugw erkende k rach t per 1 juli 
1976; een  gefaseerde invoering voor zelf
standigen per 1 ju li 1976 en  voor vroeg 
gehandicapten  p e r 1 jan u ari 1977; en  ten 
slo tte een  in tegrale invoering  p e r 1 oktober
1976.
D e C D A -w oordvoerdster d iende daarvoor 
v ier am endem enten  in.
Zoals reeds verm eld  aan v aa rd d e  de Kam er 
he t laatste voorstel.
S preekster besteedde voorts aandacht aan  
de gehan teerde  criteria vo o r arbeidsonge
schiktheid. D e huidige defin itie van  d it b e 
grip is on toere ikend  terw ijl een  n ieuw e om 
schrijving nog n ie t is gevonden.
Zij vroeg in een m otie aan  de bew indslie

den een studie te  v errich ten  en  de resu lta
ten  van de herbezinn ing  op h e t begrip a r
beidsongeschiktheid te  z ijner tijd te v e r
w erken  in de w etgeving. D eze m otie w erd  
m et overgro te m eerderheid  aanvaard .

HARMONISATIE
V an de overige door m evrouw  V an L eeu
w en genoem de onderw erp en  noem en w e 
de kw estie van  de voorzien ingen  krachtens 
de  A AW . S preekster w as van  oordeel dat 
de huidige opze t enige onevenw ichtigheid  
v ertoon t m et nam e vo o r b o v en  65-jarigen. 
Zij vroeg een  onafhankelijk  college van  
deskundigen in te  stellen, die h e t voorzie- 
n ingenbeleid  afbaken t en  coördineert. Mi
nister B oersm a zegde to e  deze kw estie te 
zullen besp reken  m e t zijn  collega van  
CRM.
H et thans door de T w eede K am er aan 
v aarde  w etsontw erp  (alleen  SGP en G PV 
stem den tegen) geeft in  beginsel iedere N e
derlander een  dekking tegen  de geldelijke 
gevolgen van  langdurige arbeidsonge
schiktheid. D it w etson tw erp  is vooral van 
belang vo o r vroeg gehand icap ten  en zelf
standigen, die to t op h eden  n ie t onder een 
dergelijke regeling v ielen. V oor loontrek- 
kenden bestond  op dit p u n t reeds de W AO.

H. van  Spanning.

Wat de Tweede Kamer gaat behandelen
Op dinsdag 7 oktober begint de Tweede 
Kamer aan de jaarlijkse begrotingsdebat- 
ten: de gedachtenwisseling met de regering 
over de op prinsjesdag gepresenteerde 
stukken (troonrede, miljoenennota, 
macro-economische verkenning en de de
partementale begrotingen voor 1976). 
Deze begrotingsbehandeling vraagt het ge
hele najaar de aandacht van de kamerle
den.

H et algem een po litiek  deba t is op dinsdag 7 
ok tober, w oensdag 8 o k to b er en  donder
dag 9 oktober. Op die dagen w ord t gede- 

. .batteerd  m et p rem ier D en  U yl en  m inister 
D uisenberg van  financiën.
O p dinsdag 14 ok tober, w oensdag 15 ok to 
b e r en donderdag 16 ok tober kom en aan de 
orde de begrotingen van  de departem en ten  
van algem ene zaken , b innenlandse zaken  
en  justitie.
Op dinsdag 21 ok tober, w oensdag 22 ok to 
b e r en donderdag 23 o k tober w ord t ge
p raa t over politiezaken, de begroting  van  
he t parlem ent van  landbouw  en visserij en 
de N avo.
Op dinsdag 28 ok tober, w oensdag 29 o k to 

b e r en  donderdag 30  ok to b er w orden  b e 
handeld  de begro tingen  van  h e t d ep a rte 
m ent van  defensie en  van  h e t departem en t 
van  volksgezondheid  en  m ilieuhygiëne. 
O p dinsdag 4 novem ber, w oensdag 5 n o 
vem ber en  donderdag  6 novem ber w ord t 
gesproken over de begro ting  van  vo lks
huisvesting en ru im telijke ordening.
Op dinsdag l l  novem ber, w oensdag 12 
novem ber en  donderdag  13 novem ber zijn 
aan  de b eu rt de begro tingen  van  bu iten 
landse zaken  en  vo o r ontw ikkelingssa
m enw erking. D an  w o rd t ook een  begin 
gem aakt m et de behandeling  van  de b eg ro 
ting van  he t depa rtem en t van  CRM.
Op dinsdag 18 novem ber, w oensdag 19 
novem ber en  donderdag  20 novem ber 
staan  op de kam eragenda de  voortgezêtte  
behandeling van  de CRM -begroting, de 
volledige behandeling  van  de begroting 
van  econom ische zaken  en  h e t eerste  deel 
van h e t deba t over de begro ting  van  sociale 
zaken; ■ ■ ,
Op dinsdag 25 novem ber, w oensdag 26 
novem ber en  donderdag  27 novem ber 
w ord t de behandeling  voo rtg eze t van  de 
begroting van  h e t d ep artem en t van  sociale

KAMERLEDEN VRAGEN, 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Bij vijf provincies is reeds gebleken, dat zij 
de door minister De Gaay Fortman van 
binnenlandse zaken gestelde termijn voor 
het uitbrengen van een advies over de ge
dachte indeling van het land in 26 
provincies-nieuwe stijl te kort achten. Dit 
hlijkt uit het antwoord, dat de bewindsman 
gaf op schriftelijke vragen van het 
christelijk-historische Tweede-Kamerlid H.
Wisselink.
H et kam erlid  w ilde w eten , in  hoeverre  de 
provinciale besturen  e r  in  zouden  slagen 
om  voor 15 novem ber en  15 decem ber de 
gevraagde adv iezen  u it te  b rengen  over de 
door de regering gedach te  reorganisatie 
van he t binnenlandse bestuur.
D e m inister an tw oordde, da t gedepu teer
den van  D ren the en  N oord-B rabant om 
verlenging van  de term ijnen  vroegen. Die 
verzoeken  w erden  afgew ezen. G edepu
teerden  van N oord-H olland, U trech t en 
Z uid-H olland ste lden een  tijdschem a op, 
w aarm ee de gestelde te rm ijnen  zouden 
w orden  overschreden. D e bew indsm an liet 
evenw el w eten, da t hij de adviezen  toch op 
tijd wil ontvangen, om dat er anders geen 
aandach t aan  besteed  zou kunnen  w orden.
G edepu teerden  van  O verijssel lie ten  m inis
te r D e G aay  Fortm an w eten  dat de term ij
nen wel ko rt w aren,, m aar da t zij zich er 
toch aan zouden  houden . D e bew indsm an 
neem t aan  dat de andere  provincies zich 
zullen schikken, om dat hij van de b e tro k 
ken colleges van  g edepu teerde  sta ten  niets 
hoorde.

GEEN GUNNING
In zijn an tw oord  op schriftelijke vragen van 
h et Tw eede-K am erlid  T. Tolm an (CHU) 
heeft m inister W esterterp  van  verkeer en 
w aterstaa t bevestigd, da t de aanbesteding 
van de verhoging van he t dijkvak W ierum  - 
O ostho lw erderpo lder n ie t le idde to t een  
gunning. Er was een zeer g roo t verschil 
tussen de laagste inschrijving en  de raming.

aldus de bew indsm an. D e oorspronkelijke 
ram ing w as ervan  uitgegaan, da t h e t b en o 
digde zand  gew onnen  zou  w orden  in  de 
W addenzee. L a te r b leek, d a t d it n ie t kon, 
om dat er anders te  veel zand  u it de W ad
denzee gehaald  zou w orden. D aarom  w erd  
in h e t bestek  opgenom en, d a t er zand  ge
w onnen m oest w orden  in  de N oordzee. 
M aar voor deze w inning w erd , in  verge
lijking m et de herz iene  ram ing, te  hoog in 
geschreven.
Er w ord t nog nagegaan, aldus de bew inds
m an, w aar h e t zand  voor de verhoging van 
de dijk gew onnen m oet w orden. Er is nog 
geen sprake van  vertrag ing  van  de w erk 
zaam heden.

NIET PRATEN
D e christelijk-historische Tw eede- 
K am erleden T. T olm an en  dr. R. J . H . Krui- 
singa hebben  m inister G ruijters van  volks
huisvesting schriftelijk  gevraagd  w aarom  
hij n iet wil p ra ten  m et h e t gem een tebestuur 
van Velsen. B. en  w. van  deze gem eente 
hadden  om  een onderhoud  gevraagd in 
verband  m et de prob lem en  rond  de te ru g 
loop van  de bevolking in V elsen.
D e bew indsm an verw ees h e t college naar 
de departem en ten  van  b innenlandse z a 
ken, financiën, onderw ijs en sociale zaken  
en naar g ed epu teerden  van  N oord- 
H olland. „M oet u it de gang van zaken  w o r
den opgem aakt da t de m inister, die v e r
antw oordelijkheid  draag t voor h e t d epa r
tem en t van volkshuisvesting en  ruim telijke 
ordening, zich ten  aanzien  van  de gevolgen 
van h e t gevoerde ru im telijk  beleid, naar 
aanleiding van de daling van  de gem iddelde 
w oningbezetting n ie t prim air com peten t of 
n iet prim air veran tw oorde lijk  ach t en  aan 
vragen om  een gesprek m et h e t gem een te
bestuur verw ijst naar andere  collega’s en 
een college van g ed epu teerden?” , aldus de 
vraag van de beide kam erleden  aan m inis
te r G ruijters.

H. L.

zaken. In deze w eek  kom en  ook  de rege
ringsvoorstellen aan  de o rde  inzake de v e r
hoging van  belastingen  en  accijnzen.
Op dinsdag 2 decem ber, w oensdag 3 de
cem ber en  vrijdag 4 decem ber zal de begro 
ting van  h e t depa rtem en t van  v erkeer en 
w ate rstaa t b ehande ld  w orden .
Op dinsdag 9 decem ber, w oensdag 10 de
cem ber en  donderdag  11 decem ber gaat de 
T w eede K am er zich ze tten  aan  de b eg ro 
tingen van  onderw ijs, financiën  en  voor 
A ntilliaanse zaken.
H et is de bedoeling  da t tijdens de  m aanden  
van  de begrO tingsdebatten de T w eede K a
m er als volgt vergadert; op dinsdag vanaf 2 
uu r in  de m iddag, op w oensdag en  d onder
dag vanaf 10 uu r des m orgens. O p alle da
gen w orden  de vergaderingen  to t uiterlijk  
11 uur des avonds vöortgezet.

COMMISSIES
D e kom ende m aanden  w orden  v erde r v e r
scheidene openbare  com m issievergaderin
gen gehouden, op m aandag  13 ok tober 
over de m edianota  en  de kabel-tv . Op 
m aandag  20 ok tober en  m aandag  27 o k to 
b e r o ver de in te rim no ta inkom ensbeleid,

op m aandag 3 n o vem ber over de no ta  in 
tensieve veehouderij, op m aandag  10 no 
vem ber over de no ta  „N aar een structuur 
voor de ontw ikkeling en  vernieuw ing van  
h e t prim air en  secundair onderw ijs” , op 
m aandag 17 novem ber o v er de no ta  ,,P lan 
ning van  h e t hoger onderw ijs’ ’, op m aandag 
24 novem ber over de n o ta  inzake h e t bij
zonder regionaal w elzijnsbeleid  en  op 
m aandag 29 m aart van  volgend ja a r  over 
de beleidsnota goederenvervoer.

H e t kom t w el voor, da t de  T w eede K am er 
op ko rte  term ijn  h aa r  agenda wijzigt. Zij, 
die he t voornerhen  heb b en  een  bepaald  de
b a t bij te  w onen  doen  er goed  aan, alvorens 
n aar D en H aag af te  re izen , te  inform eren 
w anneer de behandeling  van  he t u itgeko
zen  onderw erp  begint. In lichtingen over de 
agenda w orden  v e rs trek t zow el door de 
afdeling voorlichting v an  de  T w eede K a
m ér, èls 'd o o r h e t   ̂sec re ta riaa t v a n  de 
C H U -T w eede-kam erfractie (telefoon 
070-614911).

H . L.
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DE REORGANISATIE VAN 
HET BINNENLANDS BESTUUR (V)
door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer

DE DECENTRALISATIE VAN RIJKS
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

In mijn vierde artikel schreef ik over het 
onderzoek betreffende het afstoten van 
rijkstaken naar de lagere overheid. Inmid
dels heeft minister de Gaay Fortman op 11 
september aan het regeringsadviesorgaan 
de RTD (de Raad voor de Territoriale De
centralisatie) gevraagd een opdracht te 
aanvaarden om een onderzoek naar de 
concrete mogelijkheden tot decentralisatie 
van taken en bevoegdheden van het Rijk 
naar de provincies en/of gemeenten in te 
stellen.
In het memorandum bij het concept
ontwerp werd de decentralisatie reeds aan
geduid als één van de voornaamste doel
stellingen van de voorgenomen reorganisa
tie.
Ook tijdens de behandeling van de begro
ting van binnenlandse zaken voor 1975 
werd deze noodzaak door verschillende 
fracties bepleit. In het memorandum bij het 
concept-ontwerp is meegedeeld, dat een 
begin is gemaakt met het onderzoek. De 
resultaten van dit onderzoek zullen vóór de 
indiening van het wetsontwerp nog onvol
doende vorm hebben gekregen. Daarvoor 
is de toegemeten tijd te kort. De minister 
acht verder onderzoek naar de mogelijk
heden tot decentralisatie van groot belang. 
Daartoe strekt nu zijn adviesaanvrage aan 
de RTD.

DOORSLAGGEVEND
Ik zou hierbij op willen merken, dat het niet 
alleen van groot belang is, maar zelfs van

doorslaggevende betekenis. Bij de tot nu 
toe gevoegde discussies over de nieuwe in
deling heeft terecht van gemeentelijke 
zijde dit punt de meeste aandacht gekre
gen. De nieuwe provincies moeten niet 
sterk gemaakt worden ten koste van de 
gemeenten, maar eerder ten koste van het 
rijk. Wanneer dat niet lukt kan de reorgani
satie beter achterwege blijven. Zij heeft 
dan mijns inziens haar doel voorbij gescho
ten.
De minister schrijft in zijn memorie van 
toelichting bij de begroting 1976, dat het 
tot de verantwoordelijkheid van het cen
trale bestuur behoort om het territoriaal 
gedecentraliseerde bestuur in staat te stel
len de maatschappelijke veranderingen 
mede te begeleiden. Maar, zegt hij dan 
even verder, „Men moet wel bedenken, dat 
bestaande structuren met een lange traditie 
dikwijls intens vergroeid zijn met het be
stuurlijke landschap. Zij hebben hun tekor
ten, maar ook hun goede kanten.
Daar komt nog bij, dat met de vormgeving 
van het bestuur niet werkelijk kan worden 
geëxperimenteerd. Daarom is het ontwik
kelen van een zo groot mogelijke overeen
stemming bij aUe betrokkenen van groot 
belang. Wü de nieuwe vormgeving van de 
provincies nieuwe stijl goed kunnen wor
telen in het bestuurlijke landschap, dan is 
het noodzakelijk, dat het besluit to t die 
nieuwe vormgeving te komen op een zo 
breed mogelijk draagvlak steunt. Daarin 
immers ligt de beste garantie voor een soe
pele overgang van het oude naar het nieu
we. Aan dit proces zal de overheid met 
vaste hand leiding moeten geven” .

FLINKE TAAL
Dat is flinke taal van de minister. Algemeen 
wordt erkend, dat de bestaande bestuur
lijke organisatie van ons land aan een her
ziening toe is. Maar de daarvoor te volgen 
procedures en de in acht te nemen in- 
spraaktermijn zullen zo moeten zijn, dat er 
werkelijk sprake kan zijn van een reële in
breng van de bestuursorganen, de maat
schappelijke verbanden en de burgers. 
Experimenteren kan niet, okay, daarom zal 
het tempo zodanig moeten zijn, dat de con
tinuïteit van het openbaar bestuur verze
kerd is. Wij mogen niet in een soort vacuüm 
terecht komen. De fusies en reorganisaties 
in het bedrijfsleven hebben wel geleerd hoe 
gemakkelijk er brokken gemaakt kunnen 
worden. Temeer geldt zulks voor bestuur
lijke herzieningen.
Gelukkig wordt er hard gewerkt aan de 
materie. Niet in het minst door de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Alle raadsleden beschikken thans over de 
brochure van de VNG: „Het lokaal bestuur 
opgedeeld?” Hierin zijn de stellingen en 
uitgangspunten systematisch weergegeven. 
Wij nemen aan, dat onze raadsleden actief 
deelnemen aan de bijeenkomsten van de 
VNG. Ook in eigen kring moet de discussie 
op gang komen. Onze vereniging van 
christelijk-historische leden van gemeenten 
en provinciebesturen heeft reeds een 
werkplan uitgestippeld. U doet toch ook 
mee?
In het volgende nummer van ,,de Neder
lander” plaatsen wij daarom in deze serie 
de reactie van de voorzitter van genoemde 
vereniging, mr. Sj. Scheenstra.

H. Wisselink.

(De voorgaande artikelen in deze serie 
staan in de christelijk-historische weekbla
den „de Nederlander” los de vrijdagen 22 
en 29 augustus en 5 en 12 september jongst
leden).

C h ris te lijk  H istorisch  
w eekblad
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DRIE WEKEN IN 
ZUID-AFRIKA (II I )
door:
dr. K. de Vries, lid Eerste Kamer CHU

Die wonder van AMkaans"u

Op 14 augustus 1875 werd te Paarl in de 
toenmalige Kaapkolonie het „Genootskap 
van Regte Afrilmners” opgericht. Deze or
ganisatie, die aanvankelijk slechts acht le
den telde, stelde zich ten doel: de verhef
fing van het Afrikaans tot een volwaardige 
taal.

Precies honderd jaar later, op 14 augustus 
j.1. is in het huis, waar de oprichting van het 
„Genootskap van Regte Afrikaners” 
plaatsvond, een taalmuseuta geopend. Dit 
was overigens slechts één van de herden
kingsactiviteiten; er zijn ook manifestaties 
gehouden hij o.m. het Voortrekkersmonu
ment in Pretoria en het Vrouwenmonu
ment in Bloemfontein. Het hoogtepunt 
moet nog komen: de inwijding van een 
Taalmonument te Paarl op 10 oktober a.s. 
Voor dit monument is een financiële actie 
gevoerd, die ruim 2.500.000 Rand (meer 
dan 7Vz miljoen gulden) heeft opgebracht 
(het streefbedrag was 750.000 Rand!)

Er is tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika 
(1-22 augustus j.1.) geen dag voorbij ge
gaan, of pers en radio lanceerden het woord 
„taalfees” . In de te Port Elizabeth verschij
nende krant „Die Oosterlig” van 15 augus
tus stond boven een verslag van de zoëven 
genoemde herdenkingsactiviteiten de 
vierkoloms-kop: „Taalfees wordt ’n mag- 
tige dreuning!”

Het Afrikaans is een zusje van het Neder
lands. Beide talen hebben zich ontwikkeld 
uit de dialecten van de zeventiende-eeuwse 
Hollandse handelssteden. De eerste Hol
landers hebben zich in Zuid-Afrika geves
tigd in 1652, toen de Verenigde Oost- 
Indische Compagnie bij Kaap de Goede 
Hoop een steunpunt stichtte. De Kaap trok 
ook tal van vreemdelingen aan, vooral

Duitsers en Fransen, die aan het einde van 
de achttiende eeuw resp. ongeveer 30 en 15 
procent van de bevolking vormden. Mis- 
schieli is het lidwoord ,,die” aan Duitse en 
de dubbele ontkenning („moenie huil nie”) 
aan Franse invloed op het Afrikaans toe te 
schrijven.

Toen de Kaap aan het begin van de negen
tiende eeuw een Engelse kolonie werd, 
kreeg het Engels een sterke positie; het 
werd de taal van de overheid en van het 
onderwijs. Vooral dank zij de Staten-Bijbel 
handhaafde het Nederlands zich als kerke
lijke taal. Op het platteland bleef het Afri
kaans de omgangstaal, met name in afgele
gen streken.

Door de Grote Trek van 1836 en volgende 
jaren en door de stichting van de Boerenre- 
.publieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat 
(door Engeland erkend in resp. 1852 en 
1854) is de positie van het Afrikaans ver
sterkt. Toch verscheen het eerste Afri
kaanse boek in de Kaapkolonie (1861) en 
werd daar, zoals we zagen, het initiatief 
genomen voor een taalbeweging (1875).

Deze beweging is in sterke mate bevorderd 
door de nederlaag, die de Boerenrepublie
ken hebben geleden in hun vrijheidsstrijd 
tegen de Engelsen (1902); bij het streven 
van de verslagen Boeren om er weer bo
venop te komen heeft het Afrikaans als 
exponent van nationaal besef een grote rol 
gespeeld. In dit verband moet ook de stich
ting van de Nationale Partij (1913) worden 
genoemd; het is niet toevalling dat het Af
rikaans in 1925, een jaar nadat deze partij 
aan de macht kwam in de Unie van Zuid- 
Afrika, als tweede officiële taal (naast het 
Engels) werd erkend. Dit laatste heeft uit
eraard belangrijke consequenties gehad

CHJO<onferentie

- 27, 28 september te Navette 
over Vredesweekthema
De Christelijke-Historische Jongerenorganisatie houdt op zaterdag 27 en zon
dag 28 september in Havelte een tweedaagse conferentie voor leden en geïnte
resseerden. Thema is, zeer toepasselijk aan het eind van de Vredesweek, het 
Vredesweekthema:

WEG VAN HONGER EN GEWELD
Over dit voor tweeërlei uitleg vatbare onderwerp zal in de vorm van simulatie
spel en discussie door de deelnemers worden doorgedacht. De CHJO wil met 
name de aandacht richten op de relaties tussen Noord en Zuid in de wereld, dus 
de economische en humanitaire banden die ons rijke landen binden (of juist 
niet?!) met de ontwikkelingsgebieden.

De conferentie begint op zaterdagmorgen 10 uur en loopt door tot zondagmid
dag 4 uur. De deelnemersprijs van ƒ 17.50 verschaft een documentatieset, 
volledig logies en alle maaltijden. Da’s niet duur!

Plaats van handeling is Huize Overcinge, een gerenommeerde Volkshogeschool. 
Het is een sfeerrijk historisch pand, het beste te omschrijven als rijk boerenbui- 
ten. De keuken is prima, de moderne slaapgelegenheid behoeft geen aanbeve
ling, en het natuurschoon waarin Overcinge is gelegen, maakt het tot een 
vakantieoord.

voor het onderwijs in Zuid-Afrika: pp een 
groot aantal scholen is het Afrikaans voer
taal geworden.

BLOEIEND

Dat het Afrikaans zich tot een cultuurtaal 
heeft ontwikkeld, blijkt o.m. uit een bloei
ende literatuur. Onder meer: op 2 augustus 
j.1. heb ik in de stadsschouwburg van Jo- 
hannesburg een uitvoering van Mozarts 
opera „Le Nozze di Figaro” in Afrikaanse 
vertaling „Die huwelik van Figaro”) bijge
woond.

Ook op godsdienstig terrein, waar lange tijd 
het Nederlands een overheersende positie

heeft gehad, heeft de Afrikaanse taalbewe
ging haar doel bereikt. In 1933 kwam een 
Bijbelvertaling, in 1937 een psalmbe

rijming en in 1944 een gezangboek tot 
stand. Op het taalfeest in Bloemfontein van 
14 augustus j.1. sprak de president van de 
Republiek Zuid-Afrika, dr. N. Diederichs, 
terecht van „die wonder van Afrikaans” .

K. de Vries.

(De voorgaande artikelen in deze serie zijn 
geplaatst in het christelijk-historisch week
blad „de Nederlander” van vrijdag 5 sep
tember en vrijdag 12 september j.1.). ‘
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U nievoorzitter m r. O .W .A , van Varschucr:

„Ogen niet sluiten voor mogeliflcheid; 
dat het tot breuk komt'Lil
„De vergadering van de partijraad van de 
ARP op zaterdag 27 september zal duide
lijkheid moeten verschaffen of de ARP met 
ons verder wil of niet” . Dit heeft de voor
zitter van de CHU, mr. O. W. A. van Ver- 
schuer, vorige week zaterdag gezegd in zijn 
openingswoord op de vergadering van de 
Unieraad.
Mr. Van Verschuer besprak zeer uitvoerig 
de binnen de CDA gerezen problenmtiek 
en wees op bet grote belang van de ko
mende anti-revolutionaire partijraadsver- 
gaderii^. „Hopelijk brengt die vergaderii^ 
duidelijkheid en wordt de strijd om de for
mules niet voortgezet door een nieuwe 
daaraan toe te voegen.”
De Unievoorzitter zei te bidden en te ho
pen, dat de ARP op basis van de statuten - 
en met name gezien de relatie van uit
gangspunt en programma en de onderteke
ning daarvan voor nieuwe kamerleden - 
met KVP en CHU verder kan en wil gaan. 
„Maar wij mogen de ogen niet sluiten voor 
de mogelijkheid, dat het onverhoopt tot 
een breuk komt” .

WELKE WEG?
Als het tot een breuk komt, zal de CHU na 
moeten gaan, welke weg zij moet inslaan. 
, ,Het ligt voor de hand” , aldus Unievoorzit
ter Van Verschuer. ,,dat wij dat doen in 
samenspraak met de andere christen
democraten die naar één christen
democratische partij streven. Wie dat be
halve de KVP zullen zijn, valt thans niet te 
voorzien” . Mr. Van Verschuer zei het on
juist te vinden, en ook voorbarig, om op de 
Unieraadsvergadering al gedachten te 
ontwikkelen over de nieuwe weg.
„We moeten niet vooruit lopen op de situa
tie van na de vergadering van de partijraad 
van de ARP. Maar als de situatie daartoe 
aanleiding geeft, wordt de Unieraad op 
korte termijn bijeengeroepen” , aldus de 
Unievoorzitter.

SAMENWERKINGSPROCES
Aan het begin van zijn openingsrede was 
Unievoorzitter Van Verschuer uitvoerig 
ingegaan op de weg welke de christen
democratische samenwerking de laatste ja- 
ren ging.
„Unieraad en algemene vergadering van de 
CHU besloten tot die samenwerking. Het 
samenwerkingsproces was een lange rij van 
samensprekingen, rapporten en statutaire 
bepalingen” .
Met name noemde mr. Van Verschuer het 
in 1968 verschenen interim-rapport van de 
„groep van 18”, en het uit 1972 daterende 
rapport „op weg naar een verantwoorde
lijke maatschappij” .
„In duidelijke bewoordingen gaven deze 
rapporten de principiële uitgangspunten 
weer. Bij de verdere besprekingen moest 
de ene keer de KVP van haar standpunt 
terugkomen en moest een andere m a^ de 
CHU een offer brengen. Maar de derde fase 
van de christen-democratische samenwer
king, de federatieve samenwerking, kwam 
gereed”, zei mr. Van Verschuer.

VERANKERING
De Unievoorzitter herinnerde er aan, dat 
de CHU, bij het totstandkomen van de sta
tuten van het CDA, er op stond dat het 
evangelie, waaronder blijkens de voetnoot 
de gehele bijbel moet worden verstaan, 
duidelijk in de statuten verantwiird werd. 
„Die verankering loopt van uitgangspunt 
naar politiek programma en beleid” . 
Gezien de discussie van de drie partijen 
vanaf 1967 kon mr. Van Verschuer niet 
anders concluderen dan dat karakter van 
de partij, eisen van toelating van leden en 
volksvertegenwoordigers, samenhangend 
met een meer of miiider open partij, als een 
vaste kern door de discussie heen gelopen 
hebben, en meer dan normale aandacht 
kregen. „De conclusie kan dan ook niet 
anders zijn dat dat de KVP ons een eind-

Prof. dr, J. W. van Hulst:

„Nauwkeurige boedelbeschrijving noodzakelijk”
„Voor dat de CHU met het CDA in de 
komende regering gaat deelnemen, zal 
eerst de erfenis van het kabinet-Den Uyl 
moeten worden overzien en dient een 
nauwkeurige boedelbeschrijving te worden 
opgemaakt” . Dit heeft prof. dr. J. W. van 
Hulst, voorzitter van de christelijk- 
historische Eerste-Kamerfractie gezegd op 
de vorige week zaterdag te Utrecht gehou
den vergadering van de Unieraad. Hij ging 
in op de opmerkingen van oud-PvdA- 
voorzitter Van der Louw en PvdA-vice- 
voorzitter Peper in het socialistische tijd
schrift Socialisme en Democratie: nooit 
samen met de CHU in de regering.
„De boedelbeschrijving laat zien: een niet 
meer af te lossen staatsschuld, een niet 
meer te stuiten inflatie, het uitgeput raken 
van de kassen en werkloosheidswet en bij
standswet, een exportpositie die slechter 
dan ooit is, een verdwijnende of reeds ver
dwenen middenstand en een zeer weinig 
hoopgevende situatie, zowel in Suriname 
als op de Antillen” .
CDA en CHU moeten, aldus prof. Van 
Hulst, zich dubbel bedenken wat ze gaan 
doen. ,,Wij hebben nooit regeringsverant- 
woordelijlAeid geschuwd, maar niét tot 
elke prijs en niet onder alle omstandighe
den” .

PRAATVAK
Prof. Van Hulst had in het begin van zijn 
rede er op gewezen dat de politiek nog al 
eens als een praatvak wordt aahgeduid. 
,,Politiek zonder woorden is nauwelijks 
denkbaar. Het resultaat is soms, dat de 
handigheid het wint van de waarheid.
Wie in een debat te secundair reageert, 
wordt zelden een goed politicus” .
De senator herinnerde aan Winston Chur- 
chill. ,,Churchill was een woordkunstenaar 
van uitzonderlijke grootte; in het politieke 
debat werd hij bewonderd en gevreesd. 
Maar een politicus kan slechts dan uit
groeien tot staatsman, indien achteraf blijkt 
dat hij het debat niet slechts won door han
digheid, maar door waarheid en door eer
lijkheid. Die volstrekte waarheid en eer
lijkheid heeft Churchill op een beslissend 
moment in de wereldgeschiedenis voor al
tijd neergelegd in de drie woorden: bloed, 
zweet en tranen” .
Prof. Van Hulst zei, dat thans - nu er een 
nieuwe troonrede is en reacties daarop ver
schenen zijn - opnieuw blijkt hoe gemakke
lijk sommige politici hun vak als praatvak

opvatten. „Men gunt zich nauwelijks de tijd 
om een lang stuk als de troonrede goed te 
lezen, laat staan te bestuderen. Terwijl de 
golven van de kritiek huizenhoog opslaan, 
zijn sommige zogenaamde progressieve po
litici in hun enthousiasme niet meer te stui
ten. Reeds het feit dat de troonrede de 
handtekening van deze minister-president 
draagt, brengt hen tot lovende uitspraken, 
die niet door de kritische bezinning zijn 
heengegaan”, aldus de christelijk- 
historische senaatsfractievoorzitter. Soms 
denkt hij van sommige progressieve politi
ci : hun tong staat al in de derde versnelling, 
terwijl hun verstand nog moet starten.

BU VOORBAAT
Prof. Van Hulst herinnerde de leden van de 
Unieraad er aan, dat de troonrede begon 
met een verwijzing naar de slechte situatie 
in het buitenland. „Alsof er bij voorbaat 
reeds een excuus gezocht wordt voor de 
deplorabele situatie van onze nationale 
economie. Toegegeven” , aldus prof. Van 
Hulst, „de buitenlandse situatie is van 
enorme betekenis en van zeer grote in
vloed. Maar een falend binnenlands beleid 
mag nooit geschreven worden op het conto 
van een internationale malaise” .
Volgens prof. Van Hulst vergapen degenen, 
die zo praten, zich aan de schijn. „Die 
schijn wordt in stand gehouden door opge
jaagde staatsuitgaven; het lijkt hier en daar 
nog heel wat. Maar in bepaalde opzichten 
zaait het kabinet wind, en dan is de oogst 
storm”.
Het is beter, in alle eerlijkheid, bloed, 
zweet en tranen te beloven, zei prof. Van 
Hulst, en wel door matiging van de loonei
sen en door het effectief helpen van het 
bedrijfsleven. „Laten wij eindelijk eens in
zien, dat het met ons land definitief gedaan 
is, als de multinationals met him honderd
duizenden arbeidsplaatsen het buiten onze 
grenzen gaan zoeken; dat het op-zich-zelf 
een goede, ja een christelijke zaak is dat wij 
de derde wereld met een redelijk percen
tage van ons bruto nationaal produkt steu
nen; maar dat wij aan de andere kant bezig 
zijn de takken door te zagen, waar deze 
ontwikkelingshulp op zit; dat we jaar in, 
jaar uit getrapt hebben tegen landen als 
Zuid-Afrika, maar dat Nederland vandaag, 
geconfronteerd met de vloedgolf vaii rijks
genoten, met de dag meer racistisch 
wordt” .

H. L.

weegs tegemoet gekomen is. Zowel ten 
aanzien van karakter en consequenties - 
noodzakelijk voor het elkaar op een fun
dament vinden - heeft ze dat gedaan” .

RUITERLIJK
Mr. Van Verschuer vond, dat nadat KVP- 
fractievoorzitter Andriessen zijn uitlatin
gen in het befaamde interview in „Her
vormd Nederland” op het CDA-congres 
ruiterlijk terugnam, er geen aanleiding 
meer was om ten aanzien van dat punt zo 
stelling te nemen als gedaan is. „Ik betreur 
het” , aldus de Unievoorzitter, ,,dat ook in 
onze gelederen leden op een dwaalspoor 
zijn gekomen en zich afvragen of ons niet 
een even principiële houding als de anti
revolutionaire broeders beter past dan een 
pleidooi voor een open partij of duidelijk 
fundament” .

VOORTDURENDE STRIJD
Mr. Van Verschuer herhaalde hetgeen hij 
de laatste weken betoogde:
„De GHU heeft vanaf haar bestaan gestre
den tegen het gevaar, dat een Christende
mocratische partij loopt, n.1.: een besloten 
clubje van gelovigen, die onwillekeurig el
kaar de maat gaan nemen en mede daar
door anderen uit gaan sluiten. De vraag, die 
ons nu verdeeld houdt is niet of de wereld 
naar christen democratische-politiek moet 
snakken, maar wie het voorrecht of de 
plicht hebben die te verwoorden en in de 
praktijk te brengen. En dan past ons, naar 
de principes van de CHU, een ongelooflijke 
bescheidenheid.
Niet alleen mogen we ons niet uitnemender 
achten dan de ander, met Paulus mogen wij 
zeggen, dat Gods wegen zo wonderlijk zijn, 
dat God Zich kan openbaren ook door de 
politiek aan degenen, die niet van kindsaf 
zich tot Hem bekeerden. Daarom zal het 
CDA meer een partij van zoekenden dan 
van wetenden moeten zijn, meer van tolle
naren dan van farizeeên, meer van hen die

dienen dan van hen die heersen, meer van 
vertrouwen dan van vrees zijn, zei mr. Van 
Verschuer.
,,Als wij constateren, dat de huidige formu
les van de drie partijen gelden voor de kan
didaatstelling voor de Kamer - als ik er van 
uitga, dat aan de geloofsbrieven van de 
CHU en ARP zelf door ARP waarschijnlijk 
nog het minst getwijfeld wordt, dan kan ik 
tot geen andere conclusie komen dan dat 
het wantrouwen zich met name tot de KVP 
richt.
Hier ligt in wezen het geschil, waarover ik 
grote teleurstelling heb. Teleurstelling om
dat 8 jaren na de eerste besprekingen van 
dê'KVP op deze manier een nieuwe conces
sie wordt afgedwongen. Teleurstelling om
dat een soort automatisch ingebouwd 
Christendom te vinden in de ontwerpreso
lutie ,,Ieder lid wordt geacht het uitgangs
punt te aanvaarden” die twijfels moet weg
nemen.
Ik zeg dan iri aUe duidelijkheid: Bij zo 
weinig vertrouwen in elkaar, bij zoveel 
twijfels over de werking van ons uitgangs
punt ook voor degenen, die niet het voor
recht hadden met de Bijbel opgevoed te 
worden, hoeft het niet meer. In een zodanig 
CDA zal ik mij niet kunnen vinden en ik 
vind, dat de CHU, gelet op mijn historie, er 
ook beslist niet aan mee kan doen. Wat wil 
de CHU wel?
Op basis van een ondertekening van een 
politiek werkprogramma met daarin opge
nomen de grondslag van de partij, weet 
ieder waar hij zich aan te houden heeft” , 
aldus de Unievoorzitter.
Mr. Van Verschuer constateerde triest, dat 
met als inzet een christelijk uitgangspunt, 
een strijd van formules plaats vindt. „De 
geestelijke nood in ons land is groot, en er is 
behoefte aan werkelijk christendom. Een 
politiek met normen en principes en met 
visie en geloof” , aldus de Unievoorzitter 
tot de Unieraad.

H. L .,

Protest tegen eenzijdige berichtgeving in Trouw
De voorzitter van de CHU, mr. O. W. A. 
van Verschuer, heeft op de vergadering van 
de Unieraad - vorige week zaterdag te 
Utrecht gehouden - met de meeste klem 
geprotesteerd tegen de eenzijdige bericht
geving in het dagblad Trouw, wat betreft de 
problematiek rond het CDA. „Door middel 
van rubriek en ingezonden stukken intro
duceert Trouw opnieuw een zeer eenzijdig, 
elitair, pro-sectarisch, anti-revolutionair 
denken. De mannenbroeders wanen zich 
weer terug bij de Standaard” .
De Unievoorzitter zei het ernstig te vinden 
dat de hoofdredacteur van ,,de Nederlan
der” , dr. K. de Vries, en nog twee andere 
schrijvers uit KVP- en ARP-kring zijn ge
weerd uit de rubriek in Trouw, waarin uit
voerig over het CDA gediscussieerd werd

„Ik ben mij nu bewust geworden”, aldus 
mr. Van Verschuer, „dat machten en krach
ten bij Trouw bezig zijn te bewerkstelligen, 
dat dit blad zich eenzij dig richt op een ARP 
van nieuwe mannenbroeders of een PPR 
met de kinderen daarvan” . De Unievoor
zitter zei het te betreuren, dat voor velen 
uit „onze CDA-kring” Trouw moet worden 
afgeschreven.

UITDRAGEN
,,In deze tijd mis je nog meer dan anders 
een krant, die bereid en in staat is de CDA- 
gedachte uit te dragen, kritisch te volgen en 
te ondersteunen” , aldus mr. Van Ver
schuer.

H. L.
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PARTIJRAAD ARP KAN GEEN TWEE
DINGEN TEGELIJK DOEN"
„De partijraad van de ARP kan geen twee 

' dingen tegelijk doen,” zo heeft dr. R. J. H. 
Kruisinga, voorzitter van de Tweede- 
Kamerfractie van de CHU, gezegd op de 
vorige week zaterdag gehouden vergade
ring in de Unieraad.
„Men kan,” aldus dr. Kruisinga „niet tege
lijk”:
1. de zaak principieel stellen op het niveau 

van de Tweede Kamer ten aanzien van 
eigen vertegenwoordigers voor zijn 
partij, en

2. net doen of er niets aan de hand is op het 
niveau van gemeenteraden, provinciale 
staten en Europees parlement, waar ten 
principale precies hetzelfde aan de orde

NEET ONDERSCHATTEN

Dr. Kruisinga waarschuwde de Unieraads- 
leden er voor. de betekenis van de beslis
sing, welke de partijraad van de ARP op 
zaterdag 27 september gaat nemen, niet te 
onderschatten. „Als die partijraad besluit 
een beslissing tot scheuring te sanctioneren, 
zal dit waarschijnlijk bepalend zijn voor de 
politiek,” aldus de christelijk-historische 
fractievoorzitter.

„Wij als CHU zijn van oordeel, dat het 
CDA-congres, dat met overgrote meerder
heid een beslissing nam, recht heeft op het 
democratisch respect van de statutaire be
tekenis van die meerderheid en zijn beslis

singsbevoegdheid. Maar er is meer: De re
solutie betreft de eisen, waaraan volgens 
een aantal anti-revolutionairen, vertegen
woordigers van de christen-democraten 
moeten voldoen.

Wij hebben als CHU in onze 70-jarige tra
ditie die eisen nooit wUlen stellen en ook 
nooit menen te mogen stellen. Lobman 

• heeft daar vijftig jaar geleden al neen op 
gezegd. Hoedemaker heeft er zestig jaren 
geleden al tegen gewaarschuwd.

Ieder die iets van de CHU en tiaar gescnie- 
denis afweet, kon weten, dat zij neen zegt 
ook tegen een meetlat van christen-zijn, die 
de mensen „thuis” wordt gestuurd. Daar
aan kunnen noch mogen wij meedoen,” zei 
dr. Kruisinga.

DUIDELIJK
Met grote nadruk hield dr. Kruisinga de 
leden van de Unieraad voor, dat het in de 
veel besproken resolutie gaat om verte

genwoordigers van christen-democraten. 
„Nu een breekpunt en een scheuring drei
gen, moet één zaak voor een ieder duidelijk 
zijn:

- het gaat niet primair om de vertegen
woordigers op het Binnenhof te Den 
Haag,

- het gaat om de gemeenteraden in Vlissin- 
gen. Leiden, Apeldoorn, Enschede, Em- 
men en Sneek,

- het gaat om de provinciale staten, bij
voorbeeld in Arnhem, Zwolle, Leeuwar
den, Haarlem en Utrecht,

- het gaat om het Europese parlement in 
Straatsburg.”

Dr. Kruisinga vond, dat als de ARP- 
partijraad zijn eigen weg wil gaan, dit dan 
voor de ARP gevolgen moet hebben op al 
de genoemde niveaus. „Men kan geen twee 
dingen tegelijk.”

H. L.

Landbouw zal regering op haar daden beoordelen door: T. Tolman, lid Tweede Kamer voor CHU

Prinsjesdag is weer achter de rug. De Mil
joenennota is verschenen. De landbouw 
kan de balans opmaken. Met meer dan ge
wone belangstelling is dit jaar uitgezien 
welke maatregelen de regering in petto 
had. Immers nog maar kortgeleden bracht 
een delegatie een bezoek aan het Catshuis. 
De resultaten waren niet om naar huis te 
schrijven, maar de verzekering werd gege
ven, dat de regering op een breed terrein 
aandacht zou schenken aan de noden van 
de landbouw. Wat is hiervan terechtgeko
men? Op een aantal met name fiscale pun
ten is de regering tegemoetgekomen aan de 
wensen van de landbouw. Zouden wij ons 
wagen aan een voorzichtige kwantificering 
dan ligt dit tussen de 50 a 60 procent.
De reactie van het landbouwschap, dat de 
druk op de regering niet vergeefs is ge
weest, maar dat het regeringsbeleid nog 
onvoldoende is lijkt mij een juiste uit
spraak.

ACHTER BLIJVEN
Bezien wij de omvang van de begrotings- 
stijging dan blijkt, dat deze achterblijft bij 
de inflatie. Het is dus zeer de vraag in hoe
verre alle beleidsvoornemens gerealiseerd 
kunnen worden. Een aantal uitspraken uit 
de Troonrede of passages uit de begroting 
wekten bijzondere ongerustheid op. In de 
eerste plaats geldt dat de grondpolitiek en 
wel de mededeling, dat binnenkort een 
voorstel zal worden ingediend tot invoe
ring van de gebruikswaarde als grondslag 
voor de vergoeding bij onteigening.

Wij willen ons van een voorbarig oordeel 
onthouden maar als enkel de gebruiks
waarde in geding is en niet de verkeers- 
waarde dan voorspel ik hooggaande me
ningsverschillen.
Overigens wordt het wel hoog tijd, dat ten 
aanzien van de grondpolitiek er duidelijk
heid komt. Uitspraken als zou er nu einde
lijk een eind komen aan de grondspeculatie 
getuigen van ondeskundigheid en rieken 
naar volks verlakkerij. In de tweede plaats 
verdient een passage over de particulier- 
cultuurtechnische werken de aandacht.

ONBEGRIJPELIJK
Er wordt naar gestreefd om de voor 1 juni 
1975 ingediende aanvragen nog in 1975 
grotendeels in 1976 en ten dele in 1977 te 
kunnen honoreren. Deze passage is onbe
grijpelijk. Oppervlakkig gezien zou men 
moeten denken, dat alles in 1977 wordt 
afgerond. Deze genoemde werken kunnen 
echter een hoeksteen worden van een dy
namisch landbeleid, en het lag veeleer voor 
de hand, dat er over een krachtige voor
tzetting gesproken werd. Wij vinden, dat 
een heropening van aanvragen in dit jaar 
zeer noodzakelijk is.
In de derde plaats moet genoemd worden 
de meerjarenplanning in de Miljoenennota. 
Onder het hoofd structuurmaatregelen 
voor de landbouw staat voor 1976 f500 
miljoen genoteerd, vervolgens voor de 
komende jaren f 484 - f 502 - f 515 en voor 
1980 f 528 miljoen. Uitgaande van de ver
onderstelling, dat er in de komende jaren

Jubileumviering CH-vrouwen

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Centrale van CH- 
vrouwen, wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden.

Plaats en tijd: w oens^g  8 oktober 1975 van 10.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur in 
Restaurant de Oude Tram, Stationsplein, Amersfoort.
Programma:
10;15: Koffie
10.30; Opening en feestrede door de presidente, mevrouw H. Tegelaar- 

Boonacker.
10.45; Installatie Centrale Raad.
11.00; Koffie.
11.15; Leden van de Centrale Raad presenteren zich met een korte toespraak. 
12.30; Lunch.
13.30; Mevrouw A. A. ten Kate-Veen vertelt over de conferentie in Mexico.

Discussie over de conferentie.
14.30; Thee.
14.45; Discussie over alles wat ter tafel komt in het kader van het jaar van de 

vrouw.
15.30; Sluiting.
Kosten: Deze bedragen ƒ 5 ,-  per persoon bij de ingang van de zaal te voldoen. In . 
dit bedrag zijn de kosten van de consumpties en de lunch inbegrepen.
Aan hen die meer dan ƒ  15,- aan reiskosten (trein, 2e klas) moeten betalen, 
worden de kosten boven ƒ  15,- vergoed.
Aanmelding: Deelneemsters moeten zich tijdig opgeven bij mevrouw J. M. M. 
van der Mei-Züverentant, Meentweg 96, de Meern, telefoon 03406-2130 in 
verband met reservering voor de lunch.
Deze uitnodiging wordt gericht aan alle leden van de Centrale.
Het bestuur zal het zeer op prijs stellen warmeer in het bijzonder zij, die in de 
achter ons liggende 40 jaar, hetzij als bestuurslid, hetzij in een andere functie 
aktief bij het werk van de Centrale betrokken waren, deze feestelijke dag mee 
willen vieren.
We hopen op een grote opkomst.

zich enige kostenstijging zal voordoen en 
enige inflatie, hetgeen niet te bout gespro
ken zal zijn, betekenen deze cijfers een 
forse achteruitgang.

TE BETREUREN
Tenslotte in de vierde plaats, is er onge
rustheid over de inkomensontwikkeling in 
land- en tuinbouw. Het is zeer te betreuren, 
dat naast het vermoedelijk inkomensver- 
loop van 1974-1975 de prognoses voor 
1975-1976 niet tegelijk met de begrotings
stukken zijn verschenen. Wij meenden, dat 
dit wel zou gebeuren. Wij mogen aanne
men, dat het Landbouw - Economisch Insti
tuut, een voortreffelijk instituut, hiervan 
gedegen werk zal maken.

Zonder vooruit te lopen op deze cijfers kan 
nu wel al gesteld worden, dat met name de 
veehouderij heel slechte bedrijfsuitkom- 
sten heeft.
Mogelijk dat de minister bij het verschijnen 
van de cijfers direct voorstellen doet over 
de aard van de noodzakelijke inkomens
toeslagen, indachtig de woorden uit de 
troonrede om de inkomensverschillen te 
verkleinen. Nu er weinig te verdelen valt is 
het des te meer noodzakelijk dit rechtvaar
dig te doen. Welnu, vanuit de landbouw 
zullen wij de regering beoordelen niet op 
haar voornemens, maar op haar daden.

T. Tolman.

Fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga:

Kabinet-Den Uyl: 
geen daden, maar woorden
„Het is een droevige zaak, dat het 
kabinet-Den Uyl ons opzadelt met een be
leid dat onafwendbaar leidt tot meer geld
ontwaarding, meer werkloosheid, meer 
faillissementen van kleine ondernemers, 
meer bedrijven die in Nederland kapot 
gaan, meer bedrijven die weggaan uit Ne
derland”. Het onverantwoorde beleid ver
nietigt op termijn ook de coUectieve voor
zieningen”. Dit heeft dr. R. J. H. Kruisinga, 
de voorzitter van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie, gezegd tijdens zijn 
bespreking van troonrede en miljoenen
nota op de vergadering van de Unieraad, 
zaterdag jongstleden te Utrecht.
Dr. Kruisinga verwees de Unieraadsleden 
naar zijn commentaar, geplaatst in het 
leden-contactblad „d e  Nederlander” van 
vrijdag 19 september jongstleden, en kon 
nu aanhaken bij uitspraken van de PvdA- 
hoogleraren Van den Doel en Stevers. „De 
twee hoogleraren concludeerden; het is een 
beleid van geen daden maar woorden” , zei 
dr. Kruisinga met instemming.

TIEN PUNTEN
' De CHU-fractievoorzitter zei, dat het 
„geen daden, maar woorden” in het bij
zonder geldt;

1. de geldontwaarding,
2. de werkloosheid,
3. de faillissementen,
4. de bedrijfssluitingen,
5. het inkomensbeleid,
6. de aantasting van de vrijheid van rich

ting en de vrijheid van inrichting van 
onderwijs,

7. de milieu wetgeving,
8. de opvang van de stroom Surinaamse 

rijksgenoten,
9. de kleine spaarder,

10. de doelmatigheid van de sociale ze
kerheid.

Over ruim een week houdt de Tweede Ka
mer het jaarlijkse algemene politieke de
bat. Dr. Kruisinga kondigde aan, dat hij bij 
die algemene politieke beschouwingen met 
name zal terugkomen op het onvoldoende 
sociale beleid dat het kabinet voert jegens 
de werkelijk-zwaksten in de samenleving.

VOORSPELD
„De CHU heeft één en andermaal voor
speld hoe het de middenstand, de land
bouw en de tuinbouw zou vergaan bij een 
beleid, zoals door dit kabinet-Den Uyl ge
ïntroduceerd” , aldus dr. Kruisinga. 
„Daarom is in den beginne gelachen. Het 
was allemaal niet zo erg. Het was niet erger 
dan voorgaande jaren. Het zou meeval
len” .
Inmiddels is gebleken zo zei de CHU- 
fractievoorzitter, dat het niét meevalt, om
dat de inkomensontwikkeling bij midden
stand en land- en tuinbouw ongekend 
slecht is.
„Nu verwijt men de CHU dat ze daar zo 
vaak op terugkomt. Dat verwijt accepteren 
wij niet. Want daar zijn de wérkelijk sociaal 
zwakken. Daar ook ligt Lazarus voor de 
deur. Daar ook zijn de minimum inkomens. 
Daar ook zijn de gezinsinkomens, dat wil 
zeggen, de inkomens van hele gezinnen, 
die allen werken en zeer, zeer lange 
arbeidstijden maken en die zonder sociale 
zekerheid zitten, en zonder de bescher
ming van sociale zaken en vakbewegingen. 
Daarom is het de taak van een christelijke 
partij, die de CHU wil zijn, als aktiegroep 
op te treden” .

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

CDA-vrouwenberaad wil 
doorgaan
door: Hafy Tegelaar-Boonacker, president Centrale van CH-vrouwen

CDA______EN VERDER

Uit de discussie die momenteel in het CDA 
wordt gevoerd blijkt dat er verschillende 
opvattingen zijn over de relatie tussep be
ginsel en program. Dat is niet zo verwon
derlijk als we de achtergronden van de 
partners kennen.
Moet daarom het CDA dan maar niet door
gaan?
„Wel doorgaan”, zegt het CDA- 
vrouwenberaad. We hebben met elkaar de 
Christelijke grondslag aanvaard, en willen 
met elkaar verder gaan.
Er zullen nog wel meer verschillen blijken 
wanneer we het politieke program maken. 
Ook daar moeten we doorheen, tot er een 
voldoende eensgezinde opvatting zal zijn. 
Bovendien moeten we op elkaar inspelen, 
terwijl er nog maar weinig tijd is.
Dat vraagt offers bij elk der partners, maar 
die bereidheid moet er zijn. Het kostte de 
KVP reeds zijn voorzitter, die meer open
heid wenste; bij de CHU kan de oppositie
rol niet geheel worden uit gespeeld; van de 
ARP mag verwacht worden dat men nu 
intem tot klaarheid komt over de gerezen 
moeilijkheden.
Na uigebreide discussie over deze zalmen, 
werd door het CDA-vrouwenberaad de 
volgende resolutie met algemene stemmen 
aanvaard.

RESOLUTIE
„Het CDA-vrouwenberaad, unaniem over
tuigd van de noodzaak van christen
democratische samenwerking, vraagt h é t', 
CDA-bestuur en de afzonderlijkè partij
besturen om de voortgang van het CDA te 
bevorderen.
Na de uitvoerige grcndslagdiscussie, vast
gelegd in de statuten van het CDA en de 
resolutie van het CDA-congres dringt de 
tijd om het politieke gezicht van het CDA 
nader te bepalen.

Emancipatie-
bijeenkomsten
Het schema van de emancipatiebij- 
eenkomsten, regionale studiedagen 
van het CDA-vrouwenberaad, is als 
volgt:
donderdag 16 oktober: te Goes 
(middag),
donderdag 16 oktober: te Drachten 
(dag voor de drie noordelijke pro
vincies),
dinsdag 28 oktober: te Zwolle 
(avond),
dinsdag 25 november: te Arnhem 
(dag in het provinciehuis).
Voor de provincies Noord-Brabant 
en Noord- en Zuid-Holland Worden 
nog aktiviteiten voorbereid.

Het CDA-vrouwenberaad hoopt dat net 
gezamenlijk opstellen van een evangelisch 
géinspireerd politiek program enerzijds, en 
het optreden van de christen-democra- 
tische kamerfracties in de parlementaire 
periode 1975-1976 anderzijds, voldoende 
eenheid van beleid zal opleveren om bij de 
komende Tweede-Kamerverkiezingen met 
één CDA-lijst voor de kiezers te verschij
nen!
Het CDA-vrouwenberaad vertrouwt er op, 
dat bij de politieke discussie ook de conse
quenties van de grondslag zullen worden 
besproken en dat voldoende eenheid van 
visie hierop wordt bereikt.”
In een toelichting op deze resolutie stelt het 
CDA-vrouwènberaad dat de plaatselijke 
en regionale samenwerking érnstig in ge
vaar kan komen, wanneer landelijk geen 
overeenstemming tot stand komt.
Het CDA-vrouwenberaad, dat gevormd 
wordt door bestuursleden van het AR- 
vrouwencomité, de Centrale van CH- 
vrouwen, de commissie „Vrouw en partij” 
van de KVP en één van de vrouwelijke 
rechtstreekse CDA-leden, werkt reeds 
twee jaar aan vele gemeenschappelijke pro
jecten.
Op de elfde bijeenkomst van 15 september 
j.L, werd tevens aandacht geschonken aan 
de regionale studiedagen die het CDA- 
vrouwenberaad in het najaar zal houden, in 
het kader van de emancipatiebijeen- 
komsten.
Centraal op al deze vergaderingen staat de 
CDA-emancipatiebrochure „Samen op 
weg naar een verantwoordelijke maat
schappij” .
Ook voor de politieke scholingscursussen, 
die dit jaar wéér door negen vrouwen
organisaties op vele plaatsen worden be
legd, zal in CDA-verband worden opgetre
den. De wetenschappelijke bureaus zullen 
hierbij hun steun verlenen.
Uit al deze aktiviteiten blijkt dat de CDA- 
vrouwen vol vertrouwen verder willen 
gaan.
De nodige ruimte voor die voortgang moet 
er dan wel zijn.

Haty Tegelaar-Boonacker

HAAGSE CDA-RAADSl£DEN WILIEN OPLOSSING PROBLEMEN

De CDA-fractie in de gemeenteraad van 
Den Haag heeft het landelijk bestuur van 
het CDA en de dagelijkse besturen van 
KVP, ARP en CHU dringend gevraagd de 
binnen het CDA gerezen problemen spoe
dig tot een oplossing te brengen.
De tekst van de door de Haagse CDA- 
fractie verzonden brief luidde als volgt:

DRINGEND BEROEP
,,De CDA-fractie in de gemeenteraad van 
Den Haag maakt zich ernstig zorgen over 
de toekomst van het CDA als gevolg van de 
gebeurtenissen voor, tijdens en na het 
CDA-congres.
Ernstige zorgen heeft onze fractie ook over 
haar eigen positie, evenals over die van 
vele onder CDA-vlag opererende bestuur
ders in andere gemeenten en provincies, 
indien u er niet op korte termijn in zou 
slagen uit de moeilijkheden te komen.
De CDA-partners in Den Haag gingen in

1974 ' de gemeenteraadsverkiezingen in 
met één lijst en één program. De éne fractie 
was drie jaar eerder een feit, toen de 
protestants-christelijke fractie en de KVP- 
fractie besloten tot innige samenwerking. 
In ons program staat dat het evangelie 
richtsnoer is voor ons politiek handelen. 
Nimmer is gebleken dat godsdienst of par- 
tijafkomst een rol speelde bij verschil van 
zakelijk inzicht.
Onze fractie doet op u een dringend beroep 
de gerezen problemen spoedig tot oplos
sing te brengen en vraagt bij al uw overwe
gingen en te nemen beslissingen vooral ook 
ernstig rekening te houden met de positie 
van CDA-bestuurders in gemeenten en 
provincies.”
Aldus de brief van de CDA-fractie in de 
Haagse gemeenteraad, ondertekend door 
fractievoorzitter Wim du Chatinier (tevens 
Tweede-Kamerlid voor de KVP).

H. L.

Ik ben bepaald erg verheugd dat de heren 
Kruisinga en Van Verschuer hun eindje zo 
stevig vasthouden.
Wie artikel 2 en 3 heeft aanvaard, heeft 
gekozen. Waarom zouden we nóg eens 
moeten kiezen: wij zijn toch geen onvol- 
wassenen? En die fictieve boeddhist kun
nen we toch werkelijk wel buiten beschou
wing laten.
Laat de heer Aantjes nu opnoemen wie er 
aanvechting zou hebben om lid van een 
christelijke beginsel-organisatie te worden, 
als hij niets voor het christendom (het chris
telijk geloof, het Evangelie, het Woord 
Gods) voelt.
Hebben we zo weinig vertrouwen in het 
christen-zijn (of christelijk zijn) van een 
ander, dat wij de meetlat moeten aanleggen 
en nóg meer garanties gaan vragen? Maar 
hier duikt wél een behoorlijk probleempje 
op, want de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan is óók schriftuurlijk en Jac. 
2:24 staat óók in het Woord Gods (gerecht
vaardigd uit de werken).

Heel moedig van de heer Lanser om dezer 
dagen te zeggen: christelijk handelen is niet 
alleen voorbehouden aan mensen die zich 
christelijk noemen. Hij staat daarmee ste
vig op bijbelse bodem, dat is met ontelbaar 
veel voorbeelden duidelijk te maken. 
Wanneer de CH-Unie op eigen winst uit
geweest zou zijn, dan had Zij het CDA nu, 
dus vóór de verkiezingen, moeten tegen
houden. Daarvoor zou alle reden geweest 
zijn, na het opboksen tegen een inflatiepoli- 
tiek van een linkse regering, waarmee ove
rigens de heer Aanijes blijkbaar graag wil 
samenwerken (hoe inkonsekwentl).
En de CHU heeft er heus wel de hardwer
kende bekwame vertegenwoordigers 
(sters) voor, ook onder de jongeren.
Want dat wordt mijns inziens zeer binnen
kort het meest klemmende probleem: hoe 
lopen in deze ontkerstende, nihilistische 
wereld jongeren warm voor een waarlijk 
christelijkbeginsel en dus voor een waarlijk 
christelijke politiek.
Leeuwaren Ds. L. J. van der Kam

DE SCHEIDSLUN VAN DE CHU
Het eerste CDA-congres ligt al weer enige 
tijd achter ons. De discussie over de grond
slag die daar gehouden is - als een extra 
agendapunt ingevoerd - wordt nog steeds 
voorgezet. De discussie van nu, moet ik 
zeggen, doet iets aangenamer aan dan op 
het congres het geval was. Toen werd er 
niet altijd met even „reine lippen”, om een 
bijbelse uitdrukking te gebruiken, gespro
ken.
Het kan niet anders dan als waardevol ge
zien worden dat in politieke beginselpar- 
tijen, d.w.z. partijen die een „moederge- 
dachte” hebben, over principiële zaken ge
sproken en geschreven wordt, over zaken 
die de grondgedachten van een partij be
treffen. Het is positief, indien dit in be
schouwelijke zin gebeurt; het is echter ne
gatief, indien dergelijke verhandelingen in 
de sfeer van „welles, nietes” getrokken 
worden. Dat laatste nu heeft zich - helaas - 
de drieëntwintigsté augustus afgespeeld.

Het congres begon goed, waartoe ik ook de 
rede van Kai-Uwe von Hassel wü rekenen. 
Daarna ging het snél bergafwaarts. Na de 
redevoeringen van de fractieleiders An- 
driessen, Aantjes en Kruisinga en de vast
stelling van het Huishoudelijk Reglement 
kregen we aanschouwelijk onderricht in 
enige „Nederlandse particularismen” 
(Neue Zürcher Zeitung, 25 augustus 1975), 
allerminst onderhoudend en van een 
slechte kwaliteit. „Groepsdogmatisme en 
gebrek aan compromisbereidheid” (we
derom de Neue Zürcher Zeitung) voerden 
de boventoon. Aantjes en iemand als Fred 
Borgman, de ARJOS-voorzitter, hebben 
geen enkele uitgestoken hand aangeno
men. Zelfs hebben zij, en met hen een deel 
van de ARP (en van de KVP!) het 
voorstel-Beemink niet willen aanvaarden. 
Vele CH-ers zijn daarover terecht veront
waardigd.

VOORHOEDE-OPVATTING ALS 
BREEKUZER
De indruk is gewekt dat de CDA- 
manifestatie met opzet is getorpedeerd om 
samenwerking met links veilig te stellen. 
Men ziet aankomen dat het CDA zich te 
gematigd en te weinig links zal opstellen. 
Aanijes c.s. moeten daar niet veel van heb
ben, zij voelen zich „progressieve geroe
penen” . Deze ,,evangelische cohorte” 
vindt bij voorbeeld het PPAC-advies veel te 
behoudend (toen de bespreking daarvan 
begon, gaf Aantjes ergens anders een pers
conferentie....). In dit verband wijs ik op 
een uitspraak van De Zeeuw, de ex- 
voorzitter van de KVP, eind augustus ge
daan: „Het CDA glijdt steeds meer af naar 
rechts, als je ziet dat ARP-fractieleider 
Aantjes het ook al verliest op het congres 
van het CDA vorig weekeinde” .
Al met al is het een complexe situatie: van 
de drie christen-democratische partijen be
vindt zich de CHU buiten de regering, ter
wijl de beide regeringspartijen in deze 
kwestie tegenover elkaar staan. De situatie 
is ook verwarrend, aangezien dé ARP zelf 
verdeeld is en merwaardigerwijs zowel 
„links- als rechts-verontrusten” het stand
punt van Aantjes steunen. Tegelijkertijd 
wordt de CHU voorgesteld als zijnde niet- 
principieel en voorstandster van een ze
kere normloosheid waar het het beginsel 
betreft. Ik draag de Evangelische Omroep 
een goed hart toe, maar ik acht het niet juist 
dat deze omroep in een tv-uitzending al
leen het ARP-Tweede Kamerlid Hans de 
Boer liet optreden om een zg. „orthodox” 
standpunt a la Aantjes te vertolken. Vooraf

zei de presentator dat de CHU velen te
leurgesteld had. In het „Hervormd Week
blad” schrijft ds. C. Bezemer dat hij ervoor 
gepleit heeft niet „het evangelie” , maar 
„Gods Woord” als grondslag te nemen. Hij 
merkt op: „Men heeft gekozen voor het 
evangelie” .
Wat echter niet vermeld wordt is het feit 
dat in februari jl. de bijzonder algemene 
vergadering van de CHU een desbetref
fende vmotie-Beemink aanvaard heeft, 
waarin staat dat onder het Evangelie de 
gehele bijbel moet worden begrepen. Ik 
neem aan dat zij voortkomt uit onwetend
heid, maar deze omissie geeft wel een ver
keerde indruk. Hieraan kan toegevoegd 
worden dat m.n. de CHU in de loop van de 
tijd het CDA een deugdelijker onderbouw 
heeft willen geven. Zij is daar in geslaagd. 
Wat de CHU niet wil, is het toetsen van tiet 
evangelisch gehalte van haar vertegen- 
woordigers(sters). De Christelijk-Histo- 
rische Unie heeft als beginsel dat niet de 
mens de maat van alle dingen is. Zij heeft 
beseft dat dit iets anders is dan de maat van 
de mensen te nemen. In de woorden van 
een vroegere christelijk-historische sena
tor: „Zij laat elk harer leden in zijn of haar 
persoonlijke verantwoordelijkheid tegen
over God vrij en meent dat juist daardoor 
die persoonlijke verantwoordelijkheid zo
veel mogelijk intact gelaten wordt” .

WEER OPGEROEPEN
In „Trouw” van 6 september jl. schrijft 
prof. G. Th. Rothuizen dat Aantjes de histo
rie mee heeft (hij voegt eraan toe: de 
Christelijk-Historische Unie niet!). Dat 
klopt in die zin dat een oude tegenstelling 
weer opgeroepen is, Aan^es heeft de AR- 
historie mee. Evenals Abraham Kuyper 
toen wil hij de basis van de partij beperken. 
De antithese, en niet de saarnhorigheid, 
staat voorop. De Savornin Lohman daaren
tegen stelde zich op het standpunt dat bij 
het trekken van de „scheidslijn” erop toe
gezien dient te worden of die lijn al dan niet 
te eng wordt getrokken. De Unie staat dus 
volop in haar traditie!
Bovendien, wat is de huidige praktijk? 
Waar blijft de steun van de ARP voor tiet 
CH-kamerlid Van Leijenhorst die strijdt 
tegen de“bedenkelijke tendensen in het on
derwijs en in het cultuurbeleid? Er zijn nog 
meer voorbeelden te noemen, ik wil er al
leen maar mee zeggen dat men de kwestie 
niet moet zien als meer of minder christe
lijk. Fundamenteel is dat de christen
democratische partijen zich door beginse
len laten leiden en niet toegeven aan nieuw 
humaniteitsdenken. En ik moet zeggen dat 
enige fraseologie van dit puur horizontalis
tisch denken in Aantjes’ congresrede niet 
ontbrak. Het is zijn goed recht dit als 
specifiek-christelijk te zien. Ik ben met drs. 
H. van Praag van mening dat zaken als 
opvoeding, onderwijs, abortus-wetgeving, 
cultuurpolitiek en (hier sprak Aantjes wel 
even over) de houding tegenover Israël van 
meer fundamentele aard zijn. Ik vind het 
gemakkelijker om je af te zetten tegen re
clame dan je op even scherpe wijze te keren 
tegen pornografie. H. A. Lunshof schrijft in 
zijn boek „Aan de vooravond van een be
slissing” met een voorwoord van een be
kende anti-fevolutionair) : De overheid is 
ingesteld ter remming van de zonde, tot 
verdediging van ons land naar binnen en 
naar buiten, ter eerbiediging van het men
selijk leven, en ter handhaving van de 
waarde van het geld” . De rest is eigenlijk 
vanzelfsprekend.

G. K. Timmerman.
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NOG VELE
FUNDAMENULE VERSCHILi£N
Naar aanleiding van de discussie over het 
CDA wil ik zeggen dat ik het roerend eens 
ben met de ingezonden mededeling van de 
heer Jansen uit Ommen, geplaatst in „de 
Nederlander” van veertien dagen geleden. 
De CHU zou er dan ook goed aan doen 
meer samen te werken met de ARP dan met 
de KVP. Er zijn nog vele fundamentele ver
schillen met de KVP. Met deze laatstge
noemde partij te fuseren lijkt mij dan ook 
zeer ongewenst.

Een christen stemt op een christelijke partij 
en wij hebben geen behoefte aan niet- 
christenen in onze partij, de Christelijk- 
Historische Unie.

ONBEGRIJPEUJK

Rotterdam J. Kloosterman.

P.S. Natuurlijk moet er wel uitwisseling 
van gedachten zijn met de KVP.

In het christelijk-historisch weekblad „de 
Nederlander” van 12 september jongstle
den las ik het ingezonden stuk met als op
schrift „De grondslag van het CDA”, dat 
ondertekend werd door de heer J. H. Jan
sen uit Ommen. Ik ben het voor honderd 
procent eens met de inhoud van dat inge
zonden stuk. Ook voor mij is een open 
CDA onbegrijpelijk en derhalve onaan
vaardbaar.
Als binnen de CHU hierover niet op korte 
termijn een uitspraak komt en een open 
CDA onaanvaardbaar wordt genoemd, kan 
men mij wel afschrijven als lid.

Stadskanaal, J. Maarsingh.

EUCD-bestuur: kritiek op Spanje en Chili
Het bestuur van de Europese Unie van 
Christen-Democraten heeft zich zaterdag 
j.1. aan het eind van een bijeenkomst van 
twee dagen in het Zwitserse Zürich in een 
reeks resoluties tegen de „recente beper
king van dé burgerrechten” in Spanje en 
tegen de schending van de fundamentele 
rechten van de mens in Chili uitgesproken. 
Voorts verzocht het bestuur de Spaanse re
gering met Idem de doodvonnissen die de 
afgelopen drie weken zijn uitgesproken, 
niet ten uitvóer te leggen.
Het bestuur dat vergaderde onder leiding 
van Kai-Uwe von Hassel, de ondervoorzit
ter van de Westduitse Bondsdag, riep de 
Europese gemeenschap en de Europese re
geringen op wezenlijke financiële econo
mische en technische steun aan Portugal te 
geven. Met voldoening nam het bestuur 
kennis van de jongste ontwikkeling in dat 
land, die de hoop op een pluralistische, 
vrijheidslievende démocratie vèrstefkt.
In een resolutie over Cyprus gaf het 
EUCD-bestuur als zijn mening dat recht
streekse onderhandelingen tussen verte
genwoordigers van de Griekse en de 
Turkse bevolkingsgroep het beste middel 
vormen om tot een rechtvaardige en duur
zame regeling te komen. Bij de Europese

gemeenschap en de Europese regeringen 
werd er op aangedrongen de nodige midde
len beschikbaar te stellen, opdat de Cyprio
ten weer een menswaardig bestaan kunnen 
leiden.

UITGESTELD
Op de conferentie werd het ontwerp voor 
een „Europees handvest van de Europese 
christen-democraten” besproken. Hoewel 
er in ruime mate overeenstemrning bleek te 
bestaan over de kernpunten van dit mani
fest, bleek het noodzakelijk om over enkele 
vragen nog verder te praten. Op een pers
conferentie werd medegedeeld dat om 
deze reden de definitieve aanvaarding van 
dit stuk enkele maanden is uitgesteld.
Wat Spanje betreft werd in een resolutie 
krachtig geprotesteerd tegen „de nieuwe 
beperking van de burgerrechten en de 
schendingen van de rechten van de mens, in 
de vorm van de nieuwe wet die onlangs is 
uitgevaardigd onder het voorwendsel van 
de strijd tegen het terrorisme” . Hieraan 
werd toegevoegd, dat de Europese 
christen-democraten elk geweld, zowel van 
rechts als van links, veroordelen.

H. L.

publikaties CDA-instituten

SAMEN OP WEG 
NAAR EEN
VERANTWOORDELIJKE
MAATSCHAPPIJ

Een bijdrage vanuit het C.D.A. tot de discus
sie over emancipatie.

Deze brochure, geschreven op verzoek van 
het C.D.A.-Vrouwenberaad spitst zich toe on 
de volgende probleemgebieden:

- Vrouw en ontwikkelingswerk
- Gezin en samenleving
- Werkgelegenheid
- Onderwijs, vorming en opvoeding

Aan de samenstelling ervan is meegewerkt door o.a. mevr. 
dr. M. A. M. Klompé, G. van Dongen en dr. C. Blankestijn.

Prijs ƒ 4,50 per ex. inclusief verzendkosten.

Bestellingen:
postgiro 60 45 00, ten name van Loh- 
manstichting, Den Haag, met vermel
ding titel en aantal.

Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
tel. 070-246791.

publikaties CDA-instituten

Zo denk ik 
er over

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

Onbegrijpelijk
Enige tijd geleden stond in ,,de Telegraaf” 
een bericht dat de KVP, de ARP en de 
CHU, samen een protest hadden gezonden 
aan premier Forster van de Zuidafrikaanse 
Unie inzake het aan banden leggen van het 
zogenaamde Christelijk Instituut van de 
heer Beijers Naudé .
Aangenomen dat dit bericht juist is, is het 
voor mij (en degenen die de moeite nemen 
met Zuid-Afrika mee te leven) totaal onbe- ■ 
grijpelijk dat u aan dat „protest” hebt wil
len meedoen.
Voor wat zich hier in ons eigen land af
speelt in de politiek, moeten we ons de 
ogen uit het hoofd schamen. We leven hier 
onder een dictatuur van ministers, enz. o.a. 
van een minister Pronk, die nota bene 
rechtstreeks met grote bedragen de com
munistische opstandige bewegingen in Af
rika steunt.
Premier Vorster tracht met veel tact de vele 
rassentegenstellingen te verzachten en te 
overbruggen, zowel in zijn eigen land als in 
andere Afrikaanse landen (o.a. de Ivoor
kust).
Ik begrijp niet dat de CHU de tegenstanders 
van dit beleid steunt. Meneer Beijers 
Naudé is een wroeter, die via de synode 
van een kleine Engelse kerkengroep in we
zen de jongeren in Zuid-Afrika heeft opge
roepen tot dienstweigering, met name als 
het ging ter bestrijding van de Frelimo die 
tracht Zuid-West-Afrika binnen te dringen 
en al het werk wat de Zuidafrikaaiise rege
ring voor de vele rassen heeft verricht en 
nog verricht teniet te doen en bijv. Simons- 
haven in handen te spelen van de Sowjet- 
Unie.
Nergens ter wereld wordt meer gedaan 
voor de ontwikkeling naar eigen aard van 
de verschillende volkeren en rassen dan in 
de Zuidafrikaanse Unie. En de immense 
vraagstukken waarvoor premier Vorster 
zich ziet geplaatst, moesten ons bewegen 
hem en zijn regering alle mogelijke steun te 
bieden. Maar neen - we laten ons broeder
volk in de steek en boycotten het, dank zij 
de dagelijkse linkse indoctrinatie van tv, 
radio, kansels en katheders.
We doen er beter aan in eigen land behoor
lijk orde op zaken te stellen!
In het septembernr. van ,,Het Beste” staat 
het verhaal van de zeeman uit Litouen die 
in wanhoop de sprong naar de vrijheid 
waagde van een Russisch schip naar een 
vaartuig van de Amerikaanse kustwacht.

De Amerikanen lieten toe dat de Russen 
hem op het Amerikaanse schip afranselden 
en hem weer terugsleepten naar hun eigen- 
schip! Iedereen leze dat verhaal van ver
schrikking dat zich daarna in Siberië heeft 
afgespeeld („als door een wonder” is hij na 
vijf jaar vrijgekomen, daar bewezen kon 
worden dat hij de Amerikaanse nationali
teit bezat). Hebt u toen geprotesteerd?
Er zouden nog veel meer feiten te noemen 
zijn, maar dan wordt dit schrijven te lang. 
Ik hoop dat de CHU en alle Nederlanders 
eens studie gaan maken van de Zuidafri
kaanse Unie en hun de ogen zullen worden 
geopend.
Hengelo (Gld.) H. Kruk

Wanneer realiteit?

De gemeente Zwolle heeft woensdag 3 sep
tember 1975 haar mondeling aangegaan 
contract , met het projectbureau Zwolle- 
Zuid, door ondertekening van een akte, 
hard gemaakt.
De ontwikkeling van Zwolle-Zuid is echter 
niet eerder hard dan nadat ongeveer 100 
bezwaarschriften door de kroon zijn be
handeld.
De realiteit van het plan is vastgesteld op 
mogelijke financiële steun van de minister 
van Volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning. Deze heeft toezegging gedaan van 76 
miljoen gulden (zelfs op 2 september j.1. in 
de Tweede Kamer).
Vraag: Is dit een realiteit, want hoe kan dit 
worden verantwoord zolang nog geen 
harde uitspraken zijn gedaan door:
1. TWEEDE KAMER t.a.v. het ruimtelijke 

ordeningsbeleid (oriënterings- en ver- 
stedelijkingsnota’s).

2. PROVINCIALE STATEN VAN OVER
IJSSEL t.a.v. de nota kleine kernen 
(sub-urbanisatiebeleid) en vaststelling 
streekplan IJsselvallei.

3. BEVOLKING (binnen het streekplan- 
gebied). 100 inspraakgroepen met on
geveer 2000 personen houden zich be
zig met - en kunnen zich uitspreken om
trent gewenste groei en sparen van het 
landschap voordat Gedeputeerde Sta
ten het streekplan maken.

4. BEVOLKING (binnen Zwolle-Zuid) - 
5000 inwoners - die zich op de kroon 
beroepen.

Schelle-Zwolle S. van der Belt
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Ministers Van Kem enade en Van der Stoel antwoordden senator Van Hulst:

Nederiandse regering bezorgd over huidige positie van Israël in de Unesco
„De Nederlandse regering heeft herhaalde
lijk uiting gegeven aan haar zórg over de 
huidige positie van Israël in de Unesco, de ’ 
VN-organisatie voor opvoeding, weten
schap en cultuur. Ook de Nederlandse na
tionale Unesco-commissie heeft deze zor
gen. De Nederlandse regering zal zich blij
ven verzetten tegen activiteiten, die er op 
gericht zijn Om aan lid-staten van de Ver
enigde Naties en haar gespecialiseerde or
ganisaties rechten te ontzeggen die aan het 
lidmaatschap daarvan verbonden zijn” .
Dit hebben de ministers Van der Stoel van 
buitenlandse zaken en Van Kemenade van 
onderwijs geantwoord op schriftelijke vra
gen van de christelijk-historische fractie
voorzitter in de Eerste Kamer, prof. dr. J. 
W. van Hulst.
De vragen en antwoorden waren als volgt: 
Vraag 1: Is het waar, dat de Unesco in sep
tember 1972 in Rabat (Marokko) een bij
eenkomst van deskundigen heeft belegd, 
die tot taak had een internationale regeling 
te ontwerpen met betrekking tot de onder
linge erkenning van diploma’s, zowel op 
het gebied van academische studies als van 
middelbaar onderwijs, die gelden zou voor 
de landen rond de Middellandse Zee, en dat 
Israël voor deze samenkomst geen uitnodi
ging heeft ontvangen?
Antwoord 1: De directeur-generaal van de 
Unesco heeft in september 1972 in Rabat 
een comité van deskundigen bijeen geroe
pen ter voorbereiding van een internatio
nale regeling m.b.t. de erkenning van stu
dies en diploma’s van het hoger onderwijs 
in de landen van het westelijk Middellandse 
Zeegebied. Deze bijeenkomst van deskun
digen was door de directeur-generaal ge
convoceerd volgens artikel 59 van het 
Reglement m.b.t. de indeling in categorieën 
van bijeenkomsten van de Unesco; de 
deelnemers werden op persoonlijke titel en 
niet als regeringsdeskundigen uitgenodigd. 
Uit het verslag van de bijeenkomst blijkt 
dat hieraan is deelgenomen door deskundi
gen uit Algerije, Egypte, Frankrijk, Italië, 
Joegoslavië, Marokko, Spanje en Tunesië. 
Vraag 2: Is het waar, dat uitnodigingen ver
zonden hadden dienen te worden aan die 
staten, die deel uitmaken van de Europese 
Conventies van 1953, 1956 én 1959 met 
betrekking tot de gelijkstelling van univer
sitaire diploma’s en tot erkenning van aca
demische kwalificaties, en dat Israël even
eens tot die staten behoort?
Antwoord 2: In het licht van het antwoord 
op vraag 1 wordt deze vraag ontkennend 
beantwoord.
Vraag 3: Is het waar, dat de Unesco, op

grond van de informatie van de conferentie 
in Rabat een eigen rapport over deze mate
rie heeft samengesteld en dat dit rapport is 
toegezonden aan Albanië, Algerije, Cy
prus, Egypte, Spanje, Frankrijk, Grieken
land, Italië, Libanon, Libië, Malta, Marok
ko, Monaco, Syrië, Tunesië, Turkije en 
Joegoslavië, maar niet aan Israël? 
Antwoord 3: De directeur-generaal van de 
Unesco heeft het verslag van de bijeen
komst van deskundigen in Rabat in april 
1973 toegezonden aan de door vragenstel
ler bedoelde landen.

ZELF GESCHONDEN?
Vraag 4: Indien de derde vraag bevestigend 
wordt beantwoord, erkennen de ministers 
dan, dat het Unesco-secratariaat zelf de 
grondslag heeft geschonden van haar eigen 
werkzaamheden, aangezien Israël sedert 7 
oktober 1971 deel uitmaakt van de ge
noemde Europese Conventies?
Antwoord 4: De bijeenkomst van Rabat 
bleek van mening dat de voor te bereiden 
overeenkomst niet beperkt moest blijven 
tot de westelijke Middellandse Zeelanden, 
maar zou dienen te gelden voor de Euro
pese en Arabische landen rond de Middel
landse zee. Als criterium werd de volgende 
formule gebruikt: Middellandse Zeelan
den, die lid waren of uitgenodigd waren om 
lid te worden hetzij van de Europese Con
venties van 1953,1956 en 1959, hetzij van 
het Arabisch Cultureel Verdrag van 1947 
of het Pact van Arabische Culturele Een
heid van 1964.
Aangezien Israël was toegetreden tot de 
Emopese Conventie van 1953, zij het niet 
tot die van 1956 en 1959, zou er naar het 
oordeel van ondergetekenden wel aanlei
ding geweest zijn om het verslag van de 
bijeenkomst in Rabat ook aan Israël toe te 
zenden. Hierbij zij aangetekend dat ten 
tijde van de toezending van het rapport 
(april 1973) Israël nog niet de wens kenbaar 
had gemaakt om ingedeeld te worden in de 
groep van Europese landen. Er bestonden 
toen aanwijzingen dat Israël streefde naar 
een lidmaatschap van de Aziatische règio. 
Vraag 5: Is het juist, dat op de 18de zitting 
van de Algemene Conferentie van de Une
sco (november 1974) de Uitvoerende Raad 
en de directeur-generaal opdracht hebben 
gegeven de deskundigen in 1975 weer bij
een te roepen met het doel in 1976 tot 
definitieve regelingen over de erkenning 
van diploma’s en titels te komen? 
Antwoord 5: De 18de zitting van de Alge
mene Conferentie heeft besloten in 1976 
een bijeenkomst van staten te beleggen ter

ondertekening van een conventie over de 
erkenning van studies en graden „in the 
European and Arab countries bordering on 
the Mediterranean” . Ter voorbereiding 
hiervan werd de directeur-generaal ge
machtigd in 1975 een comité bijeen te roe
pen dat, niet zoals in Rabat, zou bestaan uit 
individuele deskundigen, maar uit verte
genwoordigers van lidstaten en tot taak zou 
hebben een ontwerp-conventie op te stel
len. Volgens het reglement wordt de lijst 
voor tot deze categorie bijeenkomsten uit 
te nodigen lidstaten vastgesteld door de 
Uitvoerende Raad, op voorstel van de 
directeur-generaal,

WEDEROM
Vraag 6: Is het waar, dat de directeur- 
generaal aan de Uitvoerende Raad op 3 
april 1975 (document 97/EX/9) heeft voor
gesteld alle betrokken landen - zoals deze 
in de derde vraag genoemd zijn - voor be
sprekingen uit te nodigen, maar dat we
derom aan Israël geen uitnodiging gezon
den zal worden?
Antwoord 6: Deze vraag wordt bevesti
gend beantwoord met dien verstande, dat 
hier voor de eerste maal sprake is van uit
nodigingen aan lidstaten.
'Vraag 7: Is het waar, dat het in de zesde 
vraag genoemde document op 8 mei 1975 
ter goedkeuring is voorgelegd aan de agen
dacommissie van de Uitvoerende Raad en 
dat de adjunct-directeur-generaal in ant
woord op vragen van de afgevaardigde van 
Israël, verklaard heeft, dat de Unesco aan 
Israël geen uitnodiging zou zenden? 
Antwoord 7: Het voorstel van de
directeur-generaal is inderdaad in mei 1975 
ter goedkeuring aan de Uitvoerende Raad 
voorgelegd. Bij de formulering ervan had 
de directeur-generaal zich gebaseerd op de 
onder 5 aangehaalde resolutie van de Al
gemene Conferentie. Aangezien dezelfde 
Algemene Conferentie bovendien had be
paald dat Israël, ondanks zijn verzoek, niet 
zou worden opgenomen in de Europese re
gio, had de directeur-generaal geen termen 
aanwezig geacht om Israël in de lijst op te 
nemen. Tijdens de zitting van de Uitvoe
rende Raad heeft de directeur-generaal er 
bovendien op gewezen, dat van de zijde 
van Israël geen verzoek was binnengeko
men om voor deze bijeenkomst te worden 
uitgenodigd, doch dat Israël dit tijdens de 
bedoelde zitting alsnog kon doen. De ver
tegenwoordiger van Israël stelde hier 
tegenover dat zulks niet nodig was aange
zien Israël pp grond van de aanbevelingen 
Van de bijeenkomst van Rabat uitgenodigd

had moeten worden. De in vraag 7 aan de 
adjunct directeur-generaal toegeschreven 
uitspraak is ons niet bekend doch lijkt on
waarschijnlijk, aangezien uitsluitend de 
Uitvoerende Raad bevoegd is beslissingen 
terzake te nemen.

WAT ONDERNOMEN?

Vraag 8: Indien bovenstaande vragen be
vestigend worden beantwoord, kunnen de 
bewindslieden dan mededelen, wat de Ne
derlandse delegatie in de Unesco heeft on
dernomen, om een dergelijke discriminatie 
van Israël, die in flagrante strijd is met de 
rechten, die dé Verenigde Naties zelf aan 
Israël hebben toegekend, te voorkomen en 
wat de Nederlandse Regering in de nabije 
toekomst denkt te ondernemen om Israëls 
positie in aUe organen der Verenigde Naties 
veilig te stellen?
Antwoord 8: Zoals bekend, heeft de Neder
landse delegatie naar de 18e zitting van de 
Algemene Conferentie, evenals de grote 
meerderheid van de andere Westeuropese 
landen zich voorstander betoond van het 
opnemen van Israël in de Europese regio 
van de Unesco. Zij kon echter niet verhin
deren dat dit voorstel door een relatief 
krappe meerderheid werd verworpen. 
Aangézien Nederland sinds 1975 niet meer 
vertegenwoordigd is in de Uitvoerende 
Raad van de Unesco heeft Nederland niet 
deelgenomen aan het bovenbedoelde de
bat in de Raad. In de Uitvoerende Raad 
heeft slechts het raadslid van de Verenigde 
Staten tegen het voorstel van de directeur- 
generaal gestemd. Drie raadsleden hebben 
zich onthouden terwijl er 28 voorstemmers 
waren (w.o. de raadsleden uit de in de Raad 
vertegenwoordigde Westeuropese landen 
behalve de Noorse vertegenwoordiger die 
zich onthouden heeft).
Wat in het algemeen de positie van Israël 
binnen de Unesco betreft, heeft de regering 
herhaaldelijk via haar delegatie naar de 18e 
zitting van de Algemene Conferentie, haar 
Permanent Vertegenwoordiger en anders
zins uiting gegeven aan haar zorg over de 
huidige positie van Israël in de Unesco. Ook 
de Nationale Unesco Commissie heeft deze 
zorgen in een krachtige brief aan de 
directeur-generaal uiteengezet.
De Nederlandse Regering zal zich blijven 
verzetten tegen activiteiten, die er op ge
richt zijn om aan lidstaten van de Ver
enigde Naties en haar Gespecialiseerde Or
ganisaties rechten te ontzeggen die aan het 
lidmaatschap daarvan verbonden zijn.

H. L.

Heden overleed in volle vrede onze geliefde vader.
behuwd-, groot- en overgrootvader

FR ED ER IK W A LTH U IS

in de leeftijd van 87 jaar.

Ps. 103:8onberijmd

IJmuiden, 22 september 1975. 
Zuiderkruisstraat 74, 
Correspondentie-adres: 
Santpoortsedreef 96, Santpoort.

Uit aller naam: 
F. F. Walthuis

Doopsgezind Rusthuis 
Schaerweyde

Utrechtseweg 75 te Zeist 
In ons mooi gelegen huis is

EEN KAMER VRIJ
Volledige verzorging en verpleging bij ziek
te. Maximum leeftijd bij opname ca. 85 jaar. 
na medische keuring.
Inl. bij Bestuur Doopsgez, Rusthuis Schaer
weyde, p.a. N. Houdringelaan 28, Bilthoven, 
tel. 030-784087 of 03404-18511,

De Aker
Kerkplein 4, Putten 
Tel. 03418-1887.
Wist u?
... dat wij nog voor 
overdag mogelijk
heden hebben 
voor uw 
conferenties, 
vergaderingen, 
enz.
(van 10 tot 600 
personen en een 
zeer ruime 
parkeer
gelegenheid).
Wij verzorgen ook: 
broodmaaltijden, 
recepties, 
diners, etc.
Hierbij wordt geen 
zaalhuur berekend.

K de Schakel
Het enige geïllustreerde christelijke weekblad. Verant
woorde lektuur voor het gezin.

Ook voor uw gezin i
Interviews, fotonieuws, reisverslagen, sociale 
en politieke beschouwingen, de dokter, auto
nieuws, recepten, feuilleton, kinderrubriek, 
puzzles, en nog veel meer.

Wordt ook abonnee
of vraag eerst een proefnummer.

Elke nieuwe abonnee ontvangt een prachtige surprise.

Stuur onderstaande bon in een open enveloppe zonder 
postzegel naar:

„De Schakel” Antwoordnr. 69, Goes.

I-----------     1
I  Naam:.......................................................................  |

ï Adres:...............................................................   I
! I
I  Woonplaats:......................................................   |

I I
I  CJ Ik word meteen abonnee en |

I betaal per q  Kwartaal f 19.00. |
I  q  Halfjaar f 36.50 |
I 0  jaar f71.50. |

I O  Ik wil graag een proefnummer.
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CHU wil gesprek bevorderen
„Het komt ons voor, dat de ARP thans een 
constructief gesprek met de andere 
christen-democraten wenst aan te gaan. De 
CHU zal een gesprek willen bevorderen” . 
Deze twee zinnen staan in een verklaring, 
welke aan het begin van deze week is uit
gegeven door CHU-voorzitter mr. O. W.
A. van Verschuer en de christelijk- 
historische fractievoorzitters dr. R. J. H. 
Kruisinga (Tweede Kamer) en prof. dr. J. 
W. van Hulst (Eerste Kamer).

De verklaring was een reactie op de uit
spraak, welke de partijraad van de ARP 
vorige week zaterdag deed in een extra- 
vergadering. Deze vergadering was belegd 
ter bespreking van de moeilijkheden bin
nen het CDA, gerezen rond het CDA- 
Congres van eind augustus jongstleden. 
(De door de partijraad van de ARP aange
nomen resolutie staat elders in dit nummer 
van „de Nederlander”).

LETTERLIJKE TEKST
De letterlijke tekst van mr. Van Verschuer, 
dr. Kruisinga en prof. Van Hulst luidt; 
„De CHU heeft in de discussie, die ontstaan 
is over het functioneren van de grondslag 
voor gekozen vertegenwoordigers een 
duidelijk en principieel standpunt ingeno
men.
In de discussie van de partijraad van de 
ARP en de daarin gedane uitspraken zijn 
vanzelfsprekend elementen, waarmee wij 
kunnen instemmen. De uitspraken zijn in 
hun onderlinge samenhang echter niet dui
delijk. Daardoor is opnieuw onduidelijk
heid ontstaan. Die onduidelijkheid is niet in 
het belang van een voortgaande samen
werking.
Het komt ons echter voor, dat de ARP 
thans een constructief gesprek met de an
dere christen-democraten wenst aan te

gaan. De verdere gang van zaken zal moe
ten duidelijk maken, of die verkregen in
druk juist is.
Opgemerkt zij hierbij, dat het in de discus
sie niet gaat om de grondslag, zoals hier en 
daar gesuggereerd wordt, maar om een on
derdeel van het functioneren van de 
grondslag. Ten aanzien van de te voeren 
discussie willen wij het volgende opmer
ken.

SPOEDIG
1. Deze discussie zal naar onze mening 
spoedig op gang moeten komen en ook be
trekkelijk snel moeten worden afgerond. 
Een langgerekte discussie over het punt van 
functioneren van de grondslag zal de zaak 
van de christen-democratie alleen maar 
schaden.
2. Deze discussie zal moeten plaatshebben 
op basis van de statuten van het CDA en 
hetgeen daaromtrent in Woudschoten is af- 
g/esproken.
3. De discussie moet plaatshebben op basis 
van de CDA-congresresolutie van 23 au
gustus j.1. Dit laatste zal alleen al uit demo
cratisch respect voor een met overgrote 
meerderheid aanvaarde congresresolutie 
moeten geschieden.
4. In onze visie moet hierbij worden be
trokken het schrijven, dat onzerzijds aan de 
voorzitters van de organen van de ARP is ' 
gericht. *) Wij betreuren, dat hierop geen 
reactie is ontvangen. Wel hebben wij ge
constateerd, dat één der daarin gedane sug 
gesties voor een oplossing van het conflict 
tijdens de partijraad van de ARP door de 
leiding der ARP en met name door de frac
tievoorzitter in de Tweede Kamer, mr. W. 
Aantjes, als mogelijke oplossing is ge
noemd. Dat is onzerzijds zeer bepaald ge
waardeerd. (Gedoeld wordt hier op de 
passage-Lohman met betrekking tot de 
houding t.a.v. publieke vraagstukken.

waaraan vertegenwoordigers van 
christen-democratische groeperingen moe
ten voldoen en de uitspraak van de heer 
Aantjes tijdens de partijraad daaromtrent).
5. Bij dit gesprek moet het niet alleen gaan 
om vertegenwoordigers van christendemo
craten in het bijzonder in de Tweede Ka
mer, maar om vertegenwoordigers in het 
algemeen. Dit betekent derhalve, dat alle 
vertegenwoordigers, dus zowel die in de 
gemeenteraden als in de provinciale staten 
als in de Tweede en Eerste Kamer, alsook 
de vertegenwoordigers in het Europese 
parlement hierin betrokken moeten wor
den.
Wij kunnen bij onze discussie aansluiten op 
de betreffende artikelen van de Statuten 
van het CDA (art. 2, 3 en 24).

POSITIEF
Over de verwerking van de resultaten van 
de discussie en de gewenste besluitvorming 
willen wij ons graag zowel intern als met 
KVP en ARP beraden.
Aangezien wij als CHU niets willen nalaten 
om een christen-democratische eenheid 
tot stand te brengen waar dat mogelijk is.

Morgen:
Uniepersdag
Morgen, zaterdag 4 oktober, wordt 
te Amersfoort de Uniepersdag ge
houden. Het bestuur van de stichting 
Uniepers nodigt alle belangstellen
den uit te komen om gezamenlijk 
van gedachten te wisselen over de 
inhoud en de toekomst van het 
christelijk-historische weekblad „De 
Nederlander” .
Zie de uitvoerige aankondiging el
ders in dit blad.

zal de CHU een gesprek, dat gestoeld is op 
bovengenoemde uitgangspunten, willen 
bevorderen. Wij achten het vanzelfspre
kend, dat wij in dat geval met een positieve 
intentie om de tafel gaan zitten om de gere
zen problemen op te lossen” .
Aldus de verklaring van Unievoorzitter 
Van Verschuer en de CHU-fractievoorzit- 
ters Kruisinga en Van Hulst.

H. L.

*) Deze brief is gepubliceerd in „de Neder
lander” van vrijdag 26 september jongstle
den.

CHU VERTEGENWOORDIGD 
BIJ DEMONSTRATIE TE UTRECHT
Prof. dr. J. W. van Hulst, voorzitter van de 
christelijk-historische fractie in de Eerste 
Kamer, heeft zaterdag jongstleden de CHU 
vertegenwoordigd bij de demonstratie, 
door de regering georganiseerd en te 
Utrecht gehouden. Deze demonstratie 
vormde een indrukwekkend protest tegen 
de executies in Spanje.
De deelneming van prof. Van Hulst aan de

demonstratie geschiedde na overleg met 
mr. O. W. A. van Verschuer, voorzitter van 
de CHU en dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter 
van de CHU-fractie in de Tweede Kamer. 
De heren Van Verschuer en Kruisinga 
woonden zaterdag jongstleden de extra- 
vergadering bij van de partijraad van de 
ARP.

H. L.

Onverantwoorde inkrimping van de Marine door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer voor CHU

Een van de departementen, waarop in de 
nieuwe begroting sterk gesnoeid wordt, is 
defensie. Er moet ƒ  268 miljoen worden 
bezuinigd. Dat lijkt niet zo’n groot bedrag, 
maar de situatie wordt verergerd doordat 
deze bezuiniging structureel doorwerkt in 
de begrotingen van volgende jaren. De 
verdeling van het gesnoeide bedrag over de 
drie krijgsmachtdelen is als volgt: De Ko
ninklijke Marine 38,5 procent, de Konin
klijke Landmacht 30 procent en de Konin
klijke Luchtmacht 13 procent.

GROTE ZORG
De marine wordt dus het zwaarst getroffen. 
Over deze verdergaande aantasting van de 
kwaliteit en kwantiteit hebben wij grote 
zorg. Een blik op de defensie-begroting van 
de Sowjet-Unie - met name de zeestrijd- 
krachten - maakt duidelijk, dat er tussen de 
conferentietafel en de werkelijkheid een 
groot verschil is. Dan spreken we nog niet 
eens over het feit dat vele grote defensie- 
uitgaven van de Sowjet-Unie op begrotin
gen van andere departementen zijn terug te 
vinden!
Bij de behandeling van de defensienota 
„Om de veiligheid van het bestaan” was 
het de verdienste van de bewindslieden, 
dat zij wensten te komen tot een integrale 
aanpak van de defensieproblematiek en de 
beleidslijnen daartoe duidelijk werden uit
gestippeld. Na zeer veel overleg konden 
onze bondgenoten dan ook - zij het met 
enige moeite - accoord gaan met de nogal 
forse bezuinigingsplannen die in de defen
sienota voor de eerstvolgende jaren wer
den aangekondigd.
Door de aanvaarding van de motie- 
Scholten lieten wij onze bezwaren tegen de 
financieringsparagraaf vallen, hoewel het 
niet overeenstemde met het materieelver- 
nieuwingsplan.

Met tegenzin legden wij ons neer bij de tot 
een minimum teruggebrachte personeels
sterkte. Ondanks alles vertrouwden wij 
erop, dat minister Vredeling voldoende 
weerstand zou bieden tegen de aandriften 
van zijn uiterst linkse achterban om de de
fensie verder uit te gaan hollen.

ERNSTIG
De kreten van de welzijnswerkers om door 
het aankopen van minder straaljagers de 
bezuinigingen bij C.R.M. te ontlopen, doen 
het natuurlijk bij een deel van ons volk 
altijd goed. Is er een dankbaarder object 
denkbaar om tegen aan te schoppen dan de 
defensie? Thans ongeveer een jaar na de 
behandeling van de defensienota wordt een 
begroting aangeboden, die het in de nota 
aangekondigde beleid op ernstige wijze 
aantast.
Hierbij denken wij vooral aan het voortij
dig uit de dienst nemen van Hr. Ms. kruiser 
„De Zeven Provinciën” en het opheffen 
van het Neptune vliegtuig, squadron 320. 
waarin 15 van de 23 stuks lange afstands 
maritieme patrouillevliegtuigen dienst 
doen.
Waar blijven we als we vele van de materia
len die aan vervanging toe zijn domweg 
niét meer vernieuwen? Reeds te lang zijn 
met onderdelen van buitengebruikgestelde 
Neptune vliegtuigen andere Neptunes - 
door het vakmanschap van het marineper
soneel - met kunst en vliegwerk in de lucht 
gehouden. De vraag dringt zich op wat 
onze veiligheid ons eigenlijk nog waard is?

RISICO
Terecht heeft de nieuwe bevelhebber van 
de zeestrijdkrachten, vice-admiraal Veld
kamp opgemerkt, dat vermindering van de 
luchtcomponent bij de marine het risico

voor de vloot vergroot. Beide maatregelen 
zien wij als een diepe ingreep in de ge
vechtskracht van de marine. Tevens 
merkte de vice-admiraal op; „De besnoei
ingen zijn louter en alleen een politiek be
sluit zonder ook maar een enkele redelijke 
militaire achtergrond” .
Voordat hooggeplaatste militairen zich op 
een dergelijke manier uitlaten moet er toch 
wel het één en ander zijn gepasseerd. Onze 
legerleiding is - terecht - altijd bijzonder 
terughoudend ten aanzien van commen
taar op politieke beslissingen.

CONSEQUENTIES
De belangrijkste consequenties van de ex
tra bezuiniging zijn de volgende:
1. De NAVO beschikt niet meer over een 
Nederlandse bijdrage in de vorm van een 
schip met luchtmachtverdedigings- en 
commando-faciliteiten, totdat de twee ge
leide wapenfregatten operationeel zijn in 
1976/77. Er ontstaat een grote leegte.
2. De beveiligingstaak met drie Neptune- 
vliegtuigen in de Nederlandse Antillen 
komt te vervallen.
3. Het bestaande tekort in de NAVO 
wordt vergroot met 15 lange-afstands- 
patrouille-vliegtuigen.
4. Door deze uitdienststelling van opera
tionele eenheden zal er een oplossing ge
vonden moeten worden voor ca. 1000 be
trokkenen, waaronder veel gespeciali
seerde mannen.
5. Aantasting van het moreel, omdat de 
geloofwaardigheid in de gevechtskracht en 
overlevingskansen sterk vermindert.

VERLIES
Dat de NAVO scherp heeft geprotesteerd is 
begrijpelijk. De zorgvuldig uitgebalan
ceerde plannen in de defensienota werden 
nog geaccepteerd, maar door deze ingreep

gaan wij hét vertrouwen van de bondgeno
ten verliezen.
Deze schade zal waarschijnlijk groter zijn 
dan de besparing in geld.
Rotterdam is nog steeds de grootste zeeha
ven ter wereld. Maar wat hebben wij er 
voor over om deze haven en de aanvoer- 
route’s veilig te stellen in tijden van crisis? 
De opzet is tot nog toe geweest er een zo
danige defensie op na te houden, dat wij 
een daadwerkelijke bijdrage kunnen leve
ren in de crisisbeheersing, teneinde een 
oorlog te voorkomen.
De Noordzee, de drukst bevaren zee ter 
wereld en tevens van eminent belang voor 
de gehele economie van het Westelijk 
bondgenootschap, wordt reeds onvol
doende beveiligd. Het is wel opvallend te 
moeten constateren dat zelfs socialistische 
regeringen zowel in Engeland als in Duits
land deze gevaren zeer wel onderkennen.

HARTEKRETEN
Zelfs in die mate, dat men in snel tempo 
speciale vaartuigen laat fabriceren voor de 
beveiliging van de olieboorinstallaties die 
van het allergrootste belang zijn. Nuttig is 
een opmerking die de Westduitse bonds
kanselier Schmidt kortgeleden maakte: „Ik 
denk dat het grootste gevaar voor de wes
terse wereld momenteel is gelegen in een 
geestesgesteldheid. Te veel van onze men
sen zijn welvaart en een democratische, 
vrije maatschappij gaan zien als voor alle 
tijden gewaarborgde rechten.
Ze zien niet in dat vrijheid en voorspoed 
voortdurend moeten worden verworven 
en vernieuwd met werk, waakzaamheid, 
risico’s en zelfs offers” . Deze h^rtekreten 
van Schmidt zou onze linkse regering zich 
terdege moeten aantrekken!

H. Wisselink.
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PARLEMENTARIA
De agenda van de Tweede Kamer
Op dinsdag 7 oktober begint de Tweede 
Kamer aan de jaarlijkse begrotingsdebat- 
ten: de gedachten wisseling met de regering 
over de op prinsjesdag gepresenteerde 
stukken (troonrede, miljoenennota, 
macro-economische verkenning en de de
partementale begrotingen voor 1976). 
Deze begrotingsbehandeling vraagt het ge
hele najaar de aandacht van de kamerle
den.

H et algem een politiek  deba t is op dinsdag 7 
ok tober, w oensdag 8 o k tober en  d onder
dag 9 oktober. Op die dagen w ord t gede
b attee rd  m et p rem ier D en U yl en m inister 
D uisenberg van financiën.
Op dinsdag 14 ok tober, w oensdag 15 o k to 
ber en donderdag 16 o k tober kom en aan  de 
orde de begrotingen van  de departem en ten  
van algem ene zaken , b innenlandse zaken  
en justitie.
Op dinsdag 21 ok tober, w oensdag 22 o k to 
ber en donderdag 23 ok tober w ord t ge
p raa t over politiezaken, de begroting van 
h et parlem ent van  landbouw  en visserij en 
de N avo.
Op dinsdag 28 ok tober, w oensdag 29 o k to 

ber en donderdag 30 o k tober w orden  b e 
handeld  de begrotingen van  h e t d ep a rte 
m ent van  defensie en  van  h e t departem en t 
van  volksgezondheid  en  m ilieuhygiëne.
Op dinsdag 4 novem ber, w oensdag 5 n o 
vem ber en donderdag 6 novem ber w ord t 
gesproken over de begro ting  van  volks
huisvesting en  ru im telijke ordening.
O p dinsdag 11 novem ber, w oensdag 12 
novem ber en  donderdag  13 novem ber zijn 
aan de b eu rt de begro tingen  van  bu iten 
landse zaken  en  voor ontw ikkelingssa
m enw erking. D an w o rd t ook  een  begin 
gem aakt m et de behandeling  van  de begro 
ting van  h e t d ep artem en t v an  CRM.
Op dinsdag 18 novem ber, w oensdag 19 
novem ber en  donderdag  20 novem ber 
staan  op de kam eragenda de  voo rtgezette  
behandeling  van  de CR M -begroting, de 
volledige behandeling  van  de begroting 
van  econom ische zaken  en  h e t eerste  deel 
van  he t debat over de begro ting  van  sociale 
zaken.
Op dinsdag 25 novem ber, w oensdag 26 
novem ber en  donderdag  27 novem ber 
w ord t de behandeling  v o o rtg eze t v an  de 
begroting van  h e t depa rtem en t van sociale

zaken. In deze w eek  kom en  ook  de rege
ringsvoorstellen aan  de orde inzake de v e r
hoging van  belastingen en  accijnzen.
Op dinsdag 2 decem ber, w oensdag 3 de
cem ber en  vrijdag 4 decem ber zal de b eg ro 
ting van  he t depa rtem en t van  v erkeer en 
w aters taa t behandeld  w orden.
O p dinsdag 9 decem ber, w oensdag 10 d e 
cem ber en  donderdag  11  decem ber gaat d e . 
T w eede K am er zich ze tte n  aan  de b eg ro 
tingen van  onderw ijs, financiën en  voor 
A ntilliaanse zaken.
H et is de bedoeling  d a t tijdens de m aanden  
van  de begro tingsdebatten  de T w eede K a
m er als volgt vergadert: op dinsdag vanaf 2 
uu r in de m iddag, op w oensdag en  d onder
dag vanaf 10 uu r des m orgens. O p alle da
gen w orden  de vergaderingen  to t u iterlijk  
11 uu r des avonds voortgezet.

COMMISSIES
D e kom ende m aanden  w orden  v erde r v e r
scheidene openbare  com m issievergaderin
gen  gehouden, op m aandag 13 ok tober 
over de m edianota en  de kabel-tv , op 
m aandag 20 ok tober en  m aandag 27 o k to 
b e r  over de in te rim no ta inkom ensbeleid.

op m aandag 3 n o vem ber o ver de no ta  in 
tensieve veehouderij, op m aandag 10 n o 
vem ber over de no ta  „N aar een structuur 
voor de ontw ikkeling en  vernieuw ing van 
he t prim air en  secundair onderw ijs” , op 
m aandag 17 novem ber over de no ta  „P lan 
ning van  h e t hoger onderw ijs” , op m aandag 
24 novem ber over de no ta  inzake h e t b ij
zonder regionaal w elzijrisbeleid en  op 
m aandag 29 m aart van  volgend  ja a r  over 
de beleidsnota goederenvervoer.

H et kom t w el voor, da t de T w eede K am er 
op ko rte  term ijn  h aa r agenda wijzigt. Zij, 
die h e t voornem en  heb b en  een  bepaald  de
b a t bij te  w onen  doen  e r goed  aan, alvorens 
naa r D en  H aag af te  re izen , te  inform eren 
w anneer de behandeling  van  h e t u itgeko
zen onderw erp  begint. Inlichtingen over de 
agenda w orden  v e rs trek t zow el door de 
afdeling voorlichting  v an  de T w eede K a
m er, als door h e t secre ta riaa t van  de 
C H U -T w eede-kam erfractie (telefoon 
070-614911).

H . L.

GEEN BEZUINIGING IN HET WELZIJNSWERK
In een vergadering met de Bijsturingscom- 
missie subsidieregelingen Jeugd- en jonge
renwerk en samenlevingsopbouw heeft 
staatssecretaris Meijer van CRM dezer da
gen zijn beleid voor het jeugd- en jonge
renwerk en de samenlevingsopbouw voor 
1976 toegelicht.
De staatssecretaris maakte aan de hand van 
voorbeelden en vergelijkingen van de be
groting van CRM in de totale rijksbegroting 
duidelijk dat er wat betreft het welzijns
werk geen sprake is van bezuinigingen. De 
voortgang van het bestaande werk is ver
zekerd en er zijn nog steeds mogelijkheden 
tot het ontwikkelen van een aantal nieuwe 
voorzieningen.
O ndanks de slechte econom ische situatie 
w aarin ons land v e rk e e rt door een te rug 
gang van  de groei, v o o rtdu rende  stijging 
van de w erkloosheid en h et verm inderen  
van de verdelingsm ogelijkheden vertoon t 
de CRM -begroting, vergeleken  m et die van  
andere departem en ten  een grote stijging. 
De bew indsm an too n d e  aan dat de CRM- 
begroting in 1976 aanzienlijk  sneller stijgt 
dan he t gem iddelde van  de rijksbegroting.

D aarm ee is w ederom  de belo fte  van  h et 
kabinet, gedaan  tijdens h aa r o p treden  in 
1973, gestand gehouden.
D e heer M eijer m aak te  zich w el zorgen 
over de ontw ikkeling van  de financiering 
van de w elzijnsvoorzieningen in de k o 
m ende ja ren . Hij riep op to t een  serieuze 
bezinning op deze situatie. D e organisaties 
zouden zich kritisch m oeten  bez innen  op 
hun eigen functioneren. E en  dergelijke b e 
zinning kan  een im puls geven  aan  n ieuw e 
ontw ikkelingen. T enslo tte  w ees de b e 
w indsm an de B ijsturingscom m issie op h e t 
feit, dat hij al in 1973 h e t subsidie vo o r de 
instellingen had  verhoogd  op voorw aarde, 
dat deze zouden  kom en to t opstelling van 
een aantal kw aliteitscriteria. Hij ste lde dat 
die criteria - o nder h e t m otto  „B eloofd is 
Beloofd” - e r  nu op k o rte  te rm ijn  m oeten  
kom en. D e in 1973 aan  de B ijsturingscom 
missie verstrek te  opdrach t d ien t te  w orden  
uitgevoerd, om  de w elzijnsvoorzieningen 
in de kom ende ja ren  krach tens de gekozen 
uitgangspunten ook  w erkelijk  gestalte te  
geven.

Minister De Gaay Fortman:

OOK KERK BETROKKEN
BIJ NIEUWE TOEKOMST SURINAME
.Minister De G aay  Fortm an van  b innen 
landse zaken, als vice-prem ier tevens b e 
last m et de overzeese rijksdelen, heeft on 
langs in Zeist op he t zendingsfeest van de 
Evangelische B roedergem eente  er op ge
w ezen dat de kerk  in Surinam e zich n iet 
kan on ttrekken  aan haa r politieke v e ran t
w oordelijkheid. In zijn toesp raak  zei de 
bew indsm an zich te  verheugen  over de 
kom ende onafhankelijkheid  van  Surinam e. 
Hij hoopte dat deze de basis w ord t voor een 
n ieuw e verhouding tussen Surinam e en 
N ederland en een pun t van  verzoening in 
Surinam e zelf zal blijken te zijn. De m inis
te r  vergeleek de onafhankelijkheid  van een 
land m et de zelfstandigheid van een mens. 
,,Pas als hij zelfstandig is kan een m ens zijn 
eigen veran tw oordelijkheid  in afhankelijk
heid aan G od aan v aa rd en ” , aldus de m inis
ter.
,,Zo is het ook m et een land. D e kerk heeft 
daarbij de rol het land te helpen in het 
dragen van de veran tw oordelijkheid . H et 
evangelie onderm ijn t n ie t alleen de ko lo 
niale afhankelijkheid; h e t zegt tevens dat 
we in dienst van G od staan , hetgeen b e te 
kent: dienst aan de m edem ens. In de hu i
dige Surinaam se situatie  m oet de kerk  
tegen de politici zeggen: Gij zijt v e ran t
w oordelijk voor alle burgers van uw land 
en n iet alleen voor uw  kiezers. U m oet 
sam en w erken om voor alle burgers w erk 
en brood  te verschaffen” .
,,Surinam e gaat een g roo t avon tuur tege
m oet en de kerk  kan zich daar niet aan 
o n ttrekken” , aldus de m inister. ,,H et Evan
gelie richt zich n iet alleen to t de enkele 
m ens, m aar evenm in op de struk turen  van 
deze w ereld” . Hij zei te hopen dat de kerk 
kritisch toetsend, liefhebbend en priester

lijk deze nieuw e toekom st tegem oet zal 
gaan en hij besloot zijn red e  m et dë  w oor
den: ,,G od zij m et ons S urinam e” .

Congres 
over de taal 
van Den Haag
H et G enootschap ,,O nze T aal” h oud t op 
zaterdag 1 novem ber aanstaande in he t 
C ircustheater te  Scheveningen zijn tiende 
congres, dat als onderw erp  heeft „D e taal 
van Den Haag; van V ondel to t Vondeling; 
de taal van overheidsd ienaren , vo lksverte
genw oordigers en politici” .
Congressen van ,,Onze. T aal” , aldus een 
propagandafolder vo o r he t congres, zijn 
geen bijeenkom sten van  vakspecialisten. 
” O nze T aal” breng t rhensen b ijeen  die b e 
langstelling hebben in taal en taalgebruik. 
Op het congres houden  inleidingen: oud- 
burgem eester van Den H aag m r. H. A . M. 
T. K olfschoten over ,,D e overheid  sp reek t 
naar zij gebekt is” , prof. dr. N. C ram er en 
mr. A. Stem pels over „B innen de perken 
van het parlem en t” , prof. dr. G arm t S tu ive
ling over ,,D uideleke ta a l” en dr. J. Veering 
over ,,Bang zijn voor w oorden” . O p het 
congres zal ruim e gelegenheid  voor ge- 
dachtenwisseling zijn. A anvang half elf, 
sluiting kw art voor vieren.

H. L.

In CH-Tijdschrift:
gezondheidszorg, euthanasie en grondpolitiek
Het dezer dagen verschenen nummer van 
het „Christelijk Historisch Tijdschrift” - 
uitgave van het wetenschappelijk centrum 
van de CHU heeft een gevarieerde inhoud. 
Gezondheidszorg, euthanasie en grondpo
litiek komen aan de orde.
H et num m er beg in t m et een  w oord  van  
afscheid voor mr. dr. I. N. Th. D iepenhorst, 
te r  gelegenheid van  zijn ve rtrek  als v o o rz it
te r  van  de L ohm anstichting (het w eten 
schappelijk  centrum ) geschreven door 
oud-m inister en  oud-C H U -voorzitter mr. 
H. K. J. B eernink. D r. D iepenhorst was on 
derm eer bu rgem eester van  Ede, lid van  ge
depu teerde  sta ten  van  G elderland, van  de 
T w eede K am er, van  de B eneluxraad  en  van 
h e t E uropees p arlem en t en oud- 
staatssecretaris van  bu iten landse zaken. 
Mr. B eern ink  droeg indertijd  dr. D iepen
ho rst voor als v o o rz itte r  van  de L ohm an
stichting. ,,D aarv an ” , aldus m r. Beernink, 
„heb  ik  noo it spijt gehad. Z ijn juridische en 
theologische vorm ing kw am en hem  u its te
kend  van  pas. Rustig en  beheerst, b ijzaken 
van  hoofdzaken  onderscheidend  w ist hij 
leiding te geven aan de vergaderingen  van 
h e t bestuur van de L ohm anstichting” . Mr. 
B eernink brach t in zijn  artikel ,,heel h a rte 
lijk dank  aan  een m an, die in m enige functie 
de CH U  gediend h ee ft” .

GRONDIG

N aar aanleiding van de eind vorig ja a r  ge
houden  C D A -studiedag over volksge
zondheid  schreef dr. C. B lankestijn, staf
m edew erker bij he t nationaal centrum  voor 
geestelijke vo lksgezondheid , een  artikel 
over ,,G ezondheidszorg  in een overgangs
situa tie” .
,,W anneer wij m ogen stellen da t de ge
zondheidszorg  in een  overgangssituatie 
verkeert, dan m oet im m ers vanzelf de 
vraag w orden  gesteld  w aarheen  wij dan op 
weg zijn en w illen zijn. W elnu, wij als CDA 
dienen  ons daarop  grondig te  beraden . Als 
h e t CD A  een  eigen id e n tite it en  een eigen 
visie wil on tw ikkelen  ten  aanzien  van  w el
zijnsbeleid, dan is h ie r de  C D A -identiteit 
aan  de orde. D e w etenschappelijke institu 
ten  van  KVP, A RP en  C H U  zouden  een

initiatief kunnen  nem en  om  deze g ro te  taak  
aan  te  v a tten ” , aldus dr. B lankestijn  aan  h et 
slo t van  zijn artikel.

NADENKEN

Mevrouw L. de Bruyn, medewerkster van 
de Werkgroep 2000 te Amersfoort schreef 
het nieuwe nummer van het „CH- Tijd
schrift” een artikel over „Euthanasie, ster- 
venhulp, stervensbegeleiding” . In een 
voorwoord bij dit artikel stelde de redactie 
ondermeer: „Recentelijk is een CDA- 
studie over medisch-ethische vraagstukken 
gestart in een commissie onder voorzitter
schap van dr. E. Schroten. In dit kader dient 
ook de euthanasie aan de orde te komen. In 
het artikel van mevrouw De Bruyn wordt 
dit vraagstuk nader aangeduid en wordt er 
een verband gelegd met (het ontbreken 
van) stervenshulp en stervensbegeleiding. 
De redactie hoopt dat het artikel een stimu
lans zal zijn om in CDA-kring over deze 
uitermate belangrijke levensvragen na te 
denken” .

GRONDPOLITIEK
H et slo tartikel in h e t ,,CH -Tijdschrift” is 
„G rondpolitiek  in een  christen
dem ocratisch perspectief” van  de hand  van 
prof. m r. P. de H aan, hoogleraar in h e t 
adm inistratief rech t aan  de Vrije Universi- 
te it te A m sterdam . D it artikel w erd  ook 
opgenom en in ,,A nti-R evolu tionaire S taa t
k unde” , h e t b lad  van  h e t w etenschappelijk  
centrum  van  de A RP, de K uyperstichting, 
en  in „Politiek  perspectief” , h e t b lad  van 
he t w etenschappelijk  cen trum  van  de KVP, 
h e t C entrum  voor S taa tkundige Vorming. 
V eel gedach ten  v an  prof. D e H aan  zijn te 
rug te  vinden h e t onlangs door de d rie w e
tenschappelijke in stitu ten  gepubliceerde 
no ta over de g rondpolitiek .
E xem plaren van  h e t ,,C hristelijk  Historisch 
Tijdschrift” kunnen  bes te ld  w orden  bij de 
adm inistra tie  van  de Lohm anstichting, 
U niebureau, W assenaarsew eg 7 te  D en 
H aag, te lefoon 246791 , giro 604500. D e 
abonnem entsprijs is ƒ  12 ,50 p e r jaar.

H. L.

„Onderwijs en opvoeding", 
onderwerp studiedag te Goes
Op de op donderdag  16 ok tober aan 
staande te  G oes te houden  studiedag van 
he t landelijk  C D A -vrouw enberaad  zal het 
A R P-Tw eede-K am erlid  m evrouw  J. G. 
K raaijeveld-W outers sp reken  over h e t on 
derw erp ,,O nderw ijs en opvoeding” . In he t 
b ijzonder zal he t gaan o ver hetgeen h ie r
over s taa t in de C D A -brochure „Sam en op 
weg naar een veran tw oorde lijke m aat
schappij” .
D e studiedag w ord t georgan iseerd  door de 
w erkgroep Z ee land  van he t CDA- 
v rouw enberaad . M evrouw  J. M. M. van der 
M ei-Z ilverentant zal als lid van h et lande

lijk v rouw enberaad  een  ko rt openings
w oord  spreken.
De studiedag, die w o rd t gehouden in „D e 
Prins van  O ran je” te G oes, vangt om  tw ee 
uur des middags aan. D e sluiting is om 
streeks vijf uur.
D e kosten  van deelnem ing zijn vijf gulden. 
D eelnem ers kunnen  zich opgeven door 
storting van dit bed rag  op giro 2875565 ten 
nam e van  m evrouw  H. Rem ijn - de Badts te 
O ostburg. De b rochu re  ,,Sam en op w eg” 
w ord t na ontvangst van  de bijdrage toege
zonden.

H. L.
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COM M ENTAAR
Discussienota-Van der Louw-Peper

maar innerlijk tegenstrijdig
Onder de titel „Keerpunt ’77 - de weg te
rug?” hebben André van der Louw en 
Bram Peper, in een lezenswaardig artikel, 
in „Socialisme en Democratie” een discus
sie op gang willen brengen over de vraag 
welke politiek, en welke politieke constel
latie in 1977 valt te verwachten.
Sterk centraal staat hierbij de vraag naar 
het al dan niet verschijnen van het CDA en 
de reaktie van de PvdA hierop.
De auteurs spreken over „enkele vingeroe
feningen” om een discussie over de positie
bepaling van de PvdA tot stand te brengen. 
Een gedachtenwisseling op dit punt binnen 
de grootste (regerings)-partij van ons land 
willen we op dit moment niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Zeker niet nu de schrij
vers uitvoering aandacht aan het CDA be
steden en de CHU een grote rol in het CDA 
toekennen.
INNERLIJK TEGENSTRIJDIG
Wie het op zichzelf interessante artikel 
nauwkeurig leest, zal het opvallen dat Van 
der Louw en Peper op een aantal punten 
niet alleen alternatieve gedachten formule
ren, afhankelijk van de komende politieke 
ontwikkeling. Belangrijker is dat in een 
aantal gevallen hun visie innerlijk tegen
strijdig is.
De schrijvers hebben een lichte neiging om 
het CDA te vereenzelvigen met de KVP en 
de ARP. Men vreest van de CHU in het 
CDA een zogenaamde restaurerende in
vloed. Als internatief ziet men in dat geval: 
een links minderheidskabinet of de opposi
tie. Anderzijds blijft men een coalitie vaïi 
PvdA en CDA nastreven; een CDA, inclu
sief de CHU.
Maar de schrijvers komen tot merkwaar
dige - haast zou ik zeggen een politiek on
zindelijke - redenering, wanneer op blad
zijde 350 een mogelijke weigering van de 
PPR om in 1977 met het CDA samen te 
werken wordt verklaard door het feit dat 
de PPR geen samenwerking wenst met een 
CDA, waarvan ook de CHU deel uitmaakt. 
De PvdA draagt als grootste partij van ons 
land bijzondere verantwoordelijkheid. Die 
kan men niet afschuiven op CHU en PPR. 
Een volgend innerlijk tegenstrijdig punt is 
de positie van de Progressieve Yollöpartij 
(PVP). Enerzijds wordt erkend dat met 
D’66 en de PPR van een PVP niets is te
rechtgekomen; anderzijds wordt de oprich
ting van een nieuwe PVP gesuggereerd, 
met het restant van D’66 en de groep- De 
Zeeuw.
Daarbij wordt een verkapt dreigement ge
bruikt. Vorming van zo’n PVP ,,nieuwe 
stijl” wordt afhankelijk gesteld van de poli
tieke koers van het CDA.
Het kabinet-Den Uyl wordt na afweging 
van de positieve en negatieve punten, posi
tief ^beoordeeld. Hierbij erkennen de au
teurs dat het kabinet-Den Uyl zich in de 
richting van een coalitiekabinet heeft ont
wikkeld. Anderzijds wordt deze constate
ring, gekoppeld aan een positieve beoorde
ling van het beleid teruggenomen, doordat 
Van der Louw en Peper vinden, dat het 
kabinet geen brugfunktie naar een normale 
coalitie mag hebben maar moet dienen als 
overgang naar een progressief beleid, bij 
voorkeur van een volledig progressief ka
binet.

HOUDING TEGENOVER CDA
Wij wezen reeds op de tegenstrijdige hou
ding van de auteurs ten aanzien van de 
positie van het CDA. Eigenlijk hoort huns 
inziens de CHU niet bij het CDA maar bij 
de VVD thuis. Komt het CDA tot stand dan 
zal haar karakter beoordeeld moeten wor
den, waarbij de auteurs de neiging hebben 
achter de opvatting van de PPR weg te 
kruipen.
Hier wordt enerzijds vastgehouden aan de 
splitsingstaktiek die ten aanzien van het 
CDA tijdens de formatie is gevolgd; ander
zijds wordt het CDA, inclusief de CHU, als 
,,noodzakelijk kwaad” geaccepteerd. 
Bezien we de visie van Van der Louw en 
Peper op de interne situatie in het CDA dan 
moet het volgende worden opgemerkt. 
Het is vanouds bekend dat de PvdA de 
christen-democratische partijen be
schouwd als een groepering die geen eigen 
politieke grondslag heeft maar zich slechts 
afzet tegen liberalisme en socialisme. Ik 
konstateer dat dit ook nu weer wordt ge
schreven maar laat dit punt verder rusten. 
Dat de auteurs proberen verdeeldheid te 
zaaien binnen het CDA is hun goed recht 
als politieke opponent. We willen er niet 
over vallen dat daarbij hun woordkeus 
voor velen als sterk laatdunkend over
komt. Zo wordt gesproken over de „wol
lige taal” van Andriessen en enkele CDA- 
publikaties. We gaan hier niet verder op in.

Wel moeten ons van het hart dat een derge
lijk diskwalificerend woordgebruik aan het 
karakter van het artikel van Van der Louw' 
en Peper afbreuk doet.
Ook bij de interne beoordeling van het 
CDA signaleren we bij de twee socialisti
sche auteurs innerlijke tegenstrijdigheden. 
Zij zien voor het CDA twee alternatieven. 
Een keuze voor een „echte christelijke, 
evangelische partij” dan wel „een brede 
open volkspartij, voor christenen en niet- 
christenen.
In het eerste geval zal dit aldus Van der 
Louw en Peper leiden tot een CDA met een 
duidelijk conservatief karakter. In het 
tweede geval zal men moeten mikken op 
een centrumrechtse achterban.
Beide taxeringen zijn typisch een beoorde
ling van buitenstaanders. Aantjes kiest - in 
sterke mate - voor het eerste model, maar 
ent hierop een - in de ogen van de auteurs - 
zogenaamd „progressief beleid” .
De Zeeuw ijverde als voorzitter van de 
KVP voor de tweede variant met een duide
lijke voorkeur voor de PvdA.
Maar voor Van der Louw en Peper is het 
CDA danwel een vage of een „conserva
tieve” club, onverschillig op welke basis zij 
staat. Dat is - gelet op de feiten - een vorm 
van „whisfull thinking” .

CONCLUSIES
We volstaan met deze globale opmerkin
gen over de nota-Van der Louw-Peper. Het 
is duidelijk dat binnen de PvdA, na twee 
jaar regeringsverantwoordelijkheid te 
hebben gedragen, een bezinning opgang 
komt over een nieuwe opstelling. Men 
zoekt na jarenlange oppositie en een kei
harde polarisatietaktiek - die ook in dit ar
tikel overigens niet wordt losgelaten - naar 
een nieuwe koers.
Dat de auteurs een andere weg zoeken 
blijkt uit twee punten. Een relatie tot de 
CPN - destijds bepleit door Van der Louw - 
wordt vrijwel onmogelijk geacht.
Over het zogenaamde „minimumpro
gram”, waar Van der Louw destijds een 
groot voorstander van was, wordt niet ge
sproken: en evenmin over een alternatief 
„schaduwkabinet” .
De auteurs leggen de nadruk op de vraag 
welke opstelling het CDA zal gaan kiezen. 
Ik meen dat hier een wedervraag op zijn 
plaats is. ,,Welke koers kiest de PvdA?” 
Want ook het CDA heeft recht op duide

lijkheid. In dit verband rijzen voorshands 
de volgende vragen en opmerkingen:
- De PvdA zal zelfstandig haar toekom

stige relatie tot de PPR moeten bepalen. 
Men kan dit niet afdoen door naar de 
plaats van de CHU in het CDA te wijzen.

- De PvdA kan niet uitsluitend wijzen naar 
nuanceringen binnen het CDA terwijl de 
nuanceringen tussen PvdA, PPR en voor 
zover nog van belang, D’66 worden weg
gemoffeld met de mededeling dat de 
CDA-partners eerst hun visie maar ken
baar moeten maken. Het is haast ridicuul 
dat de PvdA in de optie van Van der 
Louw en Peper, min of meer aan de leid- 
band van de veel kleinere PPR loopt.

- De PvdA zal moeten beseffen dat vor
ming van coalitiekabinetten - hoe men 
daar op zichzelf ook tegenaankijkt - ge
paard dient te gaan met loyale aanvaar
ding van de kabinetspartner. In dit ver
band zij er aan herinnerd dat er nog 
steeds een anti-KVP-resolutie ligt, waar
over de auteurs zwijgen.

- De PvdA wordt gedwarsboomd aldus de
auteurs door een ,,rechtse Kamermeer
derheid” . Niettemin heeft de PvdA en
kele malen een meerderheid verkregen 
los van de CDA-partners maar met de 
door hen als ongeschikt voor samenwer
king geachte VVD. Met name kan hier 
worden gewezen op de discussies over de 
zedelijkheidswetgeving: en het ver
voersbeleid. Hoe denkt de PvdA over 
dergelijke incidentele politieke 
monsterverbond-combinaties? De au
teurs zwijgen op dit punt.

Het artikel in Socialisme en Democratie 
maakt duidelijk dat een aanzet wordt gege
ven voor een andere koers van de PvdA. 
Dat hierbij auteurs, die in het verleden lei
ding hebben gegeven aan de polarisatietak
tiek thans terugkomen op enkele vroeger 
verdedigde uitgangspunten siert hen.
Maar men komt er niet door alleen aan het 
CDA voorwaarden te stellen.
„Het CDA is met zichzelf bezig, wij moeten 
bezig zijn met de progressieve regeringspo- 
litiek in de komende jaren” zeggen de au
teurs.
In dit artikel zijn Van der Louw en Peper 
met name met het CDA bezig geweest. Wij 
zijn zeer benieuwd naar hun uitgewerkte 
visie op het standpunt dat de PvdA naar 
hun mening verder dient te ontwikkelen. 
Vooralsnog bewegen de auteurs hun socia-
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listische rechterbeeu iu de richtiug vau het 
CDA maar met huu liukerbeeu blijveu zij 
staau iu de restauteu vau de „progressieve 
couceutratie” .
De PvdA heeft de CHU veelvuldig afge
spiegeld als eeu „blok aau het beeu” . Ik 
vermoed dat dit het rechterbeeu vau de 
PvdA is. Maar deze uota maakt duidelijk 
dat aau het liukerbeeu vau de socialisteu 
eveueens eeu blok wordt meegetrokkeu: 
het PPR-blok.

H. vau Spauuiug.

GEVAREN BEDREIGEN EUROPEES LANDBOUWBELEID
door: T. Tolm an, lid Tweede Kamer voor CHU
De problemeu uemeu iu ons land hand over 
hand toe. De economische situatie is aan
merkelijk verslechterd. Het ziet er somber
der uit dan was verwacht. De rendementen 
van het bedrijfsleven zijn de laatste tijd 
gehalveerd. Een somber beeld in de herfst 
van 1975. De landbouw verkeert in deze 
sombere beschouwing niet in een uitzon
deringspositie.

Er zijn gevaren, die met name het Europees 
landbouwbeleid op dit moment bedreigen. 
Het eerste punt hierbij is de grote Duitse 
druk om tot een forse besnoeiing van de 
begroting voor 1976 te komen. De totale 
begroting van de Europese gemeenschap 
voor 1976 bedraagt ongeveer ƒ28,5  mil
jard, dat is 17 procent meer dan in 1975. 
Voor het Europees landbouwbeleid is hier
van nodig ongeveer ƒ 20 miljard gulden, 
dat is ongeveer 10,5 procent meer dan vo
rig jaar.

Deze toename weegt niet op tegen de infla
tie in de gemeenschap. Veel meer geld is 
nodig voor het wegwerken van de melk- 
poedervoorraden, die inmiddels dicht bij 
een miljoen ton schijnen te komen. De 
stijging van de totale begroting wordt 
vooral veroorzaakt door een forse stijging 
voor het sociaal fonds en het regionaal 
fonds.
Onder druk van West-Duitsland is deze 
week door de Europese Raad van ministers 
van financiën hier al het een en ander ge
schrapt. Overeenstemming werd bereikt 
over een totale besparing van 575 miljoen 
rekeneenheden, d.w.z. meer dan ƒ 2 mil
jard. De Duitsers willen naast deze be
zuiniging nog een bezuiniging van 400 mil
joen rekeneenheden, of wel ƒ 1450 miljoen 
op de begroting van het Europees 
oriëntatie- en garantiefonds.
Zij stonden op dit punt alleen en hebben 
daarop hun goedkeuring aan de totale be
groting onthouden.

FORSE DRUK
Het is duidelijk, dat de landbouwuitgaven 
onder forse druk komen te staan. Hierbij 
komt, en dat is begrijpelijk, dat de vrees 
voor nationale maatregelen van de lidsta
ten toeneemt. Op dit moment heeft de 
Franse regering een aantal maatregelen 
aangekondigd, die de agrarische sector op 
sociaal en economisch terrein ongeveer 
ƒ 700 miljoen zal opleveren. Ook voor ons 
land is duidelij k, dat het gemeenschappelij k 
markt- en prijsbeleid onvoldoende inko
mensmogelijkheden biedt. Dit is vooral te 
wijten aan het teleurstellend prijsbeleid en 
het tekort schieten aan een slagvaardig be
leid om grote voorraadvorming te voor
komen. Inkomenstoeslagen, zoals we die 
een paar jaar gekend hebben, zijn tijdelijke 
maatregelen. Het zijn noodverbanden. 
Maar fundamentele oplossingen zijn het 
niet. En die zijn met spoed nodig.

T. Tolman.

Europeanen, goede spaarders
(Van een medewerker)

De Europeanen zijn goede spaarders. Eind 
vorig jaar beheerden de Europese spaar
banken 130,8 miljoen spaarrekeningen. 
Dat betekent dat toen ongeveer een van 
elke twee Europeanen een spaarbank
boekje bezat.
Vorig jaar kwamen er, vergeleken met 
1973, 2,7 miljoen nieuwe spaarrekeningen 
bij. Er kwamen niet alleen meer spaarders, 
de spaarders brachten ook meer geld naai
de bank. Het gemiddelde tegoed groeide 
namelijk aan van 784 rekeneenheden per 
rekening tot 807 rekeneenheden. Volgens 
de Europese vereniging van spaarders

groeiden de rekeningen in alle BLi- 
lidstaten. In Ierland nam het aantal reke
ningen met 10 procent toe.
In Nederland hadden eind vorig jaar 4,2 
miljoen mensen een spaarrekening. Duits
land spande de kroon met 58 miljoen 
spaarders. Dan volgde Frankrijk met 24 
miljoen, Italië met 17 miljoen, Groot- 
Brittannië met 13 miljoen, België met 9,5 
miljoen en Denemarken met 4,7 miljoen. 
Luxemburg kende 275.000 spaarrekening- 
houders en Ierland 238.000.
Het gemiddeld tegoed per spaarrekening 
(in rekeneenheden) is in Duitsland, Frank
rijk, Denemarken, Ierland en de Benelux- 
landen gestegen. In Groot-Brittannië en

Ierland daalde het, maar dat verschijnsel 
heeft volgens de Europese spaarbanken
vereniging, veel te maken met de devalua
tie van pond en lire.
Luxemburg kent de „rijkste” spaarders. 
Daar lag het gemiddelde tegoed namelijk 
op 1183 rekeneenheden per spaarreke
ning. De Britten hebben van alle EG- 
burgers het geringste bedrag op hun boek
je: gemiddeld 478 rekeneenheden. In 
Frankrijk was het gemiddelde tegoed 927 
rekeneenheden en in Duitsland 918 reken
eenheden.
Als men rekening houdt met de omvang 
van de bevolking blijkt dat België, Dene
marken en Duitsland procentueel veel 
spaarders hebben. In Frankrijk ligt het per
centage lager en het geringst is het in 
Groot-Brittannië, Italië en Ierland.
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PROBLEMEN VAN MIGRERENDE 
WERKNEMERS
UITSPRAKEN OVER PORTUGAL

Eén van de onderwerpen die in de eerste 
plenaire zitting van het Europees parle
ment na het zomerreces - ditmaal te 
Luxemburg gehouden van 22-26 septem
ber - aan de orde kwam was de positie van 
de gastarbeiders.
De Europese commissie heeft in januari 
1975 een actieprogramma ten behoeve van 
migrerende werknemers en hun gezinnen 
gepubliceerd en aan het Europese parle
ment om advies toegezonden. De commis
sie voor sociale zaken en arbeid uit het 
parlement - met als rapporteur de Neder
landse socialist W. Albers - bracht op 31 juli 
j.1. een rapport uit. Drie punten uit dit rap
port, die ook in het debat een rol speelden, 
wil ik met name noemen.
Eén van de belangrijkste voorstellen van 
het parlement is ongetwijfeld de gedachte 
om over de tenuitvoerlegging van dit actie
programma voor gastarbeiders de migran
tenorganisaties te raadplegen in de vorm 
van een daartoe te beleggen conferentie op 
Europees niveau. Doel van een zodanige 
conferentie zou moeten zijn een zo breed 
mogelijke inschakeling der betrokkenen, of 
althans hun directe vertegenwoordigers. 
Op deze manier zou het bestaan van de 
Gemeenschap beter in de groepen van gas
tarbeiders kunnen doordringen. Bovendien 
zou een dergelijke conferentie kunnen be
vorderen dat de vakbeweging zich meer 
dan tot dusverre sterk maakt voor de be
hartiging van de belangen van de migre
rende werknemers.

DIENSTVERLENING
Een tweede belangrijk voorstel is de vraag 
om een studie over de mogelijkheden om te 
komen tot de oprichting van een publiek
rechtelijke dienstverlenende instelling op 
communautair niveau ten behoeve van het 
geldverkeer van de migranten. Een soort 
„Europese Postbank” , die zonder winst
oogmerk de gelden van migranten beheert, 
zowel in het land van tewerkstelling als van 
periodieke of incidentele overmakingen 
naar het land van herkomst. Een dergelijke 
instelling zou niet alleen in het belang van 
de migranten en hun verwanten zijn, maar 
mogelijk ook van de landen van herkomst, 
die op grondslag van de beheerde geldkre- 
dieten zouden kunnen ontvangen. Ik vind 
dit een interessante gedachte, maar het is 
mij niet duidelijk waarom een dergelijke 
instelling een publiekrechtelijk karakter 
zou moeten hebben. In alle landen van de 
Gemeenschap zijn werkzaam spaarbanken 
op privaatrechtelijke grondslag met een 
wijd verbreid net van bijkantoren. Juist

deze spaarbanken richten zich op de 
,,kleine man” . Ze zijn reeds in Europees 
verband georganiseerd. Waarom zouden 
zij bij voorbaat moeten worden uitgesloten 
vanwege het geëiste publiekrechtelijke ka
rakter.
Een derde punt uit het rapport is het voor
stel om in de lid-staten waar buitenlandse 
gastarbeiders werkzaam zijn, zodanige 
schoolopleidingen voor hun kinderen mo
gelijk te maken, dat deze kinderen uit oog
punt van opleiding een open keuze hebben 
tussen terugkeer naar het land van oor
sprong en definitieve vestiging in het gast
land.

RUIMTE
De sociale commissie constateert terecht 
dat de gastarbeiders niet meer weg te den
ken zijn uit de huidige economische en 
maatschappelijke structuur in West- 
Europa. In dit licht onderschrijf ik geheel 
het verlangen om aan de gastarbeiders 
ruimten en faciliteiten ter beschikking te 
stellen voor de beleving van hun gods
dienst.

PORTUGAL
Het parlement heeft een tussentijds debat 
ingelast over de situatie in Portugal en over 
de noodzaak om als Europese Gemeen
schap economisch en financiële hulp te ver
lenen. Van die noodzaak was nagenoeg ie
dereen in het parlement overtuigd. Aange
drongen werd op een zo snel mogelijke 
hulp nu de politieke ontwikkeling in Portu
gal zich thans meer richt op een democratie 
naar Westers model. Zowel van de kant 
van de Europese commissie als van de Eu
ropese ministerraad werd de noodzaak van 
snelle hulp onderstreept. Perfectie zou 
thans de vijand van het goede zijn. Bij de 
steun kan men aan drie verschillende vor
men denken:
a. ontwikkeling van de economische en 

handelsbetrekkingen tussen de Ge
meenschap en Portugal; dit zal echter 
langdurige onderhandelingen vragen;

b. rechtstreekse financiële injecties om de 
grote betalingsbalanstekorten te helpen 
opvangen;

c. tegengaan van kapitaalvlucht en af
braak van investeringen; daarbij zou de 
Europese Investeringsbank kunnen 
worden ingeschakeld.

Portugal maakt een moeilijke economische 
crisis door. Bovendien staat het politiek op 
een splitsing van wegen. In deze situatie 
kan de Gemeenschap door economische en 
financiële hulp mogelijk een bijdrage vor
men om te voorkomen dat Portugal weer 
afglijdt naar de een of andere vorm van 
dictatuur.

Scholten

U„Uni0pers-dag 
op zaterdag 4 oktober
De stichting ,,Uniepers” , de uitgeef
ster van het christelijk-historisch 
weekblad ,,De Nederlander” en het 
leden-contactblad van de CHU, 
houdt op zaterdag 4 oktober een 
,,Uniepers-dag” .
Abonnees op en belangstellenden in 
,,de Nederlander” worden uitgeno
digd aanwezig te zijn op een in hotel 
,,Monopole” te Amersfoort (tegen
over het NS-station) te houden bij
eenkomst, aanvang half elf, sluiting 
4 uur.
Op de ,,Uniepers-dag” wordt ge
sproken door mr. dr. K. de Vries, 
voorzitter van de redactie van ,,de 
Nederlander” , lid van de Eerste 
Kamer en directeur van de Friese 
Academie over,,Ervaringen van een

eenjarige hoofdredacteur” , door mr. 
W. Scholten, lid van de Tweede Ka
mer en lid van het Europese parle
ment over ,,Nederland in Europees 
verband” en door G. H. van der 
Boom, secretaris van de CHJO, over 
,,Het aanspreken van de jongeren 
via het partijorgaan” .
De aanwezigen krijgen gelegenheid 
vragen te stellen. Voor de bijeen
komst, tussen 10 uur en half elf, is er 
gelegenheid voor nadere kennisma
king.

Het is de bedoeling de deelnemers 
aan de Uniepersdag een eenvoudige 
lunch aan te bieden.

Bestuur stichting ,,Uniepers” .

De rechtstreekse verkiezingen voor het Eu
ropees parlement staan voor de deur! Ten
minste als de regeringsleiders van de lan
den van de Europese Gemeenschap hun 
belofte - op de topconferentie van Parijs 
van december 1974 gedaan - om te streven 
naar het houden van de eerste recht
streekse verkiezingen voor het Europees 
parlement in mei 1978, gestand zullen 
doen.
De Europese Beweging in Nederland en de 
zusterorganisaties in de andere Europese 
landen zullen de komende maanden en 
jaren zich tot het uiterste inspannen om 
deze belangrijke stap op de weg naar de
mocratische besluitvorming binnen de Eu
ropese Gemeenschap tot realiteit en tot een 
succes te maken.
Daartoe organiseert de Europese Beweging 
in Nederland een viertal regionale confe
renties. De eerste is reeds gehouden op 27 
september te ’s Hertogenbosch.
De overige drie vinden plaats: op zaterdag

11 oktober in Zwolle, op zaterdag 8 no
vember in Groningen en op zaterdag 22 
november in Maastricht.
De conferenties zijn bedoeld om een ieder, 
die daarin geïnteresseerd is, te voorzien 
van informatie over de stand van zaken, 
het belang van deze ontwikkeling voor de 
Europese samenwerking en de consequen
ties voor de politieke partijen, de overhe
den en de Nederlandse burger.
De conferenties zullen bestaan uit voor
drachten, gericht op een viertal verschil
lende groepen deelnemers: 1. politici; 2. 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties; 3. vertegenwoordigers van de 
media en 4. middelbare schooljeugd.
Van de deelnemers zal slechts een bijdrage 
in de kosten van de lunch gevraagd wor
den. Aanmelding gaarne zo spoedig moge
lijk aan de algemeen secretaris van de Eu
ropese Beweging in Nederland, Alexander- 
straat 2, Den Haag, telefoon 070-631014. 
Assen, Mr. H. J. Kwint.

Europees overleg over bestrijding werkloosheid
(Van een medewerker)
De Europese Commissie heeft de regerin
gen van de negen EG-landen voorstellen 
doen toekomen voor een driepartijencon- 
ferentie die ze eind november, dus vóór de 
Europese Raad in Rome, wil houden. Euro
pees commissaris Hillery had deze „tripar- 
tite” al van groot belang genoemd toen hij 
vorige maand in Rome besprekingen 
voerde met de Italiaanse minister voor ar
beid, Mario Toros. Hillery wees toen op het 
grote aantal werklozen dat Europa heeft:
4.675.000 begin september, tegenover
4.495.000 een maand eerder en 2.880.000 
een jaar geleden.

Hillery heeft er in Rome op gewezen dat er 
een coördinatie op- Gemeenschapsniveau 
nodig is. De tripartite conferentie wordt 
door de Europese Commissie gezien als een 
belangrijke ontwikkeling van het deelne
men in het besluitvormingsproces door de 
sociale partners.
Eén van de belangrijkste wapens in de strijd 
tegen de werkloosheid is het sociale fonds. 
Hillery herinnerde eraan dat de Commissie 
voorstellen gedaan heeft voor een verdere 
uitbreiding van de werkzaamheden van het 
fonds.
De Europese commissaris had in Rome ook 
zijn grote ongerustheid uitgesproken over 
de sterk gestegen jongerenwerkloosheid. 
Meer dan een derde van alle Europese 
werklozen is nog geen 25 jaar oud. Hillery 
zei dat nog voor het einde van het jaar de 
eerste projecten van de grond gekomen

moeten zijn om deze werkloze jongeren 
weer aan een baan te helpen.
Hillery, die eraan herinnerde dat het bud
get voor het sociaal fonds steeg van 267,8 
miljoen rekeneénheden in 1974 tot 355,9 
miljoen r.e. in dit jaar, bepleitte een nog 
sterkere toename van het fonds.
Afgezien van wat het fonds voor de werk
loosheidsbestrijding onder jeugdigen gaat 
doen, voert de Commissie al besprekingen 
met de regeringen en de sociale partners 
over wat verder nog gedaan kan worden. 
Er wordt gedacht aan het creëren van 
nieuwe banen, speciaal voor jongeren, al
dus Hillery in Rome.
Aan de drie-partijenconferentie in novem
ber zal volgens de Europese Commissie 
moeten worden deelgenomen door de 
Commissie zelf, de overheid (in dit geval de 
ministers van economische zaken en van 
sociale zaken) en door de sociale partners 
(werkgevers en werknemers). Vooral de 
Europese vakbonden hebben (vorig jaar al) 
op het houden van zo’n conferentie aange
drongen. De Europese Raad, in juli van dit 
jaar in Brussel, stemde met het idee in en 
gaf de Commissie opdracht de conferentie 
voor te bereiden.
Volgens de woordvoerder van de Commis
sie is de Commissie ook van plan ,.triparti
te” werkgroepen op te richten. De woord
voerder deelde mee dat het er om gaat dat 
de conferentie ideeën oplevert voor wijzi
gingen in de maatschappij die helpen bij het 
oplossen van de vraagstukken op korte en 
langere termijn..

Jubileumviering CH-vrouwen

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Centrale van CH- 
vrouwen, wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden.

Plaats en tijd: woensdag 8 oktober 1975 van 10.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur in 
Restaurant de Oude Tram, Stationsplein, Amersfoort.
Programma:

10.30: Opening en feestrede door de presidente, mevrouw H. Tegelaar- 
Boonacker.

10.45: Installatie Centrale Raad.
11.15: Leden van de Centrale Raad presenteren zich met een korte toespraak. 
13.30: Mevrouw A. A, ten Kate-Veen vertelt over de conferentie in Mexico. 

Discussie over de conferentie.
14.45: Discussie over alles wat ter tafel komt in het kader van het jaar van de 

vrouw.
15.30: Sluiting.

Kosten: Deze bedragen ƒ5 ,- per persoon bij de ingang van de zaal te voldoen. In 
dit bedrag zijn de kosten van de consumpties en de lunch inbegrepen.
Aan hen die meer dan ƒ 15,- aan reiskosten (trein, 2e klas) moeten betalen, 
worden de kosten boven ƒ 15,- vergoed.

Deze uitnodiging wordt gericht aan alle leden van de Centrale.
Het bestuur zal het zeer op prijs stellen wanneer in het bijzonder zij, die in de 
achter ons liggende 40 jaar, hetzij als bestuurslid, hetzij in een andere functie 
aktief bij het werk van de Centrale betrokken waren, deze feestelijke dag mee 
willen vieren.
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DRIE WEKEN IN 
ZUID-AFRIKA (IV)
door:
dr. K. de Vries, lid Eerste Kamer CHU

SAW"
„SAW” is een letterwoord, dat „Suid- 
Afrikaanse Weermag” betekent. Tijdens 
mijn verblijf in Zuid-Afrika (1-22 augustus 
j.1.) ben ik in de gelegenheid gesteld, dit 
defensie-apparaat nader te leren kennen. 
Ik ben luitenant-generaal K. F. Coster (stra
tegisch adviseur. Pretoria), skout-admiraal
C. Bierman (chef van de marinestaf, Si- 
monstad), brigadier C. W. Germishuysen 
(Johannesburg) en de kolonels B. Rede- 
linghuijs en E. C. A. McCallum (Kaapstad) 
erkentelijk voor de mij verstrekte inlichtin
gen.
De ,,SAW” omvat drie delen: de ,,staande 
mag” , de „burgermag” en de „komman
do’s” . De ,.staande mag” (ca. 15.000 man) 
bestaat uit beroepsmilitairen. Haar voor
naamste taken zijn: .planning en opleiding. 
Er worden jaarlijks ca. 25.000 dienstplich
tigen opgeroepen. Tot hun opleiding be
hoort behalve militaire training ook „bur- 
gerleiding” (een kwestie van geestelijke 
weerbaarheid).

Na één jaar worden de dienstplichtigen in
gedeeld bij de „burgermag” of de ,,kom
mando’s” . Zij keren dan terug in de bur
germaatschappij, maar moeten in de vol
gende vijfjaren deelnemen aan herhalings
oefeningen van maximaal 19 dagen per 
jaar, om daarna op de reservelijst te wor
den geplaatst.
De „burgermag” heeft tot taak, de repu
bliek Zuid-Afrika te verdedigen tegen een 
aanval van buitenaf; zij bestaat uit twee 
„vegkorpse” (een infanterie- en een pant- 
serkorps) en vijf ondersteuningskorpsen. 
De ,,kommando’s” dienen voor de beveili
ging van huis en haard (hoofdzakelijk in
fanteristen).
Het „kommandostelsel” dateert uit de ze
ventiende eeuw. De kolonisten van de Ver
enigde Oost-Indische Compagnie, die zich 
in 1652 en volgende jaren aan de Kaap 
vestigden, waren grotendeels aangewezen 
op zelfbescherming. Zij kozen hun eigen 
„kommandanten” ; het gebied, waarover

zo’n „kommandant” het bevel voerde, was 
verdeeld in ,,wijken” , waar ,,veldkornet- 
ten” als schakel tussen de ,,kommandant” 
en de weerbare burgers fungeerden.
Het „kommandostelsel” is in de negen
tiende eeuw overgenomen door de Boeren
republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat. 
Na de Anglo-Boerenoorlog van de jaren 
1899-1902 is het afgeschaft, maar in de 
huidige republiek Zuid-Afrika wordt het, 
zij het in gewijzigde vorm, opnieuw toege
past. Er zijn momenteel negen ,,komman
dementen” . In onderscheiding van de mili
tairen van de „burgermag” zijn de ,,kom
mando’s” enkel verplicht dienst te doen 
binnen de grenzen van het „kommande
ment” , waarbij zij zijn ingedeeld. Deze 
dienst bestaat uit bewaking van belangrijke 
installaties, bescherming van verbindings
lijnen en hulpverlening aan de politie (de 
grenzen van de „kommandementen” val
len samen met die der politiedistricten). 
Het geheel wordt gekwalificeerd als ,,on- 
konvensionele oorlogvoering” in tegenstel
ling tot de „konvensionele oorlogvoering” , 
waarvoor de „burgermag” bestemd is.
De ,.burgermag” en de „kommando’s” tel
len samen ca. 200.000 man. Aparte ver
melding verdient nog het ,,kadetkorps” , 
dat bestaat uit ca. 60.000 leerlingen van 
scholen voor voortgezet onderwijs (van 12 
tot 17 jaar), die op basis van vrijwilligheid 
onder leiding van ca. 2000 leraren (tevens 
,,kommando”-officier) worden geoefend in 
exercitie, velddienst en „skietkuns” .
Ook de Zuidafrikaanse luchtmacht is inge
deeld in „kommandementen” (totaal vier), 
maar dan niet gebieds- maar taaksgewijs. 
De voornaamste taken zijn: luchtvervoer, 
maritieme verdediging, opleiding en opera- 
tiën. Evenals de NAVO-landen in Noord- 
Amerika en Europa beschikt Zuid-Afrika 
over een radarluchtverdedigingssysteem.

OP ZICHZELF
De Zuidafrikaanse vloot is pas na de 
tweede wereldoorlog op stapel gezet; 
daarvóór zorgde de Britse marine voor de 
verdediging van de meer dan 3000 km. 
lange kust.
Tot voor kort werkten beide vloten samen 
krachtens een verdrag van 1955, maar dit 
had een geldingsduur van twintig jaar en is 
niet verlengd. Zuid-Afrika is nu dus ook ter 
zee op zichzelf aangewezen. Men is daar
van overigens niet ondersteboven: „onze 
kust verdedigt zichzelf” (deze uitspraak 
van deskundige zijde is begrijpelijk, als 
men bedenkt, dat Zuid-Afrika slechts 
weinig havens heeft en over het algemeen 
van zee uit bijna ontoegankelijk is). Wel is 
de betrekkelijk kleine maar moderne Zuid
afrikaanse vloot van groot belang voor de 
beveiliging van de zeeroute rond de Kaap. 
Dit verklaart, waarom de Franse president 
Giscard d’Estaing, toen hij in augustus j.1. 
aankondigde, dat Frankrijk zijn militaire 
leveranties aan Zuid-Afrika zou beperken, 
een uitzondering maakte voor de marine. 
Het is waar: sinds kort is het Suezkanaal 
weer open, maar de mammoettankers, die 
Arabische en Perzische olie vervoeren, 
kunnen daar niet door: het kanaal is niet 
breed en diep genoeg. Gezien hetRussische 
vlagvertoon in de Indische Oceaan, is de 
Zuidafrikaanse zeemacht van meer dan 
louter nationaal belang.

K. de Vries.

(De voorgaande artikelen in deze serie 
werden geplaatst in ,,de Nederlander” van 
de vrijdagen 5, 12 en 26 september j.1.).

DE REORGANISATIE VAN HET BINNENIANDS BESTUUR (VI)
DE TEERLING IS GEWORPEN
door: mr. Sj. H. Scheenstra, voorzitter van de Vereniging van CH-leden van gemeente- en provinciebesturen

De tafels van de gemeentebestuurders in 
dit land worden de laatste tijd bijkans over
speeld door schrifturen van de Haagse bu
relen. Hadden zij (om een enkel voorbeeld 
te noemen) onlangs nog nauwelijks het 
rode kaft omgeslagen van „Contouren van 
een toekomstig onderwijsbestel” - een dis
cussienota van Onde.’wijs en Wetenschap
pen - een volgende dag bracht hen het 
concept-ontwerp van de wet betreffende 
de reorganisatie van het binnenlands be
stuur.

Op het bestuurlijk erf kon dit werkstuk, 
ondanks de zomerse komkommertijd, be
paald niet onopgemerkt blijven. Mede we
gens aandrang vanuit de Tweede Kamer, 
was het algemeen bekend dat deze zomer 
door het Departement van Binnenlandse 
Zaken (na de concept-structuurschets voor 
de bestuurlijke indeling van de vorige 
herfst) een min of meer afgewogen en afge
rond voorstel betreffende de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur zou worden 
gepubliceerd. Als zodanig kwam dit boek
werk dus niet onverwacht. Dit is echter 
geheel anders ten aanzien van de inhoud, 
die bij eerste lezing voor de gemeenten ze
ker onthutsend is. Nu sedert het laatste de
cennium geregeld over dit onderwerp offi
ciële publicaties verschijnen, is dit sluitstuk 
zonder meer het meest verregaand. Of een 
hierop gebaseerd wetsvoorstel werkelijk 
het sluitstuk van de herverkaveling van 
overheidstaken zal vormen, weten we pas 
wanneer de Staten-Generaal het voorstel 
als niet-te-verregaand heeft aanvaard.
Tot dat tijdstip is vanaf nu de discussie ge
opend. In die discussie moeten wij mee
doen. Niet voor het behoud van de status 
quo of ter bevestiging van bestaande posi
ties, doch louter omdat het goed (democra
tisch en doelmatig) functioneren van het 
gehele overheidsbestel in dit land ons ter 
harte gaat. Reeds op 11 augustus a.s. zullen 
wij in de commissie ,,Binnenlands bestuur” 
van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman- 
stichting over dit concept van gedachten 
wisselen. Verder ben ik van plan in de 
eerstvolgende bestuursvergadering van 
onze vereniging voor te stellen over dit 
onderwerp een buitengewone ledenverga
dering te beleggen. In samenwerking met 
de bovengenoemde commissie zou dat een 
werkvergadering kunnen worden, die in de 
tweede helft van de maand oktober zou 
kunnen plaats vinden.
Wat kan ik in dit stadium van deze vrucht 
van departementale studie zeggen? Het

kan slechts een voorlopig oordeel zijn. Tij
dens de Algemene Ledenvergadering van 
onze vereniging in februari j.1. waar o.m. de 
concept-structuurschets voor de bestuur
lijke indeling aan de orde was en waar ik de 
eer had een inleiding te mogen houden, heb 
ik o.a. gezegd dat naar mijn mening de ver- 
sterldng van het lokale bestuur op redelijk 
korte termijn niet zal worden bereikt door 
een integrale gewestwet. Ik was van ge
dachte, dat zulks zo’n gigantisch wetge
vende en politieke operatie zou betekenen 
- nog ingrijpender dan de invoering van de 
Mammoetwet! - dat binnen afzienbare tijd 
de realisering daarvan niet viel te verwach
ten. Weliswaar heeft de regering „het ge
west” nu afgezworen, doch als ik lees dat 
en hoe daar in deze conceptie ,,de provincie 
nieuwe stijl” voor in de plaats komt, dan 
voel ik mij in mijn aanvankelijke mening 
slechts gesterkt. En wel om een aantal re
denen.
Het is een oeroud adagium, dat het bestuur 
er is voor de burger. En niet omgekeerd. 
Dat wil naar mijn overtuiging zeggen, dat 
het bestuur op zijn best is indien er intense 
relaties bestaan tussen het bestuur en de 
bestuurden, zodat de bestuurden zich er 
betrokken bij weten, er vertrouwen in heb
ben en het als zodanig accepteren. De bur
ger niet als anonymus, maar de burger als 
representant van levende schepselen in al
lerlei woon- en leefomstandigheden, die 
burger kennen wij in onze dagen allerwege 
mondigheid en medezeggenschap toe. Dat 
houdt derhalve in, dat - wil het bestuur in 
vertrouwen van de burgers kunnen (blij
ven) functioneren - het locale bestuur ver
sterkt moét worden toegerust en uitge
bouwd.

CENTRALISTISCH
Desniettegenstaande staat deze regering op 
het standpunt, dat het zwaartepunt niet op 
het grondvlak, maar op provinciaal niveau 
moet liggen. Er worden provincies nieuwe 
stijl voorgesteld, die (met uitzondering van 
Friesland en Zeeland) bestaan uit brokken 
van één of meerdere bestaande provincies. 
En aangezien deze provincies naasfde be
staande provinciale taken, aanzienlijke 
gemeentelijke taken krijgen toebedeeld, is 
ons land verprovincialiseerd en niet gere
gionaliseerd, waarbij meer de nadruk zou 
zijn komen te vallen op reële levenskrin
gen, waarin de betrokkenheid van de be
volking met het bestuur metterdaad mag en 
kan worden verwacht. De gemeenten in

zekere mate ontmantelen ten behoeve van 
provincies nieuwe stijl levert naar mijn 
overtuiging géén locaal bestuur op, waar 
iemand warm voor loopt. Deze strekking 
van het concept wordt zonder de minste 
twijfel als een centralistische tendens erva
ren. En dit toch terwijl herhaaldelijk in het 
memorandum er over wordt gesproken, 
dat in deze tijd een dam moet worden op
geworpen tegen en een halt moet worden 
toegeroepen aan de centralisatie die ons 
bedreigt. Ik kan niet anders zeggen dan dat 
het resultaat bij de gewekte verwachtingen, 
bitter tegenvalt.
Binnen de provincie Zuid-Holland zullen 
de inwoners van Leerdam en Lisse hoogst
waarschijnlijk weinig binding met elkaar 
hebben en misschien maar weinig affiniteit 
met hun Zuid-Hollands burgerschap. Op 
provinciaal niveau is dat begrijpelijk, er is 
slechts een administratieve binding. Maar 
hoe zal het straks de inwoners van Appel- 
tern en Breukelen sarden vergaan in rayon 
11 of die van Werkendam en Kamerik in 
rayon 19 als het over hun gezamenlijke 
brandweer, bouw- en woningtoezicht, 
straatnaamgeving en welzijn gaat?
Ik bedoel dit met deze vraag. In een ver 
verleden zijn de provinciale en gemeente
lijke grenzen, op misschien niet altijd even 
duidelijke gronden getrokken. Soms erva
ren we ze als een barrière, soms niet. Maar 
ze vormen een historisch gegeven. Bij de 
afbakening van de nu voorgestelde kaders 
geeft, ofschoon geargumenteerd, naar mijn 
visie meer de doelmatigheid dan het histo
risch gegroeide de doorslag. En voor het 
contact met de bevolking, voor wie dit al
lemaal op touw wordt gezet, is ,,efficiency 
for ever” niet het beste paard om op te 
wedden.

MES IN VLEES
Wanneer wij in Nederland volgens de 
voorgestelde plannen besluiten de gemeen
telijke bevoegdheden (lees: autonomie) af 
te romen ten gunste van een hogere be
stuurslaag, dan zetten wij - het mag pathe
tisch klinken - het mes in het vlees van de 
lokale democratie. Essentieel voor het fun
geren van de plaatselijke democratie zijn 
zinvolle taken en bevoegdheden en daarbij 
voldoende middelen. Zo niet dan wordt de 
democratie een lege huls. En zodoende is 
tevens bewerkstelligd, dat gemeentelijke 
herindelingen op grote schaal hun beslag 
kunnen krijgen. Want wie is bereid een 
kaalgeplukte kip te verdedigen?

Tenslotte. De oogst van te decentraliseren 
Rijkstaken is miniem in dit concept, over .de 
financiën ten behoeve van de nieuwe insti
tuten, als van die verbonden aan de hele 
operatie, wordt nog gestudeerd. Twee bij
zonder belangrijke factoren waarover 
klaarheid moet zijn, wil er van een begin 
sprake kunnen zijn; om van welslagen nog 
maar niet te spreken.
Als laatste, maar toch van wezenlijk be
lang, noem ik de positie van het personeel. 
Over de rechtspositie van hen, die bij deze 
wetgevende ingreep betrokken raken en 
die wel of niet van baas zullen moeten ver
anderen (met of zonder tegenzin) wordt 
naar mijn mening vlot gesproken. Ook op 
dit vlak zal nog wel menig appeltje moeten 
worden geschild!

(Dit is het zesde artikel in de reeks ,,De 
reorganisatie van het binnenlands be
stuur”). De voorgaande artikelen, geschre
ven door het christelijk-historische 
Tweede-KamerlidH. Wisselink, stonden in 
de nummers van de vrijdagen 22 en 29 
augustus en 5, 12 en 26 september jongst
leden van het christelijk-historische week
blad ,,De Nederlander” .
Het bovenstaande artikel van mr. Sj. H. 
Scheenstra is overgenoraen uit ,,Gemeen
tebeleid” , het blad van de Vereniging van 
christelijk-historische leden van gemeente
en provinciebesturen).
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Commentaren van CNV en NCW op federatie NW  en NKV

De verbondsraden van de vakcentrales 
NVV en NKV zijn in principe akkoord ge
gaan met de vorming van een federatie per 
1 januari volgend jaar. De voorzitter van 
het CNV, de heer J. Lanser, leverde op 
deze beslissing commentaar tijdens een 
toespraak ter gelegenheid van de officiële 
opening van het regionaal CNV-kantoor te 
Groningen, vorige week donderdag. De 
voortitter van het NCW (Nederlands Chris
telijk Werkgeversverbond), ir. J. de Wit, 
leverde commentaar in het vorige week 
verschenen nummer van ,,De Werkgever” , 
het blad van het NCW.

VOOR DE HAND
,,Het ligt voor de hand,” aldus CNV- 
voorzitter Lanser, „Aandacht te besteden 
aan de positie van het CNV mede in ver
band met de komende federatie van NVV 
en NKV.”
Het had volgens de heer Lanser weinig zin 
om na te kaarten over de besprekingen die 
er zijn geweest om te komen tot de vorming 
van een federatie van drie vakcentrales. 
,,Ieder kan weten dat NVV en NKV het 
voor het CNV onmogelijk hebben gemaakt 
aan zo’n federatie mee te doen. Naar het 
zich laat aanzien zal nu binnenkort een fe
deratie van twee vakcentrales, en zeer na
drukkelijk niet van de Nederlandse vak
beweging, een feit worden.” De heer Lan
ser zei voor het CNV geen reden om 
daarom te treuren te zien..

WELBEWUST
„Wij hebben ons beleid welbewust bepaald 
en het is plezierig te mogen constateren dat 
dit beleid in ruime kring positieve waarde

ring en steun ondervindt. We behoeven ons 
dan ook bepaald niet in een hoek of in een 
isolement gedrongen te voelen. In elk geval 
zullen wij ons daar niet naar gedragen. En 
ik twijfel er niet aan of er zal met het CNV 
ook in de toekomst rekening gehouden 
worden. Maar ik ben er ook wel zeker van 
dat het CNV in de wind zal blijven. Onze 
leden zullen het nog dikwijls moeten horen 
dat de verscheidenheid van organisatie ten 
koste gaat van de belangen van de werk
nemers. Dat is echter een onbewezen stel
ling waardoor niemand zich behoeft te la
ten ontmoedigen. Er is veel meer voor te 
zeggen dat een bepaalde verscheidenheid 
juist goed is en het belang van de werkne
mers beter kan dienen. Een eenheidsvak- 
beweging is ook niet alles. Pluriformiteit 
daarentegen kan de geesten wakker hou
den en voor de noodzakelijke dynamiek 
zorgen,” aldus de CNV-voorzitter.

GROEI
De christelijke vakbeweging, het CNV, 
groeit. Zijn doelstellingen zijn gericht op 
verandering en vernieuwing van de samen
leving. ,,Visie, doelstellingen en beleid 
spreken kennelijk..velen aan. Daar is wel 
een verklaring voor te geven” , aldus de 
heer Lanser. Het werk van het CNV wordt 
gekenmerkt door zorg voor de enkele mens 
ën voor de gemeenschap. In onze prakti
sche vertaling van de bijbelse grondmotie
ven van gerechtigheid en solidariteit stellen 
we het welzijn van de mens centraal. En op 
grond van het beeld en de bestemming van 
de mens, zoals wij die vanuit de bijbel ver
staan, voeren we actie voor een menswaar
dig bestaan yoor ieder en voor een positie 
van de werknemer, waarin hij zijn verant

woordelijkheid als mens kan beleven. Zo 
willen we christelijke vakbeweging zijn.

BEWUST
Binnenkort zal hef CNV ook de enige vak
centrale in ons land zijn die bewust 
christelijk-sociale actie wil bedrijven. Ook 
dat behoeft ons geen gevoel van isolement 
te geven, maar is veeleer reden om ons 
wervend op te stellen. Ieder die zich bij het 
CNV thuis voelt kan zich bij ons aansluiten 
en is welkom, want wij zijn een open bewe
ging. Maar men zal zich moeten realiseren 
dat het CNV een christelijke vakbeweging 
wil zijn en blijven,” zei CNV-voorzitter 
Lanser.

VERSTERKING
NCW-voorzitter De Wit schreef in ,,De 
Werkgever” over het besluit inzake de fe- 
deratievorming: „Het belangrijkste besluit 
- althans voor de twee partners N W  en 
NKV - lijkt te zijn een versterking van de 
machtspositie van de vakbeweging in onze 
samenleving. Dit kwam duidelijk tot uiting 
in de televisie-uitzending van 11 septem
ber, waar de heer Kok met trots wees op de 
meer dan één miljoen werknemers, die 
straks in één organisatie verenigd zullen 
zijn.
Fusies van ondernemingen op grond van 
machtsvergroting zullen in de toekomst 
dan ook geen moeite hebben het fiat van de 
vakbeweging te krijgen, veronderstellen 
wij. Voor het streven van het kabinet-Den 
Uyl naar spreiding van macht moet dit ech
ter wel een streep door de rekening zijn. 
Welke koers de federatie gaat volgen is niet

met zekerheid te voorspellen. Het is vol
strekt on-Nederlands voor belangrijke 
groeperingen in onze samenleving om al
leen maar pragmatisch te handelen. 
Politieke partijen die dit hebben gepro
beerd verdwijnen in korte tijd, zoals D’66 
nog weer eens heeft bewezen. Maatschap
pij- en levensbeschouwing blijven, zo ver
wachten wij, een bepalende rol spelen. Het 
is interessant, maar ook uitermate belang
rijk, welke de bijdrage van het NKV in dit 
opzicht nog kan zijn. Hebben wij de discus
sienota van het NKV „Een visie ter visie” 
goed gelezen dan gaat deze vakorganisatie 
uit van een op de ,,christelijke cultuur” ge
ënt socialisme. Binnen de federatie zal dan 
een confrontatie plaatsvinden met een dui
delijk marxistische stroming. Het is te 
vroeg de uitslag te voorspellen. De moge
lijkheid van een radicalisering van de fe
deratie is echter duidelijk aanwezig.
Een derde facet van de federatievorming is 
de beëindiging van het gezamenlijk optre
den van de Nederlandse vakbeweging. Het 
overlegorgaan van de drie vakcentrales zal 
verdwijnen. Ad hoc-overleg blijft mogelijk, 
maar is iets totaal anders dan gestructu
reerde samenwerking van de afgelopen ja- 
ren. Dit is voor de werkgeversorganisaties 
een nieuwe situatie.
Het NCW zal deze nieuwe opstelling tege
moet treden met het standpunt, dat in het 
overleg tussen werkgevers en werknemers, 
belangrijke groeperingen, ook al vormen 
zij een minderheid niet buiten spel gezet 
kunnen en mogen worden.” Aldus NCW- 
voorzitter De Wit in ,,De Werkgever” .

H. L.

Discussie-nota van Chrisfetijke werknemers

„Ondernemen in verantwoordelijkheid"
,,Wat betekent de christelijke visie op mens 
en maatschappij voor het ondernemen?” 
Dit is het onderwerp van de brochure „On
dernemen in verantwoordelijkheid” van 
het NCW, het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond.
Met de brochure wordt het onderwerp in 
discussie gebracht bij de ledenorganisaties 
en in de kringen en studieclubs.

De discussienota ,,Ondernemen in verant
woordelijkheid” die is geschreven door een 
groep van ondernemers en functionarissen 
uit de kring van het NCW, geeft ter inlei
ding drie kernstellingen aan:

- de vrijheid van ondernemen vormt met 
de andere, democratische vrijheden de 
basis voor een samenleving, die de rech
ten en verantwoordelijkheden van de 
persoon erkent:

- particulier initiatief van ondernemers e.ii 
overheidsbemoeiing hebben beide een 
wezenlijke functie in onze ,,gemengde” 
economische orde;

- ondernemers zullen moeten anticiperen 
op verlangens vanuit de maatschappij om 
hun bewegingsruimte te kunnen behou
den.

VOORWOORD
Ir. J. de Wit, voorzitter, en dr. B. Pruijt, 
vice-voorzitter van het NCW, schrijven in 
een voorwoord op de brochure:
,,De samenleving staat voor ongekende 
problemen. De onderneming ervaart deze 
vooral in economisch opzicht.
Het bestuur van ons verbond biedt zijn le
den deze discussienota aan ten dienste van 
het bezinningsgesprek in de leden
organisaties en in de kringen en studie
clubs. Zij is de weerslag van gesprekken 
tussen een aantal ondernemers en functio
narissen uit eigen kring.
De nota is vatbaar voor kritiek. Er blijven 
zaken onbesproken of onvoldoende be
sproken. Niet alle denkbeelden zijn in hun 
consequenties 'uitgewerkt. Het bestuur 
meent echter dat de nota voldoende waar- 
devolle stof voor een vruchtbare discussie 
onder onze leden bevat.
Wij hopen dat het NCW erin zal kunnen 
slagen een eigen, goede koers uit te zetten

naar een zodanige inrichting van het eco
nomische leven, dat particuliere onderne
mingen daarin zowel kansen krijgen als 
kunsen bieden, in het belang van de samen
leving als geheel,” aldus het voorwoord. 
De NCW-brochure ,,Ondernemen in ver
antwoordelijkheid” omvat 48 pagina’s met 
bijlagen. De ledenorganisaties, kringen en 
studieclubs, waar deze nota ter discussie 

■ wordt gesteld, kunnen reagerén.

CHRISTELIJKE UITGANGSPUNTEN
De nota gaat uit van de drie opgenoemde 
kernstellingen. Hier volgt een samenvat
ting van het vervolg.
Het christelijke gebod van naastenliefde 
betekent dat de verhoudingen tussen men
sen moeten worden gekenmerkt door over
leg, begrip en samenwerking: niet door 
strijd, egoïsme en dwang. Dit dient ook tot 
uitdrukking te komen in maatschappelijke 
structuren. Hoewel in uiterste gevallemhel 
conflict niet steeds kan worden vermeden, 
moet het streven naar overeenstemming 
(consensus) centraal staan.
Het christelijk geloof is geen sociaal- 
economische ideologie, waaruit een kant- 
en-klaar beleid voortvloeit. Vanuit dit ge
loof zal in ieder economisch bestel gezocht 
moeten worden naar wegen, waarlangs de 
menselijke verantwoordelijkheid en de 
daarvoor noodzakelijke vrijheid en rechten 
verwerkelijkt kunnen worden. 
Christen-ondernemers zouden zich voort
durend moeten afvragen welke bijdrage zij 
kunnen leveren aan een meer op kwaliteit 
en maatschappelijke dienstverlening ge
richte samenleving. Ondernemingsbeleid 
wordt dan werkelijk sociaal beleid. Van 
anderen mag weer worden verwacht dat zij 
oog hebben voor het noodzakelijke even
wicht tussen alle bij de onderneming be
trokken belangen.

KNELPUNTEN EN DOELSTELLINGEN
De discussienota wijdt veel aandacht aan 
knelpunten die zich in het sociaal- 
economische leven voordoen en geeft, 
waar mogelijk, ook de richting voor oplos
singen en doelstellingen aan.

* Aan het streven naar volledige werkge
legenheid dient de hoogste prioriteit te 
worden gegeven.

De groei van welvaart en welzijn zal in 
het teken moeten staan van verbetering 
van kwaliteit, en het voorkomen van 
verspilling en overlast.

Het inkomensbeleid zal moeten worden 
getoetst aan uitgangspunten als: gelijke 
kansen, zorg voor de kwetsbaren, per
spectief voor de ,,actieven” , keuze
vrijheid van baan en inkomensbesteding 
en evenwichtige invloed van belangheb
benden op de inkomensvorming.

De strijd tegen de inflatie dient zich eer
der te richten op ombuiging van de al- 
gemen mentaliteit dan op het gebruik 
van nieuwe technieken.

De structuur van de onderneming dient 
zodanig te zijn, dat allen die samenwer
ken aan de doelstellingen ervan hun ei
gen verantwoordelijkheid ook daad
werkelijk kunnen beleven.

Ondernemingen moeten hun voorgeno
men investeringen toetsen aan doelstel
lingen van werkgelegenheid en milieu
behoud en moeten daarbij zoveel moge
lijk vooruitlopen op maatschappelijke

Evenwicht in de betrekkingen met het 
buitenland en een betere internationale 
arbeidsverdeling moeten worden be
vorderd.

ONDERNEMING, OVERHEID EN 
MAATSCHAPPIJ
Het is voor christenen niet mogelijk maat
schappij en individu zo van elkaar te schei
den als gebeurt in een socialistische of kapi
talistische economische orde. Onze ge
mengde orde (particulier initiatief met 
overheidsinvloed) komt dan ook een eigen 
plaats en identiteit toe naast de beide ande
re.
De gemengde orde met particuliere onder
nemingsgewijze produktie is van grote 
waarde uit een oogpunt van vrijheid, pluri
formiteit en spreiding van macht. Het 
marktstelsel vormt in beginsel een werk
baar stuurmechanisme voor de economie. 
Een te gedetailleerde overheidsbemoeiing , 
leidt tot concentratie van macht, eenvor
migheid en verlamming van initiatief.

Niettemin heeft de overheid een taak ten 
aanzien van de ordening van het economi
sche leven, met als uitgangspunt; particu
lier initiatief waar mogelijk, overheidsin
vloed waar nodig. Tal van knelpunten vra
gen om meer coördinatie, om ,,indicatieve 
prognoses” en om een nationale, richting
gevende structuurschets voor onze econo
mie. Dit alles vereist een uitgewerkt sys
teem van overleg met alle betrokkenen. 
De particuliere eigendom (ook van produk- 
tiemiddelen) heeft positieve functies voor 
een rechtvaardige ordening van de samen
leving, en voor de ontplooiing en betrok
kenheid van de menselijke persoon. Delen 
in het eigen vermogen van de onderneming 
stimuleert de ondernemer tot extra inspan
ning en zorg voor het bedrijf en allen die 
daarin werken.
Het besef groeit onder ondernemers dat zij 
eigenlijk een publieke functie bekleden en 
dat hun de belangen van velen, binnen en 
buiten de onderneming, zijn toevertrouwd. 
De noodzakelijke vertrouwensrelatie tus
sen ondernemer en belanghebbenden 
wordt hechter, naarmate hij hun meer in
vloed toekent. Voor de onderlinge afwe
ging tussen belangen en invloeden kan hij 
gebruik maken van „sociale marketing” .

H. L.

Emancipatie-
bijeenkomsten
Het schema van de emancipatiebij- 
eenkomsten, regionale studiedagen 
van het CDA-vrouwenberaad, is als 
volgt:
donderdag 16 oktober: te Goes 
(middag),
donderdag 16 oktober: te Drachten 
(dag voor de drie noordelijke pro
vincies),
dinsdag 28 oktober: te Zwolle 
(avond),
dinsdag 25 november: te Arnhem 
(dag in het provinciehuis).
Voor de provincies Noord-Brabant 
en Noord- en Zuid-Holland worden 
nog aktiviteiten voorbereid.
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BINNEN HET CDA

Resolutie partijraad ARP

Open brief CHJO aan ARP en ARJOS

De partijraad van de ARP nam in zijn vo
rige week zaterdag te Rotterdam gehouden 
extra-vergadering de volgende resolutie 
aan:
„De partijraad van de ARP op 27 septem
ber 1975 te Rotterdam bijeen heeft zich 
beraden over het verschil van mening over 
het functioneren van het uitgangspunt van 
het CDA, zoals dit verschil tot uitdrukking 
komt t.a.v. de politieke vertegenwoordi
gers en over de gevolgen daarvan voor de 
verdere ontwikkeling van het CDA.
Naar aanleiding van de uitspraken van het 
CDA-congres, met inachtneming van de 
verklaringen van het bestuur van de ARP, 
komt de partijraad - gehoord de discussie - 
tot de volgende standpuntbepaling.
1. Het partijbestuur heeft op 19 augustus 
j.1. vastgesteld, dat in de conclusies van 
Woudschoten t.a.v. de grondslag, zoals 
vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de 
statuten, zowel het karakter van het CDA 
als christelijke politieke organisatie, als het 
functioneren van de grondslag voor het po
litiek handelen duidelijk waren vastgelegd 
en dat deze afspraken voldoende waren om 
de gerezen verschillen van inzicht tot een 
oplossing te brengen. Niettemin is gebleken 
en ook op het CDA-congres van 23 augus
tus j.1. tot uitdrukking gebracht, dat er ver
schil van mening bestaat over de binding 
aan deze grondslag. Gelet op de aard van 
de problemen die hierbij aan de orde zijn, 
dringt de ARP erop aan, het gesprek over

deze zaak voort te zetten omdat het wel
slagen van het CDA sterk bevorderd zal 
worden als klaarheid over deze zaak wordt 
geschapen.
2. Gezien de overeenstemming, die in de 
loop der jaren tussen de drie partners is 
bereikt, hoopt en vertrouwt de partijraad, 
dat ook op dit punt overeenstemming mo
gelijk zal blijken te zijn. Een christelijke 
partij moet herkenbaar zijn aan haar 
grondslag, haar program en haar beleid en 
aan de verbondenheid tussen deze drie 
elementen. Van vertegenwoordigers van 
het CDA mag worden aangenomen, dat zij 
de verbondenheid van deze drie elementen 
voor het politiek handelen aanvaarden.
3. Tussen de drie partijen zijn afspraken 
gemaakt over de besluitvorming t.a.v. één 
lijst en één program bij de komende Ka
merverkiezingen. In de voorjaarspartijra- 
den 1976 zal, zoals eerder reeds is over
eengekomen, bezien moeten worden of de 
mogelijklieden voor één gezamenlijke lijst 
aanwezig zijn.
Daarbij wordt uiteraard verondersteld, dat 
voldoende eenheid van visie over het func
tioneren van de grondslag zal zijnbereikt” . 
Aldus de tekst van de resolutie van de par
tijraad van de ARP. Op deze resolutie heeft 
betrekking de verklaring van Unie- 
voorzitter Van Verschuer en de 
christelijk-historische fractievoorzitters 
Kruisinga en Van Hulst, elders in „de Ne
derlander” gepubliceerd. ^

Het bestuur van de Christelijk-Historische 
Jongeren Organisatie (CHJO) heeft vorige 
week een brief gericht aan de partijraad 
van de ARP en het hoofdbestuur van de 
ARJOS, in verband met de vergadering van 
de ARP-partijraad op zaterdag 27 septem
ber.
HetCHJO-bestuur wees erop, datzowelbij 
de kandidaatstelling voor de CHU in de 
loop der jaren als bij de kandidaatstelling 
voor de CDA-lijsten bij de Staten- en 
Raadsverkiezingen van 1974 nooit pro
blemen zijn gerezen ten aanzien van de 
relatie, die de vertegenwoordigers leggen 
tussen Evangelie en politiek.
Dit zou aldus de CHJO een basis voor on
derling vertronwen moeten bieden, terwijl 
vertegenwoordigers, die zich aan het 
Evangelie niets gelegen wensen te laten lig
gen, daarmee in strijd komen met artikel 2 
en 3 van de Statuten van het CDA.
Waar het vertrouwen ontbreekt, zal geen 
enkele formulering uitkomst kunnen bie
den. Het zou veel misverstanden wegne
men, als de Partijraad haar vertrouwen in 
de bedoeling van KVP en CHU duidelijk 
zou uitspreken, aldus het CHJO-bestuur. 
Het bestuur wijst erop, dat het essentieel 
verschil maakt of de ARP een oplossing 
zoekt binnen het kader van het CDA dan 
wel van oordeel is, dat nog een keuze voor 
werken binnen of buiten het CDA open is. 
De CHJO wijst de gedachte van de „open 
keuze” duidelijk af.

BLOKKADE

De CHJO kan, aldus de brief, zich niet aan 
de indruk onttrekken, dat een deel van de 
ARP wel voor de zogenaamde ,,open be
nadering” kiest en hierdoor de verdere 
voortgang van hefCD A  blokkeert.
Dit doet met name de ARJOS als zij stelt de 
status quo te willen handhaven en niet over 
één CDA-lijst wil spreken, hangende het 
thans gerezen verschil over de funktione- 
ring van de grondslag.
In dit verband dringt de CHJO aan op een 
duidelijke uitspraak van de ARP-Partijraad 
over punt 3 van de concept-resolutie.
Het bestuur beklemtoonde de verantwoor
delijkheid van de komende A  
Partijraad. Een breuk op dit punt zal on 
verbiddelijke konsekwenties hebben voor 
het CDA in het hele land.
De CHJO onderstreepte, dat men deze 
kwestie niet principieel kan stellen op het 
niveau van de Tweede Kamer en anderzijds 
doen of er op het vlak van de raden en 
staten alsmede het Europees Parlement 
niets aan de hand is.
De CHJO sprak de hoop uit, dat de ARP 
zich zal uitspreken voor een blijvende vol
ledige medewerking aan de realisering van 
het CDA en dat zij binnen dit kader, in het 
perspectief van de zich ontwikkelende 
eenheid, de moeilijkheden wil oplossen.

H. L.

Verzoek aan CHU-fracties

Meer rekening houden met achterban

Enquête onder scholieren

Heeft de CDA een kans ?
door Gerrit de Bruyn
Sceptici van het CDA voeren nogal eens als 
argument aan, dat het CDA geen toekomst 
heeft vanwege het relatief oude kiezersbe- 
stand, dat ARP, CHU en KVP trekken, en 
het gebrek aan greep op de jongeren. Het 
CDA zou niet in staat zijn die jongeren 
terug te halen.
Is dat zo? Een definitief antwoord kan ik 
uiteraard niet geven, dat zal de toekomst 
wel doen. Wel heb ik gepoogd wat aanwij
zingen te vinden. Daarover gaat dit artikel 
voornamelijk.
In januari 1974 rapporteerde ik in de Ne
derlander over een onderzoek op enige 
scholengemeenschappen naar het stemge
drag van leerlingen in de hogere klassen. 
Een konklusie was toen, dat het dekonfes- 
sionaliserings-procès - na jaren de KVP en 
CHU te hebben aangetast - nu de ARP niet 
langer onberoerd liet. Voor KVP en CHU 
leek een stabilisering in te treden. Dat alles 
voor zover het ’t stemgedrag van die groep 
jongeren betrof.
Het leek me interessant het onderzoekje 
van eind 1973 eens te herhalen. Het werd 
uitgevoerd direkt na prinsjesdag j.1. Gezien 
de geringe representativiteit zal ik absolute 
cijfers achterwege laten. Het gaat slechts 
om tendensen. Om die te vinden werden 
twee vragen gesteld.
1) Wat zou je bij de laatste tweede kamer
verkiezingen hebben gestemd, als je toen 
had mogen stemmen?
2) Wat zou je nu stemmen, als je weer mee 
zou mogen doen?

CHU-Zeeland wil CDA niet 

laten stranden
De kamerkring Zeeland van de CHU heeft 
vorige week, enkele dagen voor de verga
dering van de partijraad van de ARP, deze 
raad dringend gevraagd het CDA niet te 
laten stranden. In een brief aan de partij
raad schreef de Zeeuwse CHU: „Wij me
nen dat het blokkeren van de ontwikkeling 
van het CDA een uitermate slechte zaak is 
voor christendemocratie en niet in het be
lang is van de bestuurbaarheid van ons 
land” . De Zeeuwen drongen er bij de ARP 
op aan om alle pogingen in het werk te 
stellen om het niet tot een breuk in de chris
tendemocratische partij te laten komen.

Op het stemformulier waren geen namen 
van partijen genoemd. Ik wilde nagaan 
hoevelen spontaan CDA zouden invullen.

RESULTATEN
Hoewel de ARP weer een derde van z’n 
aanhang Verloor en CHU en KVP stabiel 
bleken, stemden zovelen CDA, dat het to
taal van de drie plus CDA een kleine voor
uitgang betekende.
Voor het eerst sinds jaren is de dekonfes- 
sionalisering gestopt en is van een kleine 
terreinwinst sprake bij deze groep jonge
ren.
Ook uit de stemmotivaties bleek, dat het 
standpunt van Aantjes weinig invloed heeft 
gehad op het stemgedrag.
De veronderstelling, dat de CDA-winst 
wellicht afkomstig is van de blanko- 
stemmers van 1972 klopt niet. De helft van 
de CDA-winst kwam van niet- 
konfessionele partijen.
Mij dunkt, dat dit gegevens zijn om moed 
uit te putten. Het is immers de vraag of 
langer gesol met de CDA deze tendensen 
niet te niet zal doen.
Ook de resultaten van de andere partijen 
zijn interessant. Anderhalf jaar geleden 
sprak ik het vermoeden uit, dat de PPR 
over haar hoogtepunt heen was. Welnu: In 
dit onderzoekje verloor de PPR ruim een 
derde van haar aanhang. Wacht de PPR een 
D’66 - of DS’70 lot? Deze partijen zijn bij 
deze enquête weggevaagd. Weinig per- 
spektief voor jonge partijen of partijen met 
jeugdige leiders?
Dat laatste gaat in ieder geval niet op voor 
de W D . Die maakt nu weer een flinke 
winst. Van een Wiegel-effekt is echter geen 
sprake meer. De motivaties wijzen meer in 
de richting van economische bezorgdheid. 
Het stevige verlies voor de progressieve 
drie (PvdA verloor een weinig) is echter 
niet alleen naar CDA en W D  gegaan. Ook 
PSP en CPN wonnen wat, maar - zoals ook 
elders in de maatschappij valt waar te ne
men - komt de radikalisering niet boven het 
nivo van versplintering uit.
Rest mij te vermelden, dat een derde van de 
scholieren nog niet tot een politieke keuze 
wist te komen. Je zou kunnen zeggen een 
opkomstpercentage van 65 procent? De 
helft van de deelnemers kwam nu tot een 
andere keuze dan 3 jaar geleden. Een reden 
te meer voor het CDA om in te spelen op 
deze ,,flexibiliteit” .

Gerrit de Bruyn, 
Amersfoort.

Het bestuur van de christelijk-historische 
kiesvereniging te Driebruggen (Zuid- 
HoUand) heeft zich met de volgende brief 
gericht tot de christelijk-historische fracties 
in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. 
„Op de onlangs gehouden bestuursverga
dering hebben wij wat betreft de landelijke 
politiek van de CHU de volgende punten 
besproken:

a. Aanbod van de CHU om aan het 
kabinet-Den Uyl deel te nemen.

b. Technisch lijstvoorstel van het CDA.

Over punt A het volgende: Het kabinet- 
Den Uyl is op een bijzondere wijze tot 
stand gekomen, wat velen betreuren.
De KVP en ARP vervullen bijwagenposi
ties in dit kabinet, daar hun program niet 
evenredig beoordeeld wordt, terwijl de 
verdeling van de ministerposten ook veel te 
wensen overlaat.

Drs. Tilanus zag daarom geen mogelijkheid 
om de CHU aan de regering te laten deel
nemen. Op alle vergaderingen van de CHU 
waar dr. Kruisinga spreekt kan je vernemen 
dat hij het ook betreurt dat de regering zo 
tot stand gekomen is. Verder wordt op deze 
vergaderingen op de vele gebreken van het 
kabinetsbeleid van Den Uyl gewezen, we 
denken b.v. aan de posities van de boeren, 
tuinders en middenstanders. Ons land heeft 
thans met een behoorlijke economische te
ruggang te kampen. Dit onderschrijven wij, 
maar we kunnen ons niet voorstellen dat 
indien de CHU een vice-premier levert de 
problemen gemakkelijker op te lossen zijn.

Naar onze mening waarderen de CHU- 
kiezers deze draai van de fractievoorzitter 
niet. De CHU-aanhangers wensen een dui
delijk principieel Christelijk beleid en geen 
vaag, gezagsondermijnend progressief be
leid.

Tenslotte over punt B het volgende: In de 
Nederlander kun je lezen dat het CDA- 
bestuur het technisch lijstvoorstel unaniem 
ondersteunde.

Onze kiesvereniging vindt dat de CHU- 
bestuursleden in het CDA de belangen van 
de CHU niet goed verdedigd hebben. In het 
CDA-verband blijft de KVP de grootste, 
wat zeer onlogisch is gezien de laatste opi
niepeilingen.

Naar onze mening moeten de katholieke en 
protestantse partijen evenredig vertegen
woordigd worden: voorbeeld bij 44 ka
merzetels de verdeling als volgt: KVP 22 
zetels, ARP 11 zetels, CHU 11 zetels, ter
wijl nu de verdeling bij 44 zetels als volgt 
luidt: KVP 23 zetels, ARP 12 zetels, CHU 9 
zetels.

Zoals nu de voorstellen op tafel liggen, 
kunnen we nooit bij de 2e Kamerverkie
zingen in 1977 met 1 CDA-lijst uitkomen.

Bij deze verdeling wordt het eigen CHU- 
geluid in het CDA niet meer gehoord.

Wij hopen dat u er kennis van zult nemen 
en in het vervolg meer rekening zult hou
den met de CHU-achterban.”

Aldus de brief van het bestuur van de CH- 
kiesvereniging te Driebruggen aan de beide 
christelijk-historische kamerfracties. De 
brief was ondertekend door voorzitter J. 
Verweij en secretaris J. S. Vroege.

Dr. R. J. H. Kruisinga deed 

beroep op ARP 

tijdens bijeenkomst NCW

Tijdens een vorige week gehouden bijeen
komst van de kring Den Haag van het 
NCW, het Nederlands Christelijk Werkge
versverbond, heeft de christelijk- 
historische fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga een dringend beroep gedaan op 
de anti-revolutionairen gedaan om de 
christen-democratische eenheid niet te 
verbreken.
Dr. Kruisinga stelde dat een niet doorgaan 
van het CDA niet alleen zal leiden tot ver
deeldheid in democratische lichamen, zoals 
het Europese parlement, het parlement en 
op de duur ook provinciale staten en ge
meenteraden, maar waarschijnlijk ook ge
volgen hebben voor de christelijke- en so
ciale en maatschappelijke organisaties in 
ons land.
„Dat zou een buitengewoon slechte ont
wikkeling zijn, juist nu de christen
democratische politiek zo belangrijk is om 
polarisatie, het aanscherpen van tegenstel
lingen, tegen te gaan” , aldus dr. Kruisinga. 
Er is volgens hem momenteel sprake van 
een geestelijke problematiek, zoals bij het 
onderwijs en het mediabeleid, die juist voor 
een christen-democratische partij van we
zenlijk belang is. ,,Het aanscherpen van 
tegenstellingen in deze beslissende periode 
zou funest zijn voor de oplossing van die 
fundamentele problemen” .
Ook voor het oplossen van de sociaal- 
economische problemen achtté dr. Krui
singa het vermijden van tegenstellingen 
dringend geboden. Hij pleitte voor een 
open gesprek tussen werknemefs, werkge
vers en overheid. ,,Laten zij het gesprek 
met elkaar overeind hóuden en proberen 
tot een akkoord te komen” .



VRIJDAG 3 OKTOBER 1975

Twee enquêtes
Vorige week, aan de vooravond van de 
vergadering van de partijraad van de ARP, 
zijn er twee enquêtes gepubliceerd, een 
door de NCRV en een, via de KRO, van de 
KVP.
In opdracht van de rubriek ,,Hier en nu” 
van de NCRV onderzocht het Nederlands 
Instituut voor Publieke Opinie (NIPO) de 
animo onder de christelijke partijen voor 
het CDA.
Bij de ARP liep het aanial voorstanders 
terug van 87 naar 78 procent, het aantal 
tegenstanders van negen naar acht procent. 
Geen mening had veertien procent tegen 
vier procent verleden jaar.
Bij de ondervraagde KVP-ers was 60 pro
cent vóór (in 1974 81), dertien procent 
tegen (was elf) en had 27 procent geen me
ning (was acht). Bij de CHU: 72 procent 
voor (was 65), elf procent tegen (was 29) en 
17 procent geen mening (was zes). Onder 
het totaal van de Nederlandse kiezers blijkt 
52 procent voor het CDA te zijn, aldus de 
NIPO-enquête.

De uitkomsten in percenten waren:

Met het standpunt-Aantjes, dat CDA- 
parlementariërs ,,het evangelie zouden 
dienen te aanvaarden als richtsnoer voor 
hun politiek handelen” was 55 procent van 
de ondervraagde ARP-stemmers het eens, 
25 procent oneens en 20 procent zonder 
oordeel. Bij de CHU-stemmers was 34 pro
cent het eens, 32 procent oneens en 34 
procent zonder mening. Bij de KVP lagen 
deze cijfers op 26, 37 en 37 procent.
De KVP verstrekte de N.V. v/h Neder
landse Stichting voor Statistiek een opd
racht over een opinie-onderzoek.
Aan een landelijke representatieve steek
proef werd door mondelinge ondervraging 
onder meer de volgende vraag voorgelegd: 
„Sommige mensen vinden dat het CDA 
toegankelijk moet zijn voor christenen en 
voor niet-christenen die zich wel met het 
CDA verwant voelen. Er zijn ook mensen 
die vinden dat het CDA uitsluitend toegan
kelijk mag zijn voor christenen en niet voor 
anderen.
Wat vindt u het meest juist: dat het CDA er 
alleen-is voor christenen of dat het open 
staat voor ieder die zich met het CDA ver
want voelt”.

alleen voor
ALLE ONDER
VRAAGDEN

KVP-
kiezers

CHU-
kiezers

ARP-
kiezers

christenen 10 11 21 38
voor iedereen 78 74 71 59
geen mening 12 15 8 3

Aldus de enquête-uitslagen.

Andere mentaliteit
Het spijt mij bijzonder op pagina 1 van ,,De 
Nederlander” van vrijdag 19 september 
over de AR te moeten lezen: ,,zij zijn weer 
het principieel knapste jongetje van de 
klas” . Ik vind dit een onwaardige misselijke 
vertekening en miskenning van de zaken 
waarom het gaat. Om met elkaar over we
zenlijke zaken in dialoog te kunnen blijven 
is een andere mentaliteit nodig. Mr. Aantjes 
heeft zeker niet de bedoeling en de be
hoefte de brave jongen uit te hangen.
Ik ben geen lid van de ARP, maar heb bij
zonder veel respect om het ootmoedig (en 
zeker niet hoogmoedig) getuigenis van 
deze man. Ik heb ondermeer van buiten

kerkelijken gehoord dat zij hierdoor aange
sproken werden.
Ik hoop dat het CDA er alsnog komt, maar 
dan moet het overleg wel met wederzijds 
respect worden gevoerd, in goede trouw. 
Wat uw opmerkingen over Lohman en 
Hoedemaker betreft, vraag ik me af of die 
in deze tijd zo zijn te plaatsen. Traditie is 
een groot goed, maar wat zouden Hoede
maker en Lohman hier en nu in de 
situatie-1975 hebben gezegd, in deze tijd 
van secularisatie?

Bilthoven J. Sleeuwenhoek

H. L.
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Kruisinga over kabinet-Den Uyl:

Veel woorden maar geen daden
„Veel woorden maar geen daden.” Zo ka
rakteriseerde CHU-fractievoorzitter dr. R.
J. H. Kruisinga het beleid van het kabinet- 
Den Uyl bij de algemene politieke en finan
ciële beschouwingen, die deze week in de 
Tweede Kamer werden gehouden.

Hij stelde voorop dat de CHU niet alle kwa
len in ons land aan dit kabinet wil wijten. De 
internationale toestand is moeilijk. De CHU 
heeft waardering voor een aantal zaken in 
dit beleid; zoals de aandacht voor de ver
keersveiligheid; de bestrijding van de be
drijfsongevallen; de verhoging van de zelf
standigenaftrek en de vrijstelling voor de 
ondememersvermogens, hoewel deze op 
zichzelf onvoldoende is.
Het totaalbeleid kan echter door de CHU 
niet positief beoordeeld worden. Spreker 
gaf vijf karakteristieken waarbij dit Imbinet 
een „teveel” vertoont.

- We horen te veel woorden, maar zien 
geen daden. Het kabinet maakt de woor
den niet waar.

- De woorden zeker van de recente Troon
rede zijn te veel verhullend en verslui
erend.

- Het kabinet speelt teveel op een ver
keerde manier op maatschappelijke ont
wikkelingen in, waarbij de polarisatie - 
het aanscherpen van tegenstellingen 
wordt bevorderd.

- Het kabinet luistert slecht. Op raadgevin

gen van oppositionele zijde wordt door
gaans kribbig gereageerd.

- Het kabinet is veel te pretentieus. Dit 
begon al met de presentatie van het 
„schaduwkabinet”. Ook thans treedt de 
premier veelal meer als partijleider op dan 
als minister-president van een meerpar- 
tijenkabinet.

Kruisinga betreurde het dat ook nu in de 
regeringsstukken onvoldoende doorklinkt 
dat juist in de benarde en moeilijke econo
mische situatie kracht van boven nodig is.

RELATIE KABINET-PARLEMENT
De CHU-woordvoerder betoogde dat reke
ning houden met het parlement en haar 
adviezen opvolgen niet de sterkste kant van 
dit kabinet is. Dat beïnvloedt de waarde van 
het overleg in deze Kamer; een hoogst ern
stige zaak.
Hij onderstreepte dit door te wijzen naar het 
lot van een aantal aangenomen moties, af
komstig van de CHU-fractie.
De milieumotie werd eerst aangehouden; 
een jaar later aangenomen. De milieuwet
geving blijft echter traag. De motie over het 
inkomensbeleid werd eerst overbodig ge
noemd; later naar de prullenmand verwe
zen. Weer later werd gezegd dat de uiteinde
lijke cijfers wel mee zouden vallen. Nu we
ten we echter dat het niet is meegevallen. 
De motie-Tolman inzake versnelling van de 
bouwprogramma’s werd eerst aangehou

den; een jaar later aangenomen. Minister 
Gruijters stelde dat de CHU de zaken ver
keerd taxeerde. Inmiddels weten we beter. 
Een soortgelijk verhaal zou ik, aldus Krui
singa kunnen houden over de motie- 
Scholten bij defensie. Het is alles: ,,Geen 
daden maar veel woorden!”
Spreker merkte op dat men nu wel opnieuw 
uitspraken van de Kamer op genoemde ter
reinen kon vragen maar dan blijven we aan 
de gang. Het l^binet weet precies hoe de 
CHU denkt, over het milieu, de bouw en het 
inkomensbeleid in de sectoren waar veel 
zwakke groepen zijn.
Geen enkel Imbinet heeft ten aanzien van 
deze zwakke groepen in landbouw en mid
denstand een beleid gevoerd zoals we nu 
zien onder een kabinet dat socialistisch wil 
zijn. Sociaal mag het kabinet zich op dit punt 
nauwelijks noemen. Spreker informeerde 
hoe het kabinet denkt over de voorstellen 
die gedaan zijn door het overlegorgaan van 
het midden- en kleinbedrijf, op 3 oktober j .1. 
Aan het slot van zijn rede kwam Kruisinga 
tot de volgende samenvatting;
„Aan het begin van mijn betoog heb ik 
gezegd, het beleid van dit kabinet preten
deert veel maar het maakt zijn pretentie niet 
waar. Ik heb gezegd: Het kabinet beoor
deelt de zaken te optimistisch, neemt 
daarop daarom dan ook verkeerde beslis
singen met slechte gevolgen voor ons volk 
als geheel en sommige groepen in het bij
zonder.

Het kabinet noemt de dingen niet bij de 
naam en confronteert ons volk niet met de 
werkelijke toestand waardoor het psycho
logisch klimaat ontbreekt de strikt noodza
kelijke maatregelen te nemen.
Het kabinet speelt niet op eigentijdse wijze 
in op maatschappelijke ontwikkeling. Het 
geeft onvoldoende inspraak.
Wij vragen van het kabinet dat het werkelijk 
inspraak zal geven. Wij vragen van het ka
binet dat het de zaken bij de naam noemt en 
dat het ons volk confronteert met de werke
lijke ernst van de situatie. En dat het op de 
grondslag van die werkelijkheid de noodza
kelijke maatregelen neemt. Opdat we niet 
nog verder in de put gaan op basis van 
onverantwoord optimisme.
Hierbij beseffen wij, dat er in ons volksleven 
ontwikkelingen gaande zijn, welke het voor 
iedere regering gaandeweg moeilijker ma
ken een passend beleid te voeren.
Ons land is onderhevig aan een aanscherpen 
van tegenstellingen en daarbij een geestelijk 
desintegratieproces, waardoor het samen
leven - in de meest eigenlijke zin van het 
woord - ons voor steeds grotere problemen 
stelt.
De CHU is ervan overtuigd, dat de moeilijk
heden nog alleen maar zullen toenemen 
naarmate wij Gods geboden en beloften 
steeds meer uit ons leven laten verdwijnen. 
Hetgaeen houvast geeft, dat is de erkenning 
van Gods heerschappij in deze wereld.
Wij spreken de hoop uit, dat overheid en 
volk - dus wij allen - ook onder de huidige 
moeilijke omstandigheden daaruit kracht 
zullen weten te putten,” aldus dr. Kruisinga.

H. van Spanning.

CHU-fraktie bezorgd over defensiebeleid
De beslissingen van het kabinet met betrek
king tot de defensie-uitgaven vervullen ons 
met grote zorg, aldus CHU-fraktie- 
voorzitter Kruisinga in zijn rede tij
dens de algemene politieke beschouwingen. 
Het is duidelijk, dat de verdediging van onze 
vrijheid door middel van de krijgsmacht bij 
dit kabinet een negatieve prioriteit heeft. 
In het bijzonder betreuren wij de zonder 
enig vooroverleg met de NAVO genomen 
beslissing om het squadron van 15 Neptune 
lange afstand maritieme patrouille vliegtui
gen per 1 januari 1976 buiten dienst te stel
len. Hiermede onttrekken wij ons éénzijdig 
aan in internationaal verband aangegane 
verplichtingen. Bovendien tasten wij met 
het wegnemen van deze luchtpatrouille
vliegtuigen in ernstige mate de gevechts
kracht van de vloot aan. In de defensienota 
werd terecht gesteld, dat deze vliegtuigen 
essentieel zijn voor het uitvoeren van de 
surveillance als onderdeel van crisisbeheer
singsoperaties. Voorts vormen zij, aldus de 
nota, een onmisbare schakel in de be
strijding van moderne onderzeeboten.
Met deze beleidsbeslissing worden deze uit
spraken in de defensienota met één penne- 
streek doorgehaald. Mijn fractie zal, mede 
in het licht van de door deze Kamer aan
vaarde motie-SchoIten, trachten deze be
leidsbeslissing ongedaan te maken.

„NATIONAAL” EUROPEES BELEID
Herinnerend aan een uitspraak van minister 
Vredeling over premier den Uyl stelde Krui
singa dat het Europees beleid in ruime zin, 
zowel in de EEG als in de NAVO duidelijk 
nationalistische trekken vertoont. Er is bij 
dit kabinet weinig geneigdheid om met an
dere landen rekening te houden.
Het financieel economisch beleid van Ne
derland en de Bondsrepubliek staat prak
tisch haaks op elkaar. In de Bondsrepubliek 
geen belastingverhoging en geen groei van 
de overheidsuitgaven; in ons land precies 
andersom. En dat terwijl ons land sterk op 
export naar Duitsland is aangewezen.
De Nederlandse houding bij de recente 
EEG-besprekingen achtte Kruisinga onbe
grijpelijk. Spreker vroeg zich met de ver
slaggever van Trouw - een blad waaruit de

CHU altijd graag citeert- af of den Uyl niet 
seseft heeft dat het meebetalen aan het 
Europese landbouwbeleid ongeveer het 
zelfde betekent als het nemen' van maatre
gelen ter stimulering van de Nederlandse 
economie, in dit geval de landbouw. Spre
ker vroeg het kabinet over de begrotingsbe
sprekingen van de EEG nauwkeurig ope- 
ning van zaken te geven.
Onbegrijpelijk vond spreker het ook dat het 
kabinet slechts vage uitspraken doet over de 
toekomstige Europese ontwikkeling, zoals 
geschetst in het rapport-Spierenburg.
Van christen-democratische zijde is reeds 
voor het zomerreces gevraagd aan het la- 
binet haar mening over dit rapport kenbaar 
te maken. In zijn schriftelijk antwoord ver
school de minister van Buitenlandse Zaken 
zich achter het procedureel overleg, dat ech
ter in dit geval niet nodig is.
Een nationalistische tendens is ook waar
neembaar in de voornemens ten aanzien 
van het drugbeleid. Waarom moet Neder
land het ook op dit gebied beter weten met 
alle kwalijke gevolgen van dien? De CHU 
waarschuwt de regering ervoor dat ons land 
niet een nog grotere trekpleister voor de 
drughandel wordt dan het nu reeds is. 
Verwerpelijk noemde de CHU- 
fraktievoorzitter de uitspraken die van de 
zijde van het PvdA-bestuur zijn gedaan 
over de Berlijnse muur. Hij waardeerde het 
dat deze uitspraken zijn teruggenomen. 
Juist na dit incident is er echter wel behoefte 
aan een beschouwing van de minister
president. Hij vroeg zich af of niet alles moet 
worden gedaan, ook langs diplomatieke 
weg om deze muur thans af te breken.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Over de ontwikkelingssamenwerking 
merkte Kruisinga op dat de CHU-fraktie 
instemt met de omvang van de hulpverle
ning in 1976. Ten aanzien van de besteding 
van de hulp is vaak gezegd dat er geen 
binding moest zijn. In de praktijk binden 
veel ge'industrialiseerde landen echter de 
besteding van de bedragen aan het eigen 
land. Ons land plaatst zich door dit niet te 
doen in een nadelige positie, waarvan zeker 
in de huidige slechte economische omstan

digheden gevraagd mag worden of dit ver
standig is. Spreker bepleitte daarom een 
andere koers ten aanzien van de besteding 
van de bedragen.
Overigens betekent het meehelpen de no

den in de wereld te lenigen ook dat aandacht 
wordt besteed aan de noden in eigen land. 
De zorg voor de verre naaste mag de nabije 
naaste niet doen vergeten.

H. van Spanning.

Mr. F. H. Piket in Raad van Europa:

Discussie rond Spanje 
een delicate zaak
De raadgevende vergadering (assemblee) 
van de Raad van Europa heeft vorige week, 
tijdens haar vergadering te Straatsburg, ge
sproken over de samenwerking met Spanje. 
Uitgesproken werd, dat Spanje niet van alle 
activiteiten van de organisatie van de acht
tien Europese democratische landen uitge
sloten mag worden zolang de beginselen 
van de rechten van de mens door het huidige 
Spaanse bewind worden geschonden.
Wel zullen de ministers de intergouverne
mentele samenwerking tussén de Raad van 
Europa en Spanje op de verschillende ter
reinen opnieuw moeten overwegen.
Aan het debat over Spanje nam ondermeer 
deel het christelijk-historische lid van de 
Eerste Kamer, mr. F. H. Piket. De ANP- 
redacteur voor Europese zaken, die het de
bat bijwoonde, meldde dat mr. Piket de 
■gehele discussie rond de gebeurtenissen in 
Spanje een delicate zaak noemde. Hij be
nadrukte het feit, dat de geëxecuteerde 
guerrillastrijders agenten hadden gedood, 
dat er „weduwen en wezen” zijn achterge
bleven en dat misdadigers ter dood zijn 
veroordeeld”. Wel is het zo, aldus mr. Piket, 
dat Spanje bij de rechtsgang zich niet ge
houden heeft aan de conventie van de rech
ten van de mens.
Maar, zo voegde de Nederlandse senator 
daaraan toe, wij moeten ons niet door links 
noch door rechts laten leiden. „De socialis
ten vallen onder het voorwendsel van ge
rechtigheid een land met een rechts bewind 
aan, terwijl de rechten van de mens ook in de 
linkse landen worden geschonden. Waarom

ook de betrekkingen met de landen in 
Oost-Europa niet bevriezen? Waarom geen 
boycot van vakanties in Oost-Europa?” al
dus mr. Piket. Hij stelde tenslotte voor dat in 
de conventie van de rechten van de mens 
ook een artikel wordt opgenomen waarin 
objectiviteit met betrekking tot links en 
rechts wordt vastgelegd.

H. L.

Volgende
„De Nederlander"
over veertien dagen

Volgende week, op vrijdag 17 okto
ber, zal het christelijk-historisch 
weekblad „de Nederlander” niet 
verschijnen. Het eerstvolgende 
nummer komt over veertien dagen 
uit, op vrijdag 24 oktober.
De reden van het niet-verschijnen 
volgende week is de volgende: In het 
oorspronkelijke schema voor het 
uitkomen van „de Nederlander” was 
opgenomen, dat begin september 
jongstleden nog een nummer zou 
uitvallen. In verband met de ontwik
kelingen binnen het CDA en de veel
heid van artikelen en beschouwingen 
daarover werd besloten „de Neder
lander’ ’ toch te laten verschijnen. Om 
financiële redenen dient er toch nog 
een weekblad uit te vallen. Besloten 
is dat dit volgende week het geval zal 
zijn.
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PARLEMENTARIA
KAMERLEDEK VRAGEN, BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
De christelijk-historische Tweede- 
Kamerleden drs. A. D. W. Tilanus en dr. R. J. 
H. Kruisinga hebben staatssecretaris Hend
riks van volksgezondheid schriftelijk ge
vraagd of hij de mening deelt welke is weer
gegeven in een artikel in de „Consumenten
gids” over de reklame voor geneesmidde- 
'en. Die mening is dat bij de reklame voor 
geneesmiddelen onwaarheden, over
drijving, onzakelijkheid en psychologisch' 
beïnvloeding worden bedreven.
Gevraagd is of het waar is, dat momenteel 
veel vrij-verkrijgbare geneesmiddelen, 
zoals vermageringsmiddelen, haargroei
middelen en middelen tegen jeugdpuistjes 
niet zijn aangemeld bij het College voor 
verpakte geneesmiddelen. Als dit zo is, zal 
de bewindsman stappen moeten onderne
men om te bevorderen dat die aanmelding 
alsnog geschiedt.
De kamerleden vroegen ook aan de staats
secretaris om zich te wenden tot de keu- 
ringsraad openlijk aanprijzing geneesmid
delen en geneeswijzen. ,,Bevorderd moet 
worden dat dit college strenger optreedt” , 
aldus de vragenstellers. Zij willen verder het 
oordeel van de bewindsman over de sugges

tie van de Consumentenbond om in de pu- 
blieksreklame voor geneesmiddelen de 
tekst van de patiëntenbijsluiter op te nemen.

SAMENSPEL
IMinister Boersma van sociale zaken dient 
in de gaten te houden of er in Duitsland 
werken, die in eigen land een werkloosheid
suitkering krijgen, aldus de CHU- 
Tweede-Kamerleden drs R. J. H. Kruisinga 
en H. Wisselink in schriftelijke vragen aan 
de bewindsman. Als dit het geval is zal de 
minister in samenspel met Duitse en Neder
landse arbeidsbureaus een verscherpte con
trole met name op koppelbazeN moeten 
bevorderen.

Aanleg E8
Minister Wësterterp van verkeer en water
staat heeft meegedeeld dat de Duitse bonds
republiek het tijdstip voor de aanleg van de 
Duitse E 8 in het grensgebied (Rheine-De 
Poppe) blijft afstemmen op de aanleg van 
het aansluitende wegvak in Nederland. Het 
vij§arenplan voor de wegen 1976-1980, dat

in Duitsland wordt voorbereid, zal namelijk 
een voortschrijdend karakter krijgen, 
waardoor het mogelijk wordt tussentijds 
een bepaald wegvak in te passen.
De mededeling geschiedde in het antwoord 
op een vraag van de kamerleden Wisselink 
en Tolman (beiden CHU). Zij hadden ge'in- 
formeerd of het waar zou zijn dat, wanneer 
Nederland niet vóór 15 oktober beslist dat 
De Poppe het grensoverschrijdend punt 
gaat worden van de E 8, het Duitse deel van 
deze weg van Rheine naar onze oostgrens 
nietvoorl985 aangelegd zal worden. Ditnu 
is onjuist, zoals na contact met de Duitse 
regering is gebleken. 'Volgens het vorige 
, ,Bedarfsplan’ ’ voor de Duitse wegen zou dit 
wegvak inderdaad pas na 1985 worden aan
gelegd (prioriteit 2). Er werd echter uit
drukkelijk vastgelegd dat de prioriteit af
hankelijk is van de stand van de aanleg aan 
Nederlandse kant. In een herzien Bedarfs- 
plan heeft het wegvak voorshands prioriteit 
Ib  gekregen, wat inhoudt een begin van de 
uitvoering in 1982-1983. Hierbij is nu de 
mogelij kheid gekomen de weg tussentij ds in 
te passen in het voortschrijdende vijfjaren
plan 1976-1980.

Verdragen met België
De regering is akkoord gegaan met de in- 
houd van de drie verdragen met België over 
het Baalhoekkanaal, de afsnijding van de 
bocht van Bath en de verdeling en kwaliteit 
van het Maaswater. Deze verdragen zijn 
reeds door de onderhandelingsdelegaties 
van beide landen geparafeerd. De Neder
landse regering is bereid deze verdragen te 
ondertekenen als ook de Belgische regering 
met de verdragen instemt. Direct na onder
tekening zullen de officiële verdragsteksten 
openbaar worden gemaakt.
In antwoord op vragen van het CHU- 
kamerlid T. Tolman deelde minister Wester- 
terp van verkeer en waterstaat mee dat de 
verdragsteksten niet eenzijdig openbaar 
gemaakt kunnen worden zolang de verdra
gen niet door beide regeringen zijn goedge
keurd. Wel heeft de minister de Kamer thans 
als openbaar stuk een informatienota over 
de inhoud van de drie verdragen gestuurd. 
Deze nota was reeds eerder vertrouwelijk 
aan de leden van de vaste commissie voor 
verkeer en waterstaat beschikbaar gesteld.

Voomtters nationale parlementen bijeen
(van een medewerker)

Nir, W. Scholten voor Uniepers:

Europa en het CDA: Blamage en blunder
De Voorzitter van het Europese Parlement, 
de heer Georges Spénale, heeft op dezer 
dagen inRome gehouden conferentie van de 
voorzitters van Europese parlementaire 
vergaderingen zijn verslag ingediend over 
de verhouding tussen het Europese en de 
nationale volksvertegenwoordigingen. 
Daarnaast is in Rome een verslag op tafel 
gekomen over de betrekkingen tussen de 
assemblée van de Raad van Europa en de 
nationale parlementen en burgers van de 
lidstaten.
In Rome waren de voorzitters bijeen van de 
parlementen van de bondsrepubliek Duits
land, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 
Luxemburg en de voorzitters van het Euro
pese Parlement en de assemblée van de 
Raad van Europa, samen met de voorzitters 
van de parlementen van Oostenrijk, Zwe
den en Zwitserland.
Zij allen hebben het belang onderstreept dat 
zij hechten aan dit soort ontmoetingen en zij 
willen voortaan tenminste één keer per j aar 
vergaderen. De voorzitters van de volks
vertegenwoordigingen hebben deze keer 
onder meer gesproken over het vooruitzicht 
van directe verkiezingen voor het Europese 
Parlement, die een nieuwe dimensie zullen 
geven aan de betrekkingen tussen die ver

gadering eii de nationale parlementen. Het 
zal nodig zijn de relaties tussen beide steeds 
soepeler te maken. Voorgesteld werd bin
nen het Europese Parlement een speciaal 
comité te formeren dat zich met die betrek
kingen bezig houdt. Hierdoor zouden de 
nationale volksvertegenwoordigingen ook 
toegang hebben tot de informatie die be
schikbaar is voor de Gemeenschapsinstel
lingen.
Wat de algemene problemen aangaat van de 
huidige parlementaire democratie, heeft de 
vergadering van Rome hetbelangrijkgeacht 
dat stappen worden gezet voor het gecoör
dineerd verzamelen van informatie en do
cumentatie. Gedacht wordt aan de vorming 
van een Europees instituut voor parlemen
taire research.

EUROPESE UNIE
De volgende ontmoeting van de parle
mentsvoorzitters is in Bonn op 11,12 en 13 
juni 1976. Dan komt de verdere ontwikke
ling van de betrekkingen tussen het Euro
pese Parlement en de nationale volksverte
genwoordigingen aan de orde, gezien tegen 
de achtergrond van de ontwikkelingen in de 
Gemeenschap. Ook zal dan de Europese 
Unie ter sprake komen voorzover ze een 
weerslag op het parlement heeft.

Tijdens een vergadering van donatems van 
het chrisfelijk-historisch weekblad „de Ne
derlander” te Amersfoort heeft het CHU- 
Tweede Kamerlid mr. W. Scholten, tevens 
lid van het Europese Parlement, een moge
lijk uiteenvallen van het CDA een blamage 
en een politieke blunder genoemd.
Een blamage omdat wij als Nederlandse 
christen-democraten dan voor de zoveelste 
maal in onze politieke geschiedenis meer 
acht slaan op het weinige dat ons (nog) 
verdeeld houdt dan op het zeer vele dat ons 
verenigt.
Een politieke blunder omdat wij dan door 
onze verdeeldheid zeer velen een socialis
tisch of liberaal politiek onderdak opdrin
gen dat zij in feite niet begeren.
Wij Nederlandse christen-democraten be
horen bij elkaar en mogen elkaar niet meer 
loslaten. Dat geldt niet alleen nationaal, 
maar ook internationaal.
Bij de binnen afzienbare tijd komende di
recte verkiezingen voor hetEuropeseParle- 
ment dienen wij in Nederland uit te gaan van 
één christen-democratische lijst. Daartoe 
moet op korte termijn een Europese 
christen-democratische partij Worden opge
richt.
Basis voor zo’n partij kan zijn de politieke 
wil om vanuit de christelijke verantwoorde
lijkheid staat en maatschappij gestalte te 
geven en te vernieuwen.

Twee elementen staan daarbij voorop:
Het mensbeeld zoals dat uit het Evangelie 
tot ons komt en de Evangelische opdracht 
tot dienst aan de naaste.
Het zou mij bijzonder spijten, aldus mr. 
Scholten, wanneer de ARP zich zowel na
tionaal als internationaal buiten het 
christen-democratische verband zou plaat

sen. "Wij kunnen in feite de inbreng van de 
ARP niet missen. KVP en CHU zuUen van 
hun kant daarom het uiterste moeten doen 
om een breuk te voorkomen. Maar datgeldt 
evenzeer voor de ARP. In dat verband moet 
worden geconstateerd, dat in Europees ver
band dé strekking van de door het CDA- 
congres op 23 augustus j.1. aanvaarde reso
lutie het maximaal haalbare lijkt. 'Van KVP 
en CHU kan niet worden gevraagd dat zij 
zich in Europees verband isoleren.

Mocht onverhoopt - „ik zou daarover bij
zonder verdrietig zijn” de ARP debandmet 
het CDA verbreken, dan betekent dit naar 
mijn oordeel ook een breuk pp Europees

„Ik wil daar voorlopig nog helemaal niet aan 
denken. Want als één ding goed loopt dan is 
het de samenwerking tussen de Neder
landse leden van de christen-democratische 
fractie in het Europese parlemenP’, aldus 
mr. W. Scholten.

Christelijke Sociale Academie te Ede 
geluk gewenst
door: drs. G. van Leyenhorst, lid Tweede Kamer voor CHU

publikaties CDA-instituten

De sociale academie te Ede krijgt per 1 
januari 1976 subsidie. Een felicitatie waard! 
Eind vorig jaar zag het er donker uit, toen 
staatssecretaris Veerman van onderwijs ons 
in de Tweede Kamer niet tegemoet wilde 
komen om verlening van subsidie biimen 
afzienbare tijd in het vooruitzicht te stellen.

Ik had op dat moment een concept-motie 
gereed om hierover een uitspraak van de 
Kamer te vragen. Maar toen bleek, dat voor 
deze motie geen meerderheid te behalen 
was en bovendien bekend werd, dat het 
bestuur van de sociale academie in beroep 
zou gaan, heb ik indiening van de motie 
achterwege gelaten, temeer, omdat een 
verworpen motie ons inziens de zaak, 
waarom het ging, wel eens meer kwaad dan 
goed zou kunnen gedaan hebben.
De heer Veerman beloofde in het debat de 
beroepsprocedure te bespoedigen. Hieraan 
heeft hij zich correct gebonden. Juist voor 
de indiening van het scholenplan kwam het 
gunstige bericht, dat de academie het pleit 
had gewonnen.
Wat betreft dit laatste ook onze waardering 
en gelukwens aan het adres van de Neder
lands Protestants Christelijke Besturenraad 
te Voorburg, die deze zaak met zoveel inzet 
en deskundigheid heeft begeleid. Niet in de'

laatste plaats echter ook onze adhesie aan de 
velen, die de noodzaak van deze gerefor
meerde (met een kleine gI) sociale academie 
met grote offervaardigheid hebben onder
streept.

NIET GETALMD
Staatssecretaris De Jong is niet contrair ge
gaan en heeft niet getalmd de academie nog 
snel op het scholenplan te plaatsen. De uit
slag van het beroep verschaft - krachtens 
artikel 72 van de wet op het voortgezet 
onderwijs (de mammoet-wet) - daartoe de 
gelegenheid. Het feit, dat de ingangsdatum 
reeds op 1 januari 1976 is gevallen, zal het 
bestuur en de leiding van de sociale acade
mie wel bijzonder gelegen komen.
Er is de laatste jaren in ons land heel wat te 
doen geweest rond onze sociale academies.
O.a. de gebeurtenissen op „De Horst” te 
Driebergen liggen nog vers in het geheugen. 
Wij juichen het daarom toe, dat in Ede een 
nieuw begin gemaakt is om, uitgaande van 
het gezag van het Woord van God ook op 
het terrein van het sociaal-culturele leven, 
mensen op te leiden, waaraan wij in deze 
sectoren van onze samenleving zo dringend 
behoefte hebben.

drs. G. van Leyenhorst.

SAMEN OP WEG 
NAAR EEN
VERANTWOORDELIJKE
MAATSCHAPPIJ

Een bijdrage vanuit het C.D.A. tot de discus
sie over emancipatie.

Deze brochure, geschreven op verzoek van 
het C.D.A.-Vrouwenberaad spitst zich toe op 
de voigende probieemgebieden:

- Vrouw en ontwikkelingswerk
- Gezin en samenleving
- Werkgelegenheid
- Onderwijs, vorming en opvoeding

Aan de samenstelling ervan is meegewerkt door o.a. mevr 
dr. M. A. M. Klompé, G. van Dongen en dr. C. Blankestijn.

Prijs ƒ 4,50 per ex. inclusief verzendkosten.

Bestellingen:
postgiro 60 45 00, ten name van Loh- 
manstichting, Den Haag, met vermel
ding titel en aantal.

Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
tel. 070-246791.
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CHU achter CNV inzake ondernemingsraden

CHU dringt aan op vroeger begin met verlaging ui^avenstijging
„Denkt het kabinet werkelijk wanneer het 
nu in de herfst van 1975 geen kans ziet om 
het mes in de uitgavenstijging voor 1976 te 
zetten, dat het daarin wel zal slagen in de 
loop van 1976, met de adem van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1977 in de nek?” 
Deze vraag stelde dr. Kruisinga in zijn rede 
bij de algemene politieke beschouwingen in 
het deel van zijn rede dat gewijd was aan de 
sociaal-economische en financiële politiek.

In de Macro Economische Verkenningen 
wordt gezegd dat met een arbeidsinko
mensquote van 95% de kritische grenzen op 
gevaarlijke wijze worden overschreden. 
Dat betekent dat er te weinig investeringen 
komen voor voldoende werkgelegenheid; 
dat betekent meer werkloosheid. Met open 
ogen is het kabinet- den Uyl daaraan mede 
schuldig. Ook het kabinet erkent in de mil- 
joeneimota impliciet dat de uitgavenstijgin
gen van de jaren 1974 en 1975 negatief op 
dewerkgelegenheidhebben gewerkt. Voor
tzetting van de uitgavenstijging. Het kabi
net slaat hiermee in beginsel een juiste koers 
in. Maar de CHU heeft er bezwaar tegen dat 
dit beleidsvoornemen op nog geen enkele 
wijze in de thans voorgestelde begroting 
gestalte heeft gekregen. Voor die begroting 
wordt namelijk een refële stijging van de 
overheidsui^aven voorgesteld van 8%. 
Dat percentage is gelijk aan vorig jaar en 
overtreft aanzienlijk de stijging van ons 
reële nationale inkomen. Deze uitgaven
stijging staat verbetering van de rendement- 
spositie van ons bedrijfsleven in de weg. WU 
de voorgestelde gigantische operatie slagen 
dan moet daarmee nu reeds een begin wor
den gemaakt, aldus de CHU-fraktieleider.

VERSLUIEREND
De uitspraken over het sociaal economisch 
beleid achtte spreker versluierend. De rege
ring geeft in bedekte termen haar ongelijk 
toe maar de daden ontbreken. De economi
sche struktuur van ons land moet versterkt 
worden. Kruisinga had waardering voor een 
rede die minister Lubbers onlangs in Vlis- 
singen heeft gehouden. Hij vroeg zich af of 
de premier achter minister Lubbers staat.

Welke visie heeft dit kabinet op de particu
liere ondernemingsgewijze produktie? Is 
die visie bevorderend voor de ontwikkeling 
van particuliere investeringen? Wanneer 
komt de aangekondigde structuurnota?
Hij herinnerde in dit verband ook aan twee 
redevoeringen van premier Den Uyl met 
een tegengestelde strekking in Amsterdam 
en Nijmegen.
Nu de ontwikkeling van de overheidsuitga
ven niet voldoende wordt afgeremd, schuift 
het kabinet de moeilijkheden voor zich uit. 
Prof. Stevers heeft dit gekarakteriseerd als 
„rampzalig voor de economische ontwikke
ling in het algemeen en de werkgelegenheid 
in het bijzonder” .
De flexabiliteit van het fiscale instrumenta
rium is aan zijn grenzen gekomen. De 
BTW-hoogte en de hoogte van de loon- en 
inkomstenbelasting maakt het vrijwel on
mogelijk in die sectoren door verdere ver
hogingen nog extra dekkingsmiddelen te 
vinden.
Daarom dient het kabinet nu tot een her
overweging van het uitgavenbeleid te ko
men. Kruisinga kondigde aan bij een onbe
vredigend antwoord hierover met een mo
tie te zullen komen.
Het kabinet zal voorts rekening moeten 
houden met het feit dat de aardgasbaten, die 
thans voor dekking van uitgaven worden 
aangewend, van tijdelijke aard zijn. 
Spreker herinnerde aan een suggestie van 
CHU-zijde om de aardgasbaten aan te wen
den voor onderzoek naar vervangende 
energiebronnen. Hij wees voorts naar het 
voorstel van SER-voorzitter de Pous om de 
aardgasbaten in een fonds te storten en dit 
aan te wenden voor verbetering van de 
struktuur van het bedrijfsleven.

DEMOCRATISERING BEDRIJFSLEVEN
De CHU is aldus Kruisinga een groot voor
stander van democratisering van het be
drijfsleven. We zijn van oordeel dat daarbij 
via het harmoniemodel en niet via het con
flictmodel dient te worden gewerkt. Dat 
betekent dat een ondernemingsraad een af
spiegeling van het bedrijf moet vormen. De

leiding van het bedrijf dient daarom deel te 
blijven uitmaken van de ondernemings
raad.

In de ondernemingsraad dient het accent te 
liggen op de gemeenschappelijke verant
woordelijkheid. Het opperen van een ze
kere oppositierol van de ondernemings
raad, in casu een personeelsraad, binnen de 
onderneming lijkt ons voor tal van bedrij
ven desastreus. Niet in het belang van het 
bedrijf en niet in het belang van het perso
neel. De CHU staat hier onverkort achter 
het standpunt van het CNV. Kruisinga 
deelde mee dat hij overweegt over deze 
kwestie die de CHU-fraktie van de hoogste 
betekenis acht, een uitspraak van de Kamer 
te vragen.
Inzake de vermogensaanwasdeling zei 
spreker met belangstelling af te wachten of 
het kabinet met de indiening van dit wets
ontwerp de gestelde tijdslimiet haalt. Hij 
beklemtoonde dat het hier gaat om vermo
gensaanwasdeling, waarop het fiscale 
winstbegrip geheel onbruikbaar is.

BELASTINGEN
Over de fiscale voorstellen was spreker kort 
omdat de belastingwetsontwerpen nog na
der behandeld zullen worden. Waardering 
had hij voor de tegemoetkoming aan het 
midden- en kleinbedrijf en de uitbreiding 
van de reiskosten voor werknemers. Tegen 
het beperken van de inflatiecorrectie in de 
voorgestelde vorm heeft de CHU overwe
gende bezwaren. Ons verzet tegen het 8% - 
tarief van de vermogensbelasting blijft ge
handhaafd.
De voorgestelde accijnsverhogingen heeft 
de fraktie aanvaard. Over de verhoging van 
de motorrijtuigenbelasting beraadt zij zich 
nog. Spreker betreurde het dat ondanks 
toezeggingen die wij hadden begrepen uit 
beantwoording van vragen onzerzij ds vorig 
jaar, niets gedaan is voorde kleine spaarder.

Verhoging van de omzetbelasting per 1 juli 
1976 kan pas worden bezien als meer be
kend is over de positie van de overheidsfi
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nanciën. De CHU is van oordeel dat deze 
beslissing dan ook niet in de herfst kan wor
den genomen. Verlaging van de BTW zou 
daarbij eveneens moeten worden overwo
gen.

H. van Spanning.

Wijziging van artike l 208  Grondwet?

CHU uiterst kritisch
over ondeiwijs- en mediabeleid

Afkoopregeling voor kerkgenootschappen

CHU-fraktieleider dr. R. J. H. Kruisinga 
heeft zich tijdens zijn rede bij de algemene 
politieke beschouwingen in de Tweede Ka
mer uiterst kritisch getoond over het 
onderwijs- en het mediabeleid van dit kabi
net.

Sinds de interpellatie-Van Leijenhorst over 
de stichting Leerplanontwikkeling is de zorg 
van de CHU over het onderwijsbeleid 
slechts toegenomen. De minister zaait on
rust op grote schaal. De uitspraken van de 
onderwijsdeskundigen liegen er niet om. 
Van een echte inspraak vanuit het onder
wijsveld komt weinig terecht. De struktuur- 
nota en de contourennota zijn dirigistisch 
van opzet.

De beslissingen worden steeds meer vanuit 
de onderwijswereld naar Den Haag verlegd. 
Spreker drong aan nog dit parlementaire 
jaar een positieve beslissing te nemen over 
de vestiging van een tweede protestants 
christelijke lerarenopleiding.

Grote zorgen had spreker over de vrijheid 
van onderwijs. Van verschillende zijde heb
ben de fraktie berichten bereikt over wijzi
ging van artikel 208 der Grondwet, waarin 
de vrijheid van richting en inrichting bij het 
onderwijs verankerd ligt. Die wijzigingen 
zouden onder meer betreffen een impera
tieve toetsing van de overheid bij de stich-. 
ting van scholen en de spreiding van onder
wijsvoorzieningen; en wijziging van het 
vijfde lid van artikel 208 waarbij de deugde- 
lijkheidseisen niet meer bij de wet doch 
Iffachtens de wet worden geregeld.

Kruisinga vroeg de minister-president mee 
te delen of deze geruchten juist zijn en welke 
wijzigingen worden beoogd. Hij onder
streepte dat de na 100 jaar strijd bereikte 
gelijlötelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs voor de CHU een zeer kostbaar 
goed is. Eventueel zal hij hierover een uit
spraak van de Kamer vragen.

MEDIABELEID
Over het Mediabeleid merkte Kruisinga op 
dat de reakties op de Medianota getuigen 
van een volstrekt gebrek aan inspraak on
danks alle mooie woorden hierover. Minis
ter Van Doorn pleegt zich als een echte 
regent te gedragen en voortdurend beslis
singen te nemen tegenovergesteld aan de 
uitgebrachte adviezen. Als deze minister de 
kans krijgt zijn voornemens als vermeld in 
de Medianota ten uitvoer te brengen dan is 
er eerder sprake van breideling van de pers 
dan van persvrijheid.
De CHU heeft bezwaren tegen het gering 
o v erig  dat bij de opstelling van de Media
nota met de betrol^enen is gepleegd. Zij 
vraagt het kabinet dit deel van haar arbeid 
eerst nog eens aan een kritische bezinning te 
onderwerpen. Mocht het antwoord van de 
regering ons hier teleurstellen dan zal de 
CHU hierover een motie indienen. 
Spreker betreurde het dat in de stukken zo 
weinig aandacht is besteed aan de herzie
ning van ons stelsel van sociale zekerheid. 
Over het welzijnsbeleid merkte hij op dat in 
de Troonrede ondanks een vorig jaar aan
genomen christen-democratische motie, 
niets wordt gezegd over de ontwikkeling 
van een samenhangend welzijnsbeleid.

GEZIN
Het regeringsbeleid wordt onder meer ge
kenmerkt door de nadruk, die telkens ge
legd wordt op de maatschappijstructuur. 
Zonder de betekenis hiervan te ontkennen 
wil de CHU de regering erop wijzen, dat de 
belangrijkste cel van de samenleving het 
gezin is.
Wij vinden, dat het gezin in het welzijnsbe
leid, in het onderwijsbeleid, in de sfeer van 
de volksgezondheid en justitie meer posi
tieve aandacht dient te krijgen. De CHU zal 
zich verzetten tegen alle maatregelen, die 
het gezinsverband nodeloos aantasten of 
nodeloos ondermijnen, aldus Kruisinga.

H. van Spanning.

Het kabinet heeft, in de lijn van het stand
punt van de voorgaande kabinetten, beslo
ten tot de afkoop van de aanspraken van 
kerkelijke bedienaren en hun nabestaan
den, die op de huidige regeling van de finan
ciële verhouding tussen de Staat en de kerk
genootschappen zijn gebaseerd. De moge
lijkheid tot afkoop werd bij de Grondwets
herziening van 10 februari 1972, geopend. 
In de brief aan de Tweede Kamer, waarin 
minister Duisenberg van financiën het be
sluit van het kabinet meedeelt, zegt de mi
nister dat de principiële en praktische be-

CDA
een goed bestuur

Programma's
studiedagen
CDA-vrouwenberaad
Volgende week organiseert het CDA- 
vrouwenberaad - op donderdag 16 oktober - 
twee studiedagen, en wel te Goes en te 
Drachten. De studiedag te Goes wordt ge
houden in de ,,Prins van Oranje” van twee 
uur tot ongeveer half zes in de middag. Het 
anti-revolutionaire Tweede-Kamerlid me
vrouw J. G. Kraaijeveld-Wouters houdt een 
inleiding over ,,Onderwijs en opvoeding”, 
waarna discussie volgt.
De studiedag te Drachten vindt plaats in ,,de 
Lawei” van kwart voor tien des morgens tot 
kwart voor vier in de middag. Inleidingen 
worden gehouden door de dames N. B. 
Feddes-van de Wetering over,,Emancipatie 
en mentaliteit” en M. Pastoor over ,,Het 
onvolledige gezin” . Daarna worden discus
siegroepen gevormd. Des middags beant
woordt een forum vragen.

zwaren tegen subsidiëring van kerkgenoot
schappen die reeds in 1969 door het toenma
lige kabinet-De Jong zijn geformuleerd, 
door de regering worden gedeeld.
Aan de commissie-Verdam is verzocht de 
voorbereiding van een wetsontwerp inzake 
de afkoop te hervatten. Tegelijk met dit 
wetsontwerp zal aan de Kamer, zoals in 
1971 toegezegd, een „uiteenzetting van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
een subsidieregeling” worden toegezon
den.

H. L.

TWIJFEL
Een man uit Luxemburg die in Italië 
was, wenste daar een modern meu
belstuk te kopen, maar hij kon dat 
niet in zijn auto meenemen. Daarom 
ging hij naar de spoorwegen, waar hij 
tot zijn verrassing een hele stapel 
formulieren in de hand kreeg ge
drukt: een geleidebrief die in zes- 
voud moest worden ingevuld en 
waarop honderd gegevens moesten 
worden verstrekt, een formulier dat 
in drievoud moest worden ingevuld 
en een internationale douaneverkla- 
ring. Daarnaast werd de indiening 
van een factoor in drievoud ver
langd.
De Italiaanse socialist Libero dello 
Briotta heeft de Europese Commissie 
nu gevraagd of dit normaal is en of zij 
niet meent dat dit bureaucratisch ge
doe voor een eenvoudige transactie 
de Europese burger niet aan het be
staan van de gemeenschappelijke 
markt moet doen twijfelen. Verder 
heeft hij gevraagd wat de Commissie 
wil doen om deze belemmeringen 
voor het vrije verkeer van goederen 
binnen de Europese Gemeenschap 
op te heffen.
Overigens heeft de Luxemburger 
zijn meubelstuk niet per spoor laten 
verzenden, maar door een expedi
teur die wel een viermaal zo hoge 
vrachtprijs berekende.



VR IJD AG  10 O KTO BER  1975

DE REÖRGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR (VII)

Burgem eester m r. B. van Haersma Bum a:

Provincies-nieuwe stijl lossen problemen van gemeenschappelijke regelingen niet op
De regeringsplannen en de opinie die al geruime tijd in Friesland heerst over debestuurlijke 
organisatie lijken op het eerste gezicht niet zo ver uiteen te liggen.
In Friesland stelt men zich op het standpunt dat er tussen de provincie en de gemeenten geen 
gewesten mogen worden geschoven. Gewesten verstoren de provinciale eenheid en hollen 
de gemeenten verder uit. De provincie kan ook als „zwaar” gewest functioneren. Als een 
ideaal wordt er wel gezien: een goed bewerktuigde provincie met gemeenten van vol
doende formaat. Welnu, de huidige provincie Friesland blijft in de indeling van het land in 
provincies-nieuwe-stijlinstand.Bovendienspreekt de regering de wenselijkheid uitvan een 
herindeling van gemeenten.

Tot zover zitten regering en Friesland op 
dezelfde toer. De Friese plannen - men heeft 
er de laatste jaren niet stilgezeten - en de 
regeringsplannen verschillen echter in de 
uitwerking van de gedachten over de be
stuurlijke organisatie. Dit levert voor deze 
provincie meteen een grote onzekerheid op. 
Zullen de voorbereidende besprekingen, 
die'de provincie Friesland en de gemeenten 
hebben gestart over deze kwestie, wel kun
nen worden voortgezet, nu de plannen van 
de regering niet lijken aan te sluiten op de 
gedachtenvorming in Friesland?
In Friesland juicht men enerzijds, zegt bur
gemeester mr. B. van Haersma Buma van 
Sneek in een vraaggesprek, algemeen toe, 
dat de provincie als eenheid kan blijven 
voortbestaan. Friesland vormt een eenheid, 
zoals men die in verschillende andere pro
vincies minder duidelijk aanvoelt. Dezelfde 
regeringsplannen werpen echter anderzijds 
zoveel vragen op, dat daardoor de algemene 
vreugde een beetje wordt overschaduwd.

HERINDELING
Een belangrijk uitgangspunt van het provin
ciebestuur is steeds geweest dat de over
heidstaken zoveel mogelij k worden vervuld 
door de bestuurslaag die het dichtst bij de 
burger staat. Daarom streeft het, gesteund 
door een groot aantal Friese gemeente
besturen, naar gemeenten die zoveel moge
lijk zelf de overheidstaken kunnen verzor
gen, dus naar een herindeling van gemeen
ten. De gemeenten zullen ten minste 10.000 
inwoners moeten tellen. De opinievorming 
over de herindeling is in Friesland al zover 
gevorderd, dat over deze kwestie binnen
kort een definitief rapport verschijnt.
Een eerste grote vraag voor de burgemees
ter van Sneek is: sluiten onze herindelings- 
plannen wel aan op de voornemens van de 
regering op dit punt? Hij zou het onjuist 
vinden indien de voorbereidingenhiertoein 
Friesland zouden moeten worden stopgezet 
in afwachting van de discussie over de rege
ringsplannen. Met andere woorden, dat de 
herindelingsplannen een aantal jaren zou
den worden bevroren. En dat terwijl in de . 
provincie nu al enkele jaren wordt gewerkt 
om systematisch tot een vernieuwing van de 
gemeentelijke indeling te geraken. Hij 
meent dat dit proces moet kunnen voort
gaan.
Komt echter een belangrijk argument voor 
deze herindeling - zoveel mogelijk over
heidstaken latenvervullen door de gemeen
ten - niet op de tocht te staan nu de regering 
tamelijk veel uitvoerende taken van de ge
meenten naar de provincie wil overheve
len?
„Dat is inderdaad een probleem. Ik ben het 
eens met de VNG dat de regeringsplannen 
een eenzijdige versterking van de provin
cies betekenen ten koste van de gemeenten. 
Dat vind ik onjuist. En dit sluit ook niet aan 
op onze gedachten. Het streven, ook van de 
provincie, is er duidelijk op gericht zulke 
krachtige gemeenten te vormen dat ze zo
veel mogelijk zelf de overheidstaken kun
nen vervullen. Het aantal gemeenschappe
lijke regelingen zou daarmee ook beperkt 
kunnen worden.
Daarnaast zijn zowel de provincie als de 
gemeenten van mening dat - ook al wordt 
het draagvlak van de gemeenten vergroot - 
er toch al tij d een aantal gemeentelijke taken 
overblijven die in deze provincie beter in- 
tergemeentelijk behartigd kunnen worden, 
dus dat er tussen provincie een gemeenten, 
ook in de toekomst, ruimte is voor een sa
menwerkingsverband van gemeenten.
Ik denk hierbij aan allerlei taken die de 
provincie beslist niet behoeft te vervullen, 
zoals brandweer, hulpverlening, onder
wijsbegeleiding, districtsgezondheids- 
dienst, schooltandartsendienst, het beheren 
van muziekscholen, het opstellen van een 
basis-recreatieplan (Zuidwest-Friesland) en 
dergelijke. De behartiging van deze taken, 
waarvoor nu ten dele gemeenschappelijke 
regelingen bestaan, zal, zo is het streven, 
zoveel mogelijk per regio gebundeld moe
ten worden. Een stuurgroep, waarin gede
puteerde staten en het afdelingsbestuur van 
de VNG zijn Vertegenwoordigd, bereidt een

Het weekblad „de Nederlandse Ge
meente”, het blad van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
publiceerde dezer dagen een vraag
gesprek met mr. B. van Haersma 
Buma van Sneek, in christelijk- 
historische kring een bekende. Het 
redactielid van „de Nederlandse 
Gemeente”, Henk Zomerdijk, 
voerde het gesprek, dat hieronder 
wordt weergegeven.

rapport voor over de meest gewenste regio
nale indeling. Deze indeling zal ook zoveel 
mogelijk gelijk op moeten lopen met de 
regionalisering van het particulier initia
tief.”
Voorziet u ook in andere provincies- 
nieuwe-stijl de behoefte aan dergelijke sa
menwerkingsverbanden van gemeenten? 
.„Dit hangt van de structuur van de nieuwe 
provincie af. In een geografisch groot gebied 
als Friesland bestaat behoefte aan een tus
senlaag, maar ik kan me voorstellen dat 
geografisch kleine gebieden als Kennemer- 
land (Haarlem-IJmond) en Gooiland deze 
behoefte niet zullen kennen. Friesland is 
nogal geleed; Leeuwarden is weliswaar de 
hoofdplaats, maar de afstanden zijn hier zo 
groot dat, naast Leeuwarden, sprake is van 
allerlei subkernen, zoals Sneek, Heeren- 
veen en Drachten, die duidelijk een eigen 
verzorgende functie hebben voor het om
liggende gebied. Sneek is centrumgemeente 
voor Zuidwest-Friesland, een gebied van 
toch maar even 800 km2. In Kennemerland 
daarentegen vervult Haarlem zo’n domine
rende rol, zijn de afstanden zoveel kleiner, 
dat daar geen behoefte is aan sub-regio’s. 
Een kleine provincie die in feite functioneert 
als een stadsgewest zal waarschijnlijk ook 
eerder uitvoerend werkzaam zijn dan een 
grote provincie” .
Zal een samenwerkingsverband van ge
meenten niet gemakkelijk kunnen uit
groeien tot een vierde bestuurslaag?
„Ik noem ze geen vierde bestuurslaag. Mis
schien duidt het begrip gemeentekring het 
beste het karakter ervan aan. Ik versta on
der een bestuurslaag een lichaam waarvan 
het bestuur rechtstreeks is gekozen, een 
bestuur dat zich zoveel mogelijk tegenover 
de andere bestuurslagen tracht waar te ma
ken en dat beschikt over eigen financiële 
middelen, terwijl in deze samenwerkings
verbanden het accent ligt op de gemeenten 
die met elkaar in zo’n orgaan een beperkt 
aantal taken zoveel mogelijk integraal 
trachten af te wegen.”
Er zal tussen het samenwerkingsverband en 
de gemeenten dan ook een rechtstreekse 
band moeten bestaan doordat bijv. het be
stuur uit en door de gemeenteraadsleden 
wordt gekozen. Het zal tevens kunnen fun
geren als een podium voor het overleg tus
sen de gemeenten en de provincie en tussen 
de gemeenten onderling, maar zal nimmer 
zo zwaar mogen worden dat de provinciale 
eenheid wordt verstoord en de gemeenten 
worden uitgehold.
„Ik geloof dat we met 26 provincies 
nieuwe-stijl de problemen van de gemeen
schappelijke regelingen niet oplossen. Aan
vankelijk zag men de oplossing van deze 
problemen in een uitbouw van de Wet ge
meenschappelijke regelingen. Stap voor 
stap belandde men ten slotte bij de gedachte 
van de mini-provincie. Nu we op dit punt 
zijn aangekomen, staan we zover van het 
begin af dat we met het model dat de rege
ring nü presenteert niet het allereerste pro
bleem oplossen. Ik zou het hoogst ongeluk
kig vinden dat gemeenschappelijke regelin
gen, voor zover die na een herindeling van 
gemeenten resteren, in alle provincies- 
nieuwe-stijl naar het provinciebestuur wor
den overgeheveld” .
Op welke wijze zou u de regeringsplannen 
willen amenderen?
„Ik zou de middelste laag niet overdreven 
sterk willen maken. Als de regering 26 
mini-provincies kiest om decentralisatie 
van rijkstaken mogelijk te maken, zal zij ook

duidelijk moeten aangeven welke rijksta
ken daarvoor in aanmerking komen. An
ders dreigt het gevaar dat een heleboel aan 
de gemeenten wordt onttrokken en een he
leboel bij het Rijk blijft. Het Rijk zal hele 
taakvelden moeten afstoten naar de provin
cie, zoals bijv. de zorg voor rijksscholen, 
maar zich niet mogen beperken tot decen
tralisatie van uitvoerende en administra
tieve facetten. Gedeconcentreerde rijks
diensten en inspecties zullen moeten wor
den ondergebracht in de provincies- 
nieuwe-stijl.
De gemeenten zullen nauwelijks taken mo
gen verliezen aan de provincies en, voor 
zover een gemeente de behartiging van een 
bepaalde taak niet aankan, kan zij hiervoor 
samenwerken met andere gemeenten. Ik 
vind het niet nodig dat de provincie bijv. het 
beheer van grootschalige openluchtrecrea- 
tieprojecten op zich neemt.
Sneek beheert samen met de gemeente 
Wymbritseradeel een groot dagrecreatieve 
voorziening aan het Sneekermeer met 
jachthavens en kampeerterreinen. Iedereen 
in Sneek en omgeving voelt zich daarbij 
betrokken. We beheren dit project in nauw 
overleg met allerlei plaatselijke instellin
gen. Het gemeentelijke apparaat is hiervoor 
in de loop der jaren uitgebouwd. Waarom 
moetje zulke taken overdragen aan de pro
vincie?
De regering zal niet de illusie moeten heb
ben met een wettelijke regeling alle proble
men te kunnen oplossen en één uniforme 
bestuurlijke organisatie te hebben gekre
gen. Het uitgangspunt van drie bestuursla
gen zal men per streek verschillend moeten 
kunnen uitwerken. In het ene gebied bestaat 
behoefte aan een niveau tussen provincie en 
gemeente, maar voor een ander gebied kan 
een oplossing zoals de regering nu voorstelt, 
misschien het meest in aanmerking komen. 
De regering zal er meer rekening mee moe
ten houden dat de behoeften op het gebied 
van debestuurlijke organisatie niet overal in 
het land dezelfde zijn. Neem bijvoorbeeld 
de politie. De politie in de Amsterdamse 
regio vraagt om een grotere specialisatie 
dan die in Zuidwest-Friesland. Er is ook in

onze provincie wel behoefte aan een 
schaalvergroting op dit terrein. Ik ben er 
echter tegen de politietaak hier geheel naar 
de provincie over te brengen. De beharti
ging van deze taak komt daarmee te ver van 
de burger af te staan. Dit zou ik een verlies 
voor de democratie vinden. Aan de be
hoefte van specialisatie kan men in Fries
land ook heel goed tegemoet komen op het 
niveau van regionale samenwerkingsver
banden, zoals Zuidwest-Friesland met
110.000 inwoners. Voor het meest wense
lijke draagvlak kan men uitgaan van minima 
en van gemiddelden. Men kan ook iets be
neden het minimum gaan zitten. De positie 
van de commissaris der koningin in de 
politie-organisatie als neutrale overkoepe
lende figuur blijft in deze opzet onaange
tast” .
Waarom zal een gemeente tenminste
10.000 inwoners moeten tellen, wil zij haar 
taken goed kunnen vervullen?
„In rapporten over de gemeentelijke inde
ling in Friesland is wel gezegd dat we eigen
lijk naar gemeenten zouden moeten streven 
van ten minste 30.000 a 35.000 inwoners, 
maar dat daarvan in verband met de enorme 
oppervlakte en dunne bevolktheid in be
paalde gevallen moet worden afgeweken. 
Het uitgangspunt is dat stedelijke en platte
landsgemeenten die sterk op elkaar zijn ge
oriënteerd, moeten worden samengevoegd, 
maar als het om een overheersend platte
landsgebied gaat, wordt uitgegaan van ge
meenten van ten minste 10.000 inwoners” .

HENK ZOMERDIJK

(Dit is het zevende artikel in de reeks „De 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 
De voorgaande artikelen stonden in de 
nummers van „de Nederlander” van de 
vrijdagen 22 en 29 augustus, 5, 12 en 26 
september en 3 oktober jongstleden.
De redactie van „de Nederlander” is dank
baar voor de toestemming van de redactie 
van „de Nederlandse Gemeente” oiii het 
vraaggesprek in het christelijk-historisch 
weekblad te mogen publiceren).

Hooizitting over reotganisatie
binnenlands bestuur

De Vereniging van christelijk-historische leden van gemeente- en provinciebesturen 
belegt op zaterdag 8 november aanstaande een hoorzitting over de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur. Deze zitting duurt van tien uur tot half een.

Naniens het bestuur van de vereniging hebben voorzitter mr. Sj. H. Scheenstra en 
shcretaris G. Hokken zich met de volgende oproep gericht tot de besturen van de 
provinciale kringen van de vereniging.

„Op 15 juni 1975 heeft de regering het conceptwetsontwerp tot reorganisatie van het 
binnenlands bestuur openbaar gemaakt. Deze publicatie heeft - naar onze mening 
terecht - veel kritiek uitgelokt uit gemeentelijke en provinciale kringen.

Nu heeft de minister vanbinnenlandse zaken tot 15 november 1975 de mogelijkheid 
opengesteld om hem een oordeel kenbaar te maken over deze regeringsplannen. Wij 
menen dat het ook tot de taak van onze vereniging behoort om over deze diep 
ingrijpende regeringsvoornemens de in onze kring leveride opvattingen onder de 
aandacht van de minister te brengen.

Hoewel het onderhavige werkstuk thans allerwege ter discussie staat - wij denken 
o.a. aan de bijeenkomsten vanwege de VNG, komt ook een bespreking in eigen 
christelijk-historische kring ons als alleszins zinvoi voor.

Teneinde tot een min of meer samenvattend oordeel vanuit onze vereniging over 
deze materie te komen, is door ons bestuur een bijeenkomst belegd op zaterdag, 8 
november 1975 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.

Voor deze bijeenkomst, die van 10 tot 12.30 zal duren, nodigen wij hierbij deputaties 
uit van de diverse provinciale kringen.

Onnodig om te zeggen, dat wij u dringend opwekken in uw provincie het concept
wetsontwerp ter discussie te stellen. Wellicht is het mogelijk reeds vooraf per 
provincie de opinies op schrift te stellen. Waf de grootte der deputaties betreft, 
denken wij aan maximaal vijf personen.

Voor deze bijeenkomst, die uiteraard een openbaar karakter heeft, zullen wij ook 
uitnodigen de leden van de commissie Binnenlands bestmu van de Jhr. Mr. A. F. de 
Savornin Lohmanstichting evenals de beide CH-fracties van de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal.

We hopen zéér, dat u aan het bovenstaande de nodige aandacht wilt besteden en dat 
we op 8 november a.s. een geslaagde bijeenkomst mogen hebben.”
Aldus de oproep voor het bijwonen van de hoorzitting over de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. De redactie van het christelijk-historisch weekblad „de Neder
lander” heeft in de afgelopen weken haar bijdrage geleverd aan de discussie over het 
concept-wetsontwerp inzake de reorganisatie door ruimte te bieden aan vele artike
len over het onderwerp.

H. L.
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DRIE WEKEN IN 
ZUID-AFRIKA (V )
door:
dr. K. de Vries, lid Eerste Kamer CHU

Détente"
„Détente” , het Franse woord voor ont
spanning (in de zin van vermindering van 
spanning) is in Zuid-Afrika volgens het 
juni-nununer van „Paratus” , het maand
blad van de Zuidafrikaanse strijdkrachten, 
„die laaste tyd op almal se lippe” (blz. 2). 
Het slaat daar echter niet, zoals in Europa, 
op de verhouding tussen de landen van de 
NAVO en die van het Warschaupact, maar 
op de betrekkingen van de republiek 
Zuid-Afrika met de overige Afrikaanse sta
ten. Tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika (1- 
22 augustus j.1.) heb ik hierover gesprekken 
gevoerd met de volgende deskundigen: 
prof. dr. C. P. van der Walt (hoogleraar in 
Potchefstroom), dr. D. Fourie (senior lector 
in Pretoria) en luitenant-generaal buiten

dienst K. F. Coster (strategisch adviseur in 
Pretoria).
De in de jaren vijftig begonnen dekolonisa
tie van Afrika heeft Zuid-Afrika in een 
moeilijke positie gebracht. Het wordt door 
de jonge zwarte staten als een restant van 
blanke overheersing beschouwd, dat zo snel 
mogelijk moet worden opgeruimd. Deze 
vijandschap komt o.m. tot uitdrukking in 
het optreden van veldmaarschalk Idi Amin, 
president van Oeganda en sinds kort tevens 
voorzitter van de Organisatie van Afri
kaanse Eenheid.

BEROEP
Op 23 oktober 1974 heeft de eerste minister 
van de republiek Zuid-Afrika, B. Vorster,

inde Senaat te Kaapstad een redegehouden, 
waarin hij een dringend beroep deed op de 
overige Afrikaanse staten, met name op die 
van het zuidelijk deel van Afrika, af te zien 
van ,,confrontatie” en te kiezen voor,,con
sultatie” . Er kwam een positieve reactie van 
de kant van president Kaunda van Zambië; 
deze zei, dat hij in de toespraak van Vorster 
„de stem van de rede” beluisterd had. Dat er 
sindsdien een zekere toenadering is ont
staan blij kt uit het feit, dat beide staatslieden 
op 25 augustus j.1. aanwezig waren bij een 
gesprek tussen de premier van Rhodesië en 
de leiders van de bevrij dingsbeweging in dat 
land.
Aan het Zuidafrikaanse streven naar „dé
tente” ligt de opvatting ten grondslag, „dat, 
terwyl Suid-Afrika se pad na Afrika in die 
verlede deur Europa geloop het, sy pad na 
Europa en die res van die wéreld nou deur 
Afrika loop” (ik citeer hier het zoëven ge
noemde „Paratus” -nummer, blz. 4). Er zit 
aan de politiek van Vorster ook een econo
misch aspect: vorming van een economische 
gemeenschap van de landen in het zuidelijk 
deel van Afrika naar analogie van de E.E.G. 
Zal dit doel worden bereikt, dan moet er 
behalve voor Rhodesië ook een oplossing 
worden gezocht voor Zuid-West-Afrika. 
Zoals bekend, heeft Zuid-West-Afrika dit 
mandaatgebied van de voormalige Volken
bond meer dan een halve eeuw onder be
heer gehad. De Organisatie van "de Ver
enigde Naties oefent reeds jaren druk op de 
republiek uit, Zuid-West-Afrika oftewel 
Namibië onafhankelijkheid te verlenen. 
Vorster heeft zich hiertoe in principe bereid 
verklaard, mits alle daar wonende stammen 
deel krijgen aan het zelfbeschikkingsrecht; 
hij weigert, dit gebied uit te leveren aan de

Swapo(South-West African Peoples’ Orga- 
nisation), die enkel de Ovambo’s vertegen
woordigt. Het is te hopen, dat er voor deze 
kwestie op korte termijn een oplossing 
wordt gevonden.
STRUIKELBLOK
Tenslotte: een struikelblok op de weg naar 
„détente” is ongetwijfeld ook de Zuidafri
kaanse apartheidspolitiek. Ik heb tijdens 
mijn verblijf in Zuid-Afrika geen „thuis
landen” bezocht en dus niets van de „grote 
apartheid” gezien. Wat de „kleine apart
heid”, waarmee ik dagelijks geconfronteerd 
ben, aangaat: hoe eerder deze verdwijnt, 
hoe beter. Wie, zoals ik, driejaar in Indone
sië heeft doorgebracht (1945-1948), weet 
uit ervaring dat het hier niet alleen een 
principieel verwerpelijke maar ook een 
praktisch ondeugdelijke politiek betreft: ik 
heb als blanke nooit de behoefte gevoeld 
aan een gereserveerde plaats in de veelkleu
rige Indonesische samenleving.
Opheffing van de „kleine apartheid” zal 
m.i. niet alleen bevorderlijk zijn voor de 
toenadering tussen Zuid-Afrika en de over
ige Afrikaanse landen maar ook voor die 
tussen de blanken èn de niet-blanken in 
Zuid-Afrika zelf; men zou hier van „kleine 
détente” kunnen spreken.
Ik moge dit vijfde en laatste artikel^e van de 
reeks „Drie wekén in Zuid-Afrika” beslui
ten met een woord van hartelijke dank voor 
de genoten gastvrijheid.

K. de Vries

(De voorgaande artikelen in deze serie wer
den geplaatst in „de Nederlander” van de 
vrijdagen 5,12  en 26 september en 3 okto
ber jongstleden).

ZUIDOOST AZIË EN 

GEMEENSCHAP:
PERSPECTIEF VOOR NIEUWE 

VERHOUDINGEN

door:
mr. W. Scholten,
lid Tweede Kamer voor CHU en
lid Europees parlement

Het bezoek dat een delegatie uit het europese 
parlement onlangs aan zuidoost-Azië heeft ge
bracht, is bijzonder nuttig geweest. Het kan een 
stimulans vormen voor de ontwikkeling van 
nieuwe verhoudingen tussen Europa en de vijf 
landen die samen de associatie van zuidoost- 
aziatische staten (asean) vormen.
Dat de banden tussen Europa en Afrika tot 
dusver sterker zijn dan tussen Europa en 
Azië vindt zijn oorzaak voornamelijk in de 
historische ontwikkeling van de Gemeenschap. 
Twee landen in west-Europa hebben vele 
eeuwen nauwe banden met Azië gehad: het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland. Maar 
bij de sluiting van het verdrag van Rome 
behoorden de britten nog niet tot de Gemeen
schap, terwijl de betrekkingen tussen Neder
land en Indonesië zo ongeveer op een diepte
punt in hun geschiedenis verkeerden. 
Daarentegen werden vele vroegere franse, 
belgische en italiaanse koloniën in .Afrika op 
grond van bepalingen uit het verdrag van 
Rome met de Gemeenschap geassocieerd. Die 
associatie met de inmiddels onafhankelijk 
geworden landen werd bestendigd in de 
Jaoende-overeenkomsten.
Pas kort geleden is deze groep van achttien 
geassocieerde afrikaanse staten uitgebreid tot 
de zesenveertig landen waarmee de samen
werkingsovereenkomst van Lomé is ge* 
sloten.
Hiermee is het laatste woord in de ontwikke
ling van de buitenlandse verhoudingen van 
de Gemeenschap beslist niet gezegd. Meer en 
meer zullen die betrekkingen een mondiaal 
karakter (moeten) krijgen, waarbij uiteraard 
niet aan de zuidoost-aziatische landen voorbij 
kan worden gegaan.
D e  t i j d  is  n u  v o o r a l  r i j p  v o o r  h e t  le g g e n  v a n  

c o n t a c t e n  m e t  d ie  la n d e n ,  d a a r  z e  n u  in  h e t  

p o s t - a m e r ik a a n s e  t i j d p e r k  v e r k e r e n .  H e t  t e r u g 

t r e k k e n  v a n  d e  a m e r ik a a n s e  t r o e p e n  e n  h e t  

e in d e  v a n  d e  V ie tn a m e s e  o o r lo g  h e e f t  u i t e r 

a a r d  b e la n g r i j k e  p o l i t i e k e  g e v o lg e n  v o o r  h e t  

h e le  g e b ie d .  O p  d i t  m o m e n t  t r e e d t  e e n  d u id e 

l i j k e  h e r o r ië n t a t ie  in  h e t  b u i t e n la n d s e  b e le id  

v a n  d e  A S E A N - la n d e n  o p .  G e p o o g d  w o r d t  h e t  

o n t s t a n e  v a c u u m  z o  s n e l m o g e l i j k  o p  te  v u l le n .

Onmlangs , heeft het christelijk- 
historischeTweede-Kamerlid mr. W. 
Scholten, in zijn kwaliteit van lid van 
het Europese parlement, met mede- 
parlementsleden een bezoek ge
bracht aan Zuidoost-Azië. In het blad 
„Europese Gemeenschap” , een uit
gave van de voorlichtingsdienst van 
de Europese gemeenschappen, 
schreef mr. Scholten zijn indrukken. 
De redactie van het blad gaf toe
stemming het artikel in „De Neder
lander” op te nemen, voor welke toe
stemming een woord van dank op 
haar plaats is.

Zo hebben Thailand, Maleisië en de Filip
pijnen diplomatieke betrekkingen aangeknoopt 
met China; Singapore en zeker Indonesië 
zullen dat voorbeeld overigens niet direct 
volgen.

pp het communisme gericht. In het merendeel 
van de landen zelfs eerder het tegendeel. 
Amerika heeft voorlopig afgedaan. Japan 
wordt als een belangrijke handelspartner 
erkend, maar roept -  in de schaduw van de 
nog niet vergeten tweede wereldoorlog -  nogal 
wat weerstanden op.
Het is niet verwonderlijk, dat een regionale 
organisatie-in-opbouw in dit politieke klimaat 
nauwere contacten poogt te leggen met een 
andere regionale organisatie, die in een wat 
verdergaand stadium van politieke en econo
mische ontwikkeling verkeert.
I n  d i t  v e r b a n d  is  h e t  t e k e n e n d ,  d a t  h e t  i n i t i a t i e f  

v o o r  h e t  b e z o e k  v a n  d e  e u r o p e s e  p a r le m e n 

t a r ië r s  u i t g in g  v a n  d e  v o lk s v e r t e g e n w o o r 

d ig in g e n  in  d e  A S E A N - la n d e n .  H e t  is  v e r s t a n d ig  

g e w e e s t  d ie  u i t n o d ig in g  te  a a n v a a r d e n .

Mogelijkheden
De mogelijkheden voor engere contacten tus
sen de Gemeenschap en de asean liggen op 
korte termijn voornamelijk in de economische 
sector. Op middellange termijn zullen de poli
tieke aspecten meer aandacht kunnen krijgen. 
De Gemeenschap geeft de Lomé-landen voor 
ruim achtennegentig percent van de waarde 
van hun export vrije toegang tot de europese 
markt. De toegankelijkheid tot de gemeen
schappelijke markt voor gelijksoortige pro- 
dukten uit andere landen is daardoor relatief 
en -  vergeleken met de situatie vóór de britse 
toetreding -  in sommige gevallen ook ab
soluut verzwaard. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
ananas in blik uit Maleisië, sojabonen uit

T h a i l a n d  e n  p a lm o l ie  e n  s ig a r e n  u i t  I n d o n e s ië .  

D e  A S E A N -s ta te n  z u l l e n  h e t  a ls  e e n  p o s i t ie f  

g e b a a r  z ie n ,  w a n n e e r  d e  G e m e e n s c h a p  s n e l 

z o u  w i l l e n  o n d e r z o e k e n  o f  v o o r  d e z e  e n  

v e r g e l i j k b a r e  p r o d u k t e n  e e n  t a r ie f s v e r la g in g  

k a n  w o r d e n  d o o r g e v o e r d .  E e n  d e r g e l i j k e  o n t 

w ik k e l i n g  z o u  g u n s t ig  k u n n e n  w e r k e n .

In  h e t  a lg e m e e n  k a n  w o r d e n  g e s te ld ,  d a t 'd e  

w e s te u ro p e s e  la n d e n  r i j k  z i j n  a a n  d e  t e c h n is c h e  

k n o w - h o w  d ie  d e  A S E A N - la n d e n  h a r d  n o d ig  

h e b b e n  v o o r  h u n  in d u s t r ië le  o n t w ik k e l in g .  D i e  

s t a te n  p r o d u c e r e n  o p  h u n  b e u r t  g r o n d s t o f f e n  

w a a r a a n  d e  G e m e e n s c h a p  g e b r e k  h e e f t .  

S a m e n w e r k in g  tu s s e n  b e id e  g e b ie d e n  z o u  

d a a r o m  v o o r  b e id e  r e g io n a le  o r g a n is a t ie s  

z e e r  v r u c h t b a a r  k u n n e n  z i j n .  H i e r v o o r  h o e f t  

d e  o v e r e e n k o m s t  v a n  L o m é  n ie t  te  w o r d e n  

u i t g e b r e id ,  w a t  i n  d i t  s t a d iu m  n o g  e e n  te  

v e r g a a n d e  s t a p  z o u  z i j n .

D e  o n t w ik k e l in g  v a n  d e  e c o n o m is c h e  s a m e n 

w e r k in g  o p  k o r t e  t e r m i j n  k a n  p o s i t ie f  w e r k e n  

o p  d e  la t e r e  p o l i t i e k e  c o n t a c t e n .  H e t  is  v a n  h e t  

g r o o t s t e  b e la n g ,  d a t  e e n  z o  b e la n g r i j k e  g r o e p  

la n d e n  a ls  d e  A S E A N -s ta te n  z i c h  p o l i t i e k  m e d e  

o p  w e s t - E u r o p a  r ic h t e n .  M e d e  m e t  h e t  o o g  

h ie r o p  d ie n t  d e  G e m e e n s c h a p  z o  s p o e d ig  

m o g e l i j k  f in a n c ië l e  e n  t e c h n is c h e  h u lp  a a n  

n ie t - g e a s s o c ie e r d e  s t a te n  te  g a a n  v e r le n e n .  

T e n s lo t t e  is  n a u w e r  c o n t a c t  o p  p a r le m e n t a i r  

n iv e a u  w e n s e l i j k .  M a a r  d a n  m o e t e n  d e  p a r le 

m e n te n  v a n  d e  A S E A N -Ia n d e n  ( v o o r z o v e r  a a n 

w e z ig )  e e r s t  z e l f  e e n  z e k e r e  s a m e n w e r k in g s 

v o r m  o p b o u w e n ,  o p d a t  ze  a ls  g r o e p  k u n n e n  

o p t r e d e n .  D e  e e rs te  s t a p p e n  in  d ie  r i c h t in g  

w o r d e n  n u  g e z e t .

M r. yV. Scholten en de heer Cesar Virata, minister 
van financiën van de Filippijnen

D a a r n a a s t  w o r d t  e r a a n  g e w e r k t  h e t  n u  a c h t  

j a r e n  b e s t a a n d e  s a m e n w e r k in g s v e r b a n d ,  d a t  de 

n a a m  asean  d r a a g t ,  m e e r  in h o u d  te  g e v e n .

Niet alleen op het terrein van de buitenlandse 
politiek, maar ook op economisch gebied.
I n  d e  d r ie  w e k e n ,  d a t  d e  e u r o p e s e  p a r le m e n 

t a i r e  d e le g a t ie  o n d e r  le id in g  v a n  v o o r z i t t e r  

G e o r g e s  S p é n a le  d o o r  d e  A S E A N - la n d e n  t r o k ,  

w a s  e r  o o k  e e n  d r u k  v e r k e e r  t u s s e n  d e  s t a a t s 

h o o f d e n .  G e s p r o k e n  w e r d  o v e r  d e  s p o e d ig e  

o r g a n is a t ie  v a n  e e n  c o n f e r e n t ie  v a n  r e g e r in g s 

le id e r s .  I n m id d e l s  w a s  o v e r e e n s t e m m in g  b e 

r e ik t  o v e r  d e  v e s t ig in g  v a n  e e n  p e r m a n e n t  

p o l i t i e k  s e c r e t a r ia a t  i n  D j a k a r t a .

Interesse voor Europa
In het geheel van die heroriëntatie heeft de 
ASEAN duidelijk belangstelling voor Europa. 
Men is realistisch genoeg om te erkennen, dat 
China en de Sovjet-Unie ook belangrijke 
gesprekspartners zijn, maar de politieke ten
dens is in geen van de vijf landen duidelijk
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DISCUSSIE
BINNEN HÉT CDA

Het salvo van Aantjes

Op CDA rusten twee 

hypotheken

Honderden congresgangers en andere be
langstellenden trokken zaterdag 23 augus
tus j.1. naarhetCongresgebouwinDenHaag 
voor de eerste publieke manifestatie van het 
Christen-Democratisch Appèl. Velen van 
hen waren vervuld met hoop en verwach
ting; anderen waren bevangen met angst en 
vrees. Geen angst en vrees vanwege het 
totstand komen van het CDA, doch in 
tegendeel wegens een mogelijk mislukken 
ter elfder ure van het CDA door de ernstige 
crisis, die de laatste dagen voor het congres 
binnen het CDA openbaar was geworden. 
En helaas die vrees is meer dan bewaarheid 
geworden! Als u mij de profane beeldspraak 
vergeeft: velen zijn van „een koude kermis 
thuis gekomen” ! Oud-staatsecretaris 
Veerman heeft in „Trouw” de bijeenkomst 
een „vertoning” genoemd en met die kwali
ficatie geeft hij - hij is onderwijsman - het 
congres een onvoldoende. Van waar dat 
slechte cijfer?

Aan de uitmuntende en inspirerende ope
ningsrede van Steenkamp heeft het niet ge
legen. En Andriessen en Kruisinga bleven 
met hun bijdragen stellig ook ver boven de 
maat. Merkwaardigerwijs was het de 
knappe en indrukmakende rede van Aan- 
tjes, waardoor de knuppel in het hoender
hok werd geslingerd. Naar zijn inhoud kan 
niemand wat op die rede afdingen; ik wil 
althans dat beslist niet doen.

Waarom is die rede dan toch bij talrijke 
aanwezigen niet goed gevallen? Zij die er 
moeite mee hadden (én nog voortdurend 
hebben!) behoren tot alle drie de kampen. 
Mijn reactie is een christelijk-historische. 
Het is opmerkelijk dezer dagen vast te stel
len hoe sterk het christelijk-historisch be
ginsel nog leeft en hoe scherp het reageert bij 
een voor de Unie per traditie wezens
vreemde stellingname. Krachtens oor
sprong en aard is de CHU van de beginne 
een open politieke beweging geweest en 
gebleven tot de huidige dag. Steeds heeft de 
Unie zich gericht tot het hele volk en zich 
zeer principieel verzet tegen een opdeling 
van het volk in een christelijk en een niet- 
christelijk deel. Die antithese verwerpt de 
CHU en is haar vreemd. In de Unie hebben 
wij ons altijd gehoed de scheidslijn strak te 
trekken. Opvallend is hoe Mr. A. F. de Sa- 
vornin Lohman reeds meer dan 50 jaar gele
den in „De Scheidslijn” over deze dingen 
schrijft: „Wil de CHU ernst maken met dat 
beginsel (verzet tegen de genoemde opde
ling in twee blokken) dan dient zij bij het 
trekken van de „scheidslijn” nauwkeurig 
toe te zien of die lijn al dan niet te eng is 
getrokken. Die lijn moet niemand nodeloos 
uitsluiten en tevens, vermits zij op politiek 
gebied getrokken wordt, uiterlijk waar
neembaar zijn. Brengt men haar in verband 
mét de uitwendig zichtbare kerken dan is 
zo’n scheidslijn bruikbaar. Maar is het chris
telijk geloof iets inwendigs, is het voor de 
Christen slechts de vraag of hij al dan niet 
behoort tot de onzichtbare kerk, zal dan de 
scheidslijn niet nog strakker moeten worden 
getrokken en bovendien praktisch onbruik
baar zijn?

GEENSZINS
Inderdaad zou dit het geval zijn als om toe te 
treden tot de CHU een persoonlijke ge
loofsbelijdenis gevraagd of althans onder
steld moecht worden. Dit is echter geenszins 
het geval. Wat van het lid der CHU op dit 
punt verlangd wordt is niets anders dan de 
erkenning, dat de in de Heilige Schrift ge
openbaarde ordening Gods, onverschillig 
welke de personen zijn, die tijdelijk met 
enige staatsbediening zijn belast, de regel is 
waarnaar het gezag in de staat moet worden 
uitgeoefend. De ordening behoort op staat
kundig gebied in alles richtsnoer en toets
steen te zijn. Wenselijk is het natuurlijk, dat 
het lid ook in zijn privaat leven hetzelfde 
richtsnoer volgt, inzonderheid wanneer hij 
op staatkundig gebied een in ’t oog vallende 
plaats bekleedt. Mogelijk is het ook dat ie
mand - al is hij geenszins een Christusbelij- 
der - praktisch toch hetzelfde beoogt als 
deze; immers zijn de op de Christelijke 
godsdienst berustende beginselen uiterst 
verstandig, rationeel.

Ieder wie dat inziet kan, al heeft hij zelf geen

behoefte aan aanraking met Christus, zich 
voegen tot de Christelijk-Historische Unie, 
mits hij zijne verplichtingen erkent op pu
bliek terrein zich te onderwerpen aan de 
ordonantiën Gods” .

Dit citaat is vandaag-de-dag in hoge mate 
actueel. Naar zijn strekking beaamt de Unie 
deze visie, dit beginsel thans nog volmon
dig. Daarom heeft de angel uit het verhaal 
van Aan^es christelijk-historischen zo pijn
lijk getroffen omdat deels de suggestie ervan 
uitging, dat er ook christenen van de tweede 
categorie in de zaal zaten en anderzijds de 
toekomstige representanten van het CDA 
een hoogstpersoonlijk tentamen werd aan- 
gekondigd. Op die basis kan de CHU de reis 
van de federatie niet voortzetten. Zou de 
Unie die prijs betalen, dan heeft ze haar 
zelfrespect verloren en loochent ze haar 
beginsel.

WAAROM?
Maar waarom betrok Aantjes op dit mo
ment déze stelling? Het schijnt alleen Aan- 
Ijes te wezen, die dat weet. Waren het poli
tieke motieven? Het is toch onbegrijpelijk 
om te moeten veronderstellen, dat vanaf de 
tijd van „de Achttien” (1967) nooit en té 
nimmer over deze principiële punten in het 
christen-democratisch topoverleg is ge
sproken? En bij elk overleg is Aantjes deel
genoot geweest. Was het dan niet zijn plicht 
om zijn probleem op tafel te leggen? 
Waarom heeft hij dat niet in ,,Woudschoten 
gedaan?

Tastend naar een motief (ik druk mij nu 
voorzichtig uit) acht ik een politiek motief 
niet uitgesloten. In het Congresgebouw 
werd de bel geluid voor de volgende (ver- 
kiezings)ronde!

Ik kan het niet anders zien dan dat op die dag 
door het verloop van het congres een slechte 
dienst is bewezen aan het Christen- 
Democratisch Appèl. Als voorzitter van de 
vereniging van christelijk-historische leden 
van gemeente- en provinciebesturen blijf ik 
nog met een andere vraag zitten: heeft Aan
tjes ook stil gestaan bij die talrijke vormen 
van christen-democratische samenwerking 
die reeds functioneren in gemeenteraden en 
provinciale staten? En waar zijn zo zeer 
aangelegen punt kennelijk nog niet tot on- 
overkomenlijke moeilijkheden heeft ge
leid? Wat moet dat nu straks worden als de 
mogelijke federatie op zo’n essentieel punt 
zou afknappen? Want we gaan dan niet uit 
elkaar op een punt meer óf minder vermo
gensbelasting. Neen, dit raakt het hart! Zou 
men dat op het grondvlak kunnen begrijpen, 
na zoveel jaren ervaring? En waar (laatste 
vraag) zouden bij een onverhoopt opzeggen 
van de samenwerking dan onze kiezers blij
ven? Dan zou per slot van rekening het saldo 
van Aantjes het genadeschot betekenen.

Ik beken op voorhand de Bijbel niet als 
Aan^es zo op mijn duimpje te kennen. Ik 
ken ook de passages uit Filippenzen 2 over 
de gezindheid van Christus, waarover 
Steenkamp bij de opening van het congres 
heeft gelezen. En ik ken een prachtig lied: 
psalm 87! Daar blijkt dat de heidenen u i t . 
Egypte, Babel, Tyrus en de bovenstroom 
van de Nijl er bij horen! Ze horen bij Gods 
volk alsof ze in Sion waren geboren! Vol
gens de grondtekst worden ze gerekend tot 
wie God kennen.
Als organist onderging ik onlangs hoe ont
roerend getuigend de gemeente die psalm 
kan en wil zingen:
„en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dra
gen.”
Goddank, is er hoop voor de heidenen van 
toen en die van 1975. Volgens sommigen in 
Nederland is God toch niet te ruimhartig? 
Wie zou dan hogere eisen willen en durven 
stellen als het om een politieke partij gaat? 
Ook al vindt die partij grondslag in het 
Evangelie. Ik niet. Hier past schroom en 
bescheidenheid. Niet dicteren maar dienen. 
Dat is de kern van christelijke politiek.

Mr. Sj. H. Scheenstra

Op het CDA rusten thans in feite twee hypo
theken. De eerste hypotheek is er sedert de 
kabinetsformatie, omdat de CHU als enige 
van de drie CDA-partners in de oppositie is 
gedrongen. Merkwaardig genoeg is op het 
CDA-congres van 23 augustus hieraan ge
heel voorbij gegaan.
Dit is destemeer merkwaardig, omdat de 
verschillende opstelling ten aanzien van het 
kabinet-Den Uyl voor de KVP en ARP altijd 
als een grote hindernis is aangemerkt voor 
het totstandkomen van één lijst. Wanneer 
KVP en ARP het beleid van het huidige 
kabinet tot inzet voor de volgende verkie
zingen willen maken, zal het voor de CHU 
onmogelijk zijn om met de beide andere 
CDA partners op één lijn te komen.

OVERSCHADUWD
De tweede hypotheek is de hypotheek van 
Aanijes. Deze heeft de eerste blijkbaar ge
heel overschaduwd. De hypotheek van 
Aantjes is een sterk opgeblazen kwestie. 
Velen in de ARP - gelukldg lang niet allen - 
doen het voorkomen alsof het gaat om de 
grondslag van het CDA. Dat is echter on
juist. Het gaat over het functioneren van de 
grondslag en dan slechts over één onderdeel 
er van. Namelijk de vraag hoe en of de 
gekozen vertegenwoordigers gewogen 
moeten worden naar hun geloofsovertui
ging. In de CHU hebben wij hier van nooit 
een probleem gemaakt, dus ook niet ten 
aanzien van de CDA-vertegenwoordigers. 
Op de conferentie van Woudschoten heeft 
de CHU met betrekking tot de grondslag

door amendering van artikel 2 van de 
CDA-statuten gezorgd voor de nodige dui
delijkheid.

VOLKSPARTIJ
De CHU wil ook het CDA zien als een 
christelijke partij. Dat betekent echter niet 
een partij van uitsluitend christenen! De 
CHU wU een volkspartij, die zich vanuit de 
Bijbel richt tot het gehele volk. De Bijbel 
heeft een boodschap voor iedereen en moet 
ook de toetssteen voor het CDA zijn. Dat 
was al besloten.
De CDA is een partij, die haar vertegen
woordigers, die vanuit de basis door de 
kiesverenigingen, kandidaat gesteld zijn, 
niet met de meetlat wil nameten. De leden 
van de kiesverenigingen zijn mans genoeg 
goede personen op de lijstén te plaatsen. Het 
is onbegrijpelijk waarom een deel van de 
ARP die persoonlijke geloofsbelijdenis ook 
aan de vertegenwoordigers van KVP en 
CHU wil opdringen. Bovendien is niet te 
begrijpen waarom Aantjes pas op het be
roemde CDA-congres van 23 augustus 
hiermede op de proppen kwam. Wat steekt 
hier achter? Misschien komt daarover bin
nenkort duidelijkheid.

H. Wisselink.

(Dit artikel is ontleend aan de inleiding, 
welke het CHU-Tweede-Kamerüd H. Wis
selink aan het begin van deze maand hield 
op een vergadering van de CHU- 
kamerkring Zwolle).

Ontwerp-verklaring van 

KVP-bestuur
Het dagelijks bestuur van de KVP heeft 
vorige week het ontwerp opgesteld van een 
verldaring, welke aan het partijbestuur van 
de KVP is voorgelegd.
De tekst van het ontwerp is als volgt: 
„Het Partijbestuur van de KVP wil er geen 
enkele twijfel over laten bestaan, dat het 
blij ft streven naar een verdere ontwikkeling 
van het CDA.
Het is van mening dat het voor de toekomst 
van het CDA beslissend is, dat het CDA zich 
bij de eerstkomende Kamerverkiezingen 
met één kandidatenlijst en met een concreet 
program ‘op toekomstgerichte wijze aan 
de Nederlandse kiezer presenteert. Het ka
rakter van het CDA is vastgelegd in de 
artikelen 2 en 3 van de statuten en in de 
congresresolutie van 23 augustus 1975. 
Uitgaande van de wens van het Partijbe
stuur om een CDA van het karakter als hier
boven omschreven, tot verdere groei te 
brengen, is het welhaast vanzelfsprekend 
dat de KVP op de uitnodiging van de ARP 
voor een gesprek zal ingaan. In herinnering 
wordt daarbij genomen dat de laatste zin 
van de Congresresolutie van 23 augustus 
over de noodzaak van een voortdmende

bezinning op de consequenties van de 
grondslag voor het praktisch politiekhande- 
len, ruimte geeft op de uitnodiging in te 
gaan.
Het gesprek zou moeten plaatsvinden op 
basis van de statuten van het CDA, de af
spraken van Woudschoten en de Congres
resolutie van 23 augustus 1975.
Gezien de duidelijke uitspraak van het 
CDA-congres over de binding tussen uit
gangspunt en vertegenwoordigers, wil hét 
Partijbestuur het gesprek richten op de for
mulering van politieke beginselen, die con
creet maken wat het Evangelie betekent 
voor het politiek handelen.
Gelet op de opvatting van het Partijbestuur 
dat een presentatie van het CDA met één 
lijst en program bij de komende Kamerver
kiezingen beslissend is voor de toekomst 
van het CDA, is het Partijbestuur van me
ning dat het gesprek vóór eind november 
1975 tot resultaten moet hebben geleid” . 
Aldus de ontwerp-verklaring van het dage
lijks bestuur van de KVP.

H. L.

onschadelijk
Ikbenblij, dat de door de heer Aantjes onder 
woorden gebrachte gedachten inzake de 
plaats van een confessionele partij, aanlei
ding zijn geworden tot een openlijke discus
sie binnen het CDA. Te meer is dit verheu
gend nu blijkt, dat alle drie partijen zich 
uitdrukkelijk voor het tot stand komen van 
het CDA hebben uitgesproken. Deze dis
cussie moet m.i. nog verder worden voort
gezet tot men de gemeenschappelijke basis 
op de juiste wijze onder woorden heeft kun
nen brengen.
Een confessionele partij verschilt van een 
andere politieke partij in dit opzicht, dat in 
een dergelijke christelijke partij reeds een 
getuigenis opgesloten ligt, die bij de andere 
partijen niet aanwezig is. Enige voorbeel
den: „PvdA” : Iedereen die arbeidt, zou tot 
de partij moeten behoren. Is dat niet 99,9 
procent van de bevolking? W D : Wie is niet 
voor Vrijheid en voor Democratie? Maar 
een christelijke partij getuigt van haar ver
bondenheid met Christus, zoals Gods 
Woord die ons heeft geopenbaard. Zij gaat 
in haar besluitvorming, op welk terrein ook, 
uit van de wetenschap dat wij allen Gods 
schepsel zijn, gemaakt naar Zijn beeld en 
steeds staande in Zijn dienst en levend tot 
Zijn eer. Ikbesef heel góed, dat in de praktijk

er veel aan hapert. En toch is naar mijn 
mening dit het bindende element tussen ons 
allen en zijn wij hierin „appeUabel” .
Dat men in zo’n gemeenschap ieder die 
daarom vraagt, toelaat zonder hiervoor een 
diploma of certificaat te eisen, spreekt van
zelf. In zoverre is het een open partij. 
Doch als representant van deze partij zitting 
te nemen in coUeges, daaiwoor komt niet 
ieder die zich als lid heeft aangemeld, in 
aanmerking.
Men kan zeggen: Wie zou zich nu aanmel
den voor hetlidmaatschap zonder vanuit dit 
vooronderstelde getuigenis te leven? Zo iets 
is uiteraard niet te voorspellen. Maar de 
mogelijkheid is er, juist vanwege het open 
karakter van de partij. Het zou onverant
woord zijn, om nu maar af te wachten hoe 
zich dit in de praktijk zal gaan ontwikkelen, 
om dan - indien zulks nodig blijkt - de geëi
gende maatregelen te treffen. De gevolgen 
daarvan zijn niet te voorzien!
Door het ingrijpen van de heer Aanijes 
wordt de tijdbom die zich onder het CDA 
bevindt, onschadelijk gemaakt. Daarvoor 
verdient hij onze dahk.

Bilthoven W. de Savornin Lohman.
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CDA<onferentie
Op zaterdag 1 november a.s. beleggen de 
christen-democratische partijen, ARP, 
CHU en KVP wederom een studiedag. Dit
maal is het thema „Welzijnsbeleid voor ou-- 
deren” .
Van onze bevolking behoort een grote 
groep tot „de ouderen” . Aanhunlevensom- 
standigheden en perspectieven valt nog heel 
wat te verbeteren. Daarbij gaat het niet 
alleen om de bejaardenzorg, maar om een 
welzijnsbeleid voor ouderen, waarbij de 
„maatschappelijke emancipatie” centraal 
moet staan. Ondanks materiële verbeterin
gen - AOW, AWBZ, ABW, accom
modatie-verbetering - leven nog steeds veel 
ouderen in moeilijke omstandigheden. 
Onze westerse samenleving ziet en behan
delt ouderen te vaak als mensen voor wie 
het leven nog maar beperkte zin heeft” . 
Ouderen zijn niet meer productief, zijn 
financieel-economisch een overlast, oude
ren zijn oud en hebben weinig waarden 
meer” , zo heet het dan. De christen
democratie heeft de plicht een verdere visie 
te ontwikkelen op de positie van de ouderen 
in onze samenleving. Zij vindt in de christe
lijke visie op het leven en op het leven na de 
dood een inspirerende bron om een eigen 
geluid te laten horen en zij moet die visie in 
konkrete maatschappelijke antwoorden en 
oplossingen te vertalen. Zij moet zich af vra
gen hoe de gedachten en uitspraken uit pro
grams uitgewerkt dienen te worden.

NOTA BEJAARDENBELEID
Hoe staan bijvoorbeeld de christen
democratische partijen tegenover de (twee
de) nota-Bejaardenbeleid 1975?
Het zal ondoenlijk zijn op één studiedag alle

ff voor ouderen"
zaken die direct of indirect met een beleid ‘ 
voor ouderen samenhangen aan de orde te 
stellen. Uit de veelheid van onderwerpen 
zijn er enkele gekozen, die wellicht het 
meest kurmen bijdragen aan de ontwikke
ling van een christen-democratische visie en 
een representatief beeld van de problema
tiek.
Aan de konf erentie zal worden meegewerkt 
door personen, die zowel werkzaam zijn in 
de dienstverlenende sector als in het poli
tieke veld. Ook staatssecretaris Mertens, als 
staatssecretaris van Sociale Zaken o.a. be
last met het bejaarden-beleid, heeft zijn me
dewerking toegezegd. ^
Een tweetal kernpunten worden op de stu
diedag centraal gesteld, te weten
* een verantwoordelijk welzijnsbeleid 

voor ouderen.
* de beleving van de verantwoordelijkheid 

door ouderen.
In de morgenuren worden verschillende 
groepsdiscussies m.b.t. de kernpunten en
kele specifieke elementen van het welzijns
beleid voor ouderen uitgediept. Voor
shands is daarbij de volgende keuze ge
maakt.
* I spanningsveld tussen de intra en extra

muralezorg.
* II vrijwillige en professionele arbeidin een 

welzijnsbeleid voor ouderen.
* III mogelijkheden voor mede-verant- 

woordelijkheid van de ouderen.
De studiedag wordt gehouden in het RAI- 
kongrescentrum te Amsterdam, aanvang 10 
uur. Belangstellenden kunnen zich als deel
nemer aan deze konferentie opgeven. 
Daarbij dient gebruik gemaakt te worden 
van bijgaande aanmeldingsbon, die uiterlijk 
tot 22 oktober a.s. gezonden kan worden

aan het KVP-bureau, Mauritskade 25, Den Na aanmelding zullen de nodige gegevens 
Haag. aan de deelnemers worden toegestuurd.

AANMELDINGSBON STUDIEDAG 

„WELZIJNSBELEID VOOR OUDEREN’*
zaterdag 1 november 1975 in RAI-CONGRESCENTRUM TE  AMSTERDAM

Ondergetekende: ...............................................................................................

Adres:...................................................................................................................

Woonplaats:........................................................................................................

Telefoon:.............................................................................................................

geeft zich hierbij op als deelnemer/ster*) aan de studiekonferentie 
„welzijnsbeleid voor ouderen” op 1 november 1975.

Voor de groepsbespreking prefereert hij/zij*) een indeling bij groep
______(Ie keus)
..........(2e keus)

Ondergetekende wenst wel/geen *) gebruik te maken van de koffietafel 
(Deelnemerskosten bedragen ca.f 15,-, inclusief lunch en enkele kon- 
sumpties!)

Datum..........

Handtekening......................................... ............................................................

*) Doorhalen van niet van toepassing is.

DE TWEEDE W O N IN G door: prof. dr. ir. H. G. van Beusekom
Het toenemende verlangen, dat bij velen , 
bestaat naar het bezit van een tweede wo
ning behalve die welke men reeds bewoont, 
doet de vraag rijzen, waarom een mens zich 
twee woningen kan wensen. Het voor de 
hand liggende antwoord is, dat de woning, 
waarin de betrokkene woont, hem blijkbaar 
niet de ruimte en het gerief biedt, dat hij 
voor zich (en zijn gezin) verlangt. Hij hoopt 
dan in een tweede woning, die grondig van 
de eerste verschilt, datgene te vinden wat hij 
in zijn eerste woning mist, m.a.w. een ander 
woon- en leefmilieu, dat meer aan zijn be
hoeften en wensen voldoet.
Dit alles is niet eenvoudig te verwezenlij
ken. Het aantal van hen, die ontevreden zijn 
met hun huisvesting is vaak groter dan men 
denkt. Aan vele wensen kan echter geen 
gevolg worden gegeven, omdat zoals het 
verslag voor 1974 van de Rijks Planologi
sche Dienst zo duidelij k constateert, „op het 
gebied van de woningbouw in kwalitatief 
opzicht vrijwel overal nog een grote achter
stand is in te halen en met name in de grote 
stedelijke gebieden ook kwantitatief nog 
tekorten bestaan.

VERBETERING
Reeds sedert het in werking treden van de 
woningwet in 1902 is gewerkt aan de verbe
tering van de kwaliteit van de woningbouw. 
Ook de eenvoudige woning is ruimer en 
groter geworden en in grotere mate van 
comfort vooezien. Soms ging het om een
voudige verbeteringen als het afschaffen 
van bedsteden en alkoven, de wens van 
ieder kind van een eigen slaapkamer, het 
aanbrengen van een tweede woonvertrek, 
van een bad en doucheruimte en van cen
trale verwarming.
Al deze verbeteringen betreffen slechts de 
woning zelf. De laatste tijd is echter het 
gehele woonmilieu onder de aandacht ge
komen en is het verlangen ontstaan naar een 
tweede woning, die moet aanvullen, wat in 
de eerste niet te verwezenlijken is. In dit 
licht gezien is de tweede woning een uiting 
van de woningvragenden zelf, die met 
vreugde dient te worden begroet. Immers 
wordt een goede zorg van de volkshuisves
ting hiermede gekarakteriseerd, dat bij 
voortduring gestreefd wordt naar een ver
hoging van de aan de woning te stellen eisen; 
de aan deze verhoging verbonden kosten 
dienen echter door de betrokkenen zelf te 
worden betaald. Zolang actief aan de verbe
tering van de volkshuisvesting wordt ge
werkt, heeft dit als richtlijn gegolden.

ANDER ASPECT
Het probleem van de tweede woning heeft 
echter ook nog een geheel ander aspect. Zij 
kan een symptoom zijn van een sociaal te
kort in ons woningbeleid, dat een gegadigde 
met een ruime beurs en staat stelt, zich een 
tweede woning aan te schaffen, terwijl hon
derdduizenden minder fortuinlijke landge

noten ondanks al hun pogingen nog niet 
eens hun eerste woning hebben gevonden of 
- zo zij deze al op het oog hebben - deze uit 
hun inkomen niet kunnen betalen, indien 
niet de overheid met milde hand subsidieert. 
En dit gebeurt. Het wordt echter als een 
vorm van discriminatie gevoeld, wanneer 
de ene gegadigde'een beschikbaar komende 
woning aan zich moet laten voorbijgaan, 
omdat de subsidie plus het voor huur be
schikbare bedrag niet voldoende zijn om de 
exploitatiekosten te dekken, terwijl ie
mand, die een alleszins bruikbare woning 
bezit, met de hulp van subsidie in staat 
wordt gesteld om zich een tweede woning te 
reserveren.
Het is intussen wel duidelijk dat in ieder 
geval, waarin twee woningen in gebruik zij n 
bij dezelfde bewoner, van elk der beide 
aspecten wel iets aanwezig zal zijn en dat 
deze aspecten zich moeilijk laten scheiden. 
Dit maakt het te moeilijker hieraan iets te 
doen.

■ONVREDE
De oorzaak van de toenemende vraag naar 
tweede woningen in ons land is dus zonder 
twijfel te zoeken in de onvrede, die bij de 
stadsbevolking is ontstaan over de wijze, 
waarop het grootstedelijk woonmilieu zich 
de laatste jaren heeft ontwikkeld. De Bijl
mermeer te Amsterdam is daarvan het 
meest markante voorbeeld. Er zijn echter in 
vrijwel iedere grote stad nieuwe woonwij
ken, die door de woningzoekenden als 
overgangsstadia worden beschouwd, dat 
wU zeggen, dat zij terstond beginnen uit te 
zien naar een woning, die meer geschikt is 
voor een gezin met kinderen en meer ruimte 
laat voor ontplooiing van het gezinsleven; 
om over de andere aspecten van het leven in 
hoogbouw maar te zwijgen.
Het waren slechts de meest gefortuneerden, 
die in staat waren hun wensen ten aanzien 
van het woonmilieu te verwezenlijken. Dit 
leidde een cynisch gestemde Engelse schrij
ver tot de uitspraak, dat de grootste ergernis 
van de uitvinding van de spoorwegen deze 
was, dat zij de fabrikanten en andere wel
gestelde leden van de Engelse samenleving 
in staat stelde „buiten” te gaan wonen, ver 
van het geraas van de machines en het toe
nemende atmosfeerbederf.
Wij kennen intussen ook in ons eigen land 
voorbeelden van een planologische ont
wikkeling, die in dezelfde richting wijzen, 
zoals de stichting van woonkernen als Aer- 
denhout. Wassenaar, Bilthoven e.a. Het 
gaat hier natuurlijk niet om tweede wonin
gen, maar om symptomen, die erop wijzen, 
dat de gegadigden de gebruikelijke woning
typen bepaald niet willen en zich grote of
fers getroosten om iets anders te bouwen.

VOOR WEINIGEN
Het voorrecht om een woning te laten bou
wen naar eigen voorkeur is slechts voor

weinigen weggelegd. Wie de daarvoor be
nodigde middelen niet bezit, moet een an
dere weg zoeken. Vandaar dat zoveel gega
digden trachten,'door het kopen van een 
oud huisje hun wensen te bevredigen.
In de loop der jaren zijn tal van pogingen 
gedaan om dé stedelijke woonwijze te ver
beteren. Ik heb er reeds meermalen op ge- 
wezenn dat wat wij tegenwoordig verstede
lijking noemenn in feite deel uitmaakt van 
een ontwikkelingn die de andere steden 
leegzuigt en in bevolking doet afnemenm 
De grootste steden van ons land gaan jaar op 
jaar achteruitm Vandaar de sterke groei van 
tal van plattelandsgemeenten, waar men 
een woning met tuin tracht te bemachtigen. 
Grote groene gebieden in de Randstad wor
den opengescheurd om plaats te maken 
voor nieuwe nederzettingen. De gemid
delde Nederlander woont nu eenmaal liever 
in een eengezinshuis in een dorp in het 
Utrechtse dan in een flat in de Bijlmermeer, 
zelfs als deze flat wat lager in huur zou zijn. 
Niet ieder kan intussen zijn blijvende 
woonplaats in een agrarisch dorp vestigen. 
Dit is trouwens ook niet de bedoeling van de 
stedelingen, die als pioniers van een beter 
woon- en leefklimaat zich in het groene land 
vestigen. Het is juist hun bedoeling, een stuk 
van de groene ruimte af te palen en voor 
zichzelf te reserveren.

VERONTRUSTEND
Dit kan reeds uit een oogpunt van de alge
mene woningvoorziening een verontrus
tend verschijnsel worden. Blijkens het on
langs gepubliceerde rapport van de Stich
ting ,,Zeeland” zijn in deze provincie van 
1967-1973 in totaal 4662 tweede woningen 
in gebruik genomenn waarmede het aantal 
tweede woningen in de provincie verdrie
voudigd is.
In het geheel kwamen in de genoemde pro
vincie in die jaren rond 19400 woningen 
gereed. Dit betekent dus, dat gemiddeld één 
kwart der gereedgekomen woningen ten 
goede is gekomen aan gezinnen of alleen
staanden, die reeds een woning hadden en 
deze ook behielden.
Ernstiger echter vind ik de invloed van het 
veld winnen van tweede woningen op de 
samenlevingsvorm in de kleinere gemeen
ten.
In tal van dorpen staat, wanneer door over- 
lidden of verhuizing een woning leeg komt, 
de stedelijke makelaar klaar om het huis te 
kopen voor een cliënt, die ,,buiten” wil wo
nen.
Dat „buiten” kan betekenen een huis op het 
echte platteland, waar door vermindering 
van het aantal arbeidsplaatsen in de agrari
sche sector het aantal gegadigden naar een 
oud boerderijtje niet zo groot is. De stede
ling heeft trouwens ook financieel grotere 
mogelijkheden. In deze sfeer ligt ook het 
aankopen van oude boerderijen, die type
rend zij n voor de streek en die door de koper

met de hulp van een goede architekt met 
subsidie smaakvol worden gerestaureerd.

MINDER
Veel minder gewenst is wat ik het laatst zou 
willen noemen het aankopen door stedelin
gen van woningen in de dorpen.
Dit toch heeft het effect, dat in menig dorp 
buiten het zomerseizoen bij wijze van spre
ken de helft van de dorpsstraat leeg staat. 
Dit heeft zijn uitwerking op geheel het 
maatschappelijk leven. Jonge mensen kun
nen geen woning meer vinden en trekken 
naar elders. Maar ook de kruidenier, de 
bakker en de slager verliezen klanten. De 
scholen verliezen leerlingen en dalen daar- 
niede beneden de door de wet gestelde nor
men.
En de tegenwoordige moeilijkheden van de 
kerken om h e t ,,bedrijf” gaande te houden 
zijn zeker voor een belangrijk deel aan het 
veld winnen van de tweede woning toe te 
schrijven. Wie zal zeggen in hoeveel gezin
nen op vrijdag om 5 uur of nog eerder de 
auto bepakt klaar staat om als de man van 
zijn werk komt, zonder tijdverlies naar de 
tweede woning te vertrekken.

AANDACHT
Deze ontwikkeling begint ook in ambtelijke 
kring de aandacht te trekken. Het onlangs 
gepubliceerde verslag 1974, van de Rijks 
Planologische Dienst, zegt op blz. 26: ,,In 
vele kleine kernen is sprake van een ver
grijzing van de bevolking en loopt het voor
zieningenniveau achteruit, terwijl het voor 
de Uutchtone woningzoekenden moeilijk is 
ter plaatse passende huisvesting te vinden’ ’. 
Naar aanleiding van het recreatieprobleem 
zegt hetzelfde verslag op blz. 102: „Tot 
dusver is tegemoet gekomen aan de vraag 
naar accommodatie voor de vakantiegan
gers. De laatste jaren zijn echter de nadelen 
van een sterke ontwikkeling van de ver- 
blijfsrecreatie aan het licht gekomen” . Uit 
Zeeland worden als zodanig vermeld de 
aantasting van landschappelijk aantrekke
lijke gebieden en.... ,,de benadeling van de 
eigen bewoners voor wat betreft de be
stemmingswijziging van permanente wo
ningen in tweede woningen, de aantasting 
van het dorpsleven in het zomerseizoen en 
de beperking van de mogelijkheden voor 
eigen open luchtrecreatie” .
Hier wordt de bestemmingsverandering 
van permanente woningen in tweede wo
ningen uitdrukkelijk als een van de oorza
ken van de ontwaarding van het 
plattelands-woonmilieu gesignaleerd. 
Hetzelfde is geschied in het in september 
1974 te Arnhem gehouden Congres over de 
kleine woonkernen.
Wat er nu ten aanzien van de tweede woning 
gebeuren gaat? Dat wachten wij af. Wel 
willen wij erop wijzen, dat hier bepaald een 
taak voor de overheid ligt.

H. G. van Beusekom.
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Cursus over gemeenteraadswerk
In de komende maanden organiseert de 
stichting Kader- en Vormingswerk van de 
CHU, in samenwerking met de Vereniging 
van christelijk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen een cursus 
voor leden van gemeenteraden en 
adspirant-gemeehteraadsleden. Deze cur
sus wordt, op zaterdagmorgen, gegeven in 
vier plaatsen in het land, te weten Utrecht, 
Rotterdam, Zwolle en Waalwijk.

De drie zaterdagochtenden durende cursus 
omvat:
eerste zaterdag:
- het functioneren van het raadslid in de 

raad en de commissies
- de verhouding van de gemeenteraad tot 

B, en W.
- het financieel beleid van de gemeente
- de algemene beschouwing 
tweede zaterdag:
- de ontwikkelingen op het terrein van het 

onderwijs
derde zaterdag:
- het gemeentelijk subsidiebeleid
- uitwerking t.a.v. het opbouwwerk, sport

en muziekactiviteiten, welzijnswerk.
Ingeschreven wordt voor de gehele cursus. 
Er is de keus uit vier plaatsen; Utrecht,

Zwolle, Rotterdam of Waalwijk. Na ont
vangst van het inschrijfgeld worden nadere 
gegevens en tevens (gratis) het boek „Kijk 
op de gemeenten” toegezonden. Wanneer 
de reiskosten meer bedragen dan ƒ5 ,00  per 
zaterdag, kan dit meerdere gedeclareerd 
worden.
De vier mogelijkheden van tijd en plaats 
zijn:
- Utrecht: 8 november, 24 januari, 21 fe

bruari
- Rotterdam: 15 november, 17 januari, 14 

februari
- Zwolle: 15 november, 24 januari, 21 fe

bruari
- Waalwijk; 22 november, 31 januari, 28 

februari.
Vóór 24 oktober a.s. moet de inschrijving 
binnen zijn. Inschrijving is mogelijk door 
aUe leden van de CHU en uiteraard ook van 
de ARP en KVP.
Inschrijven voor de gehele cursus (doe het 
meteen, want het aantal plaatsen is beperkt) 
is alléén mogelijk door ƒ 30,00 over te ma
ken op giro 169900 t.n.v. CHU, ’s- 
Gravenhage.
Vermeldt de plaats waar aan de cursus 
wordt deelgenomen, vermeldt zonodig dui
delijk uw naam en adres.

Sombere, maar harde conclusie
door: T. Tolman, lid Tweede Kamer voor CHU

Het vergaderseizoen staat weer voor de 
deur. De komende maanden zal er weer veel 
besproken worden. Ongetwijfeld zal met 
name de inkomenspositie van de boer in het 
algemeen veel aandacht krijgen. Welk per
spectief is er?
Welnu, om over een en ander een opmer
king te maken, geven mij de pas gepubli
ceerde cijfers van het LEI een gerede aanlei
ding. Het LEI Landbouweconomisch Insti
tuut, is eigenlijk het rekencentrum van de 
landbouw. Het verschaft een duidelijk in
zicht in de bedrijfsresultaten en streeft er
naar met betrouwbare prognoses te komen 
voor het lopende boekjaar. Het is een voor
treffelijk instituut. En toch hoort men veel 
kritische opmerkingen in den lande. Ik wil 
graag enig commentaar geven, in de eerste 
plaats over het instituut en de gepubliceerde 
gegevens. Nog steeds worden - en dat is een 
punt van kritiek - de cijfers van de gemid
delde arbeidsopbrengst van de ondernemer 
gepubliceerd op pachtbasis en niet op ei- 
gendombasis. De meerderheid van de be
drijven in Nederland zijn eigendomsbedrij- 
ven en geen pachtbedrijven. Het is een voor 
de hand liggende zaak, dat dienovereen
komstig resultaten primair op eigendoms- 
basis en niet op pachtbasis gepubliceerd 
zouden worden.
V ooral alsmenweet, dathetLEIhetverschü 
tussen pacht en eigendom berekent op on
geveer ƒ 500,- per ha. Dat scheelt veel meer 
dan één slok op de spreekwoordelijke bor
rel. Het betekent namelijk, dat er op een 
bedrijf van 40 ha een inkomensverschil kan 
zijn van ongeveer 20.000 gulden.
De cijfers van het LEI geven op deze wijze

een veel te optimistisch beeld. Waarom 
geen verandering in de publicatie waarop 
vaak is aangedrongen?
Vervolgens lijkt het mij juist, dat naast de 
hoogte van de inkomens ook de gemiddelde 
arbeidstijd vermeld wordt, waaronder dit 
inkomen wordt gehaald. Het is uitermate 
belangrijk te weten of iemand zijn inkomen 
verdient m een ruim 40-urige werkweek of 
in 60 a 70 uur, wat in veel sectoren van de 
land- en tuinbouw vaak het geval is. Ook 
deze gegevens zijn belangrijk voor de in
komenspolitiek.
Komen wij tot een berekening van het in
komen per gewerkt arbeidsuur dan blijkt, 
dat voor grotere weidebedrijven op eigen- 
dombasis het uurloon van ƒ  4,73 in 1973- 
1974 daalde naar ƒ 2,11 in 1974-1975. Ter 
vergelijking dient, dat het CAO-loon voor 
werknemers in deze sector ƒ 8,93 bedraagt. 
Voorde grotere gemengde b ecirij ven lag het 
nog ongunstiger. Voor het komende jaar 
veronderstelt men enige verbetering. Be
langrijk is te weten, welke tijdelijke maatre
gelen door de minister van landbouw voor
gesteld c.q. genomen zullen worden.
Wij zijn - en daarmee wil ik deze week 
eindigen - wel in een zeer merkwaardige 
situatie terech^ekomen. We hebben een 
hoogwaardige landbouw. Op verschillend 
gebied toonaangevend in de wereld. De 
enorme kostenstijging en inflaties hebben 
dermate ontwrichtend gewerkt op de ge
zonde economische verhoudingen, dat het 
rendement van de bedrijven sterk uitge
breid is. En dat is een sombere, maar harde 
conclusie.

Tolman.

Zo denk ik 
er over

Diê"7ë'dacfiir v|n „de Nöderiander” behoudt 
zich het rechtsvoor te lange ingezonden stuk- 
kentehekortèn^_^^_^__^__^^

KLEINE MAN

Veel is er de laatste tijd gejammerd over 
plaimen voor verhoogde wegenbelasting. 
Vooral de „kleine man” zou hierdoor zo
zeer gedupeerd worden. De verhoging 
voor de kleme auto zou echter nog geringer 
zijn dan de reeds doorgevoerde verhogin
gen van de spoorwegtarieven in de laatste 
twee jaar!
Hoe komt het .toch, dat veel kamerleden 
zich kennelijk veel drukker maken over 
verhoogde wegenbelasting en veel minder 
over spoorwegtarieven? Men zou vermoe
den, dat de manier waarop zij zichzelf ver
voeren invloed heeft en de kamerleden 
zich daardoor sterker bij de auto betrokken 
voelen. Is het opkomen voor de „kleine 
man” iets om kiezers te winnen, of is het 
werkelijk een opkomen voor de zwakste 
groepen?
Meestal wordt met d e ,,kleine man” degene 
bedoeld, die als werknemer het minimum
loon ontvangt. Een positie, welke door 
kleine ondernemers, zoals winkeliers en 
landbouwers wel eens wordt benijd. Geen 
kopzorgen om eigen bedrijf gaande te hou
den, op z’n tijd vakantie en vaak nog meer 
salaris ontvangen dan wat men als kleine 
ondernemer overhoudt, zo wordt wel ge
dacht. Wat de wegenbelasting nu verder 
betreft, werd er zelfs gejammerd, dat zoiets 
de kleine man wel ƒ 700,- extra per jaar 
kan kosten. Hij rijdt dus in een zware auto. 
Aangezien er ook nog gezinnen zijn zonder 
auto, moeten deze gezinnen dan wel bij de 
andere groepen, zoals bij de elite te vinden 
zijn. Terwijl d e ,,kleine man” zich dus maar 
moet behelpen met een Rolls Royce, rijdt 
een ander, zoals de kapitalist, maar prins
heerlijk rond op de fiets!
Het zou goed zijn dat men binnenkort eens 
werkelijk voor de zwakste groepen op
komt. Men zou hierbij moeten bedenken, 
dat deze mensen zich veelal niet per auto 
vervoeren, maar te voet, per fiets en evt. 
met de trein gaan. Daaronder zijn bejaar
den, kinderen en invaliden, wiens leven op 
straat door de autoverdwazing veel wordt 
bedreigd. Opkomen voor de „kleine man”, 
zoals hier beschreven, lijkt een vuile zaak. 
Bescherm a.u.b. de zwakste groepen en 
maak een eind aan de autoverdwazing. 
Utrecht, ing. Hendrik Venema.

PUNLIJK GEMIS

In „de Nederlander” van 19 september 
1975 mis ik pijnlijk, dat in geen enkele bij
drage kritisch stelling wordt genomen 
tegen de steeds verder gaande aftakeling 
van onze defensie. Dit keer moet vooral de

Marine het on^elden, waarbij op louter 
financiële gronden van een evenwichtig 
geheel enkele essentiële componenten 
worden geëlimineerd.
Hierbij gaat de minister gemakshalve 
voorbij aan zaken zoals de verdediging van 
de AntiUen, onze NAVO-verplichtingen, 
de belangen van het personeel van de Ma
rine en verder een reeks van technische 
handicaps zoals de mogelijkheden van oe
feningen van oppervlakte verbanden ge
combineerd met vliegtuigen en onderzee
ërs (voor hoelang nog?). '
Als het aantal werklozen in ons land dan 
nog verder moet stijgen, dan hoop ik, dat ik 
daar tenminste ook spoedig de leden van 
het kabinet Den Uyl onder mag rekenen. 
Puttershoek J. P. G. Kuipers.

(Naschrift: de redactie verwijst graag naar 
het artikel van het CHU-Tweede-Kamerlid 
H. Wisselink in dit nummer van „de Neder
lander”).

ZUID-AFRIKA
Het ingezonden stuk „onbegrijpelijk” van 
de heer H. Kruk in „de Nederlander” van 26 
september 1975 is mij uit het hart gegrepen. 
Ook ik ben van oordeel dat de CHU zich 
dient te onthouden van iedere bemoeizucht 
met de interne politiek van Zuid Afrika. 
Zoals gezegd, hoe inmens groot zijn de pro
blemen daar vergeleken met onze kleine 
problemen. En wat brengen wij van onze 
probleempjes terecht? Het is onze taak te 
protesteren tegen de huidige eenzijdige in
doctrinatie bij onze kerk, omroep, krant, 
etc. indien deze zich hieraan schuldig ma
ken.
In hetzelfde nummer van „de Nederlander” 
komt een stulq e voor getiteld, ,Protest tegen 
eenzijdige berichtgeving in Trouw” over de 
berichtgeving van dit blad rond het CDA. 
Over de berichtgeving van Trouw over de 
CHU hebben we nooit kunnen juichen. Dit
zelfde blad loopt in het gedram en gezeur 
over Zuid Afrika reeds jarenlang voorop. 
Een dubbele reden voor mij om dit blad t e ' 
mijden. In kerkelijke vergaderingen heb ik 
soms het een en ander gezegd omtrent Af
rika en stond ik versteld over de onwetend
heid van ambtsdragers over de werkelijke 
toestand in de Republiek Zuid Afrika en 
over de toestanden in de zgn. vrije „demo
cratische” zelfstandige, zwarte Afrikaanse 
staten. Niettemin slikt men gemakshalve de 
zeer eenzijdige, soms zelfs huichelachtige 
„boodschappen” van synodes, Ikor e.d. op 
dit terrein.
Apeldoorn J. Schakel
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CHU kreeg gelijk, aldus dr. R. J. H. Kruisinga
„Toen het kabinet-Den Uyl optrad citeerde 
drs. A. O. W. Tilanus een uitspraak van drs. 
Den Uyl van 28 mei 1973. De uitspraak 
luidde:

„Het is wel een heel merkwaardig situatie, 
waarin dit kabinet optreedt en waarin wij 
deze debatten houden. De partijen, waarop 
dit kabinet steunt, zijn volop in beweging. 
Er is interne politieke discussie in alle par
tijen over de vernieuwing van onze demo
cratie, over het partijwezen en de werking 
van het parlement. Het kabinet lijkt daarin 
nauwelijks partij. Sterker, het voortbestaan 
van dit kabinet lijkt voorshand een voor
waarde om dat vernieuwingsproces, dat 
duidelijk op gang is, zich te laten uitkristal
liseren. Dat bepaalt onvermijdelijk - of het 
het kabinet dat nu prettig vindt of niet - het 
karakter van het kabinet, namelijk dat van 
een overgangskabinet in een overgangspe
riode.” Deze uitspraak is bij de jongste al
gemene beschouwingen volkomen aktueel 
gebleken.”
Dit heeft de christelijk-historische fractie
voorzitter, dr. R. J. H. Kruisinga, maandag 
jongstleden gezegd op een te Amersfoort 
gehouden vergadering van de statenkring 
Amersfoort van de CHU.
Ook actueel zijn de hierachter liggende 
oorzaken die de CHU bij het optreden van 
dit kabinet heeft genoemd:
- de overheersing van „Keerpunt”
- de ondergeschikte posiiie van de minis

ters uit KVP en ARP
- de financieel-economische politiek.

WAARSCHUWING
Van het begin af aan heeft de CHU, aldus 
dr. Kruisinga, gewaarschuwd voor de ge
volgen van het financieel-economisch be
leid van dit kabinet. „Het kabinet is veel te 
optimistisch geweest; te laat heeft men wil

len ingrijpen. Het is nu door kabinet en de 
gehele Kamer erkend. Maar de beleids
maatregelen, die nodig zijn voor 1976, 
worden niet genomen.”
De CHU is, volgens dr. Kruisinga, vaak 
verweten, dat zij te geforceerd sprak over 
de problemen van landbouw en midden
stand; het milieubeleid en de kleine spaar-' 
der. „Maar we hebben wel gelijk gekregen. 
Ten aanzien van het financieel beleid is een 
KVP-motie aangenomen, waarin het kabi
net om een nota wordt gevraagd in februari 
1976. Het is opvallend, dat de linkerzijde 
(PvdA/PPR/D’66) zich hiertegen heeft 
verklaard. Links blijft optimistisch. Wij 
vrezen, dat deze maatregelen te laat zullen 
komen. Maar een motie van de CHU is 
verworpen; zij het met de steun van KVP- 
leden,” zei de CHU-fractievoorzitter.

KRITIEK
Naast de door de CHU gesignaleerde prp- 
blemen sinds het optreden van dit kabinet, 
zijn er enkele belangrijke nieuwe vragen 
bijgekomen. Dr. Kruisinga noemde in dit 
verband:
- de positie van het gezin
- de positie van de ondernemingsraden
- de positie van het onderwijs.
„Deze drie zaken zijn juist voor de 
christen-democratische politiek van essen
tieel belang.”

POSITIEF
De CHU heeft het voortouw genomen in 
haar waarschuwing voor een komend 
voorstel tot wijziging van artikel 208 der 
Grondwet. „De premier heeft toegegeven, 
dat een wijzigingsvoorstel wordt voorbe
reid. Inmiddels heeft de pers in toene
mende mate aandacht voor deze kwestie. 
Wij achten dit een positief punt. Onze mo

tie - die voor het kabinet een waarschuwing 
inhield - is niet aangenomen, maar vooral 
Andriessen maakte duidelijk, dat hij bij de 
verschijning van dit voorstel qua intentie 
achter ons staat,” zei dr. Kruisinga.
In dit verband wees hij erop, dat wel gesteld 
is, dat de toon van de CHU bij deze alge
mene beschouwingen kritischer was dan 
voorheen. „Ook nu echter hebben KVP, 
ARP en CHU twee moties (aangenomen) 
gezamenlijk ingediend (motie-Aanljes; 
motie-Notenboom).”
NAASTE
Ook de politieke eenheid van de christen
democraten zal de komende tijd verder ge
stalte moeten krijgen. Dr. Kruisinga zei 
geen enele moeite te hebben met Aantjes’ 
opmerkingen over Mattheüs 25.
In dit verband wil hij eraan herinneren, dat 
de CHU nadrukkelijk gesteld heeft tegen 
de omvang van de ontwikkelingssamen
werking geen bezwaar te hebben.
„We zijn echter van oordeel, dat ook de 
nabije naaste niet vergeten mag worden. 
Dat zijn vandaag de dag de zelfstandigen in 
landbouw en middenstand. Het kabinet 
doet hieraan nog steeds te weinig. In dit 
verband wil ik nog eens herhalen, dat wij 
bij alle discussies over het functioneren van 
het Evangelie in het CDA onze politieke 
programmatische gelijkgerichtheid mniet 
mogen vergeten,” aldus dr. Kruisinga.
PPR
Dezer dagen is de discussie over mogelijke 
levering van onderdelen voor kerncentra
les door Nederland aan Zuid-Afrika hoog 
opgelaaid. „Wij hebben hier te maken met 
een moeilijk vraagstuk. Tegenover het be
lang, dat deze order voor de Nederlandse 
werkgelegenheid heeft, staan vragen over 
de gevaren van kerncentrales voor milieu 
en gezondheid; de relatie van zuidelijk Af
rika tot de buurlanden.

De wijze, waarop de PPR deze vragen be
nadert, doet echter onwaarachtig aan. Men 
haakt alle problemen vast aan de uitleg van 
„Keerpunt” en de vraag naar de relatie van 
de PPR tot het kabinet. Over en weer wor
den verklaringen afgelegd over de positie 
van de PPR-fractie en de PPR- 
bewindslieden.
Premier Den Uyl heeft gezegd, dat de tekst 
van Keerpunt mogelijke leverantie van een 
kerncentrale niet in de weg staat. De PPR- 
Kemgroep meent, dat de fractie het kabi
netsbeleid moet blijven steunen. Ook wij 
achten de mening van de achterban in onze 
partij bij onze oordeelvorming van groot 
belang. Maar wij menen, dat zowel de frac
tie als de bewindslieden een eigen verant
woordelijkheid hebben.
In de huidige discussie in de PPR valt op:
- dat de eigen verantwoordelijkheid van 

fractie en ministers kennelijk niet bestaat 
of slechts bij gratie van de Kerngroep tot 
stand komt;

- dat discussie over de interpretatie van 
Keerpunt en de vraag naar de houding 
van de fractie en de ministers van de PPR 
dreigt te ontaarden in een warrige discus
sie over een program - Keerpunt - dat 
door aktuele gebeurtenissen is over
speeld, waardoor men zich fixeert op 
programteksten en de wezenlijke pro
blematiek, waar het om gaat, verengt tot 
een discussie over enkele zinnen uit een 
program.

Betekent dit overigens, dat de christen
democratische minister. Lubbers afhanke
lijk is - gelet op de programformule van dit 
kabinet - van de uitleg, die de „linkse be
windslieden” en PvdA, PPR en D’66 op dit 
punt geven aan Keerpunt? Dat zou mijns 
inziens een ontoelaatbare gang van zaken 
zijn,” aldus dr. Kruisinga in zijn rede te 
Amersfoort.

H. L.

COMMENTAAR
Van Lei jenhorst staatssecretaris?

Een grapje werd serieus genomen
Tijdens de algemene beschouwingen 
merkte mevrouw Hannie van Leeuwen - 
kandidaat staatssecretaris voor het 
kabinet-Biesheuvel, en gevraagd als op
volgster van dr. Veerman op onderwijs, 
door premier Den Uyl - op dat Kruisinga 
haar had voorgesteld Van Leijenhorst tot 
opvolger van Veerman te maken.
We zouden er niet verder op zijn ingegaan, 
wanneer dit feit door mevrouw Van Leeu
wen niet zo bloedserieus was genomen en 
enkele persorganen dit niet met een se
rieuze ondertoon hadden vermeld.
.Uit de reaktie van Van Leijenhorst tijdens 
dit debat zal velen reeds duidelijk zijn ge
worden dat hier sprake was van een grapje 
uit de Wandelgangen, waar Van Leijen
horst volstrekt niets van wist.
Wat was namelijk het geval?

Vergadering over reorganisatie
De afdeling Zuid-Holland van de Vereni
ging van christelijk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen belegt op 
zaterdagmorgen 1 november een vergade
ring in de Calandzaal van het Groothan- 
delsgebouw te Rotterdam, van half elf tot 
half een.
Gesproken wordt over de plannen inzake 
de reorganisatie van het binnenlands be
stuur, dit met het oog op de hoorzitting van 
de Vereniging van CH-leden van 
gemeente- en provinciebesturen over de 
plannen van de regering 26 provincies- 
nieuwe stijl te vormen.

Toen mevrouw Van Leeuwen bedankte als 
staatssecretaris van Onderwijs, heeft zij, 
naar haar zeggen, Kruisinga in de Wandel
gangen ontmoet. Bij die gelegenheid zou 
Kruisinga ogpgemerkt hebben: „Als jullie 
geen geschikte opvolger kunnen vinden, 
weet ik wel een goede kandidaat: Van 
Leijenhorst.”
Als dit alles al zo gebeurd zou zijn - en 
daarover bestaat geen eensluidend oordeel 
dan weet mevrouw Van Leeuwen heel 
goed dat in de Wandelgangen vaak relati
verende opmerkingen worden gemaakt. 
Daar kunnen politici - evenals in het Ka- 
merrestaurant - de politieke beslommerin
gen even vergeten. Dan kan het politiek 
gebeuren wat worden gerelativeerd.

Het pleit voor de politieke integriteit van 
mevrouw Van Leeuwen wanneer zij Krui- 
singa’s opmerking - in de Wandelgangen - 
zo serieus opvat.
Maar het gaat te ver wanneer zij meent een 
opmerking vanuit de Wandelgangen, als 
zwaar politiek statement, in de algemene 
beschouwingen ter sprake te moeten bren
gen.
Het siert Kruisinga dat hij tijdens de alge
mene beschouwingen uit hoffelijkheid je
gens mevrouw Van Leeuwen haar bij dit 
interruptiedebat in haar waarde heeft gela
ten.
De vraag waar het op aan kwam is echter 
door Kruisinga duidelijk beantwoord. Me
vrouw Van Leeuwen informeerde op welke 
wijzigingen van artikel 208 der Grondwet

Kruisinga doelde. De CHU-fraktieleider 
heeft dit nauwkeurig aangegeven en daar
mee zijn opmerkingen een reële basis ge
geven.
Premier Den Uyl heeft hierop niet ontkend 
dat artikel 208 Grondwet gewijzigd zal 
worden. Het kabinet bereidt dit voor. Hij 
weigerde echter aan te geven van welke 
aard die wijzingingen zullen zijn en ver
wees naar de komende voorstellen. . 
Mevrouw Van Leeuwen en haar fraktie

hebben dit antwoord geaccepteerd en geen 
aanleiding gezien de motie-Kruisinga over 
artikel 208 der Grondwet te steunen.
Het antwoord van Den Uyl was echter geen 
opmerking in de Wand Igangen maar een 
harde politieke realiteit. Het is jammer dat 
mevrouw Van Leeuwen bij de jongste al
gemene politieke beschouwingen realiteit 
en humor, zo slecht heeft kunnen onder
scheiden.

H. van Spanning.

UNIERAADSVERGADERING OVER ONDERWIJS 
OP ZATERDAG 17 JANUARI
Dé Unieraad van de CHU is voor de extra- 
vergadering over de onderwijsproblema
tiek bijeengeroepen tegen zaterdag 17 ja
nuari aanstaande.
In zijn op zaterdag 20 september jongstle
den gehouden vergadering, welke gewijd 
was aan de bespreking van troonrede en 
miljoenennota, besloot de Unieraad een 
extra-vergadering te houden.
Het bestuur van de CHU (Uniebestuur) 
nam de beslissing over de datum van de 
extra-vergadering in zijn vergadering van 
vorige week vrijdag. Na afloop van die ver
gadering is het volgende communiqué uit
gegeven:
„Het bestuur van de CHU heeft zich bera
den over de algemen beschouwingen, zoals 
die door de CHU-Tweede Kamerfractie 
zijn gehouden.
Het Uniebestuur heeft zijn grote instem
ming betuigd met die algemene beschou
wingen. Dit geldt met name ten aanzien 
van de onderwijsproblematiek. Met de 
fractie is het Uniebestuur van oordeel, dat 
de vrijheid van inrichting van het onderwijs 
in het geding is. Het is in dit opzicht over de

regeringsplannen buitengewoon veront
rust.
De inspraak van alle betrokkenen - met 
name ouders, besturen en leerkrachten - 
over de inrichting van het onderwijs is een 
dermate groot goed, dat daaraan niet mag 
worden getornd. Het Uniebestuur acht zo
wel de vrijheid van onderwijs van het 
openbaar als van het bijzonder onderwijs 
door de regeringsplannen in ernstige mate 
bedreigd.
Het Uniebestuur heeft dan ook - gelet op 
deze regeringsplannen - zoals ondermeer in 
structuurnota en contourennota vastge
steld, besloten om op 17 januari a.s. de 
Unieraad in buitengewone vergadering bij
een te roepen, en zo nodig daaraan na
drukkelijk een demonstratief karakter te 
geven, teneinde de voor het Nederlandse 
onderwijs destrastreuze plannen van dit 
kabinet aan de orde te stellen.”
Aldus het communiqué, uitgegeven na de 
vergadering van het Uniebestuur van vo
rige week vrijdag.

H. L.
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PARLEMENTARIA
CHU-moties verworpen

Principiële discussie over vrijheid van onderwijs
CHU-fraktieleider Kruisinga heeft bij de 
algemene politieke beschouwingen - waar
over wij vorige week reeds uitvoerig schre
ven - het kabinet ernstige gewaarschuwd de 
grondwèttelijk gewaarborgde onderwijs
vrijheid in de komende voorstellen tot 
grondwetsherziening, niet aan te tasten.
In zijn repliek stelde de CHU-fraktieleider 
dat de fraktie ernstig bezwaar heeft tegen 
het beleid op het gebied van het onderwijs.

Het kabinet dient niet alleen die vrijheid 
niet te belemmeren maar moet ook de 
voorwaarden scheppen en de middelen 
verschaffen om die vrijheid waar te maken. 
Wij vinden, aldus Kruisinga niet dat dit ka
binet dat doet. In een motie verzocht de 
CHU-fraktie het kabinet geen maatregelen 
te treffen of voor te stellen, welke aan de na 
lange strijd verworven vrijheid van onder
wijs op enigerlei wijze afbreuk doet. 
Premier Den Uyl antwoordde dat hij de 
indiening van deze motie betreurde. Het 
kabinet acht de grondwettelijk gewaar
borgde vrijheid van onderwijs een essenti
eel uitgangspunt van haar beleid. Hij ver
weet de CHU-woordvoerder dat hij niet 
concreet had gezegd op welk punt het ka
binet de onderwijsvrijheid aantastte. Ook 
in de voorstellen tot herziening van de 
grondwet, zoals voorgesteld in het rapport 
van de commissie-Cals-Donner is de on
derwijsvrijheid gewaarborgd, aldus de 
premier. Ook de voorstellen die thans bij de 
Raad van State aanhangig zijn tasten die 
vrijheid niet aan. De kamer krijgt nog uit
voerig gelegenheid die voorstellen te be
spreken. De motie-Kruisinga is zijns inziens 
volstrekt overbodig.

FUNDAMENTELE WIJZIGING
Kruisinga stelde hier tegenover dat de 
CHU-fraktie de voorstellen in de Struk- 
tuurnota en de Contourennota op gespan
nen voet met de grondwet acht te staan. Hij 
herinnerde er aan dat hij in eerste termijn 
had gevraagd of het juist is dat de Raad van 
State advies is gevraagd over twee wijzi
gingen in artikel 208 van de grondwet. Ten 
eerste het vervangen van „bij de wet” door 
„krachtens de wet” - dit is in de voorstellen 
Cals-Donner niet aan de orde geweest-; en 
een imperatieve opdracht met betrekking 
tot de spreiding van onderwijsfaciliteiten. 
Wij zouden het zeer betreuren als ook deze 
zaak in de grondwet werd gebracht. Dit is 
een fundamentele wijziging van artikel 208 
der Grondwet, welke zijns inziens door de 
premier niet is bestreden.
De bij de Raad van State ingediende voor
stellen wijken zijns inziens af van de 
voorstellen-Cals-Donner. Kruisinga hand
haafde zijn motie.
Deze motie werd verworpen. Voor stem
den behalve de CHU, de W D , SGP, GPV, 
RKPN en Boerenpartij.
ARP en KVP meenden dat het juister was 
eerst de voorstellen af te wachten. Andries- 
sen tekende hierbij aan dat ook de KVP 
bezorgd is over de centralistische tenden
sen in het onderwijsbeleid.

UITGAVEN
Over het uitgavenbeleid merkte Kruisinga 
op dat het kabinet in 1974 en 1975 de uit
gavenexplosie mede heeft bevorderd. 
Daarvan ziet zij nu.de nadelige gevolgen in 
de vorm van bedrijfssluitingen en werk

loosheid. Het kabinet erkent wel de gevol
gen van dit beleid maar trekt hieruit niet de 
noodzakelijke conclusies. Het kabinet 
moet niet wachten tot de begroting voor 
1977 maar moet reeds nu maatregelen ne
men. Anders komen we nog dieper in de 
put. In een tweede motie vroeg Kruisinga 
het kabinet de door haar beoogde heroriën
tering ten aanzien van het totale beslag van 
de collectieve sector reeds in de begroting 
voor 1976 een begin van uitvoering te ge
ven.
Ook deze motie werd verworpen. Voor 
stemden W D , DS’70, SGP, GPV, Boeren
partij, RKPN en zes leden van de KVP, 
onder wie de financiële deskundige Noten
boom.
Aangenomen werd een motie-Andriessen, 
mede ondertekend door de ARP. In deze 
motie werd het kabinet gevraagd uiterlijk 
in februari een nota aan de Kamer uit te 
brengen. In deze nota dienen zowel de con
crete beleidsvoornemens als een gemoti
veerd oordeel over de voor 1976 nog mo
gelijke bezuinigingen te worden neerge
legd. Eventuele hiermee samenhangende 
wetsvoorstellen, moeten, aldus deze motie, 
tijdig aan de Kamer worden voorgelegd. De 
CHU stemde voor deze motie.
Eveneens aangenomen werd een motie- 
Notenboom (KVP). In deze motie - mede 
ondertekend door ARP en CHU- werd de 
regering gevraagd niet over te gaan tot af
schaffing van de investeringsaftrek alvo
rens hierover een gedachtenwisseling met 
de Staten-Generaal heeft plaats gehad.
De Kamer aanvaardde voorts een motie- 
Aantjes (ARP). Deze motie was ook onder
tekend door Andriessen en Kruisinga.

In deze motie werd het kabinet gevraagd 
voorstellen op het terrein van de defensie 
welke afwijken van de Defensienota en van 
invloed zijn op het Nederlandse aandeel in 
de defensie-inspanning van de NAVO- 
bondgenoten, tijdig in de Kamer aan de 
orde te stellen door middel van een nota of 
een brief.
OORDEEL OVER KABINET
In zijn repliek gaf Kruisinga zijn oordeel 
over het kabinetsbeleid in hoofdlijnen • 
weer.
Hoewel zijns inziens de toon van de rede 
van premier Den Uyl minder kribbig was 
dan voorgaande jaren, constateerde hij op 
een aantal punten een tekortschieten van 
het beleid.
De antwoorden inzake het beleid voor 
middenstand en land- en tuinbouw zijn 
summier. De CHU-fraktie zal hier bij de 
begrotingsbehandeling nader op terug ko
men.
Hetzelfde geldt voor de problematiek van 
de kleine spaarder, die inkomstenbelasting 
moet betalen over de rente van zijn spaar
tegoed.
Op het terrein van de sociale zekerheid 
achtte spreker het kabinet te passief.
Twee aangekondigde moties hield de 
CHU-fraktieleider voorlopig achter de 
hand.
Inzake de Medianota constateerde Krui
singa dat de premier van een eerste aanzet 
en een voorlopig stuk had gesproken. Nu 
volgende week deze nota in een commis
sievergadering wordt behandeld wordt de 
aangekondigde motie voorshands niet in
gediend.
ONDERNEMINGSRADEN
Sprekend over de ondernemingsraden 
stelde Kruisinga nogmaals dat de CHU- 
fraktie achter het standpunt van het CNV 
staat.
Nu echter aan het eind van deze maand een 
SER-advies is te verwachten en daarna be
gin november de begroting van Sociale Za
ken aan de orde komt, zal de fraktie een 
motie op dit punt, eerst bij de begroting van 
Sociale Zaken aan de orde stellen.

H. van Spanning.

Wisselink vraagt aandacht voor positie van sociale dienst der gemeenten
CHU-Tweede Kamerlid H. Wisselink heeft 
bij de behandeling van de begroting voor 
het Gemeentefonds, mede sprekend na
mens KVP en ARP, bijzondere aandacht 
gevraagd voor de positie'van de sociale 
dienst bij de gemeenten.
De groeiende werkloosheid, alsmede de 
positie van de buitenlandse werknemers en 
de Rijksgenoten, heeft de werkzaamheden 
van deze dienst vergroot. Er is een tekort 
aan personeel en men kan het werk nauwe
lijks bijhouden. De huisvesting is vaak zo
danig dat de sociale dienst in het achter
schip van de gemeenten zit. Het ontbreekt 
aldus spreker veel gemeenten aan midde
len om hun sociale diensten op de gewenste 
sterkte te brengen. Hij vroeg zich voorts af 
of het departement'wel met de meest re
cente cijfers werkt. Essentieel achtte Wisse
link naast het bieden van financiële hulp, 
controle op de uitkeringen en begeleiding 
van hen die extra problemen hebben.

ONDERWUSUITKERINGEN
De uitkeringen aan de gemeenten ten be
hoeve van het onderwijs achtte spreker nog 
steeds beneden de maat. De uitkerings- 
normen worden te laat vastgesteld; boven
dien zijn de normen te laag en onbillijk 
verdeeld. Het afrekeningssysteem is traag. 
De commissie-Londo, die over deze kwes
tie advies zal uitbrengen werkt traag. Hij 
vroeg zich af wat hiervan de oorzaak is. 
Verbeteringen voor de toekomst mogen 
niet gaan ten koste van de noodzakelijke 
verhoging, van in het verleden te laag vast
gestelde bedragen.
Veel aktiviteiten van het departement van 
Volkshuisvesting stellen de gemeenten, al
dus Wisselink, voor extra problemen; on
der meer de verhoging van de premierege
lingen. Het betrokken departement mag de 
lasten die dit meebrengt niet op de gemeen
ten afschuiven.
In aansluiting hierop stelde spreker dat de 
coördinatie tussen het Rijk en de lagere 
overheden, op financieel terrein, nog wel 
eens te wensen overlaat.
Sprekend over de financiële positie van de 
grote gemeenten vroeg Wisselink bijzon
dere aandacht voor Amsterdam. Wat zijn 
de specifieke problemen dat deze ge
meente als maar niet gesaneerd kan wor
den?
Ten aanzien van Zaanstad herinnerde hij 
aan een toezegging van de bewindsman te 
bezien of deze nieuwe gemeente een bij
zondere regeling zal krijgen. ‘

Het is aldus spreker niet billijk dat Zaanstad 
opgescheept blijft met de financiële konse- 
kwenties van beslissingen van de oude ge
meenten.
Over de pré-gewesten merkte hij op dat 
deze zo spoedig mogelijk vaste uitkerings
bedragen dienen te krijgen.
De budgettaire toestand van de gemeenten 
is aldus Wisselink iets verbeterd maar nog 
te veel wordt de indruk gewekt dat men 
door de prijsstijgingen wel iets meer krijgt 
maar verder maar moet zien hoe men er 
mee komt.

BINNENLANDS BESTUUR
Mr. W. de Kwaadsteniet (A.R.) sprak mede 
namens KVP en CHU over een aantal on
derwerpen, betreffende het binnenlands 
bestuur.
Hij informeerde hoe de planning is voor de 
twee hoofdtaken van Binnenlandse Zaken: 
de grondwetsherziening en de reorganisa
tie van het binnenlands bestuur. Beide ta
ken dienen in 1977 rond te zijn.
Spreker was verheugd dat er nu een con
cept wetsontwerp reorganisatie Binnen
lands Bestuur ligt.
In afwachting van de behandeling van dit 
voorstel schetste de Kwaadsteniet enkele 
hoofdlijnen van de visie van de christen
democratische frakties op dit ontwerp.
Bij overdracht van taken dient aan de ge
meenten te blijven wat zij zelf kunnen 
doen. Nodig is een goede uiteenzetting van 
het totaal van taken en bevoegdheden van 
de nieuwe provincies. Voorts is een syste
matisch bekijken van gemeentelijke herin
deling van belang.

ZOMERTIJD
De Kwaadsteniet betreurde het dat het 
overleg over mogelijke invoering van de 
zomertijd nog niet tot resultaat had geleid. 
Hij had gehoopt op invoering van de zo
mertijd in 1976, in navolging van Italië, 
Spanje en Frankrijk, maar de voorberei
dingstijd is zijns inziens hiervoor al weer te 
kort. Spreker drong er bij minister De Gaay 
Fortman op aan tijdig invoering van de zo
mertijd in 1977 te bevorderen.

MOTIES
De kamer aanvaardde, tegen de zin van 
minister De Gaay-Fortman, in verschillend 
gevormde meerderheden drie W D - 
moties.
Een motie, waarin werd gevraagd de in -•

spraaktermijn over het voorontwerp van 
wet op de bestuurlijke organisatie te ver
lengen van 15 november tot 15 januari, 
kreeg de steun van W D , KVP, CHU, 

■DS’70, CPN, PSP, RKPN, GPV, SGP en 
Boerenpartij.
Een motie, waarin wordt aangedrongen op 
gemeentelijke herindeling van Oostelijk 
West-Friesland werd aangenomen door de 
stemmen voor van PvdA, KVP, CHU, 
D’66, PPR, GPV en RKPN.

Tenslotte werd een motie aanvaard waarin 
werd gevraagd de voorgenomen grond
wetswijziging waarin in het buitenland 
verblijvende Nederlanders stemrecht zul
len krijgen uit te breiden tot alle Nederlan
ders. De minister wilde dit beperken tot 
rijksambtenaren in het buitenland.

H. van Spanning.

Van Leijenhorsf in OCV:

Medianota onsamenhangend en zwevend stuk
Van werkelijke inspraak is bij het opstellen 
van de Medianota niets terecht gekomen. 
Veel organisaties hebben daarover ge
klaagd tijdens de hearing.
Ondanks de leuze „spreiding van macht” is 
het kabinet bezig steeds meer macht aan 
zich te trekken. Dat zien we bij Onderwijs 
en Wetenschappen; dat zien we nü ook bij 
deze nota, aldus Van Leijenhorst.

MOTIE
Tijdens deze OCV diende Van Leijenhorst 
een motie in, waarin hij vroeg de steun
maatregelen aan de pers via algemene 
maatregelen te laten lopen. Aan het verle- 
'nen van specifieke maatregelen voor dag-, 
nieuws- en opinieweekbladen kleven zijns 
inziens te grote bezwaren.

H. van Spanning.

„De Medianota is een onsamenhangend en 
zwevend stuk.” Dit zei CHU- 
afgevaardigde drs. G. van Leijenhorst on
langs in de openbare commissievergade
ring van de Tweede Kamer waar de Media
nota van minister Van Doorn werd bespro
ken.
Een samenhangend mediabeleid ontbreekt 
in dit stuk. Er is slechts sprake van een 
inventarisatie van de stand van zaken, al
dus spreker. Hij betreurde het dat gegevens 
over de tijdschriften ontbreken. Er worden 
zijns inziens veel lijnen getrokken naar de 
toekomst maar het blijven sprieten in de 
lucht. Zij komen niet samen en vormen 
geen figuur waaruit de samenhang blijkt. 
De nota is aldus Van Leijenhorst, een zwe
vend stuk omdat het onvoldoende ge
schraagd wordt door onderzoek. Veel uit
spraken hangen in de lucht. Van veel bewe
ringen kan men de juistheid noch de on
juistheid aantonen. Hierdoor heeft een se
rieuze discussie weinig zin. Men moet wel 
afgaan op intuïtie en zich afvragen welke 
onderliggende motieven de minister han
teert.
Het centraal begrip in deze nota, de zoge
naamde „pluriformiteit” is aldus Van 
Leijenhorst een zwevend begrip gebleven. 
De pluriformiteit wordt voorts alleen gere
lateerd aan het aanbod en niet aan de 
vraag.
De consument, dat wil zeggen de kranten
lezer, de radioluisteraar en de t.v.-kijker 
komt nauwelijks in beeld.
Uitgangspunt van de nota had aldus de 
CHU-woordvoerder veel meer moeten zijn 
het communitatieve gedrag; de communi- 

•catieve behoefte van de burger. • - -

Benoeming D. Rijndets
Het christelijk-historisch lid van de Eerste 
Kamer, de heer D. Rijnders, is benoemd tot 
plaatsvervangend voorzitter van de Raad 
van advies van de ruimtelijke ordening. Hij 
volgt als zodanig mevrouw Chr. A. de 
Ruijter-de Zeeuw op, die benoemd is tot 
voorzitter van de raad.
De heer Rijnders maakt vanaf de instelling 
in 1965 deel uit van de Raad. Hij was van 
1955 tot 1971 burgemeester van Amstel
veen en is thans directeur van het Coördi- 
natiebureau woningbouw Noordelijk deel 
Randstad. • —  , ; . .
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Ere-doctoraat voor Dom Helder Camara
Prof. dr. J. W. van Hulst (voorzitter van de 
CHU-fractie in de Eerste Kamer) heeft deze 
week, in zijn kwaliteit van hoogleraar in de 
faculteit der sociale wetenschappen aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, het ere
doctoraat uitgereikt aan Dom Helder Ca
mara. In een rede gaf ere-promotor prof. 
Van Hulst aan, wat de motieven waren 
voor de toekenning van het ere-doctoraat. 
,,Dom Helder Camara heeft zich een men
senlevenlang ingezet om de armoede van 
het Braziliaanse volk uit te roeien. Hij heeft 
gewerkt, dag en nacht, aan de sociale en 
politieke bewustwording van zijn volk” , 
aldus prof. Van Hulst.

POSITIEF
„U hebt een positieve bijdrage geleverd tot 
het behoud van de Indianenstammen die 
met vernietiging werden bedreigd. Ik wil 
op enkele facetten van uw werk grote na
druk leggen. Reeds als jong priester hebt u 
de enorme betekenis gezien van opvoeding 
en onderwijs. Opvoeding en onderwijs wa
ren voor u de middelen bij uitstek om uw 
volk te bevrijden van analfabetisme en 
pauperisme.
U hebt een groot deel van uw krachten

gewijd aan het kind, aan de jeugd, aan het 
gezin.
Opvoeding was voor u dus niet alleen een 
doel. Het was ook een middel. Door op
voeding en onderwijs krijgt de jonge mens 
een duidelijk zicht op zijn eigen situatie in 
de wereld waarin hij leeft. Geweld en on
derdrukking leert hij als zodanig zien. Hij 
leert dat hij niet behoeft te berusten in de 
armoede. Het onrecht leert hij zien als een 
zonde voor Gods aangezicht.
Zo hebt u, door uw arbeid voor opvoeding 
en onderwijs, de jeugd van uw volk een 
nieuwe horizon gegeven. En een nieuwe 
hoop. De jeugd heeft geleerd te strijden 
tegen het onrecht en vóór de gerechtigheid. 
Tegen de armoede en vóór een menswaar
dig bestaan. Tegen onderdrukking en vóór 
de vrijheid.
U hebt gepleit voor een dialoog tussen 
christenen en marxisten. Maar u hebt ook 
gepleit voor een dialoog tussen de leerlin
gen van Lenin, Trotzky, Stalin, Rosa 
Luxemburg, Wilhelm Reich en Mao Tsje 
Tung.
In deze wereld bent u de stem geweest van 
mensen zonder stem, zonder dak, zonder 
voeding, zonder kleding, zonder gezond

heid, zonder werk, zonder toekomst, zon
der hoop. Daarom was uw appèl:
- Geven alles wat men heeft
- Geven alles wat men is
- Zichzelf geven zonder ophouden
Met het ere-doctoraat aan u. Dom Helder 
Camara, zetten we een lijn voort. Wij ver
leenden ook ere-doctoraten aan Martin Lu- 
ther King en Beyers Naudé” , aldus ere- 
promotor Van Hulst.

GEBED
Hij besloot de ere-promotie met een gebed 
van Frangois d’Assise:
Seigneur, faites de moi un instrument de 
votre paix!
La oü il y a haine, que je mette 1’amour 
La oü y a 1’offense, que je mette Ie pardon 
La oü il y a la discorde, que je mette 1’union 
La oü U y a Terreur, que je mette la vérité 
La oü il y a Ie doute, que je mette la foi 
La oü il y a Ie désespoir, que je mette 1’espé- 
rance
La oü ü y a les ténèbres, que je mette la 
lumière
La oü il y a la tristesse, que je mette la joie.

H. L.

Van Lei jenhorst b ij PCOV:

ONDERWIJSVERNIEUWING MOET OP BASIS VAN HUIDIGE 
GRONDWET GEëNT ZIJN
„De minister zal er goed aan doen de 
vrijheid van onderwijs niet te veel vanuit 
de aktualitieit te interpreteren doch de 
vormgeving van hetgeen hij maatschappe
lijk noodzakelijk acht, eerder moeten enten 
op het constititionele recht, dat na honderd 
jaar zware strijd als een grote historische 
verworvenheid is verkregen. Wie daaraan 
wrikt, dat wil zeggen aan de fundamenten 
van ons onderwijsbestel, loopt het gevaar 
als gevolg daarvan onder het neervallend 
puin bedolven te worden. En dit laatste 
zouden wij geen bewindsman willen toe
wensen.”
Dit zei het CHU-Tweede Kamerlid onlangs 
in Utrecht, waar hij sprak op de jaarverga
dering van de Vereniging van Protestants 
Christelijk Kleuter en Basisonderwijs 
(PCOV).
Spreker had waardering voor de aktiviteit 
van de minister van Onderwijs. Hij heeft 
een groot aantal nota’s op de Kamers en het 
onderwijsveld doen neerdalen. De vraag is 
echter of wij een en ander op een zodanige 
passende wijze kunnen verwerken en ook 
corrigeren dat in een verantwoord tempo 
even verantwoordelijke beslissingen ge
nomen kunnen worden. Bovendien zal er 
rekening gehouden moeten worden met de 
vermieuwingsgezindheid en de verande
ringscapaciteit van het onderwijsveld.
Met name de Contourennota en de Struk;

tuurnota zullen, indien aanvaard, het 
Christelijk onderwijs voor grote problemen 
kunnen plaatsen. De nieuwe basis-, 
midden- en bovenschool zullen een veel 
groter aantal leerlingen gaan omvatten, 
hetgeen de stichting van protestants chris
telijke scholen naast rooms-katholieke en 
openbare scholen in gevaar brengt. 
Wanneer de minister stelt dat de nieuwe 
ontwikkelingen in het onderwijs geleidelijk 
aan meer beperkingen oplegt aan de 
vrijheid van inrichting dan is dit voor ons 
een heel duidelijk signaal. Een uiterst on
veilig signaal.
Spreker zei er van overtuigd te zijn dat een 
beleid dat hetzij direct, hetzij indirect, aan
stuurt op pluriforme scholen het christelijk 
onderwijs voor grote gewetensvragen stelt. 
De minister dient zijns inziens een aktiever 
beleid te voeren om in deze tijd van snelle 
veranderingen het bijzonder onderwijs be
tere dat wil zeggen passende kansen te ge
ven om zijn eigen beleid te voeren tegen
over en met de minister als antwoord op 
noodzakelijk geachte ontwikkelingen.

ROYAAL
Van Leijenhorst was van oordeel dat de 
regering eens royaal over de brug moest 
komen om het de landelijke onderwijskoe- 
pels mogelijk te maken hun eigen veld op 
gepaste wijze te vertegenwoordigen.

De samenwerkingsschool, met haar ge
vulde algemeenheid kan nauwelijks als al
ternatief voor de christelijke school worden 
beschouwd.
De inbreng van het onderwijs zal voorts, 
meer dan tot nu toe, serieus moeten wor
den genomen. De zaken die zich hebben 
afgespeeld rond de totstandkoming van de 
discussienota Schoolbegeleiding leek hem 
minder gewenst.
Het Nederlands onderwijs staat de ko
mende jaren voor belangrijke beslissingen. 
Het christelijk onderwijs heeft daarbij een 
eigen specifieke verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid, die het aan 
zijn identiteit verplicht is, geeft aan het 
overleg met het kabinet een aparte dimen
sie. Ook het kabinet dient dit te beseffen. 
Zij staat immers ten aanzien van het bij
zonder onderwijs in een andere positie dan 
het openbaar onderwijs.

INTERNE FAKTOREN
Van Leijenhorst besprak voorts enkele in
terne ontwikkelingen in het christelijk on
derwijs. De vragen: „W at is een christelijke 
school?” ; en „Wat wil een christelijke 
school” , zuUen voortdurende beantwoor
ding vragen, waarbij men zich steeds moet 
vergewissen of en in hoeverre men zich 
werkelijk school met de Bijbel weet.
Het christelijk onderwijs heeft, aldus de
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spreker, naar twee zijden een gevecht te 
leveren: naar binnen en naar buiten.'Om- 
dat er binnenshuis wel eens wat mankeert, 
zijn we naar buiten toe kwetsbaar gewor
den. In het licht van de snelle ver
anderingen- welke zich onder andere via 
het onderwijsbeleid manifesteren- is dat 
een zeer ongelegen zaak. We moeten strijd 
voeren op twee fronten.
Er is zijns inziens een levendige betrokken
heid nodig van allen die het christelijk on
derwijs willen ondersteunen en een lórach- 
tige organisatie om het hele christelijk on
derwijs zijn opdracht te doen vervullen. 
Het beeld kan, aldus Van Leijenhorst, toch 
wel rooskleurig zijn. Bij de vraag: ”Waar- 
heen met ons christelijk onderwijs?” moe
ten we niet alleen naar de feiten zien maar 
ook naar de kansen en mogelijkheden, die 
ons met het christelijk onderwijs zijn gege
ven. Zowel ten behoeve van de jeugd die 
aan onze zorg is toevertrouwd alsook ten 
aanzien van de bijdrage die een levens
krachtig christelijk onderwijs aan de natio
nale en wellicht ook de internationale zaak, 
kan leveren.

H. van spanning.

CHU m eent: EERBIED VOOR DE WET NEEMT AF

Vertrouwen in Van Agt

Door verschillende oorzaken is de eerbied 
voor de wet in onze bevolking.afgenomen. 
Tot deze conclusie kwam mr. W. Scholten 
in zijn speech bij de begrotingsbehandeling 
van Justitie, in de Tweede Kamer.
De rede van Scholten werd uitgesproken 
door H. Wisselink. Scholten moest voor 
deze behandeling terugkomen van een zit
ting van het Europees Parlement. Door en
kele wijzigingen in de Kameragenda moest 
hij eerder spreken dan was voorzien. On
geveer 10 minuten nadat Wisselink had ge
sproken verscheen Scholten in de Kamer. 
Spreker weet de onverschilligheid tegen
over de wet aan de volgende oorzaken. De 
wetgeving blijft achter bij de gewijzigde 
rechtsopvattingen. De veelheid van on
derwerpen lijkt het departement boven het 
hoofd te groeien. Daarnaast wordt in de 
wetgeving vaak vooruitgelopen op nog niet 
aanwezige rechtsopvattingen, met name in 
de fiscale sfeer.
Tenslotte is er onvoldoende toezicht op de 
naleving van de wet. Het percentage opge
loste misdaden geeft een niet aflatende da
ling te zien.
De CHU-woordvoerder informeerde 
waarom de indiening van een voorstel om

trent het stakingsrecht wederom is ver
traagd. Hij was tevens verbaasd dat ten 
aanzien van de wijziging van de Onteige
ningswet de zeer ongebruikelijke proce
dure is gevolgd het tijdstip te vermelden, 
waarop het wetsontwerp het departement 
heeft verlaten. Spreker vroeg zich af of de 
minister zich op voorhand wil indekken 
tegen kritiek van links.

KANSSPELEN
Bijzonder ongelukkig was spreker met het 
beleid inzake de kansspelen. Tegen notoire 
overtredingen op het punt van de speelau
tomaten wordt niets gedaan. Vragen van 
Scholten hierover zijn onbeantwoord ge
bleven. Hij begreep niet waarom zo weinig 
openheid wordt gegeven aan de voorberei
ding van de casino’s, die in het voorjaar 
1976 moeten gaan draaien. Hij infor
meerde aan wie advies gevraagd is-over de 
vestigingsplaatsen en hoe dit advies luidde. 
Ook wilde hij weten welke normen de be
windsman aanlegt omtrent de instelling 
waaraan de organisatie zal worden toever
trouwd, op het punt van maatschappelijke 
betrouwbaarheid; financiële achtergrond; 
en de toelaatbaarheid van samenvallen van

funkties en het bestaan van verbindingen 
met belangengroepen.
Aktueel blijft, aldus spreker de kwestie van 
weggelopen minderjarige kinderen. Het 
initiatief Roethof-Haas is voor de CHU- 
fractie weinig aantrekkelijk omdat daarin 
onvoldoende ge-wicht wordt toegekend aan 
de rechtspositie van de ouders, bekleed met 
de ouderlijke macht.
Sprekend over de wetgeving inzake het 
ondernemingsrecht herinnerde de CHU- 
woordvoerder aan een uitlating van de mi
nister van justitie waarin hij waarschuwde 
de grenslagen van de huidige wetgeving, 
die vrij recent is, niet overboord te zetten 
en door geheel nieuwe gedachten te ver
vangen. De CHU fractie is dit met de minis
ter van justitie geheel eens. Zij maakt zich 
enige zorg over persberichten waaruit 
blijkt dat de minister van sociale zaken een 
gewijzigde houding op dit punt heeft.
De fractie steunt de minister in zijn streven 
de handel in drugs krachtig aan te pakken. 
Een harde hand is tegenover de geweten
loze drugkapitalisten de enige methode. 
Spreker ondersteunde het grote belang dat 
de CHU hecht aan de in de tijd goed ge
plande executie van vonnissen. Aandacht

vroèg hij voor de beveiliging van gevange
nissen, met name de jeugdgevangenis in 
Zutphen.
De CHU-fractie is van oordeel dat het gezin 
een centrale plaats in de samenleving in
neemt. Ten aanzien van de vraag naar de 
opstelling met betrekking tot andere sa
menlevingsverbanden is de fractie niet be
reid mee te werken aan regelingen die 
schade toebrengen aan huwelijk en gezin.
VERTROUWEN
Mijn fractie heeft vertrouwen in het beleid 
van deze Minister. Omdat hij ener^jds oog 
heeft voor de noodzakelijke vernieuwin
gen in onze samenleving en de daaruit 
voortvloeiende consequenties voor onze 
wetgeving.
Maar omdat hij anderzijds niet schroomt 
zich in te zetten voor het behoud van on
vervangbare waarden in onze samenle
ving. De staatssecretaris zal zijn positie nog 
moeten waarmaken. Zijn eerste optreden 
kwam bij ons positief over.
Ik hoop, dat hij er met name in slaagt het 
probleem van de achterstand in executie 
van vonnissen op korte termijn op te los
sen, aldus de CHU-woordvoerder.

H. van Sparming.
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Dr. Willem Drees sr. schreef glashelder boek door: jkvr. mr. C  W. I. Wttewaall van Stoetwegen

„Het Nederlands Parlement, vroeger en 
nu”, geschreven door dr. Willem Drees sr. - 
welk boek dit najaar verscheen, is een mooi 
uigegeven boek, maar dat mag dan ook 
wel voor de prijs (ƒ 39,-).
Er staan 50 foto’s en tekeningen in. Vooral 
de foto’s zijn boeiend. Als men het eerste 
na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees 
ziet, dan merkje dat dit 30 jaar geleden is, 
omdat de ministers er bijzonder jeugdig 
uitzien.
Men vraagt zich met de schrijver af of er 
behoefte bestaat aan dit boek. Maar dr. 
Drees zegt na alles overwogen te hebben: 
„Wat ik schrijf heeft een eigen karakter, 
omdat het in het bijzonder de ontwikkeling 
van het parlement sinds het begin van deze 
eeuw behandelt en omdat het berust op de 
zeer specifieke ervaring, die ik heb opge
daan achtereenvolgens als ambtenaar (ste
nograaf) van de Kamers, lid van de 
Tweede-Kamer, minister van sociale zaken 
en minister-president, terwijl ik ook inzich
ten weergeef die ik in de loop van bijna 
zeventig jaar omtrent de werking der par
lementaire democratie heb verworven” . 
Er was in de jaren voor de oorlog geen 
beperking van spreektijd. Men kon zolang 
spreken als men wilde. Troelstra sprak eens 
bij de begroting vijf uur. Later sprak Duys 
bij een wetsontwerp van minister Talma 
inzake sociale verzekering liefst negen uur. 
Daarvoor was natuurlijk een reden! Er 
moest verhinderd worden dat een onge
wenst wetsontwerp nog vóór de verkiezin
gen aan de orde zou komen. Er werd zes 
dagen vergaderd; kom daar nu eens om! 
Tot zelfs de dag voor Kerstmis! Maar géén 
nachtvergaderingen, geen „gekkenwerk” . 
Nu waren die zes dagen wel alleen in de 
begrotingstijd, als regel was het vier dagen 
in de week; Hoe we tot drie dagen gekomen 
zijn vertelt de heer Drees ook. Hij vroeg als 
rriinister-president aan voorzitter Korten
horst te bevorderen dat de Kamer maan
dags in plaats van vrijdags zou vergaderen 
in verband met zoals Drees z e g t ,,bijeen
komsten van ministers in verband met de 
Kolen- en Staalgemeenschap” . Ik herinner 
me echter dat ons gezegd werd dat het in 
verband stond met de wekelijkse minister
raad op vrijdag.

Maar wat gebeurde? De heer Kortenhorst 
gaf de vrijdag vrij, maar de maandag kwam 
er niet voor in de plaats. Er werd onder 
meer gezegd, dat men dan ’s zondags al zou 
moeten reizen om de vroege fractieverga
dering op maandagmorgen bij te wonen. Of 
dat waar was? In elk geval kwam er geen 
vergadering op maandag, men begon dins
dags zelfs om twee uur om de fracties rustig 
te laten vergaderen.

De heer Drees spreekt niet alleen over het 
parlement, hij schrijft ook over onze staats
rechtelijke instellingen en hun staatkundige 
werking. Hij noemt het artikel 55 van de 
grondwet: De Koning is onschendbaar, de 
ministers zijn verantwoordelijk” . Maar bij 
de ontwikkeling hiervan zegt hij ,,de consti
tutionele monarchie is tot een parlemen
taire democratie geworden” .
Drees memoreert ook de uitbreiding van de 
Kamers, de Tweede Kamer van 100 tot 150 
leden, van 50 tot 75 leden voor de Eerste 
Kamer. ,,Ik heb er aan meegewerkt” , 
schrijft hij, ,,zij het zonder geéstdrift” . Zo 
ging het ook de heer Tilanus.
Ik hoor hem hierover nog mopperen en 
toen het voorstel in de Eerste Kamer de 
eerste keer struikelde, deed hem dat deugd! 
Maar ja, na een aantal jaren kwam het toch 
weer ter sprake en in 1956 kregen we 150 
Tweede Kamerleden. Voor onze fractie 
van acht leden vond ik het toen een wel
kome uitbreiding al zag ik de bezwaren ook 
wel.
De bankjes die de heer Schepel (de griffier 
van de Tweede Kamer) enige jaren tevoren 
op zicht had laten komen en waarmee elk 
lid een eigen plaats had kunnen krijgen, 
waren verdwenen na de verwerping van 

_het voorstel en zijn nooit teruggekomen. 
We moesten met z’n drieën in een bank, het 
ging, maar daarmee was ook alles gezegd. 
Nu lees ik dat Vondeling gezegd heeft dat 
het in de bedoeling ligt een nieuwe grote 
vergaderzaal te bouwen aan het Binnen
hof.
Drees gaat ook uitvoerig in op het grote 
aantal fracties, hij pleit voor één of andere 
vorm van beperking. Maar zo’n voorstel is

al tweemaal aangenomen in de kamer èn 
afgewezen door het kabinet.

Er is een kort hoofdstulqe of '-ever gezegd 
een opderdeel van een hoofds^rk gewijd 
aan „vrouwen in het parlement” . Met 
evenredige vertegenwoordiging en alge
meen kiesrecht deed bij de verkiezingen 
van 1918 voor het eerst de vrouw haar 
intrede in het parlement. Het werd er in 
1918 nog maar één, de socialiste Suze 
Groeneweg, die zich dadelijk dapper 
weerde schrijft hij.
Het lijkt rne voor haar geen gemakkelijke 
tijd geweest, voordat zij in 1922 Frida Katz 
als CH vertegenwoordigster en ook ande
ren naast zich kreeg. Als ik bedenk hóe men 
nog in 1945 vreemd stond tegenover mijn 
verschijning in het parlement dan vraag ik 
me af hoe Suze Groeneweg in 1918 is ont
vangen!
De eerste vrouw in het kabinet volgde niet 
zo snel. Er is in het boek een aardige foto, 
waarop dr. Marga Klompé als eerste vrou
welijke minister in 1956 met bloemen ver
welkomd wordt door de heer Drees in de 
Tweede Kamer. Overigens beschrijft hij 
heel reëel hoe het komt dat het aantal 
vrouwen in de kamers achterblijft bij dat 
van de mannen. „De gehuwde vrouw zal 
vaak wat haar, ook bij redelijke huishoude
lijke hulp, thuis te doen overblijft niet goed 
kunnen combineren met het veeleisende 
kamerlidmaatschap” . Zo is het en niet an
ders.
Voorts vindt Drees de verlaging van de 
leeftijdsgrens om gekozen te worden, dus 
voor het passief kiesrecht, tot 18 jaar niet 
gelukkig. „Enige ervaring omtrent het 
maatschappelijk leven is gewenst” , zegt hij 
fijntjes. Ik ben het hartgrondig met hem 
eens.

Voor wie van parlementaire geschiedenis 
houdt is „De tijd der aartsvaders” boeiend. 
Kuyper, De Savornin Lohman, Troelstra. 
Prachtig vind ik deze zinsnede: „De 
tegenwoordig in zwang zijnde polarisatie is 
in de politiek een nieuw woord, maar het is

geen nieuw begrip. Sterker polariseren dan 
Kuyper deed, kan men niet” . Het feit wordt 
gememoreerd dat Kuyper, Lohman en 
Troelstra ook hoofdredacteur van een dag
blad zijn geweest! Na de oorlog was meen 
ik Romme alleen staatkundig hoofdredac
teur van de Volkskrant.
Wat de schrijver vertelt over het kiesrecht 
van voor 1917 doet je de haren te berge 
rijzen. Men kon huurkiezer, loonkiezer, 
spaarkiezer of diplomakiezer zijn. Welk 
huiubedrag men tenminste moest betalen, 
welk loon men ten minste moest verdienen, 
werd vastgelegd in tabellen.
Het is alles even boeiend en voor mij nog 
groetendeels onbekend wat Drees hierover 
schrijft. Men leze zelf.

We naderen nu de huidige situatie die ook 
boeiend is. Vooral waar het de invloed van 
koningin Wilhelmina en koningin Juliana 
betreft. Heel omzichtig vertelt hij dat zij 
niet veel in de melk te brokken hebben, 
geen macht, maar wèl invloed. Verder gaat 
Drees in op de lange verkiezingsprogram
ma’s die - laten we eerlijk zijn - niemand 
leest en die ook niet kunnen worden uitge
voerd.
Over de combinatie van minister en tevens 
kamerlid zegt hij:, ,Minister Biesheuvel zou 
echter, toen hij na drie maanden de combi
natie van het ministerschap met het lid
maatschap van de Kamer als gekozen lid 
moest opgeven, zonder formeel beletsel lid 
en voorzitter van de AR-Kamerfractie 
hebben kunnen blijven zij het met raadge
vende stem” . Het staat er precies zo, maar 
er staat ook bij dat het de oplossing van de 
crisis waarschijnlijk niet zou hebben ver
gemakkelijkt!
U ziet, het boek is pittig genoeg om te le
zen. Jammer dat het zo duur is, maar toch 
zaL menigeen grijpen naar dit werk dat 
glashelder geschreven is en veel materiaal 
geeft.

C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen,

(„Het Nederlands Parlement, vroeger en 
nu”, door dr. W. Drees sr.; uitgave Streng- 
holt; prijs ƒ  39,-).

Drs. D. F. van der M e i:

Kabinet-Den Uyl doet onvoldoende aan 
versterking economische structuur
„Er moet nationaal een zeer zorgvuldig be
leid gevoerd worden, dat doelbewust ge
richt dient te zijn op de versterking van de 
economische structuur van Nederland. Ne
derland is sterk afhankelijk van de wereld
economie, maar daar zijn weinig tekenen 
van een conjuncturele opleving te zien. Het 
kabinet-Den Uyl doet te weinig aan de ver
sterking van de economische structuur”. 
Dit heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der Mei 
dezer dagen gezegd tijdens een spreek
beurt op een vergadering van de CHU- 
kiesvereniging te Neede in de Gelderse 
Achterhoek.
„De overheidsuitgaveustijging wordt te 
laat omgebogen, waardoor de moeilijkhe
den alleen maar groter worden. Tegen de 
belastingdrukstijging zijn ook van CHU- 
zijde grote bezwaren aangevoerd. Wat de 
loonsomstijging betreft, zal het kabinet ook 
van zijn kant geen middel onbeproefd mo
gen laten om die stijging onder de ge
raamde 10 procent te krijgen. In de huidige 
economische situatie zijn die stijgingen niet 
meer verantwoord. Het is met het oog op 
de werkgelegenheid en de inflatiebe- 
strijding dat het kabinet ook hier een doel
bewust beleid moet voeren” , aldus drs. Van 
der Mei.

KENMERKEN
Sprekende over de CDA-problematiek 
noemde het kamerlid het goed om te zien - 
wat de CHU zelf als kenmerken heeft, 
vooral in een tijd waarin de principiële be
nadering van de vraagstukken weer een 
grotere rol gaat spelen, Drs. Van der Mei 
noemde een aantal kenmerken:
- de grondslag heeft altijd een grote rol 

gespeeld in de Unie
- de ruimte binnen de Unie
- de politieke onafhankelijkheid: geen en

kele binding vooraf in welke vorm dan 
ook met welke niet-christelijke politieke 
partijen dan ook.

GEVAAR
De heer Van der Mei verklaarde met be
trekking tot de huidige problemen in het 
CDA, dat de ARP in wezen wil, dat de 
persoonlijke geloofsbelijdenis van de ver
tegenwoordigers van het CDA op een of 
andere manier meegewogen wordt. Dit be
treft een bepaald aspect van het functione- 

. ren van de grondslag. In de AR houding zit 
het gevaar, dat toch gegaan wordt in de 
richting van het vragen van eén persoon
lijke geloofsbelijdenis waar wij als CHU 
altijd tegen zijn geweest.
Over de politieke hypotheek, die rustbp de 
mogelijkheid van het totstandbrengen van 
één lijst, betoogde spreker, dat deze hypo
theek voortkomt uit het verschil in houding 
van KVP/ARP enerzijds en de CHU ander
zijds tot het kabinet-Den Uyl. „De ARP 
blijft steeds de wenselijkheid van de band 
met de socialisten onderstrepen” , aldus drs. 
Van der Mei. Hij noemde het onjuist, dat 
vóór de verkiezingen op enigerlei wijze 
zou worden aangegeven met welke par
tijen na de verkiezingen en coalitie zal 
worden aangegaan. „Daaraan wiUen wij als 
CHU niet meedoen. Dat doet afbreuk aan 
de politieke onafhankelijkheid die een 
christelijke politieke partij moet kenmer
ken”. Het kamerlid zei bepaald niet opti
mistisch te zijn over de mogelijkheden om 
beide problemen tot een oplossing te bren
gen.

BEZORGDHEID

Drs. Van der Mei wees voorts op de grote 
betekenis van het overheidsbeleid voor de 
sector van het midden- en kleinbedrijf. „De 
CHU heeft hieraan altijd grote aandacht 
besteed” . Gewezen werd op de verklaring 
van het Nederlands Christelijk Onderne
mers Verbond (NCOV), die de ombuiging 
van het - ook door de CHU bepleit - als een

volstrekte noodzaak naar voren bracht. 
„Terecht heeft de christelijke midden
standsbond ook de Kamermeerderheid 
verantwoordelijk gesteld voor het niet 
noodzaken van een ander beleid door dit 
kabinet-Den Uyl. Ook voor de CHU was 
het een grote teleurstelling, dat niet meer
deren van de christen-democraten de 
CHU-motie die ombuiging van het beleid 
nu vroeg, hebben gesteund. Het NCOV 
zegt dat de middenstanders worden leeg

gezogen door dit beleid. Het zijn sterke 
termen, maar ze lijken gerechtvaardigd” , 
aldus drs. Van der Mei.
„De CHU heeft sinds het optreden van het 
kabinet-Den Uyl voor de verwoestende en 
desastreuze gevolgen van dit beleid voor 
het midden- en kleinbedrijf gewaarschuwd. 
Ze zal dat blijven doen” .

H. L.

J. Bos burgemeester van Woerden
Tot burgemeester der gemeente Woerden 
is benoemd de heer J. Bos, met toekenning 
van gelijktijdig eervol ontslag als burge
meester der gemeente Rhoon.

De heer Bos, die 51 jaar is, is sinds 1 okto
ber 1961 burgemeester van Rhoon. Hij is 
Nederlands Hervormd en lid van de CHU.

Cursus over gemeenteraadswerk
In de komende maanden organiseert de 
stichting Kader- en Vormingswerk van de 
CHU, in samenwerking met de Vereniging 
van christelijk-historische leden van 
gemeente- en provinciebesturen een cursus - 
voor leden van gemeenteraden en 
adspirant-gemeenteraadsleden. Deze cur
sus wordt, op zaterdagmorgen, gegeven in 
vier plaatsen in het land, te weten Utrecht, 
Rotterdam, Zwolle en Waalwijk.

De drie zaterdagochtenden durende cursus 
omvat:
eerste zaterdag:
- het functioneren van het raadslid in de 

raad en de commissies
- de verhouding van de gemeenteraad tot

B. en W.
- het financieel beleid van de gemeente
- de algemene beschouwing 
tweede zaterdag:
- de ontwikkelingen op het terrein van het 

onderwijs
derde zaterdag:
- het gemeentelijk subsidiebeleid
- uiLverking t.a.v. het opbouwwerk, sport

en muziekactiviteiten, welzijnswerk.
Ingeschreven wordt voor de gehele cursus. 
Er is de keus uit vier plaatsen: Utrecht,

Zwolle, RotterSam of Waalwijk. Na ont
vangst van het inschrijfgeld worden nadere 
gegevens en tevens (gratis) het boek „Kijk 
op de gemeenten” toegezonden. Wanneer 
de reiskosten meer bedragen dan ƒ  5,00 per 
zaterdag, kan dit meerdere gedeclareerd 
worden.
De vier mogelijkheden van tijd .en plaats 
zijn:
- Utrecht: 8 november, 24 januari, 21 fe

bruari
- Rotterdam: 15 november, 17 januari, 14 

februari
- Zwolle: 15 november, 24 januari, 21 fe

bruari
- Waalwijk; 22 november, 31 januari, 28 

februari.
Vóór 30 oktober moet de inschrijving bin
nen zijn. Inschrijving is mogelijk door aUe 
leden van de CHU en uiteraard ook van de 
ARP en KVP.
Inschrijven voor de gehele cursus (doe het 
meteen, want het aantal plaatsen is beperkt) 
is alléén mogelijk door ƒ 30,00 over te ma
ken op giro 169900 t.n.v. CHU, ’s- 
Gravenhage.
Vermeldt de plaats waar aan de cursus 
wordt deelgenomen, vermeldt zonodig dui
delijk uw naam en adres.
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CHU-fractie wilde meer weten over VAD
zen op de matiging in de stijging van de 
arbeidskosten, die het gevolg kan zijn van 
vermogensaanwasdeling.

De Tweede Kamer begint volgende week, 
in het openbaar, met de discussie met de 
regering over het inkomensbeleid. De basis 
voor deze discussie is de, in het afgelopen 
voorjaar, uitgebrachte interim-nota iiüro- 
mensbeleid.
Deze nota behandelt de inzichten van het 
kabinet-Den Uyl wat betreft de spreiding 
van inkomens. In die gedachte spreiding 
past volgens de bewindslieden de vermo
gensaanwasdeling (VAD).
Het openbaar debat tussen kabinet en 
Tweede Kamer voltrekt zich in eerste in
stantie in openbare commissievergaderin
gen.
Voorafgaande aan het debat heeft zich een 
schriftelijke gedachten wisseling voltrok
ken. Daarbij is grote aandacht besteed aan 
de VAD. Volgens de regering is de rechts
grond voor vermogensaanwasdeling hierin 
gelegen, dat uitgaande van het karakter 
van de onderneming als samenwerkings
verband van kapitaal en arbeid, de vruch
ten van die gezamenlijke inspanning - voor 
zover die tot uiting komen in een eventuele 
overwinst - niet uitsluitend aan de kapi
taalverschaffers behoren toe te vallen.
In het onderstaande wordt een weergave 
gegeven van de vragen van de christelijk- 
historische Tweede-Kamer-fractie over de 
VAD en de antwoorden van de regering op 
die vragen.
Vraag CHU-fractie: Wil de regering ver
duidelijken, welke feitelijke omstandighe
den in de huidige economische situatie haar 
aanleiding hebben gegeven met het voor
nemen tot dit type Vermogensaanwasde- 
ling te komen?
Antwoord regering: Het voorstel tot invoe
ring van vermogensaanwasdeling in het al
gemeen en van het door de regering voor
gestelde type in het bijzonder vindt zijn 
aanleiding niet in de feitelijke omstandig
heden van de huidige economische situatie, 
maar wèl, zoals in de Interim-nota is aange
geven, in de wens te komen tot een sprei
ding van het produktieve vermogen in de 
maatschappij en mede daardoor tot een 
verbetering van de structuur van de 
inkomens- en vermogensverdeling. Ver
mogensaanwasdeling kan daarbij tevens 
een instrument zijn voor de bestrijding van 
de inflatie en de bevordering van de werk
gelegenheid.

Vraag CHU-fractie: Kan de regering mee
delen, welke motieven de regering van de 
Duitse Bondsrepubliek ertoe gebracht 
hebben een soortgelijke regeling als de 
VAD tot na 1978 op te schorten? 
Antwoord regering: Volgens de regerings
verklaring van bondskanselier Schmidt van 
17 mei 1974 zijn bij de voorbereiding van 
het wetsontwerp grote juridische en ook 
technische problemen naar voren geko
men. Als voorbeeld van een nog niet opge
lost probleem werd de waardering van niet 
ten beurze genoteerde aandelen van ven
nootschappen genoemd.

Vraag CHU-fractie; Is de regering niet van 
oordeel, dat waar het bij de vermogens
aanwasdeling ten principale om overheve
ling van vermogensbestanddelen gaat, 
daarbij ook werkelijk overheveling van 
echte vermogensaanwas aan de orde dient 
te zijn?
Antwoord regering: De regering streeft bij 
de vermogensaanwas inderdaad ten princi
pale naar overheveling van echte vermo
gensaanwas, waarbij zij er echter wel op wil 
wijzen dat de term vermogensaanwas in 
feite gebezigd wordt voor het ruimere be
grip overwinst. Technische problemen 
kunnen er voorts in de praktijk toe leiden, 
dat voorshands met een minder zuiver be
paalde overwinst genoegen moet worden 
genomen.

Vraag CHU-fractie: WU de regering vér- 
duidelijken hoe zij de centrale doelstelling 
van de vermogensaanwasdeling denkt te 
kunnen combineren met de nevendoelstel
ling: het bevorderen van een zo uniform 
mogelijke loonontwikkeling?
Antwoord regering: De regering meent dat 
het vooruitzicht op het meedelen in de 
overwinst kan bijdragen tot een matiging in 
de directe looneisen. Enige toezegging van 
die aard is overigens niet ontvangen. Maar 
uit de opstelling van de vakbeweging kan 
worden afgeleid, dat het invoeren van een 
vermogensaanwasdeling voor haar een 
voorwaarde is voor het medewerken aan 
een gecoördineerd en evenwichtig arbeids
voorwaardenbeleid.

Vraag CHU-fractie: Is het de regering mo
gelijk om na te gaan wat het de betrokken 
werknemers, in het geval van de ƒ 500 mln. 
per jaar aan vermogensaanwas, per jaar zal 
opleveren? En welke beschikkingsmoge- 

, lijkheden gekwantificeerd voor verschil
lende onderdelen hieruit voor de werkne
mers resulteren?
Antwoord regering: Van de in enig jaar te 
verwachten opbrengst zal tenminste de 
helft aan de collectiviteit van de werkne
mers ten goede komen. Hoe groot dit deel 
precies zal worden, is niet op voorhand te 
bepalen. Dit is afhankelijk van de verhou
ding tussen loonsom en overwinst in de 
betrokken bedrijven. Het voorgaande 
houdt tevens in, dat moeilijk is aan te geven 
hoeveel de z.g. individuele aanspraken 
voor de werknemérs in een afdrachtplichtig 
bedrijf per jaar zuUen bedragen. Deze zul
len voorts van bedrijf tot bedrijf sterk kun
nen uiteenlopen. Overigens zij erop gewe
zen dat nog wordt bezien of de verschillen 
die als uitkomst van de gepresenteerde 
verdeling kunnen ontstaan, aan een maxi
mum moeten worden gebonden. 
Uitgaande van een bedrag van ƒ 500 mil
joen als totaal dat jaarlijks voor de VAD

beschikbaar is, zal tenminste ƒ 250 miljoen 
resteren voor de oudedagsvoorziening van 
werknemers. Het totaal te betalen premie
bedrag voor de pensioenvoorzieningen in 
het bedrijfsleven kan voor 1975 geschat 
worden op ƒ  6 a ƒ 6,5 miljard. De VAD 
levert dan als het ware tenminste ca; 4 pro
cent meer premie op. Indien een dergelijk 
percentage voor de gehele opbouwperiode 
van de pensioenen zou gelden, zou het to
taal aan uit te keren pensioenen met dit 
percentage kunnen stijgen. Een en ander is 
uiteraard sterk afhankelijk van de feitelijke 
opbrengst van de vermogensaanwasdeling 
en van de wijze waarop dat gedeelte van de 
vermogensaanwas dat bestemd kan wor
den voor de oudedagsvoorziening zal wor
den aangewend.

Vraag CHU-fractie: Wil de regering meer 
gespecificeerd aangeven in welke mate 
sinds het optreden van dit kabinet van 
vermogensaanwas, respectievelijk van 
vermogensverlies in de verschillende sec
toren in het Nederlandse bedrijfsleven 
sprake is geweest en wat het effect daarvan 
is geweest op de werkgelegenheid? 
Antwoord regering: Over de betrokken pe
riode is geen adequaat cijfermateriaal 
voorhanden om gegevens met betrekking 
tot vermogensmutaties in de verschillende 
sectoren van het bedrijfsleven te verschaf
fen. Overigens moge worden opgemerkt 
dat ook bij het beschikbaar zijn van deze 
gegevens daaruit niet zonder meer kwanti
tatieve effecten op de werkgelegenheid 
zouden kunnen worden afgeleid. De ont
wikkeling van de werkgelegenheid wordt 
bepaald door meerdere elementen, waar
onder de ontwikkeling van de kostenver- 
houding tussen de produktiefactoren. 
Voorts is in dit verband niet zozeer de ge
middelde vermogensmutatie per sector van 
belang, maar die in de afzonderlijke onder
nemingen.

Vraag van CHU-fractie: Is de regering niet 
van oordeel dat hantering van het huidige 
fiscale winstbegrip voor de vennoot
schapsbelasting in relatie tot een vermo
gensaanwasdeling derhalve zeer slechte 
gevolgen voor de nationale economie van 
ons land met zich kan en zal brengen? 
Antwoord regering; Het voorshands voor
gestelde systeem ten aanzien van de bepa
ling van vermogensaanwasdelings- 
aanspraken behoeft naar de mening van de 
regering niet tot zeer slechte gevolgen voor 
de Nederlandse economie te leiden. Bena
drukt zij in dit verband nogmaals dat van 
een vermogensaanwasdeling eerst sprake 
zal zijn bij het behalen van een meer dan 
redelijk te achten rendement over het eigen 
vermogen, terwijl voorts het aan de werk
nemers toe te wijzen aandeel in de vermo
gensaanwas in de onderneming werkzaam 
zal blijven. Bovendien kan worden gewe-

Vraag van CHU-fractie; Hoe beoordeelt de 
regering de consequenties van deze ver- 
mogensaanwasdelingsregeling voor het in
vesteringsklimaat in ons land, vergeleken 
met landen, die een zodanige regeling niet 
kennen?
Antwoord regering: De regering vreest van 
de vermogensaanwasdeling geen nadelige 
consequenties voor het investeringskli
maat.

Vraag van CHU-fractie: Wil de regering de 
feitelijke functionering van de vermogens
aanwasdeling als een gedifferentieerde ex
tra heffing op de vennootschapsbelasting 
vermijden?
Antwoord regering; De regering wijst erop, 
dat de vermogensaanwasdeling niet feite
lijk als vennootschapsbelasting kan func
tioneren, omdat de aan werknemers toe
komende vermogensaanwas, anders dan de 
vennootschapsbelasting, in vermogensti- 
tels wordt overgedragen.

Vraag van CHU-fractie: Is de regering ook 
van oordeel, dat bij het in de nota gesugge
reerde systeem van vermogensaanwasde
ling kapitaalintensieve bedrijven zeer sterk 
extra zullen worden belast? Acht zij dit 
wenselijk voor de ontwikkeling van de Ne
derlandse economie in een internationaal 
kader?
Antwoord regering: De regering is niet van 
oordeel dat kapitaalintensieve bedrijven 
zeer sterk extra zullen worden belast, om
dat zij meent dat de vermogensaanwasde
ling niet als een bedrijfslast kan worden 
gezien. Bovendien wordt een aftrek voor 
een redelijke vergoeding van het in de on
derneming werkzame eigen vermogen toe
gepast, die naar verhouding voor kapitaal
intensieve bedrijven aanzienlijk meer zal 
bedragen dan voor arbeidsintensieve be
drijven.

Vraag van CHU-fractie; Welke invloed 
verwacht de regering van haar beleids
voornemens, gespecificeerd voor de ver
schillende sectoren van het bedrijfsleven 
(b.v. o.m. kapitaalintensief-arbeidsinten- 
sief) voor de bereidheid van ondernemin
gen om nog investeringen op het Neder
landse grondgebied te doen?
Antwoord regering: De regering is van me
ning, dat de bedoelde effecten beperkt zul
len blijven.
Aldus de vragen van de christelijk- 
historische fractie in de Tweede Kamer 
over de VAD en het antwoord van de rege
ring.

H. L.

KAMERLEDEN VRAGEN,
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN

Tijdens het algemene politieke debat in de 
Tweede Kamer, twee weken geleden, 
kreeg de christelijk-historische fractie
voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga geen ant
woord op enkele vragen, ook na herhaald 
verzoek. Daarom heeft hij die- vragen vo
rige week schriftelijk gesteld.
Aan minister Van Doorn van CRM is ge
vraagd of de toegezegde doorberekening 
van de trend in een post ten behoeve van de 
Friese taal en cultuur inmiddels is geëfectu- 
eerd. Minister Lubbers van economische 
zaken dient te antwoorden op de vraag of 
de toegezegde optrekking van de garantie 
aan de Noordelijke Ontwikkelings Maat
schappij inmiddels is geëfectueerd.
De CHU-Tweede Kamerleden Kruisinga en 
Van der Mei zijn verstoord dat enkele so
cialistische bewindslieden een open brief 
van de VARA hebben ondertekend, zo 
blijkt uit schriftelijke vragen, die zij 
minister-president Den Uyl hebben ge
steld. In die open brief wordt onder meer 
gezegd: „De VARA moet radicaler zijn en 
zich in haar benadering van de maatschap
pij sterker profileren ten opzichte van de 
andere omroepen dan nu het geval is” . Mi
nister Pronk van ontwikkelingssamenwer
king, minister Van Kemenade van onder
wijs en de staatssecretarissen Klein van on
derwijs en Meijer van CRM hebben die 
brief onder meer ondertekend. Volgens de

CH-kamerleden is het ondertekenen van 
een dergelijke brief niet in overeenstem
ming met de taak van bewindslieden. De 
kamerleden vragen premier Den Uyl in 
hoeverre het beginsel „hoe dichter bij de 
kroon, hoe minder partijman” door het ka
binet wordt onderschreven en geïnterpre
teerd.

OPTREDEN MINISTER GRUUTERS
De CHU-Tweede-Kamerleden Kruisinga 
en Tolman hebben moeite met het optre
den van minister Gruijters van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening in het 
NOS-tv-programma „Informeel” van zon
dag 12 oktober. Zij vinden het niet passend 
dat de minister daarin „zijn kleine persoon
lijke leed” over de volgens-hem slechte 
weergave van zijn inzichten in de pers, via 
een aanval op de objectiviteit van de Ne
derlandse dagbladpers wereldkundig 
meent te moeten maken. Dit bleek uit 
schriftelijke vragen, welke de kamerleden 
gesteld hebben aan premier Den Uyl. 
Gevraagd is of drs. Den Uyl de inzichten 
van minister Gruijters deelt. Als dit niet het 
geval is wülen de vragenstellers weten hoe 
de opinie van het kabinet luidt over de 
objectiviteit van de Nederlandse pers in het 
algemeen en van de door minister Gruijters 
bedoelde bladen in het bijzonder.

Ook de ontwikkelingen rond de uitzending 
van „Informeel” zelf hebben Kruisinga en 
Tolman aan de orde gesteld, in een tweede 
reeks vragen aan premier Den Uyl. Het 
gesprek met minister Gruijters, dat aan
vankelijk voor de uitzending bedoeld was, 
ging over de rol van de auto in het openbaar 
vervoer. Na de opname bleek evenwel, dat 
de bewindsman zich begeven had op het 
terrein van zijn collega, minister Wester- 
terp van verkeer en waterstaat.
Besloten werd daarom het opgenomen ge
sprek niet uit te zenden. Daarvoor in de 
plaats kwam een uitzending met een ge
sprek over de rol van de Nederlandse pers, 
waarin minister Gruijters de hoofdpersoon 
was.
Dr. Kruisinga en zijn collega Tolman willen 
nu van premier Den Uyl horen of het waar 
is, dat minister Gruijters verzuimde, al
thans naliet, minister Westerterp tijdig op 
de hoogte te stellen van het feit, dat „In
formeel” een gesprek over de rol van de 
auto met hem zou uitzenden. „Kan de pre
mier bevestigen, dat minister Westerterp 
pas op vrijdag van het voornemen van zijn 
collega- bewindsman via een ANP-bericht 
op de hoogte kwam?” , aldus een der vragen 
aan drs. Den Uyl.
Als de gang van zaken juist is, vragen de 
twee kamerleden van premier Den Uyl de 
toezegging, dat hij in zijn kwaliteit van 
voorzitter van de ministerraad zal trachten 
een betere communicatie tussen de be
windslieden te bevorderen en hun beleid te 
coördineren.

H. L.

WAAR EN WANNEER 
SPREKEN CHU-POLITICI
CHU-Kamerleden vervullen de volgende 
spreekbeurten;
Zaterdag 25 oktober: VARA, „In de rooie 
haan”, dr. R. J. H. Kruisinga.
Maandag 27 oktober: HARDENBERG: 
drs. D. F. van de Mei.
Vrijdag 7 november; HARDINXVELD sta
tenkring Dordrecht CHU - dr. R. J. H. Krui
singa.
Vrijdag 7 november: DE LIER; mr. W. 
Schollen.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
B i^  eii_
SjaginstrumentMfcytm^
Teleftwn 05130-22652
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TUSSEN

STRAATSBURG

EN DEN HAAG

door M r. W .  Seholten 

lid Europees Parlement

Functioneren als actiegroep blijft 
noodzakelijk
door: Haty Tegelaar-Boonacher, presidente Centrale van CH-vrouwen

De economische problemen in Europa
De oktober-zitting van het Europees Par
lement heb ik maar voor een beperkt deel 
kunnen bijwonen, omdat in dezelfde week 
in Den Haag de behandeling van de Justi-; 
tiebegroting aan de orde was. Mijn bijdrage 
aan dit laatste debat vindt u elders in dit 
nummer. In deze korte beschouwing zou ik 
aandacht wUlen schenken aan het debat 
over de economische en sociale positie van 
de Gemeenschap, dat een belangrijk deel 
van de tweede vergaderdag heeft gevuld. 
In dit debat werd in de eerste plaats bij 
monde van de Italiaanse staatssecretaris 
voor financiën Fabbri, een overzicht gege
ven van de huidige situatie. Europa maakt 
de ernstigste economische crisis sinds dertig 
jaren door. Het gemiddelde bruto nationaal 
produkt is in de afgelopen maanden met 
2,75% gedaald. De werkloosheid is in de
zelfde periode met 62% gestegen. Fabbri 
meende echter wel enige lichtpuntjes te 
kunnen ontdekken. Enquêtes onder onder
nemingen in enige lid-staten wijzen uit, dat 
het pessimisme langzamerhand verdwijnt. 
In de meeste lid-staten neemt men aan dat 
het dal in de economische ontwikkeling nu 
is bereikt. Fabbri waarschuwde er echter 
voor dat de opleving langzaam zal verlo
pen; voor sommige lid-staten zal die ople
ving pas inhet voorjaar van 1976 beginnen. 
De neiging tot nieuwe investeringen zal 
bovendien in het begin sterk worden afge
remd door de grote ongebruikte produktie- 
capaciteit van dit moment. Fabbri wees er 
met nadruk op, dat de stimulerende maat
regelen die de lid-staten hebben genomen 
hun grenzen vinden in:
a. de noodzaak de inflatie niet verder aan te 
wakkeren;
b. de situatie waarin de bètalingsbalansen 
van de lid-staten verkeren.
Van groot belang vond ik de opmerking 
van Fabbri dat Europa alleen met een ge
coördineerde strategie de huidige crisis kan 
overwinnen. Dat wil zeggen, dat. het niet 
alleen kan en mag gaan om economische 
stiumeleringsmaatregelen, maar dat ook 
het sociale beleid, het begrotingsbeleid en 
het fiscale beleid deel moeten uitmaken 
van het te voeren anti-recessie beleid.

GROTE VERSCHILLEN
Het lid van de Europese commissie, belast 
met financieel-economische politiek, Ha- 
ferkamp, wees op de grote verschillen die

nog in de verschillende lid-staten aanwezig 
zijn. Alleen het inflatiepercentage varieert 
al tussen 6 procent en meer dan 20 procent. 
Dit betekent dat een uniforme economi
sche politiek voor alle lid-staten niet kan 
worden uitgestippeld. Voorkomen moet 
echter worden dat de verschillende natio
nale maatregelen wezenlijk met elkaar in 
strijd zijn en elkaar ten dele opheffen. Ook 
Haferkamp wees op de noodzaak om de 
bestrijding van de recessie niet gepaard te 
laten gaan met een verzwakking van de 
strijd tegen de inflatie. Dat betekent dat wij 
de omvang van de stimuleringsmaatregelen 
niet mogen overtrekken.

HOGER PEIL
Haferkamp legde de nadruk op het feit dat 
na het overwinnen van de recessie er nog 
zeer grote structurele problemen moeten 
worden opgelost. We staan pas aan het be
gin. We zullen rekening moeten houden 
met een blijvend hoger peil van werkloos
heid, al was het alleen maar omdat in de 
komende jaren een toenemend aantal ar
beidsintensieve industrieën verplaatst zul
len worden naar de ontwikkelingslanden. 
De reële groei in de lid-staten zal blijvend 
op een lager peil komen dan in de jaren 
zestig het geval is. De hieruit voortvloei
ende meerdere lasten zullen zo rechtvaar
dig mogelijk moeten worden verdeeld. Dat 
vereist samenwerking tussen en discipline 
bij de sociale partners. De fractievoorzitter 
van de Christendemocratische fractie, Ber- 
trand, sloot hierbij aan. Zonder solidariteit 
zal Europa er niet in slagen de huidige pro
blemen te overwinnen. We zullen die vorm 
van economische groei moeten kiezen die 
samengaat met een structureel zo hoog 
mogelijk niveau van werkgelegenheid. 
Van de Nederlandse Christen-democraten 
heeft drs. Notenboom (KVP) aan het debat 
deelgenomen. Hij vond het juist dat op dit 
moment de meeste aandacht valt op stimu
leringsmaatregelen op de korte termijn. 
Maar er moet met kracht voor worden ge
waakt dat niet reeds nu de basis wordt ge
legd voor een nieuwe inflatiegolf. Want 
zo’n inflatiegolf zou een zeer negatieve in
vloed hebben op de werkgelegenheid in de 
toekomst. Daarom zal bij de coördinatie 
van de economische politiek meer dan tot 
dusver gelet moeten worden op de structu
rele ondergrond.

De Centrale van CH-vrouwen heeft een 
centrale-raad gekregen. De installatie van 
deze raad vond plaats op de, enkele weken 
geleden gehouden jubileumvergadering ter 
gelegenheid van het veertigjarig bestaan. 
De nieuwe centrale-raad krijgt een belang
rijke taak. Om die taak te begrijpen is het 
noodzakelijk te schrijven over de toe
komstvisie van de Centrale van CH- 
vrouwen.
Daarbij moeten we betrekken, dat twee 
ontwikkelingen van de laatste tien jaar van 
belang zijn voor de Centrale.
De twee ontwikkelingen zijn:
1. een tweede emancipatiegolf ging over 

ons heen,
2. de samenwerking tussen ARP, CHU en 

KVP nam vastere vorm aan.
wat het eerste betreft komt weer de vraag 
naar voren hoe een politieke vrouwen
organisatie moet funktioneren. Na studie
dagen, enquêtes onder de leden en ge
sprekken met overeenkomstige organisa
ties is wel duidelijk geworden dat we een 
vrouwengroep niet kunnen missen. Ener
zijds blijft n.1. de taak om de dreiripelvrees 
weg te werken en de vrouwen in de politiek 
te brengen, (maar door betere scholing en 
betrokkenheid zal die taak wellicht afne
men), anderzijds blijft het van belang dat 
we funktioneren als aktiegroep om de be
langen van vrouwen onder de aandacht te 
brengen. Tenslotte zullen we meer vrou
wen in vertegenwoordigende lichamen wil
len zien.

NADRUK
De studiedag van de Centrale van vijfjaar 
geleden, getiteld ,,De vrouw op weg, waar
heen?” behandelde al de veranderde rol die 
de vrouw in de maatschappij gaat spelen. 
Alles wat zich dit jaar heeft afgespeeld en 
nog aan de gang is, sluit daarbij logisch aan. 
Onze verkiezingsaktiviteiten, de uitgaven 
van eigen folders, extra nummers van 
Vrouwengeluiden, stukjes in „de Neder
lander” etc. benadrukken onze rol van ak
tiegroep in de partij.
Hoewel wij niet ontkennen dat daarbuiten 
ook het n o ig e  gebeurt, zijn we toch zo vrij 
te veronderstellem dat door de Centrale 
meer aandacht voor „vrouwenzaken” is 
dan zonder haar. Het heeft echter alleen 
effect wanneer dit doorwerkt in de kiesver
enigingen. Daarom zoeken we contactpun
ten in de regio’s, waarbij de 18 karaerkrin- 
gen de beste aanknopingspunten zijn.
Met contactvrouwen uit die kamerloringen 
kunnen we over en weer onze strategie 
bespreken, en werken aan een inventarisa
tie van ons vrouwelijk talent.

VOORBEREIDING
Wanneer we ons beklagen dat er in be
paalde commissies of besturen geen vrou
wen aan bod komen, wordt veelal welwil
lend gereageerd en gevraagd wie we dan 
hebben aan te bieden. Daarop moeten we 
zijn voorbereid, daarvoor moeten we

vrouwen zoeken en opleiden, want de erg
ste fout die we kunnen maken is het dram
men om vrouwenplaatsen, terwijl we niet 
voldoende talent leveren.
Dat vraagt soms wel enige zoekacties, want 
degenen die wij zoeken hebben soms een 
baan, of doen nuttig vrijwilligerswerk en 
hebben daardoor misschien geen tijd voor 
de gebruikelijke politieke bijeenkomsten. 
Daarom hopen wij dat onze contactvrou
wen er in slagen die inventarisatie en talen
tenjacht te realiseren.
Andere groepen zouden anders wel eens 
diegenen aantrekken die in wezen bij ons 
horen, maar door de emancipatie worden 
weggezogen.

VERTROUWEN
De tweede belangrijke ontwikkeling in de 
laatste tien jaar is die van het CDA. Wan
neer we werkelijk een CDA willen (en en
quêtes, resoluties en andere uitspraken 
wijzen duidelijk in die richting) dan zullen 
we dat ook waar moeten maken door in dat 
CDA de ruimte te scheppen, waardoor ie
dereen die mee wil doen ook kan funktio
neren. Dat vraagt vertrouwen en misschien 
het nemen van enig risico. '
Maar als we dat niet doen, komt er van ons 
ideaal van Christelijke partijvorming niets 
terecht. Wanneer we elkaar niet de ruimte 
geven zal vroeg of laat een groep afhaken, 
hetgeen het einde is van werkelijke in
vloed, van welke partij dan ook.
Willen we als Christelijke partij echt aan 
politiek doen, dan zullen we dat met elkaar 
moeten doen, want anders zal de aantrek
kingskracht van links en rechts dermate 
toenemen dat twee gepolariseerde blokken 
ontstaan, en verder enige kruimelpartijen 
die geen wezenlijke invloed kunnen uitoe
fenen.
STIMULEREN
Het is dus uitgaande van de toekomstvisie 
van het CDA, dat we de Centrale Raad een 
taak hebben toegedacht.
Ook de ARP- en KVP-vrouwen kennen een 
organisatie via kamerkringen. Daarmee 
contact zoeken en een regionaal CDA- 
vrouwenberaad oprichten, zal iets zijn wat 
hier en daar al is gebeurd, maar wat overal 
dient te komen. De regionale secretariaten 
kunnen contact onderhouden met het lan
delijk CDA-vrouwenberaad enerzijds en 
de plaatselijke verbanden anderzijck. Stu
diedagen, zoals in het najaar al geprojec
teerd, kunnen dan regelmatig worden be
legd. Hierbij kan wellicht subsidie komen 
van het landelijk vormingswerk van de 
CDA-partijen, die hiervoor onlangs een 
stichting hebben opgericht.
Zo zijn er tal van aktiviteiten, die vanuit de 
kamerkring gestimuleerd kunnen worden, 
soms ook met de mannen samen.
De leden van de Centrale Raad kurmen dat 
natuurlijk niet alleen doen. Daarom roep ik 
ook alle anderen op om zich in te zetten. 
Het is een experiment waarvan we veel 
verwachten!

DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

CDA-BESTUUR PRAAT VERDER 
OVER CDA

Het dagelijks bestuur van het CDA 
zal op donderdag 30 en vrijdag 31 
oktober aanstaande bijeenkomen 
om zich te beraden over de verdere 
ontwikkelingen van het CDA, mede 
naar aanleiding van de recentelijk 
gevoerde discussies.

CHU-VROUWEN WILLEN 
VOORTGANG CDA
Tijdens de enkele weken geleden gehouden 
jubileumvergadering van de Centrale van 
CH-vrouwen - de centrale bestond veertig 
jaar - is de volgende resolutie aangenomen. 
„CH-Vrouwen in vergadering bijeen ter ge
legenheid van het 40-jarig jubileum van de 
Centrale van Chr. Historische Vrouwen, 
doen een drinoend beroep op de besturen 
van ARP, KVP en CHU om de voortgang 
van het CDA te bevorderen. Juist in deze 
tijd van toenemende polarisatie is een 
krachtig Chr. Dem. appèl onmisbaar. In het

CDA dient er echter voor iedereen de zo 
noodzakelijke ruimte te zijn, om het Evan
gelisch uitgangspunt politiek waar te ma
ken.
De totstandkoming van een politiek pro
gram, gebaseerd op het Evangelie, moet 
voor ons allen de hoogste prioriteithebben. 
In vele lagere regionen is de samenwerking 
in CDA-verband al zó goed van de grond 
gekomen, dat het uitermate te betreuren 
zou zijn als deze samenwerking nu abrupt 
zou moeten worden verbroken.
Vele vrouwen werken reeds in deze lagere 
regionen enthousiast samen om het CDA 
een eigen politiek gezicht te geven.
Wij menen dan ook een dringend beroep te 
mogen doen op uw besturen om de ko
mende gesprekken van ARP, KVP en CHU 
in een geest van solidariteit te doen plaats 
vinden, opdat het CDA spoedig een reali
teit in het Nederlands politieke krachten
veld zal zijn” .
Aldus de resolutie van de CH-Vrouwen, 
bijeen te Amersfoort.

DE GRONDSLAG VAN HET CDA

Naar aanleiding van de sympathie betui
gingen van de héren Kloosterman en Maar- 
singh, meen ik nogmaals te móeten reage
ren, teneinde geen misverstand te laten be
staan (als die er mocht zijn) omtrent mijn 
overtuiging betreffende de grondslag van 
het CDA

Ten eerste ben ik een voorstander van het 
CDA en van een open CDA, omdat naar 
mijn overtuiging Christenen zich moeten 
kunnen vinden in één Christelijke partij. 
Ook heb ik bezwaar tegen het lidmaatschap 
van niet-Christenen. Wel heb ik overtui
gend bezwaar tegen het vervullen van een 
leidinggevende/volksvertegenwoordigende 
funktie van een niet-Christen binnen een 
Christelijke partij.
Verondersteld dat een Christelijke partij
200.000 leden telt, waarvan de meerder
heid de grondslag niets zegt! Uit die meer
derheid worden vcdksvertegenwoordigers 
gekozen, wat niemand kan tegenhouden. 
Het funktioneren van een Christelijke par
tij is uitgesloten en kan bij wijze van spre
ken het tegengestelde zijn.
Dat heeft niets te maken met het meten met 
een maatlat, een term die de laatste tijd 
veelvuldig wordt gebruikt. Het meten met 
een maatlat is iets anders en is naar mijn 
gevoel te vergelijken met een plank die aan 
alle maten voldoet, maar toch ergens een 
noest herbergt. Zo’n plank wordt toch niet 
terzijde gelegd! Ik kan mij dan ook niet 
voorstellen dat de AR broeders met een 
dergelijke maat willen meten.
Wat wij willen, dat is de grondslag veilig 
stellen en daar kan geen Hoedemaker, 
Lohman of Kuiper bij mij iets aan verande
ren.
Dat er zulke grote wezenlijke verschillen 
liggen bij Christenen in de benaderings

wijze en de uitvoer, betreffende de vraag
stukken van deze tijd, verbaast mij en be
nauwt mij.
KIELZOG
Zou dit niet kuimen liggen aan onze kapita
listische instelling enerzijds en de indoctri
natie van het socialisme anderzijds, waar
door vele Christenen in het kielzog worden 
meegezogen.
Het varen op eigen Kompas, waardoor ve
len ziende blind zijn, zou ik bij deze over
wegingen willen betrekken.
Eenzijdige bewogenheid en tolerantie zijn 
begrippen die in deze tijd hoogtij vieren. 
Ds. Buskes had in zijn redevoering voor de 
televisie naar aanleiding van de executies 
in Spanje ook maar één alternatief hetgeen 
hij aldus verwoordde; Hier past maar één 
wet en dat is de wet van het verzet!
Het zegt mij niets! Huilen met de wolven in 
het bos en ons mengen in buitenlandse aan
gelegenheden, daarin zijn wij sterk. Zie ook 
het betoog van de heer Kruk, betreffende 
Zuid-Afrika in de Nederlander van 26 sep
tember j.1.
Bedenk wel dat ook het volk medeverant
woordelijk is voor een regering of regime. 
Sla bij het bijbelgedeelte maar op waarin de 
zonde van David wordt beschreven toen hij 
zich de vrouw van Uria toeëigende.
Niet alleen David werd gestraft door God, 
maar het gehele volk omdat 'hun Koning 
had gezondigd.
Ommen J. H. Jansen.
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CHJO vraagt vrijlating Indonesische politieke gevangenen
Op 1 oktober was het tien jaar geleden, dat 
in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta, een 
staatsgreep plaats vond. Deze staatsgreep 
werd voorbereid en geleid door een aantal 
officieren van de landmacht en onder
steund door eenheden van land-, zee- en 
luchtmacht. De Indonesische communisti
sche partij verzorgde de coördinatie van de 
militaire operatie met groepen uit de lokale 
bevolking. Bij de aktie werden door de op
standige troepen zes hoofdofficieren van 
de landmacht gedood.
De staatsgreep was het resultaat van een 
jarenlange strijd tussen het leger en de poli
tieke partijen (met name de communisti
sche) om de macht.
De staatsgreep mislukte. Ze werd op bloe
dige wijze onderdrukt, geleid door 
generaal-majoor Suharto. De aanstichters 
werden berecht en ter dood veroordeeld. 
Vervolgens werd in het hele land een 
zuiverings-operatie uitgevoerd. Tiendui
zenden mensen werden bij deze zuiver- 
ingsakties gedood of gevangen gezet. Los 
van deze zuiveringsakties vonden op het 
platteland van de gehele Indonesische ar
chipel maar vooral op Oost- en Midden- 
Java - door de plaatselijke bevolking geor
ganiseerde vervolgingen plaats. De groep 
Van Suharto vereffende een lange rekening 
van gezagsondermijning door communis
ten en mensen met verwante overtuiging. 
Schattingen van het aantal slachtoffers van

deze progroms lopen uiteen van enige hon
derdduizenden tot een miljoen. In 1966 
kon het leger - met behulp van studenten
demonstraties - de toenmalige president, ir. 
Sukarno, dwingen, de feitelijke macht aan 
generaal Suharto over te dragen.
In de daarop volgende jaren kon het leger 
haar macht steeds verder uitbreiden. De 
pers en andere media werden onder con
trole gebracht.
Grote groepen mensen werden vastgezet 
zonder enige vorm van proces; dan ande
ren werd elke kans ontnomen, een mens
waardig bestaan te leiden door hen alle 
mogelijke beperkingen op te leggen. Op het 
ogenblik zijn er in Indonesië nog steeds 
ruim 55.000 politieke gevangenen opgeslo
ten in kampen en gevangenissen. Men heeft 
zogenaamde „her-opvoedingskampen” 
gemaakt, die door ze „transmigratie- 
project” te noemen een blijvend karakter 
gekregen hebben. Op het eiland Buru zitten
lO.OOO mensen gevangen, die het land 
moeten bebouwen om in leven te kunnen 
blijven. Het schijnt dat de Indonesische re
gering nog eens 10.000 mensen naar dit 
eiland wil overbrengen. Ook op andere 
plaatsen is men bezig zulke kampen in te 
richten.
Verder zitten tienduizenden in gevangenis
sen en gevangenkampen, die zelfs al door 
de Indonesische bevolking vergeten zijn. 
Ook zij wachten op vrijlating.

Dat men is uitgesloten van het aktieve en 
passieve kiesrecht, en geen openbare func
ties mag bekleden, is voor veel mensen een 
zware slag. Maar verder ondervinden zij 
grote moeilijkheden bij het zoeken naar 
huisvesting en werk. 740.000 mensen 
(schatting van de Indonesische autoritei
ten) worden op deze manier van hun rech
ten uitgesloten, omdat ze „verdacht” zijn. 
Toen eindelijk in 1973-’74 een groep voor
aanstaande burgers een duidelijk protest 
liet horen tegen de toenemende omkoop
baarheid en het machtsmisbruik van de 
overheid, werd tegen hen streng opgetre
den. 42 Vooraanstaande studentenleiders, 
hoogleraren, politici en advocaten werden 
opgepakt op beschuldiging van ondermij- 
nende activiteiten en opgesloten. Meer dan 
twintig van hen zitten nog steeds in „voor
arrest” , nu al meer dan anderhalf jaar lang. 
Dat een dergelijke rechteloosheid nog mo
gelijk is, doet je huiveren.

VERKLARING
De Christelijk-Historische Jongerenorgani
satie (CHJO) heeft daarom deze dagen de 
verklaring ondertekend die het Politiek 
Jongeren Kontakt heeft uitgegeven over

deze kwestie. Daarin betreurt het Politiek 
Jongeren Kontakt (samenwerkingsorgaan 
van Aijos, Chjo, Ds’70, Fjg, Jovd, Kvp-jo, 
Ppr jongeren en Psp jongeren) het diep om 
te moeten konstateren dat 10 jaar na de 
mislukte staatsgreep in Indonesië, nog 
steeds méér dan 100.000 mensen als poli
tieke gevangenen, zonder enige vorm van 
preces, vast worden gehouden.
Het bestuur doet een dringend beroep op 
de Indonesische regering om op korte ter
mijn wezenlijke veranderingen in deze si
tuatie door te voeren, door de betreffende 
politieke gevangenen vrij te laten. Zij simt 
zich aan bij de aktie die Amnesty Interna
tional hiertoe voert. En dringt er bij de Ne
derlandse regering op aan om haar poli
tieke invloed bij Indonesië aan te wenden 
om aan deze toestand van rechteloosheid 
een eind te maken.
Het bestuur van het Politiek Jongeren Kon
takt zal met de bij haar aangesloten poli
tieke (jongeren) organisaties overleggen 
om te bereiken dat zoveel mogelijk aan
dacht door hen aan deze problematiek 
wordt besteed.
De verklaring is o.a. gezonden aan de In
donesische regering, de Indonesische am
bassade in ons land, aan minister Van der 
Stoel van Buitenlandse zaken en aan minis
ter Pronk van Ontwikkelingssamenwer
king.

I n d o n e s ië  - d e  s t ip p e n  z i jn  g e v a n g e n is se n .

The Geography of Imprisonment

Gelderse CDA vrouwen organiseren 
studiedag over positie vrouw in onderwijs
De Werkgroep CDA Vrouwen Gelderland 
organiseert in het kader van het Internatio
nale Jaar van de Vrouw een studiedag rond 
het thema Vrouw én Onderwijs. Deze stu
diedag zal worden gehouden op dinsdag 25 
november in het Huis der Provincie, Markt 
11 te Arnhem. Aanvang 10.00 uur.

Het ochtendprogramma omvat een drie-tal 
korte inleidingen en een discussie in kleine 
groepen aan de hand van door de in- 
leid(st)ers geformuleerde stellingen en dis
cussievragen.
Gedurende de middag volgt een open dis
cussie met medewerking van een forum 
van deskundigen.
Inleid(st)ers zullen zijn de heer H. Menk- 
veld, directeur van de Gelderse Chr. Stich
ting voor School- en Beroepskeuze over

vrouw, school- beroepskeuze, mevrouw 
mr. ,C. Appelboom, notaris te Nijmegen 
over vrouw, onderwijs en maatschappij en
mevrouw mr. H. A. Strijd-Groenewegen, 
wethouder te Harderwijk over vrouw, on
derwijs en overheidsbeleid. 
Inschrijfformulieren en agenda’s kunnen 
worden aangevraagd bij mevrouw J. R. H. 
May-Weggen, Kruizemuntstraat 134 te 
Apeldoorn. (Tel.; 055-216312). Aan deze 
studiedag kan worden deelgenomen door 
maximaal 75 belangstellenden. In
schrijving vindt plaats in volgorde van 
aanmelding.
De Werkgroep CDA Vrouwen Gelderland 
is een samenwerkingsverband van de 
Commissie Vrouw en Partij (KVP), van de 
Centrale van CH-Vrouwen en van het AR 
Vrouwencomité in Gelderland.
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UNIE-PERS-DAG: „Trouw geeft weinig nieuws aan CHU"

In Hotel „Monopole” te Amersfoort is za
terdag 4 oktober jl. een Unie-pers-dag ge
houden, uitgaande van de Stichting Unie
pers en onder voorzitterschap van de heer 
B. Bol uit Den Haag. De aanwezige abon
nees op „De Nederlander” en donateurs 
van de Stichting hehben intensief aan de 
discussie deelgenomen. Zoals bekend is, 
wordt „De Nederlander” eenmaal per 
maand aan alle CHU-leden (rond 30.000) 
en elke week aan de abonnees (rond 4000) 
toegezonden.
Eerste spreker was de directeur van de 
Fryske Akedemy, het Eerste Kamerlid, 
maar hier in zijn kwaliteit van hoofdredac
teur van ,,De Nederlander” , de heer dr. K. 
de Vries. Op zijn bekende levendige wijze 
vertelde dr. De Vries, die nu een jaar 
hoofdredacteur is, over zijn ervaringen. De 

' heer De Vries vergeleek de moeizame tot
standkoming van het CDA met de oprich
ting van de CHU, zo’n 70 jaar geleden; ook 
een samenvoeging van drie partijen. Tot op 
vandaag de dag zijn deze drie stromingen 
nog herkenbaar en men vindt ze ook terug 
in de kolommen van „De Nederlander” . 
Spr. vertelde over de grote aandacht die 
aan ingekomen stukken wordt besteed en 
prees de samenwerking binnen het 
redactie-team en met name ook de activi
teiten van de eindredacteur, de heer H. 
Lokkerbol.

GROOT BELANG
Als tweede spreker trad op mr. W. Schot
ten. Op zeer duidelijke wijze zette hij de 
werkzaamheden van het Europees Parle
ment uiteen. Hij bracht daarbij onder meer 
onder de aandacht van hoe groot belang het 
is:
Ie  dat meer aandacht door de regering aan

het werk van het Europees Parlement 
wordt besteed;
2e dat het een ramp zou zijn voor de sa
menwerking in het E P in ie n  het CDA 
geen voortgang zou kunnen vinden. Door 
de aanwezigen werd met grote interesse 
naar de toespraak van de heer Scholten 
geluisterd.

VOORTGANG
Na de pauze kreeg de heer G. H. van der 
Boom, secretaris van de CHJO het woord. 
Ouderen vallen af, er zullen jongeren bij 
moeten komen, wil de CHU voortgang 
vinden. De CHJO - ofschoon niet driftig 
financieel gesteund door de CHU - vindt 
mede daarin haar taak. Deskundig zette 
spr. uiteen hoe bij dit werk „De Nederlan
der” ingeschakeld zou moeten worden. 
Daarbij vervult het ledencontactblad meer 
de functie van organisatieblad voor de Unie 
en is hef weekblad het opinieblad. Resume
rend stelde de heer Van der Boom:
1. de CHU zal er iets aan moeten doen om 

jongeren te trekken;
2. jongeren laten zich niet lijmen door 

fraaie boekwerlqes, maar moet men 
aanpakken door vorming en informatie;

3. bij de informatieverstrekking moet een 
doelbewuster gebruik gemaakt worden 
van „De Nederlander” ;

4. de Stichting Uniepers moet er zich op 
beraden hoe de jongeren te bereiken.

De heer Van der Boom, die overigens niet 
sprak namens de CHJO zei dat de CHJO 
graag zal meewerken.

BESPREKING
Er volgde een bespreking waaraan vrijwe 
alle aanwezigen deelnamen. Het gemis aan

een eigen dagblad werd geconstateerd met 
de bemerking, dat „De Telegraaf’ eigenlijk 
„trouw” CH-berichten doorgeeft, terwijl 
van „Trouw” daarentegen niet gezegd kan 
worden dat het de krant is die veelvuldige 
ruimte aan de CHU schenkt!
Stijgt het abonnementental (dit jaar tot 
dusver 96 bedanlqes, maar 231 nieuwe 
abonnees), dalende advertentie- 
opbrengsten en oplopende druk- en porti- 
kosten geven het stichtingsbestuur de no
dige kopzorg.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de heer B. 
Bol, voorzitter, J. C. Aschoff, Terneuzen en

jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, 
Amstelveen, vice-voorzitters; mej. Th. E. 
Vroegop, secretaresse, houdt de gehele 
administratie gaande; J. van den Brink, 
Maasland, penningmeester. Deze d.b. le
den komen voort uit de kringen van het
C.H. Weekblad ,,Koningin en Vaderland, 
de „CH Nederlander” e n ,,Binding” , welke 
drie bladen samengesmolten zijn tot het 
huidige CH Weekblad ,,De Nederlander” . 
In het stichtingsbestuur zijn verder alle CH 
organisaties met een lid vertegenwoordigd.

R.

Zo denk ik 
erover

Hi^fedaclië’ vah~3"e“NedérlandeÊ" behoudt 
zich het rechC^öbr te lange ingezonden stuk
ken te bekortén. * . _____

Besparingscampagne
Een nationale campagne ter besparing van 
energie is door onze regering aangekon- 
digd. Dat is heel goed. In tegenstelling ech
ter met eerdere berichten, zal deze cam
pagne pas in het voorjaar, dus na de w;inter 
beginnen.

Dat is ongeveer als mosterd na de maaltijd! 
Het grootste energieverbruik is hier n.1. in 
de winter. Hoewel de Gasunie uit zichzelf 
al begonnen is, verdienen ook elektriciteit 
en olie nü al aandacht. Of zou anders al te 
duidelijk worden, dat nieuwe elektrische 
centrales overbodig zijn?

Utrecht ing. Hendrik Venema.

BOUWBEDRIJF

Fa. C  Spijker
& Z n .

Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

Voor iiw
•k D iese lo lie , Benzine, Petroleum , 
k  Kolen, Huisbrantloliie,
★  Tartk-transporten
k  Butaan en Propaangas 
k  Caim pingflessen vullen
★  C onta iner-vuilafvoer '

„DE KLOK” Handelsmij. HM.
WEST-VARKENÖORDSEWEG470 
ROTTEHPAM-24 - Telefoon 190200| 
Telefoon 325011 afdeling container&l

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.
REIJNDERSBUURT11-13, LEEUWARDEN, I OSTBUS 5E 
TELEFOON 05100-20841.

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw - Nieuwbouw door geheel Nederland

Stelt u prijs op

VAKWERK
kWALITEITS-
ARflKÈLÊN

dan

VAN
ZEBEN'S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

BOUWBEDRIJF 
P. HULSBOS Jzn. B.V.
Venneperweg873 - Nw.-Vennep.

NIEUW VENNEP ■ Telefoon 02526-2277  

ABBENES ■ Telefoon 02524-226

KERKEN- EN SCHOLENBOUWERS 
BURGERUJKE EN UTILITEITSBOUW

Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30-

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

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskiirsus

12 schriftelijke lesser; voor 10.

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W ERELD OP HANDEN,
een kursus over ontwikkelingssamenwerking

10 schriftelijke lessen (Ls.m. NOVIB) voor 10.-

Het raadlidmaatschap, de begroting, ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, gewest- 
vorming

DE GEM EENTERAAD, 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 (071) 93403.
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Het lijkt mij goed, dat nu naar buiten de 
ergste stormen voor het CDA weer hebben 
gewoed en partij- en fractievoorzitters zich 
„binnen” met het nodige huiswerk hebben 
mQeten terugtrekken, ik probeer aan te ge
ven waar we het over hadden en waarover 
we het moeten hebben, 
in de discussie van de afgelopen jaren in de 
drie partijen stond centraal wat je zou kun
nen noemen de verticale lijn. De lijn van 
Schepper - Mens - Politiek handelen. Nie
mand onzer heeft deze lijn ontkend en ver
loochend en het is daarom onjuist de hui
dige discussie af te dóén door het CDA in te 
delen in pro en contra deze lijn. Het pro
bleem ligt dieper en daarom moeilijker. 
Als we uitgaan van deze vertikale relatie 
dan kan men zich afvragen hoe deze lijn 
zichtbaar wordt. De mensen willen de 
Christen Democraat kennen. De vraag is 
dan voorts op welke wijze de mens deze 
relatie moet aangeven. Wat het betekent 
voor hem of haar „in het ambt van politi
cus” te staan. Is daar een persoonlijke daad 
actief of passief voor nodig? Voor hoever in 
je leven moet deze daad zich dan uitstrek
ken? Geldt dit alleen de politiek en niet je 
gedrag als man, vader, vrouw, moeder? 
Voor de kerken weten de belijdende lidma
ten, dat zij een in het midden van de ge
meente hebben getoond of uitgeproken, 
dat zij van Christus wilden zijn. De konse- 
kwentie van dit „belijden” is dat ze Chris- 
tusgetuigen a décharge in de wereld moe
ten zijn. Ook politiek bedrijven is een mid
del om deze schuld in te lossen.
Als we nu de lijn van gelovig, belijdend

Christen zouden kunnen doortrekken naar 
de politieke partij dan waren we klaar. 
Maar het zich zo toeëigenen van Christe
lijke waarden en normen voor een zich 
Christelijke noemende partij mag en kan 
niet. Nergens staat in de Bijbel, dat we al
leen in een Christelijke partij kunnen reali
seren datgene wat wij voor de politiek aan 
signalen menen te moeten opvangen. Ook 
een lid van de PvdA of W D  kan Christe
lijke politiek bedrijven en lang niet altijd 
slechter.
Het lidmaatschap van een kerk kan dus niet 
als toelatingsbewijs gebruikt worden. Wat 
dan wel? Waar trek je de lijn en hoe breng 
je die in de praktijk als je enerzijds een 
persoonlijke geloofsbelijdenis afwijst en 
anderzijds ook eenstemmig bent in je oor
deel dat de vertikale lijn gehonoreerd moe
ten worden.

♦ « «
Naar mijn gevoelen kom je dan tot het vol
gende. Wij moeten een ieder vragen of hij 
of zij erkent dat het CDA zich richt tot en 
krachten put uit het Evangelie. Als hij of zij, 
dat wetende, zegt - ik doe mee - dan zit daar 
voldoende erkenning in van het uitgangs
punt. We mogen dan geen stap meer verder 
zetten. Want dan snijd je in de persoonlijk 
vertikale lijn van de mens tot zijn Vader of 
kom je tot ver- of beoordelingen van het 
ontbreken van een voldoende zwaarte van 
die lijn.
Men mag daarom mij en anderen wel vra
gen of ik die lijn in de politiek erken en hoe 
ik daar politiek mee uit de voeten kan, 
maar men mag mij en anderen niet vragen

wat die lijn in het persoonlijk leven voor 
ons betekent.
In de Unieraad heb ik het zo geformuleerd: 
Het CDA zal meer een partij van zoeken
den dan van wetenden moeten zijn, meer 
van tollenaren dan van farizeeën, meer van 
hen die dienen dan van hen die heersen, 
meer van vertrouwen dan van vrees zijn. 
Kort samengevat is het profiel van de 
Christen Democraat als volgt te schetsen:
1. Het is een man of een vrouw die erkent, 
dat hij of zij gehouden is politiek te bedrij
ven die de lijn Schepper-mens-politiek 
handelen in zich bergt.
2. Een persoonlijke geloofsbelijdenis zal 
hij niet hoeven te geven, noch de mate 
waarop dit voor hem of haar geldt.
3. Een Christen Democraat moet bereid 
zijn met anderen zich in de relatie te ver
diepen zonder Schriftgeleerde of gelovig 
Christen te zijn.
Ik ben mij ervan bewust dat het CDA door 
deze formulering en met name de discussie 
daaromheen niet aantrekkelijker wordt. 
Een onnodige discussie wordt op de ver
keerde tijd gehouden. Onnodig omdat zelfs 
als we wel om een persoonlijke belijdenis 
zouden willen vragen, geloven niet een 
kwestie van formules is.
Op de verkeerde tijd omdat alleen in boze 
dromen en dronkemansfilms vlak voor het 
„altaar” een van de partners het ja-woord 
opschort.
Er schuilt het grote gevaar in van een dis
cussie nu dat met een politieke hypotheek 
de geestelijke hypotheek voor het CDA te 
veel zal zijn. Men komt dan tot de vraag of

het om het beginsel of om de politiek gaat; 
of van beginselstrijd politieke strijd ge
maakt wordt.
We krijgen dan de absurde situatie dat de 
rechtsen in het geloof, die Den Uyl veraf
schuwen, achter Aantjes gaan staan en dat 
de „linksen” in het geloof, die Den Uyl 
minder verafschuwen, achter Kruisiriga 
gaan staan.
De lijnen van politiek en beginsel kruisen 
elkaar ten nadele van de geloofwaardig
heid van het CDA.
Een beginselstrijd dreigt een politieke strijd 
te worden - ten nadele (wat veel erger is) 
van het beginsel.
Een politieke strijd wordt opgehangen aan 
personen en zo te zien dreigt het te ontaar
den in een strijd tussen Aantjes, Andriessen 
en Kruisinga.

* « «
Als we dan nog onderkennen, dat velen op 
plaatselijk en regionaal niveau deze barriè
res hebben genomen en steeds minder ge
neigd lijken zich door beginsel of politieke 
.strijd aan de top van hun weg te laten af
brengen, dan is de dreigende verwarring 
compleet.
Alleen als allen, die met het CDA bezig zijn 
bereid zijn, alle gevaren die ons nu bedrei
gen, voldoende te onderkennen; alleen als 
wij erkennen, dat beginselstrijd geen ver
sterking maar verzwakking van het begin
sel ten gevolge heeft, kunnen we hoop heb
ben, dat we eruit komen. Ik doe een drin
gend beroep op KVP, ARP en onszelf om 
het niet te laten bij een discussie rond het 
beginsel, maar ermee te werken. Door er
mee te werken wordt niet alleen Christen
democratische politiek naar ook beginsel 
herkenbaar!

Verschuer.

Den Uyl draaide er omheen
Aantal KVP-ers steunden CHU door: dr. R. J. H. Kruisinga
De algemene beschouwingen hebben een 
bittere nasmaak nagelaten. De CHU was 
met de financieel-economische deskundi
gen ook van socialistischen huize als Steves 
en Van den Doel, eens, dat de stijging van 
de overheidsuitgaven in 1976 omlaag 
moest. Dat is in het belang van de be
strijding van de geldontwaarding en de 
werkeloosheid strikte noodzaak.
Maar het is eveneens noodzaak om het toe
nemend aantal bedrijfssluitingen en faillis
sementen tegen te gaan. En het is zeker 
noodzakelijk om aan de tijdens kabinet- 
Den Uyl ongekende verslechterende toe
stand in de middenstand, in de (ahdbouw mj 
in de tuinbouw een einde te( maken. De 
BTW-verhoging zal zeker voot die bedrij
ven weer hard aankomen. Daarom diende 
de CHU een motie in, w a a r^  ze vroeg de 
overheidsuitgaven in 1976 te verlagen om 
langs die weg ook een lastenvermindering 
voor de mensen tot stand te brengen. 
Deze motie verkreeg onvoldoende steun in 
de Kamer. Wel waren wij erg verheugd dat 
uit de KVP zes leden de CHU-motie heb
ben gesteund. Wij hebben dat op zeer hoge 
prijs gesteld. Het was misschien niet toeval
lig, dat het de KVP-ers waren, die als Ka
merleden zitting hebben in de commissies 
voor de middenstand en de land- en de 
tuinbouw. Zij immers in het bijzonder wor
den evenals wij van dag tot dag geconfron
teerd met de ellendige gang van zaken in 
die sectoren.
Nadien heeft de jaarvergadering van de 
NCOV de christelijke middenstandsbond 
plaatsgevonden. Op die jaarvergadering is 
een ongekend scherpe resolutie unaniem 
aanvaard. Een resolutie, die afkeuring in
hield van het gedrag van de meerderheid in 
de Kamer, die niet het kabinet vroeg om 
verlaging van de overheidsuitgaven. Die 
resolutie ervaart de CHU als steun in de 
rug. ^

ONDERWIJSBELEID
Ook de discussie omtrent het onderwijsbe
leid van dit kabinet verliep teleurstellend.

De door dit kabinet ingediende contouren
nota en nog meer de ingediende structuur
nota over het onderwijs beoordeelt de 
CHU-fractie zeer negatief. De beoordeling 
van beide nota’s hebben wij als fractie in 
een uitvoerig analyserend commentaar ge
publiceerd in De Nederlander weergege
ven. Wij achtten deze plannen voor het 
onderwijs zeer slecht en waren van oor
deel, dat het hier om zo’n groot algemeen 
belang ging, dat deze zaak ten principale bij 
de algemene beschouwingen aan de orde 
diende te komen.
Bovendien was ons bekend, dat de Minis
terraad was gepasseerd, zulks op voorstel 
van minister De Gaay Fortman en aan de 
Raad van State aangeboden een voorstel 
tot grondwetswijziging, dat op twee be
langrijke punten de vrijheid van richting en 
de vrijheid van inrichting van het onderwijs 
aantast. Merkwaardig is het, dat iedere 
vrijdag na de ministerraad de premier aller
lei zaken in de publiciteit brengt van wa
renwetsbesluiten, die ook naar de Raad van 
State gaan tot fietspaden toe, maar dat zo’n 
belangrijke zaak als een voorstel tot 
grondwetswijziging niet wordt genoemd. 
Of moeten we zeggen, zorgvuldig wordt 
verzw ^en. Zelfs bij herhaalde vraagstel
ling mijnerzijds kwam er geen rechtuit 
antwoord van de premier. Deze had de 
tekst niet precies ter beschikking en k ^  
daarom mijn opvatting terzake niet beves
tigen noch ontkennen. Voor zo’n belang
rijke zaak een hoogst merkwaardig weer
woord. Inmiddels zijn na het debat de pre- 
ciese teksten van de voorstellen ter be
schikking gekomen en deze bevestigen het 
door de CHU terzake gestelde.
De CHU bevindt zich in haar beoordeling 
van de onderwijsproblematiek overigens in 
goed gezelschap.
Ten aanzien van de structuurnota is er een 
uiterst kritisch wel haast vernietigend oor
deel van een CDA-'commissie uit de weten
schappelijke instituten voortgekomen. 
Overigens komt uit vele onderwijskringen 
toenemend ernstige kritiek voort. Recente

lijk bijvoorbeeld uit de Prot. Chr. Besturen- 
raad, uit de Katholieke Schoolraad, uit de 
Nederlandse Lerarenvereniging. Een schot 
voor de boeg was meer dan ooit noodzaak. 
Helaas de CHU-motie kreeg uitsluitend 
steun van W D , DS’70, BP, SGP, GPV en 
RKPN.
Wij hadden als CHU nog de mogelijkheid 
van twee andere moties aangekondigd, 
namelijk één op het gebied van minister 
Van Doorn ter beoordeling van het me
diabeleid en één op het gebied van de be- 
drijfsdemocratisering. Deze hebben wij 
echter achterwege gelaten.

MEDIABELEID
Dat was om de volgende redenen:
Over het mediabeleid zou reeds de vol
gende week in de Kamer in een openbare 
commissievergadering worden gesproken. 
En hoewel wij het mediabeleid van minister 
Van Doorn erg slecht vinden en het ook van 
voldoende gewicht achten voor een kame
ruitspraak bij de algemene beschouwingen, 
meenden wij, gelet op het feit, dat reeds 
enkele dagen hierna hierover in de Kamer 
zou worden gesproken deze motie niet te 
moeten indienen. Van Leijenhorst heeft 
een soortgelijke motie de maandag daarna 
bij de behandeling van het mediabeleid in
gediend.

DEMOCRATISERING
Met betrekking tot de bedrijfsdemocratise- 
ring het volgende. De CHU was bekend, 
dat hierover met betrekking tot o.m. de 
samenstelling van de ondernemingsraad 
een belangrijk verschil van opvatting be
stond tussen het N W  en het NKV enerzijds 
en het CNV anderzijds.
Ik zal hierop in een volgend artikel in de 
Nederlander meer uitvoerig terugkomen. 
Grofweg komt het verschil van mening 
erop neer, dat NW -NKV voor de onder
nemingsraad uitgaan van de functie van 
een conflictmodel en het CNV van een 
harmoniemodel.

Wij hebben het kabinet tijdens de algemene 
beschouwingen laten weten, dat wij in dit 
opzicht geheel achter het CNV staan. En 
dat wij hierop bij de behandeling van So
ciale Zaken zo nodig terugkomen.
Reden voor dit uitstel was met name, dat er 
tijdens de algemene beschouwingen nog 
gewerkt werd aan een advies van de SER 
over deze zaak. Enkele dagen geleden is 
het gepubliceerd. Het is een verdeeld ad
vies van niet al te hoge kwaliteit. Prof. Zijl- 
stra sprak hier van broddelwerk, waarbij er 
drie standpunten naar voren komen, een 
werkgeversstandpunt, een CNV-standpunt 
en een NW -standpunt. Hierop kom ik nog 
terug.

CONCLUSIE
Al met al was de uitkomst van het debat 
zeer teleurstellend.
Met betrekking tot de financieel- 
economische zaken was er geen meerder
heid te vinden, die het kabinet dwong zijn 
uitgavenstijging in 1976 te verlagen.
Ten aanzien van de zaken van principiële, 
sociaal-culturele aard was er geen meer
derheid te vinden om het kabinet te waar
schuwen, dat het met zijn onderwijsbeleid 
op tal van terreinen een verkeerde weg is 
ingeslagen.
Er moet aan het beleid van dit kabinet-Den 
Uyl nog wel heel erg veel ten goede veran
deren.
Al met al acht de CHU het beleid van het 
kabinet-Den Uyl op tal van terreinen be
droevend. Het geldt voor het midden- 
standsbeleid. Het geldt voor het land- en 
tuinbouwbeleid. Dat geldt niet minder voor 
onderwijs en mediabeleid.
Ten aanzien van het regionale beleid heeft 
de CHU na drie jaar aandringen een ant
woord gekregen met betrekking tot de 
vraag over de kernpunten nota Oosten des 
Lands, een antwoord, dat geheel onbevre
digend was. Wat het Nowden betreft kon 
er van de zijde van dit kabinet-Den Uyl 
helemaal geen antwoord zijn, zodat het 
noodzakelijk was, dat de fractie na de Al
gemene Beschouwingen bij schriftelijke 
vragen om nadere opheldering verzocht. 
Ook met betrekking tot het beleid ten aan
zien van het Noorden des Lands hebben wij 
ernstige, zeer grote bezwaren tegen het 
door dit kabinet gevoerde beleid.
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PARLEMENTARIA
Levendig debat over onafhankelijkheid van Suriname
Na een levendig driedaags debat heeft de 
Tweede Kamer vorige week met 106 tegen 
5 stemmen de Rijkswet tot wijziging van 
het Statuut goedgekeurd. Daarmee is de 
basis gelegd voor de onafhankelijkheid van 
Suriname op 25 november a.s. De Eerste 
Kamer spreekt deze week over de Rijks
wet.
Het debat werd van een geheel eigen sfeer 
voorzien door de deelname van de bijzon
dere gedelegeerden uit Suriname. Zij ne- 
n j ^  als adviserend lid aan de discussie deel 
maar hebben geen stemrecht.

BEZWAREN LACHMON
Zoals bekend bestaat in de Surinaamse Sta
ten onenigheid over de behandeling van de 
grondwet voor Suriname en de datum van 
de onafhankelijkheid. Dit leidde tot een 
reeks politieke schermutselingen waarbij 
mevrouw Liesdek en Somohardjo zich van 
de regeringsfraktie afscheidden. Hierdoor 
dreigde de regering haar meerderheid te 
verliezen. Dit kon echter niet worden vast
gesteld omdat de Staten niet meer bijeen 
zijn geweest sinds de afscheiding Liesdek- 
Somohardjo. Uiteindelijk kwamen twee 
delegaties naar Den Haag; een groep van 
de regeringscoalitie en een vertegenwoor
diging van de oppositie. *
De Surinaamse oppositieleider Lachmon 
van de Verenigde Hindostaanse Partij be
toogde dat de VHP vreest dat de - voorna
melijk uit Creolen bestaande - regerings
coalitie de rechten van andere bevolkings
groepen zal aantasten. Hij wenste voor al
les zekerheden in de grondwet, waardoor 
dit uitgesloten wordt. Lachmon wenste een 
opbouw van het Surinaamse leger waarin 
de samenstelling van de bevolldng weer
spiegeld wordt; en wilde verkiezingen bin
nen zes maanden na afkondiging van de 
onafhankelijkheid. Ook vroeg de VHP- 
leider de onafhankelijkheid niet uit te roe
pen voordat de grondwet gereed is.
Dit vloeide voort uit de vrees dat de Suri
naamse regering de onafhankelijkheid zal 
afkondigen, ook als op 25 november de 
grondwet niet gereed is.

Nooit meer, de leider van de regeringspartij 
NPK, stelde dat reeds lang te voren 25 no
vember als datum van de onafhankelijk
heid is vastgesteld. Suriname moet uit zelf
respect en nationale trots zelf haar lot nu in 
handen nemen. Hij verweet de VHP dat zij 
door medewerking te weigeren de huidige 
problemen heeft gecreëerd.

CDA^TRAKTIES: WELWILLEND
Bij de woordvoerders van Nederlandse 
zijde overheerste, de wens om Suriname 
zelf een beslissing te laten nemen. 
Achtergrond hiervan was dat men niet het 
verwijt van neo-kolonialisme op zich wens
te te laden. Daarnaast klonk wel enige zorg 
door over de wijze waarop aan de wénsen 
van de VHP tegemoet kan worden geko
men. Sterk werd er op aangedrongen dat de 
Surinaamse politici gezamenlijk deze zaak 
zouden aanpakken.
De Kwaalsteniet (AR) die evenals Tilanus 
en Van Zeijl namens de drie christen
democratische frakties sprak, herinnerde 
aan het Surinaamse spreekwoord „Waar 
geen ruzie is, is geen liefde.”
Van Zeijl achtte het onjuist van de VHP om 
medewerking te weigeren. Anderzijds 
meende hij dat bij eenzijdig uitroepen van 
de onafhankelijkheid, alle gemaakte af
spraken tussen Nederland en Suriname na
der dienen te worden bezien, in het licht 
van de dan ontstane situatie.
Tilanus vroeg zich af of het in de huidige 
situatie moreel verantwoord is dat de Ne
derlandse parlementariërs meewerken aan 
de onafhankelijkheid van Suriname. Hij 
herinnerde aan de eed op het Statuut. Daar 
staat zijns inziens echter tegenover dat er 
een kentering lijkt te komen in de ver
standhouding tussen de Surinaamse Staten
leden.
Bovendien had spreker sterk de indruk dat 
in de Surinaamse bevolking sterk het ver
langen naar eenheid leeft en dat er verschil 
is tussen de basis en de schermutselingen in 
de politieke top.
Tilanus achtte het verschU in optietermijn

onjuist. Nederlanders die in Suriname wer
ken en wonen kunnen slechts gedurende 
een jaar kiezen welke nationaliteit zij wen
sen. Hij drong er op aan deze termijn op 
drie jaar te stellen.
Mevrouw Van Heel-Kasteel plaatste enkele 
kanttekingen bij de overgangsregelingen 
voor het door Suriname zelfstandig te voe
ren buitenlandse en defensiebeleid.
De Kwaaisteniet beklemtoonde dat Neder
land de ^ondwetkwestie aan Suriname 
moet overlaten. Nederland moet zich hoe
den voor bevoogding. De Surinaamse poli
tici moeten in handen ineenslaan en zelf 
deze kwestie oplossen.
Ook premier Den Uyl accentueerde dat de 
Nederlandse regering geen grondwet voor 
Suriname kan afdwingen.

TOEZEGGING

Bij de replieken stelde Van Zeijl dat bij 
eenzijdig uitroepen van de onafhankelijk
heid de Nederlandse regering aUe overeen
komsten met Suriname opnieuw dient te 
bezien. Hij had overwogen hierover een 
motie in te dienen en stelde dat hierover, 
als dit mocht gebeuren een interpellatie zal 
worden aangevraagd.
Minister Pronk maakte in zijn antwoord 
duidelijk dat Suriname de rechten op ne- 
derlandse ontwikkelingshulp zal verspelen, 
wanneer na de onafhankelijkheid de men
senrechten in dit land niet worden geëer
biedigd.
Een amendement van de Surinamamse op
positie om de datum van de onafhankelijk
heid op te schuiven als de grondwet niet 
gereed is, werd verworpen. Minister De 
Gaay Fortman had gesteld dat in geval de 
Rijkswet niet op tijd gereed is, de Koningin 
deze niet kan tekenen. In feite wordt daar
mee de officiële datum van de onafhanke
lijkheid van Suriname automatisch ver
schoven.
Staatssecretaris Zeevalking zegde Tilanus 
toe met de Surinaamse regering overleg te 
zullen plegen over wijziging van de optie

termijn voor zogenaamde Europese Suri- 
namers van één op drie jaar.

PLEIDOOI
Veel indruk maakte in de Kamer een in
dringend pleidooi van de voorzitter van de 
Surinaamse Staten, Wijntuin, waarin hij 
een dringend beroep op alle partijen deed 
de handen ineen te slaan en samen aan het 
werk te gaan.
Nooitmeer, de leidec van de regeringsfrak
tie wees er op dat onvolkorhenheden in de 
grondwet ten nadelé van de NPK zelf zal 
werken wanneer zij oppositiepartij zou 
worden.
De gevolmachtigd minister van Suriname 
Van Eer stond positief tegenover de wens 
van Lachmon om na de onafhankelijkheid 
nieuwe verkiezingen te houden.
Met alleen de steun van de fraktie van de 
indiener, verwierp de Kamer een 
amendement-Verwoerd (DS’70) om aUe 
Surinamers dié na 1 januari 1971 in Neder
land waren gekomen, automatisch de Suri
naamse nationaliteit te geven.
De Kamermeerderheid was van oordeel 
dat de betrokken groep hierdoor in rechts
onzekerheid komt te verkeren, omdat zij 
als Nederlander hier gekomen zijn en na 25 
november als vreemdeling zouden moeten 
worden behandeld.
Eveneens verworpen werd een motie- 
Adhin (VHP) waarin Surinamers in Suri
name het recht zouden krijgen voor het 
Nederlanderschap te opteren.
Hiermee zou aldus staatssecretaris Zeeval
king (justitie) de hele regeling van de natio
naliteiten omver gehaald worden.
Tegen het ontwerp van Rijkswet stemden 
GPV en SGP.

H. van Spanning.

* Kamervoorzitter Vondeling tekende hierbij aan dat de 
voorzitter en de griffier van de Surinaamse Staten, alle 
leden die als bijzonder gedelegeerde naar Den Haag 
zouden komen, in één brief had vermeld. Daarmee was 
volgens de Kamer, die deze brief voor kennisgeving 
aannam van één delegatie sprake.

Kruisinga:
Aardgasbaten voor alternatieve energie

Centrale contributie-inning

Er dient een relatie te worden gelegd tussen 
de meeropbrengsten van het aardgas en het 
te besteden geld voor onderzoek naar al
ternatieve energiebronnen. Het onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen behoort 
in het beleid een passende prioriteit te krij
gen.
Aldus Kruisinga vorige week tijdens een 
openbare commissievergadering over het 
Weteschasbudget 1976.
Met steun van KVP en ARP diende hij een 
motie in, waarin deze gedachte is neerge
legd.

In zijn toelichting stelde spreker dat het 
onderzoek naar alternatieve energiebron
nen een hoge prioriteit moet hebben. Het 
kanbinet heeft dit tot nu toe nog te weinig 
gedaan.
Minister Trip was van oordeel dat beter 
eerst het tweede rapport van de Landelijke 
Stuurgroep voor onderzoek naar alterna
tieve energiebronnen kon wórden afge
wacht.
De Kamer moet de motie in een openbare 
behandeling afhandelen.

H. van Spanning

Na de Algemene Vergadering 1975 van de 
CHU is het Uniebestuur met delegaties van 
de besturen van de Kamerkringen op 30 
augustus j.1. bijeen geweest en er is nu vol
ledige overeenstemming over de centrale 
iiming van de contributie.
Dat betekent dat de penningmeesters van 
de kiesverenigingen voor 1976 en vol
gende jaren geen contributie meer moeten 
iimen en af dragen.
Zoals echter door de Algemene Vergade
ring van de CHU besloten, heeft de kies
vereniging het rechf de individuele incas- 
sokaarten op te vragen en via de penning
meester bij de leden te bezorgen.
De kiesvereniging die dat wenst te doen ̂

dient zich zo spoedig mogelijk maar uiter
lijk 15 november schriftelijk tot het Unie- 
bureau te wenden met het verzoek de kaar
ten aan de penningmeester te verzenden en 
de mededeling dat de verantwoordelijk
heid voor de bezorging door de kiesvereni
ging wordt overgenomen.
Na 15 november gaan de kaarten de deur 
uit, rechtstreeks naar de leden. Tenslotte 
aan de penningmeesters regel nü ook even 
de afdracht „oude stijl” ; voor 1975 is er 
nog een verplichte contributie-afdracht van 
ƒ 16,50 per lid. Het gironummer van de 
CHU is 169900 t.n.v. CHU, ’s-Gravenhage.

A. J. Kaland, penningmeester CHU.

W aar en wanneer spreken CHU-politici?
In de komende weken spreken CHU- 
politici op de vcdgende dagen en plaatsen: 
Fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga: op 
vrijdagavond 7 november te Hardinxveld 
voor de CHU-statenkring Dordrecht, op 
vrijdag 21 november te Vleuten-De Meern 
op een regionale bijeenkomst van de CHU, 
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst: op don
derdag 30 oktober voor de hervormde pre
dikantsvrouwen, voor de schooldecanen 
van de Mavo en voor de vereniging voor 
christelijk onderwijs, op maandag 3 no
vember te Ede op een plaatselijke CHU

CHU via radio en tv.
Op woensdagavond 12 novembér 
aanstaande verzorgt de CHU de po
litieke televisie-zendtijd. Deze tv- 
uitzending, via het eerste net, vangt 
om tien minuten voor acht uur aan. 
De veertiendaagse radio- 
uitzendingen van de CHU zijn te be- 
luLe^ren op zaterdag, via Hilversum 
2, om tien minuten voor half zeven. 
De eerstvolgende uitzendingen zijn 
op de zaterdagen 8 en 22 november 
en vervolgens elke veertien dagen, 
gen.

vergadering over het onderwijs „Is het 
christelijk onderwijs in gevaar?” , op vrij
dag 7 november te Dordrecht bij de ope- 
ning van het christelijk vormingsinstituut, 
op woensdag 12 november te Terheyden 
bij de afdeling van de Nederlands christen- 
vrouwenbond, op maandag 17 november 
te Apeldoorn op het Myrtuscollege, op 
maandag 24 november eveneens te Apel
doorn op het christelijk lyceum en op don
derdag 27 november te Utrecht op een ver
gadering van de CHU-kamerkring; 
het kamerlid mr. W. Scholten: op vrijdag 7 
november te De Lier op een vergadering 
van de christelijk-historische kiesvereni
ging;
Het kamerlid T. Tolman: op donderdaga-. 
vond 30 oktober te Drachten op een fo
rumbijeenkomst van de christelijke hogere 
landbouwschool, op vrijdag 7 november te 
Leeuwarden voor de plaatselijke CHU, op 
maandag 17 november eveneens te Leeu
warden op een bijeenkomst van de Christe
lijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en 
op maandag 24 november te Nijkerk op 
een vergadering van de afdeling Veluwe 
van de CBTB.
Kamerlid H. Wisselink: donderdag 6 no
vember te Alkmaar, maandag 10 novem
ber te Warnsveld, vrijdag 14 november te 
Welsum, vrijdag 21 november te Dokkum 
en vrijdag 28 november te Lutte (O.).

CDA-STUDIEDAG GRONDPOLITIEK
Zaterdag 29 november 1975 in „Het Haarhuis” te Arnhem

De Stichtingen Kader- en Vormingswerk van ARP, CHU en KVP, in samenwerking 
met de wetenschappelijke instituten van deze partijen, organiseren op zaterdag 29 
november 1975 een studiedag met als thema „Grondeigendom en Grondbeheer’’;

Basisstuk is het recent gepubliceerde rapport over de Grondpolitiek van de drie 
wetenschappelijke instituten. -

Aanvang: 10.00 uur. Sluiting ca. 16.00 uur.

Aanmelding voor deze conferentie geschiedt door overmaking van de deelnemers- 
kosten ad ƒ 10,- (inclusief lunch en consumpties op de studiedag) op gironummer 
379333 t.n.v. Algemeen Penningmeester KVP, Mauritskade 25, Den Haag, onder 
vermelding van ,,Studiedag Grondpolitiek” .

Inschrijving Sluitingsdatum 18 november 1975.

(Na ontvangst van uw betaling worden de conferentiestukken toegezonden!)

N.B.: In verband met de te verwachten grote belangstelling geschiedt inschrijving 
volgens volgorde van binnenkomst van betaling.
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Gesprek Peper (tw eede vice-voorzitter PvdA)
Kruisinga (fractievoorzitter CHU)

BIJ CHU ANDERE PRIORITEITEN
DAN BIJ PvdA door: Gerard van den Berg

In het september-nummer van So
cialisme en Democratie, het weten
schappelijk tijdschrift van de CHU, 
verscheen een artikel van de hand 
van André van der Louw, burge
meester van Rotterdam, oud- 
voorzitter van de PvdA en prof. 
Bram Peper, tweede vice-voorzitter 
van de PvdA, inhoudende een soort 
tussentijdse balans en vooruitblik 
naar een eventueel tweede 
kabinet-Den Uyl. Enkele conclusies;

KVP en ARP zouden voorwaarde
lijk „over mogen” ;

CHU wordt uitgesloten, evenals 
een

CDA met de CHU daarin.
Dan eventueel maar een minder
heidskabinet, zeggen Van der Louw 
en Peper. Op 14 oktober ontmoetten 
de heren Kruisinga en Peper elkaar 
op onze uitnodiging. Hierbij een sa
menvatting van het gesprek.

Kruisinga: Ik ben in elk geval blij, dat de 
heren Van der Louw en Peper de betekenis 
van de CHU, ook binnen het CDA, niet 
onderschatten. Ik vraag me wel af, of ze de 
CHU wel goed kennen. Ik vind dat men 
elkaar - en zeker in zo’n moeilijke tijd - niet 
mag uitsluiten van regeringsverantwoor
delijkheid. Als je met christen-democraten 
wilt samenwerken, dan moet er, zoals Bur
ger al zei, voor die christen-democraten 
ook iets te regeren zijn, iets uit te voeren 
van hun eigen program. Van Thijn zegt, dat 
voor hem er aanleiding kan zijn voor een 
kabinetscrisis in zaken als grondpolitiek, 
inkomenspolitiek, democratisering en de 
greep van de overheid op de investeringen. 
Voor óns zijn er andere prioriteiten: de 
middenstand en de land- en tuinbouw, 
waar je tegenwoordig de echte sociaal- 
zwakken vindt. Zij zouden ons een kabi
netscrisis w aard zijn, evenals de door de 
geldontwaarding getroffen bejaarden. Ik 
vind dat het kabinet veel te traag is met de 
wet arbeidsongeschiktheid voor de zelf
standigen. Wij verschillen van mening met 
de PvdA over het media-beleid, over de 
democratisering van de onderneming. Wij 
zijn tegen het polarisatiemodel: het aan
scherpen yan de tegenstellingen, vóór het 
harmonie-model, óók in de personeels- 
raad.
Peper: Tja, de heer Kruisinga heeft duide
lijk geïllustreerd, waarom wij het moeilijk 
met de CHU zien zitten. De vraag is, of de 
verschillen, die nu zo duidelijk naar voren 
komen niet reeds in essentie aanwezig wa
ren bij de vorming van het kabinet, zich nu 
alleen duidelijker profileren. De KVP en 
de ARP hebben, zij het op een moeizame

manier, dan toch uiteindelijk gekozen vóór 
dit kabinet. Dat had de CHU ook kunnen 
doen en dat is niet gebeurd. Er waren ont
wikkelingen aan de gang binnen het CDA 
en wij vonden, dat we vanuit de PvdA iets 
van die ontwikkelingen moesten vinden. 
Vandaar ons artikel in Socialisme en De
mocratie. Juist omdat de CHU door ons 
serieus wordt genomen zagen wij binnen 
dat CDA toch een partij ontstaan, die in de 
meerheid van de gevallen rechts van het 
midden zou uitkomen. Er zijn ook groepe
ringen binnen het CDA, die een behou
dende inslag hebben en meer invloed heb
ben op de programmatische koers, dan 
voor een langdurige samenwerking wense
lijk is. Onze samenleving is sinds 1966 
politiek-maatschappelijk geweldig geëx
pandeerd. Nu is de vraag of je daarop rea
geert in termen van: we brengen je terug 
naar de oude ankerpunten, daar heb je 
houvast aan, of dat je probeert de zaak 
méér creatief in nieuwe sporen te zetten in 
progressieve zin. Er zijn binnen het CDA, 
denk aan Vergeer, mensen voor wie het 
eerste de koers is, wij geloven in het laat
ste.

Kruisinga: In de eerste plaats de gezind
heid van onze fraktie t.a.v. de christende
mocratische eenheid. Ik wil er geen twijfel 
aan laten bestaan, dat we de gescheiden
heid, in het voetspoor van Paulus, als een 
ernstig tekort ervaren en van harte mee
werken aan het CDA. Dan dit kabinet. In 
1972 heeft de CHU gezegd: We willen wel 
samen regeren, maar we willen een 
wagen-, geen bijwagenfunktie. We heb
ben, samen met de KVP en ARP twee eisen 
op tafel gelegd: evenredige vertegen
woordiging en gelijkwaardige inbreng van 
programma’s. Ik heb Den Uyl nooit horen 
ontkennen dat de passage in de PvdA- 
resolutie, die uitspreekt dat dit kabinet een 
keerpunt-kabinet is, aangevuld met enkele 
individuele ministers uit KVP en ARP. Wij 
zijn bij de CHU van oudsher zeer gouver
nementeel. We hebben dit kabinet ook 
steun gegeven. Maar het is nu eenmaal zo, 
dat kritiek zeer noodzakelijk was. Ik heb 
daarstraks al een paar hoofdpunten ge
noemd, maar er is méér. Het onderwijsbe
leid van minister Van Kemenade. De 
Struktuumota en de Contourennota en de 
Grondwetswijziging die in voorbereiding 
is, die strijden met onze opvattingen over 
de vrijheid van onderwijs. Ik wil nog drie 
punten noemen waarbij ik meneer Peper 
vraag onze stellingname te beoordelen in 
vergelijking met bijvoorbeeld de ARP en 
zijn eigen partij.
........De kernenergie: ons standpunt (eerst

nog twee conventionele centrales) ging 
terzake van het milieubehoud dunkt mij 
nog verder dan D’66 en de PvdA.

Het huurbeleid: het huurverhogingsvoor- 
stel van KVP en ARP had niet onze steun. 
De defensie: de.AR, ik denk ook de KVP, 
was voor 102 F16’s ineens, de PvdA voor 
84, wij voor 84 plus een optie op 18, pre
cies ook wat de minister voorstelde. Ik be
doel, maar je moet elkaar programmatisch 
beoordelen, niet op grond van imago’s of 
karakaturen.
Peper: Ja, kijk, die Contourennota vinden 
wij geweldig belangrijk. Wij einden het in
derdaad ouderwets te reageren zoals de 
heer Kruisinga en zijn fraktie doet, alsof de 
vrijheid van onderwijs aan de orde is. Wat 
Van Kemenade doet, met als uitgangspunt 
vrijheid, democratisering, de zaak laten 
doen door de mensen die betrokken zijn bij 
dat onderwijs, dat is een struktureel nieuw 
antwoord op een volstrekt nieuwe situatie. 
Hetzelfde geldt voor de zelfstandigen, 
waar de heer Kruisinga zich ook om andere 
redenen druk om maakt. Ik vind dat hij 
gelijk heeft, dat wij betrekkelijk laat dit 
prolsleem hebben onderkend, maar waar 
we op dit moment mee bezig zijn is naar 
mijn idee veelbelovernder dan de directe 
belangenbehartigingsformule, die ik een 
beetje proef uit de benadering van de 
CHU. Ik vind namelijk datje niet enerzijds 
schaalvergroting kunt propageren, zoals 
het CDA doet, en anderzijds je je druk 
kunt maken over de positie van de zelf
standigen. Die economische schaalvergro
ting brengt voor veel zelfstandigen met 
zich mee dat zij hun bedrijf wel kunnen 
sluiten. Er is overigens in de Partij van de 
Arbeid een nieuwe stroming die veel meer 
kleinschaligheid wenst. Het is een karika
tuur van'de PvdA dat zij centralistisch zou 
zijn. Die tijd is voorbij. Kruisinga sprak 
over de jongste kabinetsformatie; en over 
de misschien wel wat „gulzige” houding 
van de PvdA daarbij. Anderen moeten 
zich dan wel realiseren dat wij een kleine 
15 jaar in de oppositie hebben gezeten, 
vind ik. En wanneer wij aan het slot van 
ons artikel stellen dat wanneer ARP en 
KVP constructief wUlen meewerken aan 
de voltooing van deze kabinetsperiode, 
dan is een juiste honorering van de 
krachtsverhoudingen van beide blokken 
bij een formatie een volstrekt redelijke 
zaak.

* « *
Kruisinga: Om tot slot nog even op die 
kleinschaligheid terug te komen, de CHU 
heeft daar altijd voor gepleit. Als we op 
één zaak attent moeten zijn dan is het op 
het behoud en het terugkrijgen van de 
kleine samenlevingsverbanden. Dat geldt 
bijv. ook bij het onderwijs. Juist mede om 
de kleine structuren in onze samenleving 
willen wij de ouders meer bij het onderwijs 
betrekken, mede daarom zijn wij niet zo 
gelukkig met de Contourennota van minis
ter Van Kemenade.

Christelijk Historisch 
weekblad

DE NEDERLANDER

REDAKTIE:
dr. K. de Vries, voorzitter; 

mevrouw H. Tegelaar-Boonacker; 
A. Buntsma; R. W. van Dijk; 
Wm. C. de Kruyf; D. Rebel; 

drs. H. van Spanning; 
drs. G. van Leyenhorst.

EINDREDAKTIE:
H. Lokkerbol.

VASTE MEDEWERKERS:
mevrouw J. Algra-Feddema; 

dr. E. Bleumink; drs. A. J. van Duist; 
prof. dr. J. W. van Hulst; 

ds. A. de Haan.

REDAKTIE-ADRES:
Postbus 8822, ’s-Gravenhage-2078

ADMINISTRATIE-ADRES:
(abonnementen, adres
veranderingen voor hel 

CH-weekblad ,,de Nederlander” en 
advertenties): Van Deventerlaan 49, 
Voorburg, tel. (uitsluitend overdag): 

(070)861529.
Adresveranderingen voor het 

ledenbestand en het ledencontact
blad ,,de Nederlander” te zenden 

aan: Bureau CHU, 
Wassenaarseweg 7, 

’s-Gravenhage.
Abonnementsprijs ƒ 20,- per jaar, 
vooruit te voldoen op postrekening 
70154, Voorburg.

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

’t Ja en dan de zelfstandigen. Niet alleen 
vanwege hun directe sociale noden staan 
wij voor hen op de bres. Maar ook omdat 
wij het midden- en kleinbedrijf essentieel 
vinden voor een gezonde structuur van 
onze samenling, van wezenlijk belang 
voor het kunne dragen van een stuk eigen 
verantwoordelijkheid. Als christen
democraten willen wij dat de mens tegen
over God zijn verantwoordelijkheid kan 
beleven. Veel middenstanders, boeren en 
tuinders zitten niet allereerst om de ver
diensten in hun bedrijf, maar vooral omdat 
ze daar een stuk van hun leven kuimen 
waarmaken.

Peper: Die kleinschaligheid waarover u 
zoeven sprak, daar heb ik grote waarde
ring voor. Ik vraag me echter alleen af dat 
wanneer deze gedachte in het CDA brede 
ingang gaat vinden, waar men dan terecht 
komt. Ik heb nog geen programma gelezen 
waarvan ik zég: „kijk, dat is het nu” . Wij 
hebben in de Partij van de Arbeid een bro
chure geschreven over arbeiders- 
zelfbestuur. In die brochure wordt een po
ging gedaan die kleinschaligheid als uit
gangspunt te nemen. En zoiets wordt in uw 
kring dan direkt afgewezen!

DE UNIE OP STAP

Weer honderd nieuwe leden
De ledenwerfaktie 1975 „De Unie op 
Stap” van de CHU heeft gedurende de laat
ste weken nogmaals 100 nieuwe leden op
geleverd. De vorige keer konden wij er 272 
vermelden dus daardoor zijn we nu reeds, 
gestegen tot 372. Per kamerkring is het re
sultaat tot nu toe:
Utrecht 63; Haarlem 40; Leiden 37; Leeu
warden 36; Rotterdam 26; Zwolle 26; 
Dordrecht 25; Nijmegen 23; Assen 18; 
Arnhem 16; ’s-Gravenhage 15; Groningen 
12; Openbaar lichaam Zuid IJsselmeerpol- 
der 8; ’s-Hertogenbosch 6; Tilburg 6; Am
sterdam 6; Den Helder 5; Middelburg 2; 
Maastricht 1; Buitenland 1, totaal 372.
’t Sticht (Utrecht) heeft van de kamerkrin- 
gen nog steeds de leiding en thans een roya
le voorsprong op de achtervolgers, Haar
lem leverde een opmerkelijke prestatie 
door Leiden en Leeuwarden te passeren en 
bezet dus nu de 2e plaats. Leiden en Leeu
warden houden voortdurend een nek- 
aan-nek race.
Rotterdam steeg ten koste van Zwolle naar 
de vijfde plaats, doch Zwolle, Dordrecht en 
Nijrnegen kunnen die ieder moment weer 
overnemen. Dordrecht en vooral ook het 
snel opkomende Nijmegen kwamen dit

maal verrassend goed uit de bus. Ook Gro
ningen was ditmaal aktief en steeg een aan
tal plaatsen op de ranglijst, waar nu voorts 
het Openbaar lichaam IJsselmeerpolders- 
zuid (d.w.z. Lelystad) op voorkomt.
In de onderste gelederen kunnen we nu ook 
achter Maastricht een lid invullen, waar
mede we erg blij zijn daar alle 18 Kamer- 
kringen nu in de strijd betrokken zijn.

VERRASSINGEN
Gedurende de laatste weken kende de aktie 
stille dagen en bij wijze van afwisseling 
volgde dan daarop weer een verrassing. De 
grootste van deze verrassingen kwam uit

Vleuten-de Meern dat in één keer 16 leden 
aanmeldde. Lelystad had er 8, Geldermal- 
sen gaf er 6 extra op, enz.
Voorts )vas het ook bijzonder prettig om na 
ons vorige artikeltje allerlei reakties te mo
gen ontvangen. Gewoon mondelinge, tele
fonische en schriftelijke bewijzen van me
deleven met onze aktie: De Unie op Stap. 
Telkens worden ook nog folders aange
vraagd. Voorlopig kunnen we daarmede 
nog vooruit, doch de voorraad gaat toch 
wel slinken. Toen de folders van de drukker 
kwamen was het een enorme hoeveelheid 
en leek het dubieus of we die kwijt zouden 
raken. Maar nu: zouden we er tenslotte 
toch nog te kort komen?
Iedere keer wanneer er weer stapels folders 
weggaan wekt dat weer bepaalde verwach
tingen, die soms wel en soms niet gehono
reerd worden. Voor enkele dagen verzon
den wij er een aantal naar Gapinge en Ar- 
nemuiden. Vooral naar het resultaat daar
van zijn we erg benieuwd, want in de 
Schelde-streken heeft de aktie tot nog toe 
nog geen succes opgeleverd.

VIER OF MEER LEDEN
De lijst van kiesverenigingen die reeds 4 of 
meer leden konden inschrijven groeit ge
stadig. Hierop komen nu voor: Hooge- en 
Lage Zwaluwe, Harderwijk, ’s-Gra- 
venhage-Vogelwijk-Valkenbos, Alkema- 
de. Leiden, Voorburg, Zuid-Beijerland,

Hilversum, Velzen-Driehuis, Leeuwarden 
en Groningen met alle 4 leden.
Voorts Hoofddorp en Haarlem met 5; Tiel, 
Utrecht en Elim (Hollandscheveld) met 6; 
Lelystad fnet 8; Doorn en IJlst met 8; Rijs- 
senhout (Haarlemmermeer O.Z.) met 9; 
Bergambacht met 10; Geldermalsen- 
Meteren en Wierden met 11.

DE KOPLOPERS
De top van de ranglijst bij de kiesverenigin
gen bestaat thans uit een viertal zeer ak- 
tieve groepen. Dit zijn Rotterdam- 
Hilligersberg 13; Dokkum 16; Vleuten-de 
Meern 16; Oudewater 19.
Het historische stadje Oudewater voert dus 
de ranglijst aan. De voorzitter berichtte 
ons, dat men hier nog meer wil gaan doeh, 
dus we wachten met belangsteUing de re
sultaten af. Uiteraard niet alleen die van 
Oudewater, doch van alle plaatsen waar
heen we folders verzonden en waar nog 
akties lopen.
We hopen dus de volgende keer weer vele 
aanmeldingen te kunnen verantwoorden 
en bepalen ons thans tot hartelijk dank 
voor alle verrichte arbeid voor onze aktie. 
Want er zijn thans 372 nieuwe leden, doch 
het aantal uren dat over het gehele land aan 
de aktie besteed is, is vele malen groter.

Uniebureau.
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DISCUSSIENOTA „TAAK LEDEN POLITIEKE PARTIJ"
„Wat alzo van een lid van de CHU verwacht mag worden

Nadenken over de taak van leden van een 
politieke partij betekent in feite eerste ant
woord geven op de vraag: „Waarom lid 
zijn van een politieke partij, van een kies
vereniging?”
Eén van de vele mogelijke antwoorden op 
deze vraag is: Voldoen aan een bmger- 
plicht om mee te werken aan de besturing 
van bet land. Dit kan op zinvolle wijze door 
een politieke organisatie te doen functione
ren en daarin naar vermogen te doen wat 
die organisatie (de gemeenschap) van ons 
vraagt.
Lid zijn van een dergelijke organisatie 
houdt in tijd hiervoor beschikbaar te stel
len.
Een tegenprestatie van de organisatie is 
b.v. de toezending van een periodiek dat 
kan bijdragen tot vermeerdering van de 
kennis van hetgeen in de politiek in het 
algemeen en in de eigen partij in het bij
zonder gebeurt en leeft. Voorts probeert 
het een binding te bewerkstelligen tussen 
de besturen(organen) in de partij en de le
den van die partij alsmede onderling tussen 
de leden.

. Burgerplicht, ontvangen c.q. lezen van een 
periodiek, zal in de regel niet meer zijn dan 
een bijkomstige omstandigheid die mede 
het besluit tot toetreding tot een politieke 
partij beïnvloedt.
De werkelijke achtergrond is: Vanuit een 
bepaald beginsel juist deze partij of deze 
mensen te wUlen steunen en stimuleren. 
Dit kan samengaan met het voornemen zelf 
aktief in de politiek te gaan.
Het uitgangspunt, de doelstelling en het be
leid van een bepaalde partij zijn in hoofd
zaak bepalend voor het „waarom” van het 
lidmaatschap.
Lid zijn van een politieke partij is belang
rijk. Nog belangrijker is om aktief lid te 
zijn.-Hoe dat kan volgt hieronder.

ALGEMEEN

Het lidmaatschap van een politieke partij 
houdt in, het aangesloten zijn bij een kies
vereniging. Naast het betalen van kontribu- 
tie, het lezen van het ledenkontaktblad is er 
daardoor een derde punt, het - eventueel - 
zoveel mogelijk bij wonen van de vergader
ingen van deze kiesvereniging.
De taak van een aktief lid is evenwel meer! 
Het is - zeer summier - tevens kiezen van 
bestuursleden van de kiesvereniging, mede 
bepalen van het beleid van de vereniging, 
spreken over kandidaten voor 
gemeentSraads- en andere verkiezingen, 
bepalen van de volgorde waarin deze kan
didaten op de lijsten geplaatst worden. 
Voorts medespreken over en medeverkie- 
zen van afgevaardigden naar staten- en 
kamerkringbesturen, naar groepsvergader
ingen en de algemene vergadering van de 
CHU.
Mede opstellen van voorstellen voor de al
gemene vergadering.
Medewerken aan het resultaat van verkie
zingen, door deel te nemen aan het propa
gandawerk en de bespreking van concept- 
programs.
Een aktief lid zal véelal in aanmerking ko
men voor een bestuursfunctie, een plaats 
op de kandidatenlijst voor de gemeente
raad verkrijgen, die tot niets verplicht doch 
de mogelijldieid inhoudt t.z.t. zelf in de 
Raad benoemd te worden.
Een aktief lid kan gekozen worden tot af
gevaardigde, hetzij in staten- of kamer- 
kringbestuur, hetzij naar de algemene ver
gadering. Men kan benoemd worden tot lid 
van de Unieraad, tot afgevaardigde naar 
het CDA-congres. Er zijn vele mogelijkhe
den.
Een aktief lid dient zich door politieke scho
ling voor te bereiden op deze mogelijkhe
den, dient beschikbaar te zijn om als „vak
man” in enigerlei vorm op zijn terrein an
deren te adviseren indien dit gevraagd 
wordt of indien dat noodzakelijk blijkt te 
zijn.
Een enkel woord nog over de taak van hen 
die aktief lid willen zijn in een gemeente 
waar (nog) geen kiesvereniging bestaat. 
Als er voldoende CH-stemmers in de 
woonplaats zijn om to t de oprichting van 
een kiesvereniging te komen, is het uiter
aard van het grootste belang mede te wer
ken - eventueel het initiatief te nemen - om 
tot de oprichting van een dergelijke vereni
ging te komen.
Indien er slechts een zeer gering aantal 
CH-kiezers zijn bestaat de mogelijkheid 
van een buitengewoon lidmaatschap, dat 
nuttig gebruikt ka.n worden door, waar mo
gelijk, deel te nemen aan het landelijke 
werk en politieke arbeid in samenwerking 
met gelijkgezinden uit andere groeperin
gen in de woonplaats.

Bewust en aktief lid zijn van de CHU is een 
zware taak, omdat er „iets” waar moet 
worden gemaakt, omdat er met mensen en 
met mensenbelangen moet worden omge
gaan.
Toch doorgaan?
Ja natuurlijk. Anders zou uw waarom van 
het lid zijn, een schijnvertoning worden. 
Anders zou de CHU geen 28.000 leden 
hebben en anders had de CHU toch niet 
haar 400.000 supporters, de kiezers?
Het is goed om binnen de kiesverenigingen 
samen over deze punten te spreken en zich 
te bezinnen op de taak van de leden. Een 
hulpmiddel kan daarbij zijn de beantwoor- 
dmg van onderstaande vragen.
Vraag 1:
U bent lid van een kiesvereniging, dus u 
draagt de „zaak” van de CHU een Warm 
hart toe, doch:
a acht u het voor uzelf voldoende om kon- 

tributie te betalen, het ledenkontaktblad 
te ontvangen en zo nu en dan eens een ' 
vergadering bij te wonen? 

b of wüt u zelf graag mee doen, mee den
ken, mee vertrouwenspérsonen kiezen, 
kortom zelf politiek bedrijven? 

c zoudt u wel deel willen nemen aan een 
politieke scholingscursus?

Vraag 2:
Indien u iemand bent die mee wU doen is 
het denkbaar dat u dankzij uw lidmaat
schap van uw kiesveremging ertoe geko
men bent u te gaan interesseren voor de 
praktische politiek en nu behoort tot de 
meer aktieve leden die de vergaderingen 
regelmatig bij wonen, na het lezen van b.v. 
„De Nederlander” of het Gemeenteraads- 
verslag eens opbellen om wat te bespreken, 
enz. De vraag is: 
a bent u zo iemand?
b of bent u een lid dat voorheen reeds be

langstelling had voor de politiek, welo- 
verdacht de CHU koos en de bedoelmg 
had om „in de politiek” te gaan?

GEMEENTELOK
Gemeentén dienen bestuurd te worden. 
Vandaag een bushalte voor de deur en 
morgen b.v. een vuilnisbelt en later weer 
wat anders is niet zo prettig. In hetbesturen 
moet lijn zitten.
De inwoners hebben daar recht op en stel
len prijs op inspraak, gelijkberechtigheid en 
een zekere mate van duidelijkheid en over
zichtelijkheid.
De politieke partijen hebben hier hun taak. 
Zij zullen over een program moeten be
schikken en daarnaar ook trachten te han
delen.
De kiesvereniging zal in grotere gemeentén 
per wijk of kerkdorp afdelingen moeten 
hebben om zo als het ware haat voelhorens 
te kunnen uitsteken. Niemand is immers in 
alle bestuurlijke problemen ter zake kun
dig.
Vertegenwoordigers in gemeenteraden 
dienen daarom kontakt met hun achterban, 

, vooral ook met het bestuur van hun kies
vereniging te onderhouden en waar nodig 
een vakman uit de eigen gelederen te raad
plegen wanneer iets niet op hun terrein ligt. 
Voorts dient duidelijk te blijken wat CH- 
mensen in de raad hebben gedaan, daarom 
moeten de leden van de kiesvereniging ge
ïnformeerd worden over het wel en wee in 
de gemeenteraad en de gelegenheid gebo
den worden mee te praten.
Vermeden moet worden dat men in de 
kiesverenigingen kan zeggen: „ze doen 
toch wat ze willen, wij hebben niets in te 
brengen” .
Aktiegroepen hebben vaak recht van spre
ken, omdat men binnen de kiesveremgin- 
gen te weinig attent geweest is.
Ëen CH-lid, in welke funktie dan ook, mag 
nooit zeggen: „Och, die....”, want ieder 
mens heeft recht op belangstelling.
Het is ten enenmale onvoldoende om din
gen af te doen met: „Dat heeft onze aan
dacht”:
De taak van de leden in gemeentelijk ver
band is belangstelling te hebben en te tonen 
voor het werk van de „eigen raadsleden, 
bereid te zijn op hun terrein als deskundige 
te adviseren, deel uit te maken van een 
,,klankbord”, een achtergrond die voor het 
hoed uitoefenen van de taak van de poli
tieke werkgroep, wat toch de kiesvereni
ging is, onontbeerlijk is.
Vraag 3 over vergadering: 
a wordt er naar uw mening voldoende 

vergaderd, vooral openbaar, om de 
mensen de gelegenheid te geven tot in
spraak?

b worden op uw vergaderingen ook uitge
nodigd: de kerk, de vakbeweging, 
schoolbestuur, middenstandsorganisa
ties?

Vraag 4 over informatie:
a maakt u in uw bestuur gebruik van re- 

klamefolders e.d. die door de CHU wor
den uitgegeven, heeft u wensen in deze? 

b lezen, zeker de bestuursleden, het 
weekblad De Nederlander en het 
maandblad Gemeentebeleid? 

c is er kontakt tussen bestuur, reedsfraktie 
, en leden, bijv. via een informatiebulle

tin? •
Vraag 5 over het ledenbestand: 
a doet uw kiesvereniging aan ledenwer- 

fakties?
^ b  is er bij u voldoende aandacht voor het 

aantrekken van vfouwelijke en jongere 
leden?

Vraag 6 over de financiën:
a wordt de kontributie regelmatig opge

haald?
b ziet u mogelijkheden om meer donateurs 

aan te trekken?
Vraag 7 plaatselijk zal er nauw kontakt zijn 
tussen raadsleden, leden en bestuur:
a bestaat bij u voldoende kontaktwerking 

tussen raadsleden, bestuur en leden? 
b zo ja, hoe gebeurt het? 
c kent uw kiesvereniging een program/be- 

geleidingscommissie die het program in 
concept opstelt, later bijstelt en de raads
leden könstant van advies kan zijn? 

Vraag 8 over het beginsel: 
a komt het christelijk uitgangspunt van de 

CHU in de praktische politiek duidelijk 
over?

b zo ja, noem praktische voorbeelden (op 
het terrein van de gemeentepolitiek) 

Vraag 9 als uw bestuur ter plaatse niet vol
doende funktioneert: 
a kunt u dan aangeven in welk opzicht? 
b zijn er mogelijkheden (b.v. voldoende 

CH-stemmers) om toch tot een goede 
kiesvereniging te komen? 

c is er wel voldoende doorstroming van 
bestuursleden?

d weten de leden wanneer het bestuur 
vergadert en zijn ze desgevraagd wel
kom?

PROVINCIAAL
Leden van kiesverenigingen merken 
weinig van een provinciaal (gewestelijk) 
bestuur. Het enige is somtijds het kiezen 
van afgevaardigden naar staten- en kamer- 
kringbestuur, waarna de gekozenen - de 
vertrouwensmensen - het verder uit moe
ten zoeken.
Enkele van de leden kunnen door bepaalde 
kwaliteiten gevraagd worden zitting te ne
men in een kommissie (begeleidings- of 
programcommissies).
Informatie over het bestuur van de provin
cie is in de regel zeer schaars. Alleen de 
krant en soms ,,De Nederlander” brengen 
enkele keren enige informatie over waf 
CH-statenleden en gedeputeerden (provin
ciale wethouders) doen.

VRAGEN 
Vraag 10:
a kunt u uw vertegenwoordiger(s) in het 

statenkringbestuur? 
b idem in het kamerkringbestuur?
Vraag 11:
bestaat er in uw provincie een CH- 
begeleidingscommissie of -werkgroep voor 
de statenleden?
Vraag 12:
is binnen uw kamerkring/statenkring een 
propagandakommissie gevormd om speci
aal de zwakkere kiesverenigingen te hel
pen of daar waar niets is tot iets te komen? 
Vraag 13:
als die propagandakommissie er niet is, 
verstaan dan de statenkringbesturen hun 
taak in deze (artikel 12 van de statuten)? 
Vraag 14:
wordt u als lid van de CHU betrokken bij de 
kandidaatstelling voor de diverse raden 
(gemeentelijk, provinciaal, landelijk) 
doordat u gevraagd wordt namen te noe
men en uw stem uit te brengen?

LANDELIJK
Voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer is er invloed en betrokken
heid zoals op het provinciaal niveau. Voor 
de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer zijn de statenleden verantwoorde
lijk.
Het landelijk bestuur van de Unie, de Unie
raad, bepaalt de algemene politieke lijn en 
begeleidt de kamerleden. Daarnaast zijn er 
de specialistische commissies van de Savor- 
nin Lohmanstichting die de Kamerleden 
van advies dienen.
De leden van de Unieraad worden traps
gewijs gekozen. De afgevaardigden van de 
kiesvereniging binnen een kamerkring kie
zen n.1. weer hun vertegenwoordigers voor

de Umeraad. Hieruit blijkt eens te meer hoe 
belangrijk de afvaardiging van de kiesver
eniging is.
Tweede kamerleden komen voor de lande
lijke verkiezingen op een lijst te staan die 
door de partij wordt vastgesteld. De verte
genwoordigers van de kiesverenigingen 
stellen de namen vast en groeperen deze 
door middel van stemming. Dit gebeurt tij
dens de z.g. groepsvergaderingen.
De algemene vergadering van de Unie, 
waarin de vertegenwoordigers van de kies
verenigingen alles te zeggen hebben, stelt 
statuten vast, zo ook het program en be
spreekt voorts voorstellen van dé kiesver- 
emgingen.

VRAGEN 
Vraag 15:
vergadert uw kiesvereniging om de kandi
datenlijst voor de Tweede Kamer te be
spreken, zodat uw afgevaardigde naar de 
groepsvergadering weet heeft van wat er in 
zijn kiesvereniging leeft?
Vraag 160
kent u artikel 51 van de statuten, waarin 
staat dat de leden in alle vergaderingen 
naar eigen overtuiging sprekeii en stem
men? ■ . • :
Vraag 17:
bespreekt uw kiesvereniging de aigëhda en 
de stukken voor de algemene vergadering 
van de CHU? " : :
is de afgevaardigde van uw kiésverèmging 
door de leden aangewezen?
Vraag 18:
per saldo heeft u als enkeling wéimg in
vloed op delandspolitiek. De leus „Politiek 
is een kwestie van vertrouwen” geldt hier 
zeer zeker.
Zoudt u een ander systeem willen? Maar 
hoe dan?

Bespreking Haagse 
begrotingsproblemen
Aan de vooravond van de behandeling van 
de gemeentebegroting 1976 door de 
Haagse gemeenteraad krijgen de leden van 
KVP, ARP en CHU de gelegenheid met de 
CDA-raadsleden van gedachtén te wisselen 
over de problemen van Den Haag. Het 
CDA-Den Haag belegt daartoe een verga
dering op donderdagavond 13 november in 
een der Variantzalen van het Nederlandse 
Congresgebouw, aanvang 8.00 uur.
De behandeling van de Haagse gemeente
begroting begint op maandag 17 novem
ber. De CDA-raadsleden hebben het voor
nemen het besprokene op de CDA- 
bijeenkomst in het Congresgebouw te be
trekken bij hun beschouwingen.

Wm C. de Kruyf, 
voorzitter CDA-Den Haag.

„Is het christelijk onderwijs
in gevaar.̂r »

De Christelijk-historische kiesvereniging 
Ede belegt een openbare vergadering, op 
maandag 3 november 1975 in „De Open 
Haard” , Willem de Zwijgerlaan 3 te Ede. 
(Beatrixpark, achter Gereformeerde kerk). 
Op deze vergadering zal centraal staan het 
onderwijsbeleid in Nederland van nu en in 
de toekomst. De sp r^ e r  is drs. G. van 
Leijenhorst, de onderwijsspecialist van de 
CHU-fraktie in de Tweede Kamer. Het 
thema, waarover de heer Van Leijenhorst 
hoopt te spreken is: „Is het christelijk on
derwijs in gevaar?”
Aanvang vergadering om 20.00 uur pre
cies.

VAN DER GtAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Bij hef hijsen van de vlag zonnebrillen af!

Kerkenconferentie in Indonesië
Mag ik aannemen dat vele lezers van de 
Nederlander via de kerkelijke bladen geïn
formeerd zijn over de conferentie die begin 
augustus in TangmentoE plaatsvond (Tora- 
jaland, Sulawesi (Celebes)) tussen verte
genwoordigers van de 22 partnerkerken 
waarmee de Nederlandse Hervormde Kerk 
vebonden is en een delegatie van 14 leden 
uit de Nederlandse Hervormde Kerk?
In dit orgaan wil ik liever niet over de con
ferentie zelf schrijven, maar wel enkele in
drukken uit Indonesië weergeven. Na de 
conferéntie bezochten de Nederlandse de
legatieleden verschillende kerken waar zij 
officieel de gast van de synode waren. Mij 
viel de eer te beurt de kerkeb van Halma- 
hera, Gorontalo (Midden-Noord-Celebes) 
en dé Karobatakkerk ten noorden van Me- 
dan of Sumatra te bezoeken.

INDONESIË 30 JAAR 
ONAFHANKELIJK 1945 - 1975
Van onze samenkomst eind juli af en toe en 
met 17 .augustus zagen we overal waar we 
kwamen groepen meisjes, jonge mannen, 
vrouwen, oudere mannen, scholieren, ver
pleegsters, padvinders (staatsjeugdorgani- 
satie), op straat oefenen in het marcheren. 
Ook vpor wie geen Indonesische kende, 
waren de woorden kiri-kanan, links-rechts, 
al spoedig een bekend begrip.
Wat opviel was de ernst waarmee inen 
marcheerde en het plezier om het zo goed 
mogelijk te doen.
Overal werden erebogen opgericht.
Mijn vrouw en ik (mijn vrouw was meege
gaan buiten bezwaar van de schatkist van 
de hervormde kerk, ik zeg het er maar bij 
want de ervaring leert....) bevonden ons op 
de 17e augustus op Halmahera in Tobelo. 
In deze plaats en omgeving werkt de her
vormde zendingsarts Stroband, die echter 
mèt verlof was toen wij er waren.
Tobelo is geen Jakarta. Daar is het centrum 
van de stad precies zoals een grote Ameri
kaanse stad; druk verkeer, hoge gebouwen.

In Tobelo is geen openbaar elektrisch licht. 
Enkele winkeliers, meest van Chinese af
komst, ën de militaire commandant hebben 
een kleine generator voor eigen gebruik. 
Er is ook geen stromend water.
Je kunt Tobelo ook alleen per boot berei
ken. Mijn vrouw en ik waren sedert januari 
de vierde en vijfde buitenlander. Er waren 
twee japanners geweest om vlinders te 
vangen en twee handelaren uit de Philip- 
pijnen om hout te kopen.
Ik wU u de onafhankelijkheidsdag laten 
meevieren.

DE KERKDIENST
17 augustus viel ’s morgens op zondag, 
daarom was de aanvangstijd van de kerk
dienst op 7 uur gesteld. De synode, die in 
Tobelo gevestigd is, vond het vanzelfspre
kend dat ik op deze zondag, viering van de 
dertig-jarige onafhankelijkheid, zou pre
ken. Dat betekent de rijpheid en volwas
senheid van de verhoudingen. ,
Een Nederlander houdt de preek de onaf
hankelijkheidsdag! Het spreekt vanzelf dat 
we in de vèrkondiging nadachten over 
Gods bedoeling met de aarde, over de ver
houding der volkeren, over de opbouw van 
het land, over vrede en gerechtigheid, over 
vrijheid en over de gebondenheid van Gods 
wetten. Over het christen-zijn en het 
burger-zijn. Over de geschiedenis waarin 
volkeren bij elkaar gebracht worden. Over 
pijnlijke momenten in de geschiedenis en 
hoe we samen God mogen danken voor 
nieuwe verhoudingen.
De kerk was tamelijk goed bezet, wel min
der vol dan anders. Velen waren bezig met 
de voorbereidingen voor het feest.

HET VLAGHUSEN
De kerkdienst moest om 7 uur beginnen, 
want om 8 uur was er het vlaghijsen op een 
groot grasplein. Na ja, 8 uur. We kwamen 
er om 8.20 uur en het begon om half tien. In 
Indinesië is de mens nog baas van het hor-

door: ds. A. de Haan

loge. Men heeft er een prachtig woord 
voor, men spreekt van jam karet, elastiek, 
dat wü zeggen: er zit rek in de tijd!
Om half tien stonden we allemaal opges
teld. Soldaten, verenigingen, scholen, ook 
de gasten en de plaatselijke autoriteiten. 
Toen, vlak voor het hijsen van de vlag, 
klonk het: zonnebrillen af. Gewone brillen 
mag je ophouden, maar zonnebrillen niet. 
Dat vindt men niet eerbiedig. De nationale 
vlag kijk je rechtstreeks ongekleurd, aan. 
Het is natuurlijk maar een klein moment. Ik 
weet ook wel dat een te groot nationalisme 
veel schade heeft berokkend in de wereld
geschiedenis en de oorzaak is van veel el
lende. Maar soms lijkt het alsof in Neder
land alle vorm van nationalisme verdwe
nen is. Alsod om zo te zeggen het woord 
vaderland niets meer mag betekenen. De 
slordige houding van velen wanneer het 
Wilhelmus wordt gezongen, de noncha
lante wijze waarop vaak met onze vlag 
wordt omgesprongen, over de grond sle
pen, blijven hangen na zonsondergang. Ze
ker, ik weet wel, daar zit het hem allemaal 
niet in en toch. Stijl is ook wat in het leven. 
Daaraan moest ik denken toen ik ook mijn 
zonnebril afzette. Bij een staat hoort stijl en 
een gezonde dosis nationalisme en liefde.

DE PARADE
Later op de ochtend was er een parade. 
Wie, ook in Tobelo, de huizen van de ge- 

• wone man bekijkt, wie weet heeft van het 
hele weinige geld waarover velen beschik
ken, staat telkens weer verbaasd wanneer 
hij merkt hoe keurig geüniformeerd 
schoolkinderen zijn en de verenigingen. 
Men wil graag goed voor de dag komen. 
Eigenlijk liepen de kinderen net zoals ik me 
heriimër gelopen te hebben, toen ik in 1938 
als padvinder van 13 jaar voor de Belgische 
koning defileerde (ik woonde in Antwer
pen).
Ik herinner me nog de controle van de uni
formen in het station van Antwerpen voor

het vertrek. We vonden het zowel enigs
zins overdreven als toch ook tegelijkertijd 
leuk om als groep zo goed mogelijk voor de 
dag te komen.

Welnu, ik heb het gevoel dat we dat ge
zonde gevoel van nationalisme - waarvan 
ik heus alle verkeerde uitwassen wel ken - 
en het. gevoel van stijl best een beetje weer 
zouden mogen kennen in Nederland.

DE PRUSUITREIKING
De avond van de dag brachten autoriteiten 
en gasten eerst een dronk uit op deze heu
gelijke dag. (De drank bestond uit een sport 
ranja.) U begrijpt dat mijn vrouw en ik even 
grinnikten om de kleur, maar het deed wel
dadig aan dat men officieel alcoholvrij 
schenkt!

Daarna waren er prijsuitreikingen voor de 
winnaars van alle sportwedstrijden. In het 
toeleven naar de viering van 30 jaar onaï-ï 
hankelijkheid waren er allerlei soorten 
wedstrijden gehouden, voetbal, ping-pong, 
tennis, enz. enz.

Autoriteiten en gasten reikten om beurten 
de prijzen uit. Zo mochten mijn vrouw en ik 
ook bekers uitreiken aan de winnaars van 
een tafeltennistoernooi. 

i Deze natuurlijke inschakeling van gasten in 
dit feest deed erg prettig aan.

CHRISTEN-ZUN EN 
BURGER-ZUN
De Protestantse Kerk op Halmahera telt 
ongeveer 90.000 zielen op een bevolking 
van 250.000. De verdeling is ongelijk. In 
sommige gebieden vormen de moslims de 
grote liièerderheid, elders de christenen. 
De kerk wü volop aan de ontwikkeling van 
het land meedoen. De kerk schonk bij een 
jubUeumherdenking aan Tobelo een voet
balveld!
De kerk wü volop meedoen aan en mee
denken over de vragen van de opbouw van 
de straat. Maar.... aan de toerusting van de 
gewone gemeenteleden ontbreekt nog heel 
veel. Daarover een volgend maal.

Ds. A. de Haan.

Nieuwe verhouding voor vakbeweging en politiek
De federatie tussen N W  en NKV brengt 
nieuwe verhoudingen in de Nederlandse 
vakbeweging. Men vraagt zich af wat dat 
voor de Nederlandse politiek betekent. In 
CDA-kring bestaat in het bijzonder belang
stelling voor de opstelling van het CNV 
vanwege zijn evangelische grondslag.
Nu het CNV organisatorisch afzonderlijk 
komt te staan, valt er grote nadruk op de 
eigen identiteit. Deze nadruk wordt nog 
verscherpt door de noodzakelijke concur
rentie bij de ledenwerving.
Aan de ene kant wü de christelijke vakbe
weging op grond van zijn blijvende werk- 
nemerssolidairiteit ook in de toekomst wel 
samenwerken en overleggen met de twee 
andere vakcentrales, doch anderzijds ge
voelt zij de behoefte om de fijne nuances in 
visie en .strategie sterker te accentueren 
terwüle van een geloofwaardige apartheid, 
ook al is zij opgedrongen. Wat voorheen 
nogal eens werd opgeofferd aan het onder
linge samenspel, blijft niet langer onder de 
korenmaat. Tegenover een overaccentue
ring van de gemeenschap wordt het pleit 
gevoerd voor de individuele ontwikkeling. 
Het gemeenschapskarakter van de onder
neming wordt gesteld tegenover de macht- 
sinbraak der radikalen.
De ondernemingsgewijze produktie wordt 
in bescherming genomen waar een al te 
tótische vakbeweging die orde ongenuan
ceerd wenst te ondergraven.
Met een versoepelde inschrijvingsclausule 
wordt een breed beroep gedaan op allen die 
achter de doelstellingen van overleg en 
constructief maatschappelijk handelen wü- 
len staan. Dit zal echter geen geweldige 
doorbraak betekenen want velen zien de 
confessionele signatuur van de organisatie 
toch als een drempel voor om toe te treden. 
Een zekeré frontverbreding zal wel plaats
vinden als bepaalde groepen van beambten 
en hoger personeel die reeds in contact zijn 
met het CNV, gaan toetreden.
Intussen ontwikkelen N W  en NKV zich 
sterker tot de kampioenen van een socialis
tische maatschappij, wat zeer velen hun
ner leden gaarne willen en in het algemeen 
de duidelijkheid ten goede komt. Vanuit 
een algemene moderne vakbewegingsvisie 
op.de politiek willen we bezien wat de ge
volgen zijn van federatie en separatie.

VERSCHILLEN
Naar hun aard verschillen vakbeweging en 
politieke partij. Bij de vakbeweging gaat

door: L  C. van Dalen, lid Unieraad CHU en oud-vice-voorzitter CNV
het om de positie van de werknemers en 
van het bedrijfsleven. Binnen het kader van 
een politieke partij behoort te worden gelet 
op de belangen van uiteenlopende groepen 
in het maatschappelijk leven.
Tussen beider werk bestaat echter een rela
tie. Die relatie speelt vooral een rol bij die 
vraagstukken welke de vakbeweging nauw 
raken en waarvoor wettelijke voorzienin
gen moeten komen. Daarom is medewer
king van de politieke partij nodig. De vak
beweging activeert de politieke partijen in 
toespraken op openbare vergaderingen, 
met het uitgeven van aktieprogramma’s en 
het toesturen van verklaringen. Soms met 
demonstratieve bijeenkomsten. Zij wordt 
kritisch wanneer politieke partijen een on
evenredig accent geven aan de belangen 
van land- en tuinbouw, de middenstand en 
de werkgevers.
Wanneer een bepaalde politieke partij ech
ter meer aandacht besteedt aan de laatstbe- 
taalden en de verdrukten in de wereld zon
der acht te geven op de belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven, zoeken de on
dernemers daartegen compensatie met te
rughoudendheid in het sociale overleg.
Nu er een federatie komt die krachtig ten
deert in de richting van een socialistische 
maatschappij, zal dat deel van de Neder
landse vakbeweging zich steeds minder po
litiek onafhankelijk gaan opstellen. Bij de 
wens van een radikale omvorming van 
onze maatschappelijke orde hoort onver
mijdelijk het politiseren van de éigen be
weging die zich confessioneel gedreven 
weet behoeft in het maatschappelijk krach
tenveld zeker de politieke stem van een 
machtige confessionele partij. Om niet on^ 
nodig veel last te hebben van een anders 
georiënteerde federatie is een politieke sa
menwerking tussen de progressieven en 
een confessionele concentratie wel een 
wenselijk gegeven.
In visie- en aktieprogramma’s heeft de Ne
derlandse vakbeweging haar wensen en ei
sen geformuleerd, die mede door politieke 
activiteiten moeten worden gehonoreerd.

KRITISCH
Daarom staat de vakbeweging zeer kritisch 
tegenover die delen van de programma’s 
der politieke partijen welke speciaal voor 
de werknemers van belang zijn, om ze op 
hun politieke waarde te kunnen toetsen.

Niet aUeen is de inhoud van die 
programma-onderdelen van belang, doch 
ook de prioriteit die aan de onderdelen 
wordt gegeven.
Om in de nieuwe maatschappelijke ver
houdingen niet in een isolement te geraken, 
zal de christelijke vakbeweging een meer 
kritisch uitdagende houding tegenover een 
eventueel slagende CDA moeten aanne
men naarmate blijkt dat het betrokken poli
tieke program een fundamentele vernieu
wing van de samenleving teveel in het on
gewisse laat.
Vanuit de niet-christelijke vakbeweging zal 
de kritisch uitdagende houding tegenover 
de zich noemende progressieve partijen 
toenemen, naarmate men in die kring de 
uitvoering van de politieke veranderings- 
programma’s in vertraging in gematigde 
vorm ziet komen. Er is nu al enige irritatie 
over de woordenstroom in over elkaar tui
melende nota’s van het huidige kabinet. 
Intussen zal de slechtere economische si
tuatie met zijn keiharde realiteit van een 
geringere marge voor sociale verbeterin
gen veel van de kritische uitdagingen af
zwakken.
Na volgend najaar komt er weer een poli
tieke toespitsing wanneer met het oog op 
de komende verkiezingen nieuwe politieke 
programma’s worden gepubliceerd en door 
de vakbeweging getoetst.
Wij mogen verwachten dat verschillende 
vakbewegingsleiders dan stemadviezen 
gaan geven en uitspraken zullen gaan doen 
over de meest-gewenste politieke samen
werking. Op dat vlak zal de christelijke 
vakbeweging zich naar haar aard ongetwij
feld politiek wat ingetogen opstellen dan zij 
het van de politisering naar haar aard wil 
hebben. Men vergisse zich echter niet. Een 
eventuele persoonlijke signalering van 
programma en beleid in relatie tot de 
grondslag garandèren op zichzelf nog geen 
goed sociaal-economisch beleid tegenover 
de vakbeweging. Vertrouwen in en een 
goede kwalitatieve beoordeling van de 
fracties en hun leden in de beide Kamers 
speelt bij de vakbeweging tenslotte mede 
een beslissende rol of zij zich al dan n ie t' 
uitdagend zal opstellen.
SAMENVALLEN
Toch liggen vakbeweging en politiek niet 
zo gescheiden als de formele buitenkant wü 
doen vermoeden. Er zijn namelijk achter-

: bannen die nogal eens samenvallen. Bo
vendien vindt de vakbeweging het wense
lijk dat de leden politiek actief zijn. Die 
wens ligt ook in het verlengde van de zo
veel bepleite mondigheid en verantwoor
delijkheid van de burgers in het gehele ge
meenschapsleven. Die activiteit krijgt ech
ter een knauw wanneer men in het pro
gramma van de partij weinig van de werk- 
nemerswensen herkent of wanneer de partij 
meedoet aan de politieke elkaar-vliegen- 
afvangerij in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal.
Ook de sfeer in een politieke organisatie is 
van belang voor activiteiten van de burgers 
uit de brede laag der bevolking. Kaderle
den en meelevende leden van de vakbewe
ging zijn in het algemeen programmabe- 
wuster en hebben weer de neiging tot het 
concretiseren van hun politieke wensen. 
Het zal mede van de activiteitssfeer in het 
CDA afhangen of confessioneel georgani
seerde werknemers zich daar echt thuis zul
len voelen.
Gemotiveerd is meer dan alleen evangeli
sche eensgezindheid. Wat dat betreft zal in 
de nieuwe verhoudingen een actieve socia
listische partij met een groeiend aantal ar
beiders als lid ook een kritische uitdaging 
zijn.
assen, L. C. van Dalen.

J. W. stam burgemeester van Nijkerk

Bij Koninklijk besluit is met ingang van 16 
november 1975 benoemd tot burgemeester 
der gemeente Nijkerk de heer J. W. Stam, 
met toekenning van gelijktijdig eervol ont
slag als burgemeester der gemeente Dinx- 
perlo.
De heer Stam, die 57 jaar is, is sinds 16 mei 
1954 burgeineester van Dinxperlo. Hij is 
hervormd en lid van de CHU.
In Nijkerk is de heer Stam opvolger van de 
heer J. Koekstra, tot voor kort voorzitter 
van de Vereniging van CH-leden van 
gemeente- en provinciebesturen. 
_________ ______ _________  v. E.

„Werk loosheidsprobleem ”
Op dinsdagavond 11 november wordt in 
het Trefpunt, Boezemweg 180 te Rotter
dam, een openbare vergadering gehouden 
van de Kamerkring Rotterdam van de CHU 
over het „werkloosheidsprobleem” . Het 
woord zal gevoerd worden door drs. B. J. 
Udink, oud-minister, en drs. J. van der Lin
den, voorzitter van de kiesvereniging 
Schiebroek. Aanvang 8 uur.
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JUBILEUM CENTRALE 
VAN CH-VROUWEN

Oud-bestuursleden van de Centrale en van de Vrouwengroepen.

In een stampvolle zaal in Amersfoort wa
ren enkele weken geleden vele leden van 
de Centrale van CH-vrouwen bijeen om 
het veertigjarig bestaan te vièren. De presi
dente van de Centrale, mevrouw H. 
Tegelaar-Boonacker, opende deze feeste
lijke bijeenkomst.

Nfi een woord van welkom, speciaal aan de 
afgevaardigden van de zusterorganisaties 
van ARP en KVP, las zij psalm 100. Ver
volgens verhaalde zij uitvoerig over het 
ontstaan van de CH-Vrouwengroep. De in 
de zaal aanwezige mejuffrouw Boering had 
een aktief aandeel in de oprichting. Voor
waarde van het hoofdbestuur om mede te 
werken aan de oprichting van een aparte 
vrouwenorganisatie en de CHU was onder 
meer, dat het Tweede-Kamerlid, toen nog 
mevrouw mr. Frida Katz presidente werd.

Een aktief lid van de eerste jaren was me
vrouw Elgersma, die eveneens dit jubileum 
bij woonde. In het hele land bestonden voor 
de oorlog vrouwengroepen, die zeer aktief 
waren.
Na de oorlog werd terstond begonnen met 
de heroprichting van de Centrale. Er kwam 
een nieuw vrouwelijk Tweede Kamerlid 
voor de CHU, jonkvrouwe mr. C. W. J. 
Wittewaal van Stoetwegen, die tevens pre
sidente van de Centrale werd.
In 1947 werd begonnen met de uitgifte van 
het blad Vrouwengeluiden. Mevrouw Van 
Vliet-Haye heeft daaraan jarenlang veel 
tijd gegeven. Een bijzondere aktiviteit wa
ren de studiereizen georganiseerd door 
mevrouw mr. E. A. Haars. Helaas is na het 
vertrek van de freule en mevrouw Haars 
mevrouw ir. N. C. de Ruiter slechts kort 
kamerlid geweest en heeft de CHU op dit

moment geen vrouwelijk kamerlid in de 
Tweede Kamer. Gelukkig staat daartegen
over, dat mevrouw Ten Kate-Veen nu deel 
uitmaakt van de Eerste-Kamerfractie.

TAAK NU
Na deze terugblik op 40 jaar historie ging 
de spreekster in op de vraag naar de taak 
van de Centrale nu.
Enerzijds kan een vrouwengroep de drem
pelvrees, die velen voor de politiek heb
ben, helpen overwinnen. Anderzijds kan 
een vrouwengroep als aktiegroep een nut
tige functie vervullen. Er moet helaas nog 
steeds aktie worden gevoerd om de vrou
wen in de politiek die plaats te geven, die, 
haar toekomt. Een probleem is hierbij het 
zoeken van „talenten”, bekwame vrou
wen, die voor de CHU aktief willen zijn en 
die bereid zijn in vertegenwoordigende li
chamen en in commissies zitting te nemen. 
Het is de taak van de Centrale Raad om 
deze vrouwen op te sporen.

Een belangrijke taak is voorts de samen
werking met de ARP en KVP, niet alleen 
landelijk maar ook regionaal. Om deze ak- 
tiviteiten te organiseren is een Centrale 
Raad dringend nodig. Vandaar dat de pre
sidente met vreugde de nieuwe Centrale 
Raad installeerde.

ANDERE SPREEKSTERS
Na koffie met feestelijk gebak werden aan 
de, vooroorlogse leden en alle leden, die 
zich bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt, een emancipatie-lepeltje uitgereikt 
als herinnering. Mevrouw mr. E. A. Haars 
dankte medenamens alle oud- 
bestuursleden het bestuur voor de leiding, 
die nu aan de Centrale wordt gegeven en 
bood een bloemstuk aan.

Vervolgens sprak mevrouw A. van den 
Beid namens de ARP en KVP vrouwen, die 
de Centrale mét de ARP- en KVP-vrouwen 
samen een goede toekomst wenste onder 
aanbieding van een symbolisch geschenk.

CENTRALE RAAD
Vervolgens vertelden de leden van de 
nieuw géinstalleerde Centrale Raad iets 
over de gang van zaken in hun eigen Ka- 
merkring. Vele legden daarbij de nadruk op 
de wens, dat spoedig het CDA van de grond 
komt. Deze presentatie gaf een boeiend 
beeld van de plaats die CHU vrouwen in 
het hele land innemen.

MIDDAG PROGRAMMA
Na de lunch vertelde het Eerste-Kamerlid 
mevrouw A. A. ten Kate-Veen over de con
ferentie in Mexico. Vervolgens’ sprak me
vrouw ir. N. de Ruiter, de Voorzitster van 
het Nationaal comité Internationaal jaar 
van de Vroüw 1975, die eveneens de confe
rentie bezocht. Zij vertelde, dat het comité 
zijn taak aan het afronden is. E)e opdracht 
wordt nu overgedragen aan de vrouwen 
zelf om met het werk door te gaan.
Het laatste deel van de bijeenkomst werd 
besteed aan een algeniene discüssiey waarin 
vele problemen door de leden werden aan
gesneden.

Dit leidde tot een met algemene stemmen 
aangenomen resolutie over de voortgang 
van het CDA welke ter kennis van de ARP, 
KVP en CHU bestuur zal worden gebracht.

TENSLOTTE
De Centrale kan terugzien op een ge
slaagde jubileumviering. Enerzijds had dit 
feest het karakter van een reunie van hen, 
die in de afgelopen 40 jaar aktief bij hel 
werk betrokken waren.
Anderzijds werd zeer de nadruk gelegd op 
de taak van de CHU-vrouw in 1975 en in de 
toekomst, niet alleen binnen CHU en het 
CDA, doch op alle terreinen van politiek en 
maatschappelijk leven. De Centrale hoopt 
haar 50-jarig bestaan samen met de ARP en 
KVP vrouwen in CDA-verband te vieren.

mr. L. G. Baud.

BEVRIJDING?
SENSmVITY TRAINING EN DE PROBLEMEN 
ROND TRAININGEN IN
De staatssecretarissen J. P. M. Hendriks en 
W. Meijer, respectievelijk van de departe
menten van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne en van cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk hehhen de gelijknamige 
Vaste Kamercommissies onlangs een be- 
leidsschets doen toekomen over trainingen 
in groepsverband, in de volksmond onder 
de overigens Engelse aanduiding „sensiti- 
vity training”, aldus vangt een hoofdartikel 
aan in het Nederlands Dagblad van 16 juli 
1975.
Het vervolgt: „Het gaat om... een gedetail
leerd vervolg op het antwoord dat staatsse
cretaris Hendriks in oktober 1973 al gaf op 
min of meer verontruste Kamervragen van 
de heren Kleisterlee en Heymans, beiden 
van de KVP.”
Die verontrusting is vooral te wijten aan de 
onbekendheid met vormings- en leerpro
cessen in groepsverband die momenteel 
deel uitmaken, zo blijkt uit het rapport, van 
opleidingen aan „vormingsinstituten en 
volkshogescholen, in studentendisputen en 
toneelclubs, in studiegroepen, werkweken, 
weekendbijeenkomsten, sociale acade
mies, programma’s voor creatieve expres
sie op avondjes thuis en waar al niet. Het 
syndroom is in de V.S. op grote schaal te 
vinden; in Nederland schijnt het te ont
staan.”
Er zijn vaak fundamentele opmerkingen 
gemaakt over de gévolgen van sensitivity 
trainingen en gehoopt mocht worden dat de 
interdepartementale werkgroep : daarop 
uitvoeriger in zou gaan, maar dit gebeurt 

- niet of nauwelijks.

SENSITIVITY TRAINING.
Bedoeld worden leer- en vormingsproces
sen voor zelfontplooiing waarbij men in 
groepen van 5 ,1 0  tot 20 man enige dagen 
samenkomt in conferentieoorden. Waarbij 
in aanwezigheid van een groepstrainer ge
sprekken plaatsvinden zonder dat die ge
leid worden of het onderwerp vooraf wordt 
vastgesteld. Uit de, al dan niet, geremde of 
spontane deelneming aan het gesprek geeft 
iedere deelnemer iets prijs van zijn indivi
duele reacties, die kenmerkend zijn voor 
haar/zijn persoonlijkheidsstructuur.
Hij/zij ageert zoals hij is - en het is niet te 
verwonderen dat daarop weer reacties bij 
anderen uitgelokt worden. Zo ontstaat een

GROEPSVERBAND
onderlinge cntiek op elkanders gedrag, dat 
wel eens tot emotionele explosies aanlei
ding kan geven waar de splinters van af
slaan.
Men noemt dat psychische ontregeling - die 
nogal eens aanleiding kan geven tot kortere 
of langerdurende psychiatrische behande
ling.
Het rapport geeft daarover de cijfers van 
Liebermann c.s., waaruit blijkt: 34 procent 
van de deelnemers reageert positief; 66 
procent reageert óf onverschillig óf nega
tief, waarbij 8 procent als ,,ongelukken” 
worden aangemerkt.
Reeds jaren bekend als therapie in de psy
chiatrische kliniek (Rogers, Siroca) in de 
Ver. Staten bij de behandeling van psy
chisch gestoorden en bij de opvang van ver
slaafden aan drugs en alcohol, vertoont de 
methode overeenkomst rhet de methodie
ken die op Amétikaanse krijgsgevangenen 
in Zuid-Korea werden toegepast om hun 
een „hersenspoeling” te geven:,,georgani
seerde groepscritiek.”

VAN KLINIEK NAAR GEWONE MENS
Waarom deze therapie niet ook in toepas
sing gebracht op de gewone mens in de 
maatschappij met zijn vele communicatie
stoornissen? Er is zeker behoefte aan in
zicht in het eigen gedrag in gezin en samen
leving, en verbetering in het omgaan met 
de ander tot vorming van een agressieloze 
samenleving. Dit werd uitgewerkt in de Na
tional Training Laboratories (NTL) 1952, 
en nam in korte tijd een grote vlucht. 
Prof. de Koek van Leeuwen werd uitge
zonden om deze „alles zaligmakende me
thodiek” in de V.S. te bestuderen voor een 
oplossing van de problemen in het bedrijfs
leven.
Na 10 jaar erkent hij dat er in Nederland 
nog steeds niet genoeg „goede trainers” en 
begeleiders zijn waardoor beunhazerij ont
staat.
Bij deze trainingen komt het er vooral op 
aan dat men openhartig en eerlijk over 
zichzelf spreekt. Dat persoonlijke zaken en 
meningen, morele maatstaven en waarden, 
benevens het geloof, openlijk ter discussie 
worden gesteld.
De bedoeling is nu dat door S.T. bij de 
deelnemers meningsverandering optreedt

die met gedragsverandering gepaard gaat: 
„attitude-verandering” . Van groot belang 
is hierbij de instelling van de groepsleider! 
„In een veelal rationalistische en technolo
gische wereld is de mens in geestelijke nood 
gekomen. Daaruit kan hij echter verlost 
worden via zelfverwerkelijking in het 
groepsproces van de sensitivity-tfaining.”

CHRISTELUKE BEZWAREN
Ds. W. Aalders, emeritus predikant, bena
drukt in een artikel ,,Het geloof in de bran
ding van de tijdgeest” de hedendaagse ver
schillen tussen heidendom en Christendom. 
Het Christendom leeft vanuit de Openba
ring, het heidendom preekt „terug naar de 
natuur”, de zelfwording, zelfverwerke
lijking: „Dit houdt in afwending van het 
Evangelie, Bijbel, Kerk, gezag dat wordt 
ervaren als dwang en oïiecht” . Consequen
tie van het nieuwe heidendom is dat het 
zich alléén in staat acht tot het verwerkelij
ken van een nieuwe moraal, een nieuwe 
opvoeding, een nieuwe maatschappij... 
Hoe het te herkennen in de praktijk van het 
moderne leven? Want het ontwikkelt zich 
steeds meer tot een sociale en politieke 
macht, waardoor christenen in de verdruk
king komen.
Sensitivity-training... is het heenbreken 
door de moraal, door de normen, door de 
wet, door de taboes.
Er is weinig fantasie voor nodig om te be
seffen wat dit voor jonge nog onvolgroeide 
mensen of onevenwichtige mensen bete
kent, en hoe verwoestend dit kan zijn voor 
de christelijke opvoeding...”

GENEESKUNDIGE BEZWAREN
In een brochure ,,Sensitivity-training, een 
sociaal-wetenschappelijk misverstand” 
heb ik getracht andere, vooral geneeskun
dige bezwaren te verduidelijken.
Zelf bij een „mildere vorm” van S.T. in de 
groepsprocessen bestaat het gevaar van 
geestelijke verwarring. Een niet denkbeel
dig gevolg daarvan kan zijn onzekerheid 
over de eigen identiteit, doordat de critiek 

■van de groep niet goed verwerkt wordt; 
dctzelfde geldt voor cultuurverlies, menta^ 
liteitsverslechtering, het verlies van ethi
sche -normen.

Bovendien kan de methodiek gebruikt 
worden als middel voor het overbrengen en 
benadrukken van een gedachtenwereld die 
dienstbaar is aan de politieke doeleinden 
van een overheersende minderheid. Aldus 
ontstaat groépstyrannie en manipulatie. 
Ontstellend zijn de geconstateerde tekor
ten aan goede voorselectie en nazorg van 
deelnemers.
Slechts daar waar evenals in een psychiatri
sche kliniek goede begeleiding en nazorg 
aanwezig is, de deelnemers van te voren op

de hoogte zijn gebracht van de bedoeling 
van deze training, op basis van vrijwillig
heid en er een selectie heeft plaatsgevon
den (om kansen op ontregeling zoveel mo
gelijk uit te sluiten) pas dan is het verant
woord aan S.T. deel te nemen.
En zeker niet op scholen, vormingscentra 
en andere groeperingen van jeugdigen als 
„spelletjes” .
Er is thans voldoende literatuur voorhan
den.

POLITIEKE BEZWAREN
Reeds in 1969 uitte het Congreslid J. Rarick 
zijn grote bezorgdheid over de gang van 
zaken in een rede tot het Congres: ,,Gevoe- 
ligheidstraining, een middel om een gene
ratie te overmeesteren” (= om te turnen). 
Ook Miss Donna Gill, onderwijsdeskundi
ge, gaf materiaal over S.T. op scholen. 
(Congressional Records dd. l l - 3 - ’69). Ra
rick verbindt aan deze trainingen de opzet
telijke bedoeling de jeugd te ondermijnen 
in psycho-politieke zin.

In het recente verleden hebben ook wij en
kele bevrijdingsbewegingen meegemaakt, 
behalve de gevoeligheidstrainingen ook de 
sexuele revolutie op basis van de theorieën 
van de Sexual Politik (Sexpol) van W. 
Reich en H. Marcuse.

De „non-verbale contacten” , waarbij aller
lei vormen van handtastelijkheden, het 
„vrijmaken van tabo&” en het vrijmaken 
van de diepere zin van de sexualiteit tot een 
leven van „fun and games” onder het mom 
van bevrijding, „verschuivende normen in 
snel veranderende tijden’’ "komf irn-feite 
neer op het loswortelen van de oudere en 
jongere generatie van de bandeii van gezin, 
traditie en christelijke cultuur.

TAAK VOOR DE CHU?
Afgezien van de vele genoemde bezwaren 
die, ook na kennismaldng van het interde
partementale rapport rechtop blijven 
staan, komt de verblufte Nederlander tot 
de slotsom dat hier sprake is van één sociaal 
wetenschappelijk experiment, dat ernstige 
tot zeer ernstige consequenties kan heb
ben.

Dit zal moeten doorklinken in de politieke 
discussie. Hierbij dient de CHU de nadruk 
te leggen op herstel van algemeen mense
lijke en christelijke waarden en waarheden. 
Deze mogen niet teloor gaan in de 
pseudo-wetenschappelijke bèyrijdingsbe- 
weging van materiële maatschappijveran
dering.

, W. en C. Westerouen van Meeteren.
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HANAB B.V. GASLEIDINGEN

VALKENBURG - ZH Telefoon 01718-71941 ^ KABELWERKEN
VtENDAM - Telefoon 05987-7800 ZINKERS

V o o rlu w  • -
★  D iese lo lie , Benzine, Petroleum ,
'★  Kolen, HuisbrandoMe,
★  Tartk-transporten .
★  Butaan en Propaangas
★  C am pingflessen vullen
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„DE KLOK” Handelsmij. N V.
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REIJNDERSBUURT11-13, LEEUWARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFOON 05100-20841.
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Politieke partijen, demokratisering, nieuwe bestuursvormen, sociaal-ekonomisch 
beleid, woningbouw

REGEREN - REAGEREN, een kursus burgerschapskunde

40 schriftelijke lessen voor 30-

Partijeri en partijstelsels, volksvertegenwoordigers, recht en rechtspraak, gemeente en 
provincie, milieubeheer

POLITIEK BEKEKEN, een oriënteringskursus

12 schriftelijke lesser; voor 10 .-

Ontwikkelingshulp, kolonialisme, bewapeningswedloop, bevolkingsexplosie, internatio
nale samenwerking

W ERELD 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 GEM EENTERAAD, 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 (071) 93403.

Om te weten van het goed en 
het kwaad, het mogelijke en 
het onmogelijke, het hoopvolle 
en het bedenkelijke. Om de 
feiten die houvast geven.Om de 
achtergronden en de meningen.
X K C  #  R V X D E L S B L V D
De krant die, open en tolerant, 
verschijnselen analyseert en 
bespreekt, er discussie over 
voert, en discussie uitlokt. De 
krant die opvallend royaal is 
met nieuwsmeldingen, en die 
door steeds meer 
Nederlanders wordt gelezen.
N R C  H a n d e ls b la d  is o p  v e e l p la a ts e n  a ls  
los n u m m e r  te
k o o p .U  k u n t o o k  e e n  V i
p ro e fa b o n n e m e n t  
n e m e n .
V r ijb lijv e n d  e n  v o o r  d e  ‘ 
h a lv e  prijs .

NRC Handelsblad Bon NRC Handelsblad Bon NRC Handelsblad Bon NRC Handeisbiad

s s
I  Ja,noteer mij voor een vierweeks proef- I
”  abonnement op NRC Handelsblad voor de ^
I  halve prijs: f7.9o: Met betaling wacht ik tot ik |
I  bericht van u heb ontvangen. |
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o.
?  ®
= Naam: §

Adres:

o Raats:__________  2
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ijP £ jjande lsb lad_BonJ^R C jH a^ Bon NRC Handelsblad Bon NRC Handelsblad

Bon in open envelop, ongelrankeerd, zenden aan NRC Handelsblad, 
Aid. Proefabonnementen, Antwooi dnummer 534, Rotterdam 

(Tel. 010 -1 4  72 11, toestel 3056, tot 20.30 uur)
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T O T  140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5000,-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN te k.gevr. en aangeboden.
Drs. J. A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants.

V. Maerlantlaan 7 - Amersfoort.

033-17647.

0OOÓOOOOOCX>ÓOOOOOOOOOOOj9
BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

M. DE RAAD & ZN.
Pickéstraat 64 - Tel. 017.19 - 2100- 1831 
Oude Zeeweg 33 - Te1. 01719-4500 
NOORDWIJK
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BOUWBEDRIJF

Fa. C  Spijker
& Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777
HILVERSUM •

AANNEMERSBEDRIJF

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

Verbouw • Nieuwbouw door geheel Nederland

KOCH
Telefoon 055-214259 
Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

Langeweg 16 - Apeldoorn

Echte
kerkorgels
ook voor
hedendaagse
kerken

ORGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 055-217582
en254130
APELDOORN.

Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE

: V f

/tta a s^n t
, ;r̂ vŷ .5‘-

S.S» s_s AS e_e_e

OP DE GOE 
WEG MET DE

*OPEN ADVIES 
*OPEN VOORLICHTING 
* OPEN ZAKELIJKHEID

Alles omvat in een moderne techniek

En een gesloten verspreidings-geheel voor de 

West - Veluwe en Oost-Utrecht met:

* De Barneveldse Krant
* De Woudenberger/ 

Scherpenzeelse krant
* De Stad Nifkerk
* De Leusder Krant

*De Stad Amersfoort.
* Lunters Nieuwsblad
* Bennekoms Nieuwsblad
* Veldhuizen

(weekblad voor nieuw Ede)

§B
barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
Fotografische Zetterij/Offsetrotatiedrukkerij/Handelsdrukkeiij 

Nieuwstraat 15 - Barneveld - Post 67 Tel. 03420-3141 - Telex 40261
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Het CD.A. endeA.R.P.-partijraad
door: dr. R. J. H R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie Tweede Kamer
In Berg en Dal is het bestuur van het CDA 
bijeen geweest ter bespreking van de pro
blemen rond het functioneren van de 
grondslag, zoals die na het CDA-congres 
zijn ontstaan. Deze bijzondere bespreking 
was noodzakelijk geworden door het es
sentiële verschil in opvatting, dat blijkt uit 
de congresresolutie van het CDA van 23 
augustus en het besluit van de ARP- 
partijraad van 27 september. Die partijraad 
had daaraan toegevoegd een verzoek om 
een nader gesprek over deze zaak met KVP 
en CHU. CHU en KVP hebben op dat ver
zoek positief gereageerd.
Het resultaat was de tweedaagse conferen
tie in Berg en Dal. Waar, om met de deur in 
huis te vallen, het verschil in opvatting 
overigens is blijven bestaan. Ook over de 
politieke hypotheek is korte tijd gesproken. 
In een volgend artikel kom ik daarop terug. 
Ik heb niet de indruk, dat de verslagen, die 
over de besprekingen in Berg en Dal na
derhand door pers, radio en televisie zijn 
gegeven aan de niet zeer nauw betrokkene 
duidelijk hebben gemaakt wat er in Berg en 
Dal wel en wat er niet gebeurd is. Nu was 
dat ook niet eenvoudig.
Het uitgegeven communiqué, dat de tekst 
van de resolutie weer gaf, waarover we het 
na lange uren praten eens waren geworden, 
was wel erg ingewikkeld en de persconfe
rentie ter toelichting uiterst kort. Daarbij 
was naar het mij voorkwam de delegatie 
van het CDA-bestuur, die de persconferen
tie bijwoonde, een andere dan die daar ter 
vergadering daarvoor was aangewezen. 
Wat is er nu dus eigenlijk wèl en wat is er nu 
niet gebeurd in Berg en Dal. Er is: overeen
stemming bereikt over de mate, waarin 
men van mening verschilt ten aanzien van 
het functioneren van de grondslag. Dat de 
tekst van de resolutie voor degene, die de 
discussies niet heeft bijgewoond iets meer 
duidelijk maakt dan al duidelijk was kan 
nauwelijks worden gezegd. Voor mij geldt 
dat in elk geval niet.

VERSCHIL
Waar het in wezen om ging en nog gaat was

het verschil, dat bestond en bestaat tussen:
a. de congresresolutie, waarin wordt ge
steld, dat het lid door program en beleid het 
evangelie, daaronder te verstaan de gehele 
bijbel, moet uitdragen. Dat is on als CHU 
genoeg.
b. de visie van de ARP met betrekking tot 
de persoonlijke binding aan de grondslag. 
Of om met Aantjes te spreken: „de maat
stok wordt aan de vertegenwoordigers 
thuis gestuurd”. Het is in wezen in belang
rijke mate de discussie Kuyper-Lohman 
van destijds.
Dat verschil in opvatting bestaat nog steeds 
tussen ARP enerzijds en KVP, CHU ander
zijds. Hoewel de weg waartoe KVP en 
CHU tot dezelfde conclusie komen, dunkt 
me wel verschilt.
Nu is het volgende punt: Is dat verschil in 
visie een beletsel voor één lijst en daaruit 
logischerwijs voortvloeiend één fractie. De 
CHU heeft uiteraard duidelijk gemaakt, dat 
zij géén nieuwe eisen, géén verdere nieuwe 
voorwaarden, die zij, zo lang de Unie be
staat, nooit aan haar vertegenwoordigers 
heeft gesteld in dit opzicht zal willen stel
len.
Wij zijn in dit opzicht in onze houding in 
Woudschoten, als CHU uiteindelijk waar 
we bereid gevonden zijn nu de onderteke
ning van een program te aanvaarden, naar 
mijn oordeel toch al erg ver gegaan. Zolang 
nu voor de CHU-vertegenwoordigers die 
maatstok maar niet thuis gestuurd wordt. 
Zelf zou ik zo’n maatstaf ongeopend re
tourneren. Zolang wordt door CHU en 
KVP de congresresolutie uitgevoerd. On
der die omstandigheden leek daar bij onze 
delegatie geen overwegend bezwaar tegen 
te bestaan. Geconstateerd moet hierbij wel 
worden, dat onder die omstandigheden de 
ARP de congresresolutie niet uitvoert. 
Hoewel, ik moet er direkt aan toevoegen: 
het wordt een héél erg wonderlijke toe
stand in zo’n fractie. Voor een deel van de 
fractie zal het beginsel in de fractie anders 
functioneren dan voor een ander deel. En 
dat dan nog wèl in een beginselpartij. Wat 
daar de consequenties weer allemaal van

Komende vergaderingen Unieraad en 
Uniebestuur
De vergaderdata van de Unieraad in de 
komende maanden zijn: zaterdag 13 de
cember (ontwikkelingen binnen CDA, con- 
tributieverdeling, begroting en politieke 
rondblik), zaterdag 17 januari (onderwijs), 
zaterdag 10 april (vaststellen contributie, 
jaarverslagen, jaarcijfers, voorstellen ver

kiezing Unieraad en voorbereiding verde
ling plaatsen CDA-lijst) en zaterdag 19 juni 
(politieke rondblik).
De Unieraad (dagelijks bestuur van de 
CHU) vergadert op 17 november, 14 ja
nuari, 20 februari, 29 maart, 11 mei en 2 
juni. De algemene vergadering - 1976 van 
de CHU wordt gehouden op zaterdag 22 
mei 1976. H. L.

In memoriam J. Wbiters
Op 9 oktobet vond onder hrote belangstel
ling de begrafenis plaats op „De Boskamp” 
te Assen. Daaraan was voorafgegaan een 
rouwdienst in „Het Anker”, geleid door ds. 
J. L. van der Eijk, die als tekst gekozen had: 
Johannes 3:16.
In dankbaarheid denken wij terug aan deze 
integere en meelevende persoonlijkheid. 
Moge ook dit zijn vrouw en kinderen tot 
troost zijn.
Het bestuur van de CH-kiesvereniging 
Assen.
Op 5 oktober jongstleden overleed te As
sen op 58-jarige leeftijd de heer Gerardus 
Wolters, directeur van Van Gend en Loos 
in de Drentse hoofdstad, tot voor kort pen
ningmeester van de Asser CHU- 
kiesvereniging en oud-lid van het college 
van kerkvoogden van de Hervormde ge
meente.
Gedurende zeven en een half jaar heeft hij 
het penningmeesterschap op eminente

wijze vervuld, soepel of vasthoudend op
tredend, al naar gelang de omstandigheden 
dat vereisten.

Activiteiten EUJCD
De Europese Unie van Jonge Christen- 
Democraten houdt op 27,28 en 29 novem
ber aanstaande een conferentie te Brussel 
over veiligheid, defensie en ontspanning, in 
samenwerking met de NAVO.
Aan de orde komen: ontwapening, machts
evenwicht, interventie m.b.t. de interne 
gang van zaken in een staat, dit in het licht 
van de conferentie over veiligheid en sa
menwerking te Helsinki. Deelname be
perkt. Kosten worden vergoed.
Opgave voor 5 november a.s.

Jeanette Stegeman, 
Wilgenhorst 8, 
Waddinxveen, 

telefoon: 01828-6627

zijn vermag ook ik zeker mede gelet op het 
groeimodel van de federatie, niet geheel te 
overzien.
NOODZAKELIJK
Mij komt het voor, dat juist gelet hierop 
duidelijkheid over het functioneren van het 
beginsel in het vroegste stadium noodzake
lijk is. Maar enfin, wij zijn er tenslotte on
der bovenstaande voorwaarden mee ak
koord gegaan.
Bij de ARP-delegatie was hierover verschil 
van mening. Partijvoorzitter De Koning en 
Kuiper waren van oordeel dat bovenge
noemd verschil van opvatting over het 
functioneren van het beginsel geen beletsel 
voor één lijst (en dus ook voor één fractie?) 
was. Partijsecretaris Corporaal en fractie
voorzitter Aantjes dachten daar anders 
over. Hoé anders is in elk geval in de resolu
tie niet helemaal duidelijk geformuleerd. 
Maar er blijft dunkt me, gelet op het stem
gedrag en het stemadvies van Corporaal en 
Aantjes, wel degelijk van over, dat het ver
schil in opvatting zeker een beletsel voor 
één lijst en één fractie kan zijn. Het resul
taat overziende maakt dit tenslotte toch 
een gewrongen indruk.
De resolutie zal nu op zaterdag 13 decem
ber door de bevoegde organen van de par
tijen diepgaand worden besproken en zo 
enigszins mogelijk aanvaard. Daartoe komt 
op die dag wat de ARP betreft een partij
raad bijeen. Het vergelijkbaar orgaan bij 
ons is de algemene vergadering. Wat de 
CHU betreft is een Unieraad bijeengeroe
pen.
DUIDELIJKHEID
De CHU-delegatie vindt, dat er dan in dit 
opzicht duidelijkheid moet komen over het 
functioneren van de grondslag.

In relatie tot de voortgang van het groei
model der CDA-federatie is die duidelijk
heid noodzakelijk. De CHU heeft in Berg 
en Dal afgewezen elke vorm van koppe
ling, die men tussen de beginselhypotheek 
en de politieke hypotheek heeft willen in
troduceren. Dat zullen wij blijven doen. 
Ook daarom willen wij over de beginsel- 
zaak zaterdag 13 december definitief uit
sluitsel. De zaak is naar ons oordeel al veel 
te lang slepende gehouden.
Belangrijk is dus nu wat de ARP-partijraad 
gaat doen. Hij heeft in zijn vorige vergade
ring zeer zwaar getild aan het betrokken 
punt en inhoudelijk de CDA- 
congresresolutie afgewezen. Wil hij de re
solutie nu accepteren?
Het CDA-congres is bevoegd statuten van 
het CDA vast te stellen en derhalve in mijn 
visie ook bevoegd daarbij interpretaties te 
geven. Maar ook indien men die mening 
niet zou huldigen, dan is men politiek in
houdelijk in dit geval toch aan de resolutie 
gebonden, tenzij een volgend congres een 
andere uitspraak zou willen doen.
En zelfs na maandenlange discussie is voor 
mij in het geheel niet duidelijk hoe om 
overeenstemming te verkrijgen die tekst 
dan zou moeten luiden, en tenminste een 
tekst die voor het congres in grotere een
stemmigheid dan reeds geschiedde aan
vaardbaar zou zijn. Natuurlijk betreur ik 
bijzonder, dat er binnen het CDA-bestuur 
onvoldoende belangstelling is geweest 
voor de suggestie van de CHU-zijde om 
overeenstemming te trachten te bereiken 
op de resolutie, door daaraan toe te voegen 
een interpretatie, die voor de drie partijen 
aanvaardbaar was.
Die weg leek de CHU het meest aangewe
zen.
Hij is bij herhaling door ons voorgesteld. 
Men heeft hem niet willen volgen. Het 
wachten is nu met name op de partijraad 
van de ARP op zaterdag 13 december.

CDA<ommuniqué
Na het beraad van de CDA-top, vorige donderdag en vrijdag te Berg en Dal bij 
Nijmegen, is het volgende communiqué uitgegeven: „Het dagelijks bestuur van het 
CDA is na beraad op donderdag 30 oktober en vrijdag 31 oktober tot de volgende 
conclusies gekomen:
1. Wij willen bereiken, dat op elk bestuursniveau herkenbare christen-democraten 
het CDA vertegenwoordigen. Geen afspraak, veronderstelling, verklaring of pro
fielschets geeft absolutie zekerheid.'
2. In „Woudschoten” is besloten dat aan het politieke werkprogram, dat door de 
kandidaten wordt onderschreven, de overwegingen van de statuten van het CDA 
zullen voorafgaan. Op deze wijze wordt duidelijk, dat het politieke program ge
toetst is aan grondslag en doel van het CDA. Door middel van de onderschrijving 
van een op deze wijze getoetst program geeft men te kennen een dergelijke toetsing 
van grote waarde te achten, waardoor in de toekomstige CDA-fractie een appèl op 
deze toezegging een legitieme zaak is. Het dagelijks bestuur is van mening dat in 
deze formulering op objectieve wijze een relatie wordt gelegd tussen de grondslag, 
het program en de kandidaten, die dat program onderschrijven.
3. Een CDA-vertegenwoordiger zal zich kunnen vinden in of zich verwant voelen 
met de nota van de Contactraad en ,.Plichten en Perspectieven”, en is uiteraard 
gebonden aan de statuten en het politiek werkprogram. Het CDA wil in een 
program van uitgangspunten kernpunten formuleren van Christen-democratische 
politiek om daarmee het profiel van christen-democratische politiek te verscher
pen. Van vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij in hun politiek optreden zo 
goed mogelijk tot uitdrukking brengen wat het CDA beweegt.
4. Het dagelijks bestuur van het CDA spreekt uit:
a. dat er overeenstemming bestaat over de grondslag van het CDA, als ook dat een 
beroep op het evangelie in het CDA een rechtmatige zaak is,
b. dat er overeenstemming over bestaat dat de grondslag moet functioneren in 
program en beleid,
c. dat er op vertrouwd moet worden dat vertegenwoordigers van het CDA in hun 
politieke optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen wat het CDA be
weegt; er blijft verschil van mening bestaan over de vraag of van de vertegenwoor
digers van het CDA mag worden verwacht dat zij ook persoonlijk het evangelie 
voor hun politieke handelen moeten aanvaarden,
d. dat de discussie over de bredere problematiek van de ralatie tussen levensbe
schouwing en het politieke handelen van het CDA moet worden voortgezet,
e. dat het in het ander c. genoemde meningsverschil geen beletsel ziet voor de 
totstandkoming van één lijst,
f. dat het hiervoor onder e) genoemde onverlet laat hetgeen in „Woudschoten” is 
besloten omtrent de voorwaarden, van de vervulling waarvan de totstandkoming 
van één lijst afhankelijk is. Met de discussie over de politieke hypotheek is heden 
een begin gemaakt. Deze discussie wordt voortgezet op zaterdag 15 november 
aanstaande”.
Aldus de tekst van het communiqué, uitgegeven na het beraad van de CDA- top 
vorige week donderdag en vrijdag te Berg en Dal.

H. L.
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PARLEMENTARIA
Tilanus bepleit proeven met regionalisatie 
van de gezondheidszorg
Bij de behandeling van het begrotingson
derdeel volksgezondheid van de begroting 
van milieuhygiëne en volksgezondheid 
heeft CHU-woordvoerder drs. A. D. W. 
Tilanus gepleit voor proefnemingen met 
regionale gezondheidszorg.
In het concept-wetsontwerp voor bestuur
lijke reorganisatie zullen de provincies 
Groningen, Friesland, Drente en Zeeland 
blijven bestaan. In deze provincies kan men 
experimenten starten, aldus spreker.
Op het bestuurlijke vlak kan men, aldus 
Tilanus proeven nemen met bestuurlijke 
commissies ex artikel 64 van de Provincie
wet en door versterking van de Provinciale 
Raad van de Volksgezondheid.
Andere voorbeelden van regionale bunde
ling noemde de CHU-woordvoerder de

bundeling van ziekenfonds; informatiesys
temen; budgetfinanciering en het vesti
gingsbeleid van artsen en tandartsen.
Dit kan echter alleen bereikt worden door 
intensieve voorlichting over de doelein
den; met behulp van voorlichtings- en ma- 
nagementdeskundigen. Tilanus herinnerde 
er aan dat over dit punt een door hem bij de 
behandeling van de Struktuurnota Volks
gezondheid, ingediende motie, door de 
Kamer is aangenomen.
De vijf proefgebieden die de staatssecreta
ris thans heeft aangewezen achtte spreker 
minder gelukkig gekozen omdat ze vol
strekt geen verband houden met de voor
gestelde bestuurlijke herindeling, met uit
zondering van Friesland. Hij vroeg zich af 
of staatssecretaris Hendriks hierover over

leg heeft gevoerd met de minister van Bin
nenlandse Zaken.
ZIEKTEKOSTEN
Een regionale aanpak achtte Tilanus even
eens van belang bij de ontwikkeling naar 
een volksverzekering Ziektekosten. De 
ziekenfondsen; zieketekostenverzekeraars 
en de ziektekostenverzekeringsorganisa- 
ties voor ambtenaren hebben regionale 
verbindingskantoren. Deze zouden kun
nen worden omgezet in regionale verzeke
ringskantoren.
De voorgenomen verhoging van de pre
mies voor ziektekosten maakt het aldus de 
CHU-woordvoerder voor zwakke groepen 
als bejaarden en kleine zelfstandigen, ge
wenst om tot een premie naar draagkracht 
te komen. Tilanus vroeg tevens tot een ge
faseerde invoering van de volksverzeke
ring Ziektekosten te komen; te beginnen bij 
de eerste lijnsvoorzieningen (huis- en tand
arts; kruisverenigingen; verloskundigen; 
apotheker en fysiotherapie).

ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN
Tilanus informeerde naar de reaktie van 
staatssecretaris Hendriks op opmerkingen 
van staatssecretaris Klein (onderwijs). De

heer Klein heeft bij de opening van een 
nieuwe kliniek in Groningen gezegd 100 
miljoen per jaar te willen investeren in 
Academische Ziekenhuizen en de de ver- 
pleegprijs per dag met ƒ  30,- te willen ver
hogen.
Spreker informeerde of staatssecretaris 
Hendriks deze visie deelt, en of het college 
van Ziekenhuisvoorzieningen en het Cen
traal Orgaan Ziekenhuistarieven om advies 
zal worden gevraagd. Staatssecreraris 
Hendriks moet zich aldus Tilanus niet door 
zijn collega Klein laten overheersen als hij 
de kosten van de gezondheidszorg wil be
heersen.
KOSTENBEHEERSING
In zijn antwoord aan de Kamer, toonde 
staatssecretaris Hendriks zich bezorgd over 
de enorme kostenstijgingen van de ziekte
kostenverzekering. Beperkingen en forse 
ingrepen zullen nodig zijn.
Hendriks kwam de Kamer tegemoet in de 
nadrukkelijk uitgesproken wens om geld 
uit te trekken voor het onderzoek naar 
baarmoederhalskanker. Hij zegde toe bin
nen zijn begroting hiervoor een bedrag van 
vijf miljoen te zullen reserveren.

H. van Spanning.

Eerste Kamer akkoord met 
onafhankelijkheid van Suriname
Na de Tweede Kamer heeft yorige week 
ook de Eerste Kamer zich akkoord ver
klaard met het ontwerp van Rijkswet, dat 
de onafhankelijkheid van Suriname moge
lijk maakt, op 25 november a.s..
In tegenstelling tot de geestverwante frak- 
tie aan de overzijde van het Binnenhof 
stemde de W D  in de Eerste Kamer in 
meerderheid tegen het voorstel.
De liberale woordvoerders Polak en me
vrouw Van Someren meenden dat met de 
belangen van de minderheid in Suriname te 
weinig rekening was gehouden. Zij vrees
den aantasting van de mensenrechten. 
Premier Den Uyl verweet in zijn antwoord 
de liberalen dat men nu opkomt voor mens
lievendheid terwijl men destijds van 
W D-zijde heeft gepleit voor een toela
tingsregeling van Surinamers in Nederland. 
Dat heeft het kabinet uit menslievende 
overwegingen echter niet gewild.
De Surinaamse oppositieleider Lachmon 
liet zich opnieuw zeer kritisch uit over de 
situatie die na aanvaarding van deze Rijks
wet zal ontstaan. Het afgescheiden Staten

lid mevrouw Liesdek nam niet aan de de
batten deel. Zij was naar Suriname terug
gekeerd.
Namens de frakties van ARP, CHU en KVP 
voerde anti-revolutionair P: C. Elfferich 
het woord.

MET ELKAAR
Spreker stelde dat het voor Suriname een 
opgave en uitdaging zal zijn om met een 
aantal verschillende ethnische groepen met 
een van nature groot zelfstandigheidsge- 
voel naast en met elkaar te leven.
Wil de onafhankelijkheid het Surinaamse 
volk ten goede komen dan zullen alle be
schikbare krachten vanuit alle delen en van 
alle bevolkingsgroepen eensgezind onder 
de Surinaamse vlag geschaard moeten zijn. 
Men zal moeten koersen op het kompas 
van wet, vrede en recht.
Een stuk onzekerheid zal aldus Elfferich 
zijn weggenomen wanneer op 25 novem
ber a.s. de grondwet zal zijn aanvaard. Het 
thans bij de Surinaamse Staten aanhangige 
ontwerp is een redelijk stuk. Alle betrok-

De toegezegde verhoging van de garantie 
voor de betaling van rente, kosten en aflos
sing vhn een lening door de Noordelijke 
Ontwikkelings Maatschappij (NOM) tot 
maximaal ƒ  100 miljoen, zal worden geëf
fectueerd. Dit heeft minister Lubbers van 
economische zaken geantwoord op schrif
telijke vragen van de christelijk-historische 
Twëede-Kamerleden dr. R. J. H. Kruisinga 
en drs. D. F. van der Mei. Omdat tijdens het 
algemene politieke debat in de Tweede 
Kamer, enkele weken geleden, op een des
betreffende mondelinge vraag geen ant
woord kwam, werd de vraag schriftelijk 
gesteld.

NOG GEEN BESLISSING
Minister Van der Stee van landbouw heeft 
nog geen beslissing kunnen nemen omtrent 
het treffen van eventuele maatregelen om 
de financiële gevolgen van een als ramp aan 
te merken situatie in de land- en tuinbouw 
te kunnen opvangen. Dit bleek uit het ant
woord op schriftelijke vragen vah het 
Tweede-Kamerlid H. Wisselink (CHU) en 
collega’s van KVP, ARP en W D .
Volgens de bewindsman zal bij de beoorde
ling van de diverse mogelijkheden voor het 
eventueel treffen van dergelijke maatrege
len zeker niet aan de bestaande Rijks
groepsregeling zelfstandigen kunnen wor
den voorbijgegaan, omdat deze er juist op 
gericht is de financiële nood te leningen van 
zelfstandigen, die door onvoorziene om
standigheden in moeilijkheden zijn ge
raakt. Het is minister Van der Stee geble
ken, dat de Rijksgroepsregeling zodanig 
kan worden uitgevoerd, dat zij in noodsi
tuaties toereikend functioneert.

GEEN MENING
Premier Den Uyl heeft, in antwoord op 
schriftelijke vragen van de christelijk- 
historische kamerleden dr. R. J. H. Krui
singa en T. Tolman me^gedeeld, dat het 
kabinet geen mening heeft over de objecti
viteit van de Nederlandse pers. De vragen

waren gesteld na een NOS-tv-uitzending, 
waarin minister Gruijters van volkshuis
vesting een aanval deed op de objectiviteit 
van de pers. Minister Gruijters sprak in de 
uitzending niet over aangelegenheden die 
behoren tot het terrein van het regeringsbe
leid, aldus premier Den Uyl. Daarom sprak 
hij geen oordeel uit, om welk oordeel door 
de twee kamerleden gevraagd was.
Op andere vragen van dr. Kruisinga en 
Tolman over de uitzending, namelijk over 
een mogelijke controverse tussen minister 
Gruijters en zijn collega Westerterp van 
verkeer en waterstaat, antwoordde de 
premier dat de beide bewindslieden een en 
ander in goede samenwerking regelden. 
Dat kan gezien worden als een voorbeeld 
van de tussen de beide ministers en hun 
departementen bestaande goede coördina
tie, aldus drs. Den Uyl.
GEEN SCHADE
Staatssecretaris Schaefer van volkshuisves-' 
ting deelt niet de mening van de CHU- 
kamerleden T. Tolman en H. Wisselink, dat 
kleine aannemers en schilders schade gele
den hebben, als gevolg van gewekte ver
wachtingen inzake de eenmalige subsidië
ring van het groot onderhoud van eigen 
woningen. De voorlopige indruk van de 
bewindsman is, dat ruim de helft van de te 
verrichten werkzaamheden de uitvoering 
van schilderwerk betreft. Verder komen 
zowel timmerwerk als loodgieterswerk- 
zaamheden voor.
GASTANKERS
De Tweede-Kamerleden drs. D. F. van der 
Mei en dr. R. J. H. Kruisinga hebben schrif
telijk aan minister Lubbers van economi
sche zaken gevraagd of hij in staat is inlich
tingen te geven over de mogelijkheden van 
de bouw van tankers voor vloeibaar gas in 
Nederland. Die bouw zal volgens de vra
genstellers van belang kunnen zijn voor het 
verkrijgen van vervangende werkgelegen
heid bij de scheepsbouwindustrie.

H. L.

kenen m Suriname dienen alles in het werk 
te stellen dat deze grondwet met de grootst 
mogelijke meerderheid wordt aangeno
men, en dat een stuk wordt opgesteld dat 
werkelijk leeft in de bevolking.
De problematiek van de migratie en remi
gratie noemde spreker een tragische aange
legenheid. Cp papier ziet de getroffen rege
ling er niet ongunstig uit. Hij drong aan op 
een goede en duidelijke voorlichting in Su
riname over Nederland.
De christen-democratische woordvoerder 
plaatste voorts enkele kanttekeningen bij 
de getroffen regeling inzake de ontwikke
lingshulp.
Tenslotte herinnerde spreker aan psalm 72. 
„De bergen zullen vrede dragen; de heu
vels heilig recht”.
Er is een machtige, begeleidende Hand

over de mensen en volken, ook over het 
Surinaamse volk.
Vrede en Recht toewensen is ook, vrede 
brengen, recht doen. Vrede brengen - over 
grenzen van ras en inzicht heen, een volk 
ophouwen, jong en oud naar een vrije toe
komst.
Recht doen - is de erkenning van de plaats 
van de mens in en met de samenleving. 
Suriname, straks deel van de wereldbond 
der volken, die alle tot opdracht hebben de 
aarde te bouwen en te bewaren. Onze frac
ties begeleiden dit land met hart en bede, 
aldus Elfferich.
Het ontwerp van Rijkswet werd aangeno
men met de stemmen tegen, van SGP en 
negen W D-senatoren. Twee liberalen 
stemden voor. ^  Spanning.

Van Eisen over N AVÓ :

Betrouwbaarheid
van Nederland wordt steeds minder

KAMERLEDEN VRAGEN,
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN

„We kunnen de minister verzekeren dat de 
Iden van onze fraktie het steeds moeilijker 
hebben om in het buitenland de positie van 
Nederland ten aanzien van de NAVO als 
zuiver, eerlijk en betrouwbaar te doen 
overkomen”.
Dit zei generaal J. van Eisen (KVP) tijdens 
het debat in de Tweede Kamer over de 
NAVO, waarbij het mede namens de CHU 
het woord voerde.

Het wordt ons vaak anstig te moede, aldus 
spreker, wanneer we de uitspraken horen 
van de partijcongressen van de partij, waar
toe de minister-president, de minister van 
defensie en de minister van buitenlandse 
zaken, behoren.
Hij wees op een aantal beleidsmaatregelen 
die in het buitenland een slechte indruk 
hebben gemaakt zoals onder meer het pu
bliceren van modellen tot verandering van 
de Nederlandse krijgsmachtonderdelen, 
zonder voorafgaand overleg; het zonder 
meer op tafel brengen van de nucleaire mo
gelijkheden in het MBFR-ontwapenings- 
overleg en het zonder meer bekend maken 
van het buiten gebruik stellen van een

squadron Neptunes en van de „Zeven Pro
vinciën” .
De vraag wat er toch in Nederland aan de 
hand is, wordt in het buitenland regelmatig 
gesteld, aldus Van Eisen.
Hij sprak de hoop uit dat de bewindslieden 
er in zullen slagen Nederland als een be
trouwbare partner te doen zien.
Spreker waarschuwde om in het beleid niet 
uit te gaan van een vervlakking van het 
onderscheid tussen nucleaire en conven
tionele wapens.
De Europese defensiesamenwerking komt 
zijns inziens nog weinig van de grond. Hij 
informeerde hoe de bewindslieden stonden 
tegenover het opzetten van een regionale 
samenwerking met ons omringende landen 
als bij voorbeeld België, de Bondsrepu
bliek, Engeland, Noorwegen en Denemar
ken.
Over het MBFR-overleg merkte Van Eisen 
op dat het nodig is andere maatstaven aan 
te leggen dan het aantal mensen in uniform. 
Dat zal de besprekingen niet gëmakkelijker 
maken maar het uitsluitend vergelijken van 
het aantal militairen is niet juist.

H. van Spanning.

Agenda van Tweede Kamer gewijzigd
De agenda van de Tweede Kamer voor de 
komende weken - de behandeling van de 
departementale begrotingen - heeft een 
wijziging ondergaan. Het voorlopige tijd
schema is thans als volgt:

11 t/m 13 november:
Buitenlandse Zaken (zonder NAVO)
Ontwikkelingssamenwerking
CRM
18 t/m 20 november:
CRM
Economische Zaken 
Sociale Zaken 
25 t/m 27 november:
Sociale Zaken 
Belastingontwerpen
2 t/m 4 december:
Defensie
Verkeer en Waterstaat (aanvang niet vóór
3 december)
9 t/m 11 december:
Onderwijs

Financiën 
Antilliaanse Zaken 
16 t/m 18 december:
Landbouw en Visserij (niet vóór 17 decem
ber)
De aanvangsuren van de Kamervergade
ringen zijn:
Op dinsdagen; 14.00 uur, 
op woensdagen; 10.15 uur en 
op donderdagen: 10.15 uur.
Degenen, die het plan hebben een bepaald 
kamerdebat bij te wonen, doen er goed aan, 
alvorens naar Den Haag af te reizen, te 
informeren wanneer het onderwerp waar
naar de belangstelling uitgaat, precies aan 
de orde komt.
Inlichtingen worden gegeven door de afde
ling voorlichting van de Tweede Kamer en 
door het secretariaat van de fractie van de 
CHU. Het Kamergebouw is telefonisch te 
bereiken via 070-614911.

H. L.
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Pessimisme bij dr. R. J. H. Kruisinga
DEN HAAG - „Ik ben erg pessimistisch 
over het Christen-Democratisch-Appèl op 
korte termijn. De kans. dat KVP, ARP en 
CHU bij de komende Kamerverkiezingen 
met één lijst zullen uitkomen wordt steeds 
kleiner. Ik schat die n i op niet meer dan 25 
procent. Dan kunt u zelf wel uitmaken dat 
ik er een hard hoofd in heb.”
Zo duidelijk heeft dr. R. Kruisinga, fractie
voorzitter van de CHU in de Tweede Ka
mer, zich nog nooit over de totstandkoming 
van het CDA uitgelaten. Hij zegt, dat het 
hem toch wel aan het hart gaat: „Deze zo
mer, vlak voor het CDA-congres, geloofde 
ik vast, dat die ene lijst er zou komen. Ik 
was voor 95 procent overtuigd. Maar na het 
CDA-congres en het verschil, dat daar tus
sen ARP en KVP is opgetreden is dat opti
misme duidelijk omgeslagen in pessimisme. 
De standpunten over het beginsel van het 
CDA zijn duidelijk verhard. Niet alleen bij 
de anti’s. Ik heb de indruk, dat ze het bij de 
KVP ook niet meer zo zien zitten.” 
VERHARD
„Ik heb voldoende reden om te veronder- , 
stellen, dat ze daar de zogenaamde 
noodprocedure-Leyten een begin van uit
voering geven (die procedure houdt in, dat 
de KVP zich, zodra het CDA-op-korte- 
termijn de mist dreigt in te gaan,zich zal 
omvormen tot een open, christen
democratische volkspartij en zo op haar 
eentje de verkiezingen zal ingaan). In de 
discussie over de grondslag van het CDA, 
zoals die nu nog wordt gevoerd, probeert 
de CHU te bemiddelen. Maar ik heb toch 
wel de indruk, dat en bij de ARP en bij de 
KVP het standpunt is verhard.”
De CHU heeft altijd voorwaarden gesteld 
aan de vorming van het CDA, waaronder 
het al dan niet inzetten van het beleid van 
het kabinet-Deh Uyl bij verkiezingen toch 
wel de belangrijkste is. Ook weigert de unie 
voor die verkiezingen afspraken, te maken 
met liberalen en/of socialisten over het na 
de verkiezingen te vormen kabinet. De 
CHU is in principe een tegenstander van 
een intentieverklaring voor die verkiezin
gen (dus van te voren zeggen met wie je 
menselijkerwijs gesproken het beste na' de 
verkiezingen een regering kunt vormen). 
Overigens is dat laatste niet onder alle om

standigheden een dogma, verklaart dr. 
Kruisinga.
Twee belangrijke voorwaarden dus, waar
aan moet worden voldaan wil het CDA er, 
wat de unie betreft, al vóór de komende 
verkiezingen zijn. Allereerst dit kabinets
beleid. De ARP heeft altijd op het stand
punt gestaan dat het in de verldezingsstrijd 
nooit het beleid van eigen AR-ministers zal 
afvallen, dus nu ook niet het beleid van de 
geestverwante ministers in het kabinet- 
Den Uyl. Dat betekent overigens wel, dat 
de AR (en ook de KVP, zij het in mindere 
mate) momenteel naar het inzicht van dr. 
Kruisinga meer doet dan het kabinet-Den 
Uyl alleen maar gedogen.
„Juist omwille van het CDA heb ik me de 
laatste twee jaar wat betreft de aanvallen 
op het kabinetsbeleid erg ingehouden. Ik 
heb altijd mezelf afgevraagd of, wat ik over 
het kabinetsbeleid zei, een bedreiging zou 
vormen voor het CDA. Men kan mij nu niet 
gaan verwijten, dat ik door een duidelijke 
zakelijke oppositie te voeren dat CDA be
dreig. Je zou eventueel kunnen stellen, dat 
de „gedogers” van dit kabinet - KVP en 
ARP - onvoldoende gedaan hebben wat 
betreft hun oppositie tegen dit kabinetsbe
leid. En dat dat het CDA ondergraaft,” al
dus dr. Kruisinga.
De tweede belangrijke CH-voorwaarde: de 
afspraken vooraf en de intentieverklaring. 
Nu al kan men vaststellen, dat de KVP een 
duidelijke pro-PvdA-intentieverklaring 
heeft afgelegd, terwijl de ARP nog veel 
verder gaat en er ronduit voor uit komt, dat 
er na ’77 weer een kabinet van socialisten 
en christen-democraten moet komen (na
tuurlijk wel aangevuld met de CHU in 
CDA-verband).
Dat maakt het voor de CHU allemaal wel 
heel erg moeilijk om straks in het CDA- 
bootje te stappen, gesteld dat het dan nog 
niet helemaal lek is geslagen op AR- 
beginselen en KVP-beginselen.
Dat laatste slaat dan op de „beginseldiscus- 
sie” , waarvan eigenlijk geen enkele poli
tieke insider in Den Haag ook nog maar iets 
verwacht, ondanks de fraaie „verpakking” 
in de commissie-Goudzwaard (deze gaat 
het programmatische deel van de moeilijk
heden op een rij zetten). Het beginsel dus.

Kruisinga: „Je kunt geloof ik als politicus 
geen aanvallen doen op je politieke broe
ders zonder het gezamenlijke doel - het 
CDA - in gevaar te brengen. Van mij mogen 
dan ook geen uitspraken over ARP- en 
KVP-leiders en hun opstelling in deze 
kwestie worden verwacht, hoewel ik niet 
altijd sta te juichen, als zij uitspraken doen 
(dr. Kruisinga doelt daarbij op de ruzie tus
sen Andriessen en Aantjes in Hervormd 
Nederland over het open karakter van het 
CDA, het begin van de moeilijkheden, 
PJD).
Vijftig jaar geleden al schreef onze voor
man Lohman dat wij, de CHU, er zijn voor 
héél het volk, zoals het evangelie voor héél 
het volk is. En als toekomstige CDA-leden 
onderschrijven, dat zij door program en be
leid het evangelie moeten uitdragen, zoals 
de CDA-resolutie zegt, dan is dat genoeg. 
Zo is dat in Woudschoten afgesproken en 
dan moet de ARP nu niet komen met z’n 
zieltjesonderzoek. Ik heb overigens de in
druk dat de uitlatingen van Lohman als 
aanhangsel van de CDA-resolutie voor de 
AR misschien nog-wel te aanvaarden zou
den zijn.”
Kruisinga neemt niets terug van wat hij vo
rige week in de Kamer allemaal over het 
„slechte” beleid van het kabinet-Den Uyl 
heeft gezegd. Hij vindt dat niet overtrok
ken, Ondanks de mening, die bij anderen 
heeft postgevat, dat de CHU nu al bezig is 
zich in te dekken voor de verkiezingen in 
’77. „Zolang KVP en ARP geen distantie 
nemen van dit kabinet, is de CHU wel ge
dwongen mede in het belang van het CDA 
die regeringspolitiek aan te vallen. Dat 
brengt geen schade toe aan het CDA,” al
dus een pessimistische dr. Kruisinga, die en 
passant ook zegt, dat het eeuwige onge
nuanceerde optimisme van sommige 
CDA-bestuurders ook wel eens het graf 
kan graven van dat CDA...
(Dit artikel is, met toestemming, overge
nomen uit het „Limburgs Dagblad” . De 
Haagse redacteur van dit blad, Pieter-Jan 
Dekker, maakte het interview met dr. R. J. 
H. Kruisinga naar aanleiding van het alge
meen politiek debat in de Tweede Kamer, 
begin vorige maand.

Redaktie ,,de Nederlander” .)

CHU verontrust over

ontwikkelingen

rond onderwijs-vrijheid
„De CHU is zeer verontrust over de jongste 
ontwikkelingen rondom de vrijheid van 
onderwijs. De regering-Den Uyl wil komen 
tot drastische wijzigingen van artikel 208 
van de Grondwet, het artikel waarin de 
vrijheid van richting en van inrichting van 
het onderwijs verankerd is, en waarop de

Kritiek op uitspraak 
ARP-kamerlid
Volgens het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid T. Tolman is de uit
spraak van zijn antirevolutionaire collega 
H. A. de Boer, dat deze regering meer dan 
ooit iets voor de middenstand gedaan zou 
hebben, aanvechtbaar.
,,Maar al zou het kabinet veel gedaan heb
ben, dan kan nog duidelijk worden aange
toond dat de situatie in de sectoren van de 
middenstand en .de landbouw slechter is 
dan ooit te voren” , aldus Tolman vorige 
week tijdens een spreekbeurt voor de ka- 
merkring Groningen van de CHU.
„Het is een wonderlijke uitspraak van De 
Boer” , zei Tolman. ,,Er wordt eerst een 
zodanig beleid gevoerd, dat de gehele mid
denstand in de knoei komt. Dan wordt een 
reddingsactie ondernomen. Of het is alsof 
je eerst zelf iemand in het water gooit en als 
je dan merkt, dat hij onvoldoende kan 
zwemmen, er onvoldoende reddingsacties 
worden ondernomen. Je kunt dan toch niet 
zeggen: nog nooit heeft iemand zoveel 
voor deze drenkeling gedaan.
Het christelijk-historische Kamerlid vond, 
dat minister Lubbers van economische za
ken op onduidelijke manier ,,knoeit” met 
de plannen van de DSM (Staatsmijnen) 
voor de Eemshaven. ,,Wij beraden ons als 
CHU er thans over op welke wijze wij deze 
zaak het beste in het parlement verder aan 
de orde kunnen stellen. Ongemerkt voorbij 
gaan kan dit niet” , aldus Tolman.

H. L.

gehele onderwijswetgeving gebaseerd is. 
De regering wil het grondwetsartikel zo 
wijzigen, dat aanzienlijk meer macht gege
ven wordt aan de minister van onderwijs” . 
Dit heeft het christelijk-historische 
Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijenhorst 
vorige week gezegd in een toespraak voor 
de Hervormd-Gereformeerde predikants
vrouwen, die te Utrecht bijeen waren. 
Volgens het kamerlid wordt door de wijze, 
waarop het grondwetsartikel dreigt te wór
den veranderd, springstof aangebracht on
der de vrijheid van onderwijs en daarmee 
onder het na zoveel jaren van strijd ver
worven onderwijsbestel.
,,De CHU”, aldus drs. Van Leijenhorst, 
,,staat open voor noodzakelijke vernieu
wingen, welke er steeds zuUen zijn. Maar 
dit mag nooit ten koste gaan van de ver
worvenheden welke van levensbelang zijn, 
niet alleen voor het christelijk onderwijs, 
maar ook voor de eigen aard van het histo
risch gegroeide Nederlandse onderwijs.

ZAAK VAN OUDERS
Volgens drs. Van Leijenhorst is de CHU 
van mening, dat, gelet ook op de gevaren 
die het christelijk onderwijs van buitenaf

bedreigen, waaronder het gevoerae on
derwijsbeleid, de ouders sterker bij de 
christelijke school betrokken moeten wor
den. „De Christelijke school heeft een bre
der geestelijk draagvlak nodig. De Christe
lijk school is niet alleen een zaak van het 
bestuur en van degenen, die erin werken, 
maar vooral ook een zaak van de ouders. 
Bovendien dient ook de Kerk zich voor het 
onderwijs aan de kinderen van ons volk 
terdege verantwoordelijk te weten.
In de eerste plaats is nodig het gebed van de 
christelijke gemeente voor het onderwijs, 
evenals van de ouders thuis. Tussen de op
voeding thuis en het onderwijs op school 
bestaat een nauwe relatie. Mede om deze 
reden mag het onderwijs op school niet in 
ons gebed verwaarloosd worden.
In de tweede plaats zal het een en ander 
gedaan moeten worden om de ouders nau
wer bij de school te betrekken. Vooral nu 
worden we weer met de neus op de vragen 
gedrukt:
- wat is de christelijke school?
- wat willen we met de christelijke 

school?” , aldus het kamerlid.
Wanneer de ouders het wat dit betreft zul
len laten afweten, v/erken we er zelf aan 
mee, om de christelijke school onbe
schermd aan de stormen van de tijd bloot te 
stellen. Drs. Van Leijenhorst stelde, dat er 
ook op het gebied van het christelijk on
derwijs een nieuw réveil nodig is. „Het gaat 
om onze kinderen en daarmee om de toe
komst van ons volk!”

H. L.

CHU vindt opstelling KVP en ARP vreemde zaak
„De CHU vindt het een vreemde zaak, dat 
KVP en ARP meer en meer de totstandko
ming van het CDA afhankelijk maken van 
de politieke opstelling van de CHU”. Dit 
heeeft Tweede-Kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst maandagavond jongstleden 
gezegd tijdens een spreekbeurt te Ede.
De KVP en in nog meerdere mate de ARP 
laten volgens drs. Van Leijenhorst geen 
moment van betekenis ongebruikt om hun 
aanhankelijkheid aan het kabinet-Den Uyl 
te bewijzen, terwijl deze partijen zich ook 
wat betreft de toekomst voor een coalitie 
met de PvdA hebben uitgesproken. De 
CHU wil zich daarvan verre houden. De

CHU heeft het kabinet-Den Uyl niet ge
wild, aldus het CHU-kamerlid. Hij zei dat 
de CHU vindt dat het beleid van de huidige 
regering op essentiële punten fundamen
teel tekort schiet en dat daarom de CHU 
een dergelijk beleid niet gecontinueerd wil 
zien. ,,In plaats van een ombuiging van het 
beleid van de CHU zullen ARP en KVP zich 
van het kabinet-Den Uyl moeten afwen
den. Die ombuigingen willen de meerder
heden van de achterbannen van beide par
tijen,”aldus drs. Van Leijenhorst. „Zolang 
dit niet gebeurt is het in elk geval niet de 
CHU die het CDA op spel zet.”

H. L.
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Waar spreken 

CHU-politici ?
Spreekbeurten fractievoorzitter dr. R. J. H. 
Kruisinga: vrijdag 7 november Hardinx- 
veld: Statenkring Dordrecht CHU; vrijdag 
21 november Vleuter-de Meern: CHU re
gionale bijeenkomst; maandag 24 novem
ber Haarlem: CHU.
Spreekbeurten kamerlid drs. D. F. van der 
Mei: woensdag 3 december Veenendaal: 
CHU regionale bijeenkomst; woensdag 17 
december Tholen: statenkring CHU;
maandag 12 januari Doorn: CHU regionale 
bijeenkomst; maandag 9 februari Baarn: 
regionale bijeenkomst CHU; maandag 16 
februari Breukelen: regionale bijeenkomst 
CHU.
Spreekbeurten kamerlid H. Wisselink: 
maandag 10 november Warnsveld; vrijdag 
14 november Welsum; vrijdag 21 novem
ber Dokkum; vrijdag 28 november Lutten. 
Spreekbeurten kamerlid drs. G. van 
Leijenhorst: -vrijdag 7 november Dordrecht 
opening christelijk vormingsinstituut; 
woensdag 12 november Terheyden/aan 
Zee chr. Vrouwenbond; maandag 17 no
vember Apeldoorn: Myrtus-coUege;
maandag 24 november Apeldoorn: Chris
telijk Lyceum; donderdag 27 november 
Utrecht: Kamerkring CHU.
Spreekbeurt kamerlid mr. W. Scholten: 
vrijdag 7 november De Lier afd. CHU. 
Spreekbeurten kamerlid T. Tolman: vrij
dag 7 november Leeuwarden afd. CHU; 
maandag 17 november Leeuwarden CBTB 
algemene ledenvergadering Friese CBTB; 
maandag 24 november Nijkerk CBTB Ve- 
luwse afd. CBTB; woensdag 19 november 
Gouda: CBTB Gouda en omstreken; 
maandag 19 januari IJsselstein: CHU re
gionale bijeenkomst.

CHU via radio en tv.
Op woensdagavond 12 november 
aanstaande verzorgt de CHU de po
litieke televisie-zendtijd. Deze tv- 
uitzending, via het eerste net, vangt 
om tien minuten voor acht uur aan. 
De veertiendaagse radio- 
uitzendingen van de CHU zijn te be- 
luis'eren op zaterdag, via Hilversum 
2, om tien minuten voor half zeven. 
De eerstvolgende uitzendingen zijn 
op de zaterdagen 8 en 22 november 
en vervolgens elke veertien dagen, 
gen.
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Dreigende wolken aan horizon van 
Nederlandse scheepsbouw (1 )
Toekomstige werkgelegenheid van duizenden werknemers 
dreigt in gevaar te komen
De plannen van de zogenaamde Commissie 
2, ingesteld op grond van het op 14 april 
1971 ui^ebrachte rapport van de Commis
sie Winsemius, - inhoudende een integratie 
van de middelgrote scheepsbouw, zijn tij
dens de openbare hoorzitting van dinsdag 
14 oktober fel aangevochten door bijna alle 
directies van de grote scheepswerven in 
Westelijk Nederland met uitzondering van 
de directie van Van der Giessen-De Noord 
die zich in grote lijnen met de inhoud van 
dit concept-advies kon verenigen. Ook de 
Centrale Ondernemingsraden (COR’s) van 
Rijn-Schelde-Verolme (RSV) en Van der 
Giessen-De Noord (GN) maakten behar- 
tenswaardige opmerkingen.

VOORGESCHIEDENIS
Kort samengevat is de situatie in de Neder
landse scheepsbouw de volgende: Reeds 
twee rapporten zijn verschenen, respectie
velijk het rapport Keyzer in de zestiger ja- 
’ren en in 1971 het rapport-Winsemius. 
Vooral hét rapport-Keyzer legt de vinger 
bij een zwakke plek n.1. de veelheid van 
dikwijls kleine bedrijven alsmede de sterke 
onderlinge concurrentie van Nederlandse 
bedrijven door het verkrijgen van buiten
landse orders, hetgeen een sterk negatief 
effect he_eft op de uiteindelijk vast te stellen 
contractprijs en de winst als zodanig mini
maliseert. Daarbij komt nog, dat met name 
voor de kleinere bedrijven de' kosten ver
bonden aan de verkoopactiviteiten - o.a. 
vliegreizen naar alle delen van de wereld - 
vrijwel niet meer zijn op te brengen. Dit zal 
temeer duidelijk zijn als men beseft dat 
naar schatting hoogstens één op de tien of
fertes in een opdracht resulteert. Ook legt 
het rapport-Keyzer sterk de nadruk op de 
noodzaak van industrialisering van de 
scheepsbouw d.w.z. een fabrieksmatige 
aanpak, zoals ver doorgevoerde sectie- 
bouw en voorbewerking.

SAMENWERKING
Een ander zeer belangrijk aspect waaraan 
in het rapport-Keyzer destijds veel aan
dacht is besteed, is het gebrek aan finan
ciële middelen bij met name de kleine fami
liebedrijven, wat het onmogelijk maakt 
omvangrijke investeringen te doen, die 
noodzakelijk zijn om op de internationale 
markt blijvend te kunnen concurreren. 
Hier moet bij worden aangetekend, dat er 
in het verleden verscheidene combinaties 
van scheepswerven zijn geweest die zeer 
goed hebben ingezien, in welke situatie zij 
terecht zouden komen als niet onmiddellijk 
vrijwillig zou worden overgegaan tot sa
menwerking en overleg met alle bedrijven 
die op ongeveer dezelfde markten opere
ren.
Een uitstekend voorbeeld hiervan is dé IHC 
Holland N.'V., die reeds in dejaren direct na 
de oorlog het initiatief nam voor gezamen
lijke rekening van de deelnemende bedrij
ven agenten in diverse werelddelen aan te 
stellen. Van lieverlede is dit uitgegroeid tot 
een hechte vorm van samenwerking op alle 
gebieden. Men was zo verstandig elkaar die 
orders voor schepen en andere werktuigen 
toe te spelen die op een bepaalde werf uit 
oogpunt van outillage het beste konden 
worden gebouwd. Zo groeide de samen
werking in 1965 tot een fusie met als gevolg 
dat men nu ,,de specialist bij uitstek” op het 
gebied van baggerbouw is geworden en een 
marktaandeel van piet minder dan 56 pro
cent van de wereldmarkt heeft bereikt op

het gebied van grote zeegaande bagger- 
werktuigen (zogenaamde sleephopperzui
gers). Ook andere combinaties van werven 
hebben, zij het in een veel later stadium, 
tijdig de nodige maatregelen getroffen om 
gezamenlijk die activiteiten te ontplooien 
en investeringen te doen die men als klein 
bedrijf alleen niet meer had kunnen op
brengen. De Hollandse Scheepsbouw As
sociatie is bijvoorbeeld zo’n samenwer
kingsverband.

door G. C  de Groot
Een ander treffend voorbeeld waartoe 
vrijwillige samenwerking kan leiden is Co- 
noship in Noord-Nederland waar enkele 
kleinere werven voor gezamenlijke reke
ning zeer moderne apparatuur hebben 
aangeschaft die men als klein bedrijf niet 
alleen onmogelijk zou hebben kunnen fi
nancieren, maar ook niet economisch zou 
hebben kunnen exploiteren omdat men er 
maar enkele uren per week werk voor zou 
hebben gehad zoals bijv. met de moderne 
volautomatische computerbestuurde 
brandmachines het geval is. Als het getij 
verloopt moet men de bakens verzetten, 
zegt een oud spreekwoord. Dit is duidelijk 
nog hoogst actueel.

TAKEN COMMISSIE WINSEMIUS
De Commissie-Winsemius kreeg onder 
meer de volgende taak: Op korte termijn 
onderzoeken of integratie van Verolme 
met Rijn-Schelde wenselijk was. -Dit is in
middels reeds gerealiseerd. Vervolgens was 
één van haar taken, na te gaan öf - en zo ja 
welke - voorstellen dienen te worden ge
daan bijvoorbeeld t.a.v. samenwerking van 
de werven Verolme-Heusden en Verolme- 
Alblasserdam met de werven van Van der 
Giessen-De Noord. Ook overdracht van 
één of meer der betrokken ondernemingen 
werd na drukkelijk niet uitgesloten. Aan dit 
punt van de taakomschrijving werd toege
voegd d a t ,,Voorstellen van de commissie 
moeten passen in het herstructureringsplan 
van het Rijn-Schelde-Verolme concern” . 
Over dit laatste punt is inmiddels een diep
gaand verschil van inzicht ontstaan doordat 
de minister van economische zaken heeft 
opgemerkt, dat „nu het herstructurerings
plan van RSV ernstig is vertraagd en zelfs 
nog niet volledig is vastgesteld en daardoor 
'alle gestelde termijnen langdurig zijn over
schreden, deze volgorde niet gehandhaafd 
kan worden” . (Brief van de Minister van 14 
oktober 1975).
Nog een andere taak en de voornaamste, 
was de herstructurering van de grote 
scheepsbouw. Hierbij moet worden opge
merkt dat de schaalvergroting de laatste 
jaren zo snel is gegaan, dat datgene wat 
toen nog onder de grote scheepsbouw werd 
verstaan nu inmiddels de benaming mid
delgroot heeft verkregen.
Men onderscheidt globaal vier gebieden: 
Het Waterweggebied, De omgeving van 
Amsterdam, Vlissingen, Gebied van Mer- 
wede. Noord en IJssel (Alblasserdam, Kin
derdijk, Krimpen aan de IJssel, 
Hardinxveld-Giessendam, Heusden).

HERSTRUCTURERING
Nu, aan die zeer noodzakelijke herstructu
rering is men totaal niet toegekomen! De 
commissie Winsemius stelde dan ook in 
haar eindrapport, dat een afzonderlijke

„Een compleet schip glijdt de scheepsbouwhal uit.’ (foto IHC-Hoïland)

„ H e t  n ie u w -g e b o u w d e  s c h ip  v a a r t  h e t  z e e g a t  u i t .

commissie moest onderzoeken op welke 
wijze de herstructurering van de grote 
scheepsbouw zou kunnen worden gecom
pleteerd door een samenwerking tussen de 
middelgrote werven Verolme- 
Alblasserdam en Verolme-Heusden en van 
Van der Giessen-De Noord. Deze afzon
derlijke commissie is dus de zogenaamde 
commissie 2 geworden ook wel naar haar 
voorzitter commissie Bakker genoemd. 
Aan commissies geen gebrek! Deze laatste 
commissie, dus de commissie 2 (Bakker) 
organiseerde de hoorzitting op dinsdag 14 
oktober.
De - begrijpelijke - opstelling van het Minis
terie van Economische Zaken, nogmaals 
verwoord in de brief van 14 oktober, heeft 
nu tot gevolg dat de commissie 2 elke door 
haar gewenst geachte oplossing kan voor
schrijven, ze brengt n.1. bindend advies uit, 
echter onder voorwaarde dat men als Cie. 
unaniem oordeelt. Welnu, dat laatste was 
duidelijk niet het geval., Waarmee het te
vens duidelijk was, dat men met de her
structurering nog geen stap verder was ge
komen.

COMMISSIE 2
Dat dé Commissie 2, ingesteld ih 1972, zo
lang over haar opdracht heeft gedaan hangt 
ten nauwste samen met 3 aspecten, deze 
zijn: ten eerste de vertragingen intern bij 
RSV met het opstellen van het eigen her
structureringsplan .
ten tweede de sterk gewijzigde marktsitua
tie in de laatste 2 jaar - de markt voor grote 
tankers stortte volledig in - die er ook toe 
geleid heeft dat de mening van RSV over de 
noodzaak van een integratie nogal dras
tisch wijzigde.
ten derde de werkwijze van de commissie 
zelf, omdat zij uitvoerige deelrapporten liet 
opstellen. .

CHU STELT VRAGEN
Dit alles was een reden voor het CH- 
kamerlid drs. D. F. van der Mei om op 18 
juni 1975 de minister van Economische Za
ken te vragen hoe nu eigenlijk na drie jaar 
de stand van zaken was in de Commissie 2. 
Deze vragen deden niet alleen de 
commissie-leden opkijken, ook de vakver
enigingen realiseerden zich, dat het punt 
van de werkgelegenheid waar de heer Van 
der Mei de minister op attendeerde, voor 
hen van uitermate groot belang was. Sinds
dien is er veel gebeurd.
Op 20 september 1975 kwam het concept
voorstel van de Commissie „naar buiten” , 
in publiciteit bijna overtroffen door het af
wijzende commentaar van de hoofddirectie 
van RSV.
Het voornaamste bezwaar van de RSV- 
directie was wel, dat samenwerking van de 
2 kleinere RSV werven met Van der 
Giessen-De Noord gepaard zou gaan met 
volledig behoud van de identiteit van beide 
bedrijven, maar wel met vergaande beper
kingen voor RSV. Immers, beneden een 
bepaalde grootte zou RSV geen schepen 
meer mogen contracteren. Het is duidelijk, 
dat het geen RSV belang is - gezien de zeer 
sombere toekomstverwachtingen voor de 
bouw van grote tankschepen - thans twee 
van hun werven af te stoten aan een nieuw

te vormen groep met als gevolg dat men 
dan zelf vrijwel uitsluitend opdrachten 
voor grote tankers moet zien te verkrijgen 
teneinde de werfbezetting op peil te hou
den. Dit standpunt is vanuit het gezichts
punt van de RSV-directie wel begrijpelijk. 
De Nederlandse scheepsbouwindustrie 
komt zo echter nooit uit de problemen!

KARTELVORMING?
Een bijkomstig probleem, dat nog even op 
de hoorzitting ter sprake werd gebracht is, 
dat men nog maar moet afwachten of in het 
geval dat een eventuele integratie van de 
scheepsbouw zou slagen, deze door buiten
landse concurrenten niet in strijd geacht 
zou worden met art. 85 en 86 van het ver
drag van Rome.
In deze artikelen, die tot doel hebben kar
telvorming te voorkomen is sprake van 
„het verdelen van de markten of voorzie
ningsbronnen” . Maar dit zal, blijkens een 
uitlating van de Directeur-Generaal van 
Industrie de heer J. A. M. Molkenboer, niet 
het allergrootste probleem behoeven te 
zijn in de praktijk.

WEINIG UITWIJKMOGELIJKHEDEN
Maar er blijven nog genoeg andere proble
men over. De situatie in de scheepsbouw is 
hoogst ernstig te noemen. De overcapaci
teit van de tankervloot is zo groot dat zeker 
voor 1980 geen bestellingen van enige be
tekenis in deze sector mogen worden ver
wacht. Exxon voorspelt zelfs, dat na ople
vering van de tankers die nu nog in op
dracht zijn er 500 mammoettankers teveel 
zullen zijn. De conclusie daaruit is, dat het 
eventueel aantrekken van de conjunctuur 
naar alle waarschijnlijkheid geen positieve 
invloed zal hebben op de vraag naar 
nieuwe tankers. Eén van de uitwijkmoge
lijkheden van de grote scheepsbouwindus
trie, de offshore biedt ook steeds minder 
perspectief. De markt voor deze producten 
voor de olie- en gas industrie is niet zo 
expansief als men wel eens gedacht heeft. 
De buitenlandse concurrentie op dit gebied 
is bovendien enorm.
Prognoses over toekomstige werfbezetting 
van onze grote scheepswerven houden re
kening met het feit, dat er 50 procent on
derbezetting zal kunnen zijn als de tendens 
die nu duidelijk zichtbaar is, door zal gaan. 
En dat deze tendens zal doorgaan lijkt op 
dit moment vrijwel zeker. Alleen al de Ko
ninklijke Shell Groep heeft blijkens recente 
publicaties 13 tankers met een totaal 
draagvermogen van ruim 2 miljoen ton 
moeten opleggen. Wie een kijkje zou kun
nen nemen in de fjorden van Noorwegen of 
in het gebied van de Perzische Golf zou 
kunnen constateren dat er reeds een ge
weldig aantal schepen ligt te wachten op 
betere tijden.

VOORSTELLEN VAN COMMISSIE 2
Wat is nu het antwoord van Commissie 2 
op deze problemen? Wij hopen daar in een 
volgend artikel verder op in te gaan. Te
vens zullen wij daarbij de door belangheb
bende partijen ingenomen standpunten in 
het kort weergeven. Ten slotte willen we in 
het tweede artikel een aantal conclusies, 
trekken en aanbevelingen doen.
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CDA bepleit actieve grondpolitiek overheid om ons beperkte land 
leef- en woonbaar te houden door: drs. W. van den Bosch Czn.

„Een door de overheid te voeren actieve 
grondpolitiek is nodig om ons ruimtelijk 
beperkte land leefbaar en bewoonbaar te 
houden. Grondspeculatie en het feit dat 
meerwaarde die het gevolg is van over
heidsinvesteringen in de grond grondeige
naren ten goede komt, staan een dergelijke 
politiek in de weg” .
Het bovenstaande, alsmede de wil om een 
bijdrage te leveren aan de thans in heftig
heid toenemende discussie over de vraag 
wélke grondpolitiek de komende jaren ge
voerd moet worden, zijn als de belangrijk
ste doelstellingen van de onlangs door de 
drie christendemocratische wetenschappe
lijke instituten gepubliceerde brochure 
„Grondeigendom en grondbeheer; een 
opdracht voor individu èn gemeenschap” 
aan te merken.
Het is verheugend te mogen constateren 
dat zowel in het Eerste jaarlijkse PPAC- 
advies als in het oordeel daarover van het 
CDA-bestuur ten aanzien van de te voeren 
grondpolitiek dezelfde doelstellingen terug 
te vinden zijn.
In de discussie die thans over de grondpoli
tiek wordt gevoerd, gaat het met name om 
twee zaken:
* welke voorrangspositie dient de over
heid te krijgen bij de verkoop van onroe
rend goed, en
* welke prijs moet de overheid bij aan
koop daarvoor betalen. _
Alvorens te bezien welk standpunt hier
over door de CDA-werkgroep is ingeno
men, is in dit verband van belang de vraag 
welke afspraken over de grondpolitiek zijn 
gemaakt bij de kabinetsformatie.

AFSPRAKEN KABINETSFORMATIE
In 1973 is men overeengekomen dat in het 
kader van de nieuwe grondpolitiek, om 
speculatie tegen te gaan, aan de overheid, 
met name aan de gemeenten, een voor
keursrecht zal worden toegekend en dat in, 
beginsel bij onteigening de gebruikswaarde 
zal worden vergoed; met correcties voor 
onbillijkheden die bijvoorbeeld bij nood
zakelijke vervanging kunnen optreden. 
Zoals bekend zijn de betrokken fracties ak
koord gegaan met de programmatische 
conclusies van het preconsituerend beraad.

waarvan bovenstaande conclusies over de 
grondpolitiek deel uitmaken.

STANDPUNTBEPALING
Keren we nu terug tot de twee genoemde 
knelpunten in de politieke discussie van 
vandaag. Dat de overheid een voorrangs
positie dient te hebben bij de verkoop van 
onroerend goed, daarover bestaat weinig 
verschil van mening. In de discussie gaat 
het echter om de vraag: welke voorrangs
positie. De werkgroep koos voor een voor
keursrecht en dus niet voor een voorkoop- 
recht dat alleen de mogelijkheid geeft om 
achteraf nog, als reeds aan een derde is 
verkocht, als overheid in diens plaats als 
koper op te treden. Het voorkeursrecht be
tekent dat de overheid bij de verkoop van 
onroerend goed het recht van eerste koop 
krijgt. Daardoor kan de overheid op de 
juiste momenten op de grondmarkt opere
ren, en kan grondspeculatie evenals de 
verkoop aan bouwgegadigden die bijv. de 
gemeente in een moeilijke positie zouden 
kunnen manoeuvreren bij de voorberei
ding en uitvoering van haar plannen, wor
den voorkomen. De werkgroep is het dus 
wat dit betreft eens met de gemaakte kabi- 
netsafspraken terzake. Zij wil het voor
keursrecht toekennen in al die gevallen 
waarin de overheid dit in verband met de 
uitvoering van werken en werkzaamheden 
in het algemeen belang nodig heeft. 
Redelijkerwijs mag dan ook worden ver
wacht dat invoering van het voorkeurs
recht bij de behandeling in de Tweede Ka
mer op ruime steun zal mogen rekenen. Dit 
laatste kan (nog) niet gezegd worden van 
het tweede knelpunt: welke prijs betaalt de 
overheid bij aankoop van grond?

WAARDEBEPALING GROND
Thans betaalt de overheid bij aankoop een 
prijs die tussen beide contractanten wordt 
overeengekomen, eventueel met toepas
sing van een zekere eenheidsprijs die ook 
bij onteigening wordt gehanteerd. Bij on
teigening wordt de prijs bepaald door de 
rechter. In de praktijk is dit een prijs, die 
naar het inzicht van de rechter, een rede
lijke koper bereid is te betalen.
De afspraak die hierover bij de kabinets

formatie is gemaakt, is niet geheel duide
lijk. We zagen dat in beginsel bij onteige
ning de gebruikswaarde zal worden ver
goed. Omdat de verkoopprijs bij hantering 
van de gebruikswaarde lager ligt dan de 
prijs die thans in het rechtsverkeer door
gaans wordt vastgesteld, zal een aspirant- 
verkoper het niet gauw op onteigening la
ten aankomen, maar gebruik (moeten) ma
ken van het voorkeursrecht: hij biedt zijn 
grond aan de overheid aan. Als de overheid 
deze grond spoedig denkt nodig te hebben, 
wil ze het liever niet op onteigening laten 
aankomen omdat verwerving dan jaren op 
zich kan laten wachten, en . . .  ze betaalt 
dus een hogere prijs dan op grond van de 
gebruikswaarde hoeft, teneinde zo snel 
mogelijk in het bezit van deze grond te 
komen. Daarmee is het voordeel voor de 
overheid om van de gebruikswaarde uit te 
gaan, sterk verkleind. Dit zal bij dè kabi
netsformatie stellig niet de bedoeling zijn 
geweest. Ook echter wanneer men bedoeld 
zou hebben tevens bij hantering van het 
voorkeursrecht de gebruikswaarde aan te 
houden, doet zich deze problematiek voor, 
omdat de overheid er tegen op zal zien in 
eindeloze procedures over de prijsbepaling 
verwikkeld te raken. Daar komt bij dat de 
gebruikswaarde in hoge mate onbillijk is 
tegenoverboeren en tuinders die reeds lang 
voor de onteigening hun bedrijf achteruit 
zien gaan, doordat bedrijfsvergroting en 
verdere investeringen niet meer mogelijk 
zijn.

PARTICULIER GRONDBEZIT
De werkgroep heeft dit probleem onder
kend. Uitgangspunt dient volgens haar dan 
ook te zijn dat bij al of niet vrijwillige ver
koop of onteigening de werkelijke waarde 
van de grond wordt vergoed. Dat betekent 
wél dat de invloeden van overheidsinveste
ringen en speculatie bij de prijsvaststeUing 
moeten worden uitgeschakeld. De eigenaar 
mag geen voordelen toevallen, die hem re
delijkerwijs niet toekomen. Het grote pro
bleem blijft hoe een ze eerlijk mogelijke 
prijsvaststelling kan plaatsvinden. De 
PvdA wekt, wellicht ten onrechte, soms de 
indruk dat particulier grondbezit moet 
worden afgestraft. Dit is onbillijk, omdat

dan uit het oog verloren wordt dat velen 
(boeren en tuinders) een inkomen verwer
ven op basis van onroerend goed. Daar
door wordt de ook door mij voorgestane 
doelstelling van spreiding van macht, ken
nis en inkomen, louter toegespitst op de 
nietgrondbezitters, terwijl juist vele (agra
rische) grondbezitters behoren tot de eco
nomisch zwakkeren. De werkgroep kiest 
uiteindelijk voor het systeem van vrije 
keuze door de onteigenden c.q. verkopers 
in geval van voorkeursrecht, tussen (agrari
sche) gebruikswaarde en exploitatiewaar- 
de. Onder gxploitatiewaarde wordt ver
staan de bouwgrondwaarde die ontstaat 
onder aftrek van de publieke investerings
kosten op basis van een exploitatie veror
dening, gekoppeld aan ruimtelijke plannen 
van voldoende grote schaal. Deze exploita- 
tiewaarde kan bij doorberekening van deze 
kosten zelfs beneden de (agrarische) ge
bruikswaarde plus inkomensschade komen 
te liggen, en in dat geval dient deze het 
minimum te zijn. Weliswaar doen zich ook 
dan de problemen voor, die eerder met be
trekking tot de gebruikswaarde zijn ge
schetst, maar ten eerste gaat het hier slechts 
om een minimumwaarde en ten tweede 
dient de vergoeding van planschade e.d. 
hierbij in de overwegingen te worden be
trokken. De werkgroep acht de huidige re
geling en toepassing daarvan ex art. 49 
Ruimtelijke Ordening in hoge mate onvol
doende.

CONCLUSIE
Hopelijk draagt de CDA-brochure ertoe bij 
dat de discussie over de meest gewenste 
grondpolitiek zakelijk en los van dogmati
sche stellingnamen wordt gevoerd, zodat 
eventueel optredende geschilpunten in dat 
licht kunnen worden bediscussieerd. Daar
bij moet vooral in aanmerking worden ge
nomen dat de werkgroep haar voorstellen 
plaatst in het veel ruimere kader van een 
optimale beschikkings- en beheersbe
voegdheid van de geheenschap over de 
grond. Zo geeft zij tegenover bouw- en 
ontwikkelingsmaatschappijen aan de ge
meente veel betere middelen dan de even- 
genoemde, n.1. de mogelijkheid van ontei
gening bij (globaal) bestemmingsplan, de 
mogelijkheid tot het opleggen van een 
bouwplicht conform dit plan en - vooral - de 
mogelijkheid van stedelijke herverkave
ling.
Noot:
Drs. Wil van den Bos-Czn., medewerker 
dr. Kuyperstichting, was één van de rap
porteurs van deze CDA-publicatie.

PPAC noemde aansprekend pakket maatregelen
Tijdens het CDA-congres van 23 augustus 
jl. is ongetwijfeld voor velen met mij teleur
stellend kort gesproken over het rapport 
van de Permanente Program Advies Com
missie (PPAC).
Naar mijn overtuiging is in het rapport erg 
veel stof aangedragen voor gesprekken, 
discussies en verdere beleidsvaststelling 
hinnen het CDA. Het zou jammer zijn, in
dien het rapport van de PPAC in een rij 
komt te staan van zovele publicaties, die 
eenmalige belangstelling krijgen en daarna 
nauwelijks meer worden geraadpleegd. 
Vandaar, dat in  de laatste vergaderingen 
van de Commissie Economische Zaken van 
de De Savornin Lohmanstichting aandacht 
besteed is aan het rapport van de PPAC. 
Vanzelfsprekend heeft die Commissie zich 
beperkt tot het onderwerp Sociaal- 
Economische Politiek.
Met betrekking tot hetgeen het PPAC- 
rapport daarover stelt zou ik hieronder nog 
graag een paar opmerkingen willen maken. 
De PPAC geeft een zuivere analyse van de 
economische problematiek. Terecht stelt 
zij, dat de meest urgente opdracht van dit 
moment op het sociaal-economische ter
rein is, het uitdenken van een uitgebalan
ceerd geïntegreerd beleid, dat tegelijkertijd 
inflatie en werkloosheid bestrijdt en de 
economische ontwikkeling verder nor
meert. Bij die normering bedoelt de com
missie dan met name, dat de verdere eco

„Grondeigendom 
en grondbeheer'’
Onlangs verscheen het rapport 
„Grondeigendom en grondbeheer” , 
een uitgave van de wetenschappe
lijke instituten van ARP, CHU en 
KVP.
Voor de prijs van ƒ 3,75 kan men 
deze uiterst actuele CDA-publicatie 
bestellen.
Stort dit bedrag op giromier 604500 
ten name van de Lohmanstichting te 
Den Haag, met vermelding van titel.

nomische ontwikkeling niet tot stand mag 
komen ten koste van ons milieu, van de 
beschikbaarheid van voldoende grondstof
fen voor toekomstige generaties of ten 
koste van de ontwikkelingskansen van de 

,,derde wereld” .

OPVALLEND
De PPAC lijkt nogal vaag te formuleren als 
zij aangeeft, hoe de hier genoemde op
dracht vervuld zou kunnen worden. Ik zeg 
met opzet „lijkt vaag te formuleren” . Ei
genlijk is de PPAC nogal konkreet. Het lijkt 
allemaal wat vaag, doordat de PPAC in de 
vragende vorm een aantal zeer belangrijke 
factoren opsomt. Als je de vraagtekens 
vervangt door uitroeptekens dan kohsta- 
teer je, dat er door de PPAC een nogal 
opvallend, mij overigens zeer aansprekend 
pakket maatregelen wordt genoemd:
1. Een deel van de prijzen moet niet in de 

inkomens worden gecompenseerd.
2. Strak geleide inkomenspolitiek moet 

tijdelijk aanvaard worden.
3. De stijging in de kosten van sociale ver

zekeringen moet teruggebracht worden 
door b.v.
a. invoer van een eigen risico in de so
ciale verzekeringen;
b . een bredere interpretatie van het be
grip passende arbeid in de werkloos
heidsregelingen;
c. misbruik en oneigenlijk gebruik van 
sociale verzekeringen aan te pakken. 
(Geldt ook t.a.v. belastingwetgeving).

4. Premies sociale verzekeringen en di
recte loon- en inkomstenbelasting moe
ten minder zwaar drukken op de ar
beidsintensieve sectoren door bij de 
premieheffing van een bredere grond
slag uit te gaan en door verschuiving 
van de directe naar de indirecte belas
tingen.

5. Aanpassing naar beneden van de wel- 
vaartsvaste pensioenregeling van de 
ambtenaren aan de pensioenregelingen 
in het bedrijfsleven.

6. De beschikbare arbeidsplaatsen verde
len over meer personen. (N.B. Denk 
hierbij aan de mogelijkheid oudere 
werknemers vervroegd te pensioneren

met overheidssubsidie „in ruil voor” 
jongere werknemers).

7. De financiële mogelijkheden voor on
dernemingen verbeteren.

8. Een duidelijker deelgenootschap tussen 
leiders in de ondernemingen en werk
nemers, gericht op het verkrijgen van 
winstgevende resultaten door gezamen
lijke inspanning en overleg via de on
dernemingsraad en werkoverleg.

NIET LAAG
Het PPAC-rapport zó lezend kan men het 
bepaald niet vaag noemen. Dan is het een 
uitdaging aan iedereen om mee te denken, 
hoe een en ander gerealiseerd kan worden. 
Het rapport zelf wijst terecht op een nood
zakelijke wijziging in mentaliteit. In feite 
geeft de PPAC een oproep tot harmonie en 
tot solidariteit en verwerpt zij de polarisa
tie. „In plaats van groepen in onze bevol
king uiteen te jagen en tegen elkaar op te 
zetten zullen we er op uit moeten zijn hen 
juist,met elkaar in relatie te brengen op 
basis van de nieuwe vragen. Als het beleid 
hard moet aankomen, dan zal het ons alle
maal pijn moeten doen” .

In dit verband moeten wij ons afvragen, 
waarom de PPAC niet met zoveel woorden 
oproept tot een wapenstilstand van tijde
lijke aard met name tussen werknemers en 
werkgevers. Dan hoeft geen der partijen 
gelijk te krijgen of ongelijk te bekennen en 
kan men de energie niet tegenover elkaar, 
maar met elkaar gebruiken. Het is toch on
getwijfeld zo, dat mede door de door de 
PPAC al genoemde normering men zich 
moet instellen op een economie, waar de 
vrijheid beperkt zal zijn van produktie, van 
consumptie en van arbeids- en beroeps
keuze. Bij het inspelen op die nieuwe struc
tuur moet niet ook nog eens de polarisatie 
in de samenleving onze verhoudingen ver
zieken.
STUDIE
Het is jammer, dat de PPAC niet ingaat op 
de vraag naar een juist inkomensbeleid. 
Ongetwijfeld zal daar een politieke groepe
ring als het CDA (of CHU sec) een duidelijk 
standpunt moeten innemen. Waarschijnlijk 
zou hier door een ad hoc-commissie op ge
studeerd moeten worden.
Een afzonderlijk CDA-rapport 
„Inkomenspolitiek” zou in principe toe te 
juichen zijn, net als het binnenkort te ver
wachten rapport van de CDA-commissie 
„Inflatie” .
Rotterdam L. M. van Leeuwen.

CDA-STUDIEDAG GRONDPOLITIEK
Zaterdag 29 november 1975 in „Het Haarhuis” te Arnhem

De Stichtingen Kader- en Vormingswerk van ARP, CHU en KVP, in samenwerking 
met de wetenschappelijke instituten van deze partijen, organiseren op zaterdag 29 
november 1975 een studiedag met als thema ,,Grondeigendom en Grondbeheer” . 
Basisstuk is het recent gepubliceerde rapport over de Grondpolitiek van de drie 
wetenschappelijke instituten.
Aanvang: 10.00 uur. Sluiting ca. 16.00 uur.
Aanmelding voor deze conferentie geschiedt door overmaking van de deelnemers- 
kosten ad ƒ 10,- (inclusief lunch en consumpties op de studiedag) op gironummer 
379333 t.n.v. Algemeen Penningmeester KVP, Mauritskade 25, Den Haag, onder 
vermelding van ,,Studiedag Grondpolitiek” .
Inschrijving Sluitingsdatum 18 november 1975.
(Na ontvangst van uw betaling worden de conferentieshikken toegezonden!)
N.B.: In verband met de te verwachten grote belangstelling geschiedt inschrijving 
volgens volgorde van binnenkomst van betaling.
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COMMISSIE-AVOND BIJ LOHMANSTICHTING
ACCENTEN OP BELEIDSADVISERING
Vorige week maandag ontving het bestuur 
van de Lohmanstichting, het wetenschap
pelijk centrum van de CHU traditiege
trouw de leden van haar Commissies ter 
bespreking van het gevoerde beleid en van 
recente publikaties. Als gasten waren uit
genodigd de leden van de Eerste- en 
Tweede-Kamer-fracties, het bestuur van de 
CHU en de CH-leden van de Permanente 
Program Advies Commissie.
Doel en wijze van functioneren van het 
huidige commissiewerk vormde een 
hoofdmoot van de besprekingen. Zich be
wegend op een allengs breder geworden 
werkterrein, delen ook de commissieleden 
van de Stichting mede in CDA-verband 
doen doorwerken van hun visies en inzich
ten.
Algeheel waren de aanwezigen van mening 
dat het een goede zaak is, dat ook de speci
fieke deskundigheid op tal van beleidster
reinen gebundeld ten goede komt aan de 
fractie-advisering, zoals de Lohmanstich
ting die al jarenlang verleent aan de leden 
van de CH-fracties. Dit benutten van des
kundigheid dient ook bevorderd te blijven, 
ja, zelfs dan, zo meenden vele commissie
leden, als eigenlijk sommige fractieleden, 
overladen als ze zijn met arbeid, er niet 
toekomen deze optimaal te benutten.

BEHARTENSWAARDIG
Het ook sterk doen meespreken van de 
CH-visie zoals die via het werkveld van de 
Stichting tot uiting komt, in de gezamen
lijke arbeid van de drie wetenschappelijke 
centra, is een behartenswaardige zaak. 
Zoals eerder reeds was gebleken, spraken

de in CDA-verband werkzame leden van 
Lohmancommissies over het verrijkend ef- 
fekt van dit arbeiden. Waar deze werk
zaamheden uitlopen op de publikatie van 
een gezamenlijk rapport, een discussienota 
of schriftelijk fractie-adviesstuk meende 
men ook dat zeer zeker doorwerking in het 
beleid mogelijk was. Een dusdanige door
werking was ook menigmaal te constate
ren. Naast de echter vaak moeilijk meet
bare direkte resultaten van de arbeid, 
kwam ook hier weer naar voren het zeer 
positief te waarderen feit van de mogelijk
heid om op deze wijze gezamenlijke over
eenstemming te bereiken over vaak zeer 
moeilijk en soms wel zoals dat h e e t ,,hei
kel” liggende materie.
Als voorbeeld van dit laatste werd aange
haald het recent verschenen rapport Gron
deigendom en Grondbeheer.

DWARSVERBINDINGEN
Ook werd de wens geuit van het leggen van 
dwarsverbindingen tussen de eigen, de 
fractie-adviserende commissies en de in 
CDA-verband opererende werkgroepen. 
Het bestuur zegde toe met name op het 
gebied van het middenstandsbeleid en dat 
van het landschapsbeheer de gewenste 
verbinding tot stand te brengen met de 
landbouwcommissie.
Naar aanleiding van het werk van de 
CDA-Programcommissie werd toegezegd 
deze met zoveel mogelijk dokumentatie te 
steunen. Het aanwezige CH-lid van deze 
groep, dr. Van Leeuwen, vertelde iets over 
het werk dat in korte termijn moet worden 
afgerond. Anders dan bij de adviezen van 
de Permanente Program Advies Commis

sie die aan het CDA-bestuur aangeboden 
worden en met diens beoordeling worden 
gepubliceerd en ter kennis gebracht van 
alle beleidsorganen, zal het werk van de 
Programcommissie moeten uitmonden in 
een program voor het CDA, dat door alle 
ledenverbanden moet worden besproken 
en goedgekeurd.

GELUKT?
Over de inhoud van het eerste advies van 
de PPAC werd niet gediscussieerd daar dit 
geen commissie is onder verantwoordelijk
heid van de drie instituten. Wel wijdde men 
in het tweede deel van de vergadering grote 
aandacht aan het werkstuk Plichten en Per
spectieven. In deze brochure wordt ge
tracht een mens en maatschappijbeeld te 
ontwikkelen dat een Christen-Democra- 
tische signatuur draagt. Of dit gelukt was is 
nog maar de vraag.
Weliswaar overheerst dankbaarheid voor 
het tot stand kunnen komen van een derge
lijk belangrijk stuk denkwerk en kon men 
zich ook op vele plaatsen terugvinden in de 
geschetste beelden van mens en maat
schappij. Ook kon men het eens zijn met de 
stelling dat dit niet het einde was van alle 
woorden hierover, doch een bijdrage op de 
verdere weg naar een de christen
democratie politiek profilerende visie. Ge
heel in stijl met de opvatting dat politiek 
een dynamisch gegeven is, omdat ook onze 
maatschappij van nu geen statisch geheel 
meer is (kan zijn), werd dit rapport be
schouwd als een ,,stap-verder-op-weg” . 
Voornaamste kritiek kwam uit de hoek 
diergenen, die liever een dergeüjke be
schouwing wilden beginnen met het uit
spreken van de christen-democratische vi
sie op plaats, taak en wijze van functione
ren van de overheid. Voortbouwend én

uitgaand daarvan zou dan een mens- en 
verdere maatschappijvisie geschetst kun
nen worden. Eén kriticus meende dat de 
taal van het stuk te archaïsch was, te onbe
grijpelijk ook voor een goede verstaan
baarheid in brede kring. De zich noemende 
„jongere theologie” zou het hier en daar 
ook oneens zijn rnet dit beeld. Een ander 
meende dat alhoewel Plichten en Perspec
tieven wel het ,,taboe” der religie signa
leert het dit zelf ook niet echt doorbreekt; 
een mening echter die zeker niet door aUe 
aanwezigen gedeeld werd.
Het Bestuur was erkentelijk voor de ter 
kennis gebrachte meningen, en wil hiermee 
bevorderen de verdere uitbouw van de ge
wenste CDA-profilering, met name op ter
reinen zoals ontwikkelingshulp, onderwijs, 
rentmeesterschap, over al het geschapene, 
vormingsprocessen.
De aanwezigen waren het met het bestuur 
van de Lohmanstichting eens dat de aanzet 
tot het zelfdenken over de onderbouw en 
inhoud van een te voeren christen
democratisch beleid zeer positief gewaar
deerd moest worden. Behalve organisatori
sche zaken zou, zo meende men, een partij 
die deze discussie niet zou bevorderen, 
geen wezenlijk democratisch geheel kun
nen zijn.
Voorafgaand aan de besprekingen betuigde 
de vergadering haar instemming met de ge
dachte deze bijeenkomsten, liefst twéé
maal per jaar, voort te zetten, mede als 
hommage aan de man die altijd in wezen de. 
Lohmanstichting was en aan de Stichting 
die in wezen hemzelf was, dr. I. N. Th. 
Diepenhorst, die in augustus j.1. na 20 jaren 
voorzitterschap afscheid heeft genomen.

E. Sleijser-Tegelaar.

HET MARINE-PROTEST
door: H. Wisselink, lid Tweede Kamer CHU

Voor het eerst in de geschiedenis belegden 
de Vereniging van Marine officieren 
(VMO) en de Vereniging voor Belangenbe
hartiging van Schepelingen en oud- 
schepelingen bij de zeemacht (VBZ) een 
gemeenschappelijke protestvergadering 
tegen de voorgenomen defensiebezuin- 
igingen in het RAI gebouw te Amsterdam. 
Het was indrukwekkend zoals de ruim 
7000 leden van beide verenigingen van de 
hoogste tot de laagste rangen, eensgezind 
en op waardige wijze uiting gaven aan hun 
bezorgdheid.
Het ging hier niet om verhoging van soldij 
of salaris of over de rechtspositie, maar om 
de veiligheid van onze zeeën.
Protestvergaderingen die uiting geven aan 
een algmeen gevoel van grote bezorgdheid 
en die ver uitsteken boven de persoonlijke 
belangensfeer, komen helaas zelden voor! 
Nog minder vaak komt het voor, dat zo’n 
groot percentage van de leden de bijeen
komst bezoekt. De vergadering in Amster
dam werd hierdoor tot de grootste militaire 
protestvergadering die in ons land ooit in 
uniform is gehouden.

WAARDIG
De beide voorzitters hielden de vergade
ring goed in de hand. Ondanks de grote 
verontrusting, bleef de sfeer waardig en 
gedisciplineerd. Voorzitter ir. S. J. J. Hof- 
fman van de VMO opende de vergadering 
en gaf de aanwezigen die zulks wensten de 
gelegenheid voor een stil gebed. Je kon op 
dat moment van bezinning de stilte horen. 
Zo geeft men bij de Marine de ruimte aan 
elkaar en respecteert men ieders opvatting. 
Op elke vergadering geeft men een vloot- 
geestelijke de gelegenheid om een kort 
woord te spreken. Dat gebeurde ook nu. 
Ds. H. van Beek sprak namens de vloot- 
geestelijken. Hij was er van overtuigd, dat 
veiligheid te maken heeft met de inzet van 
alle groeperingen in de Nederlandse sa
menleving en met de inzet van alle volken 
ter wille van onze aarde.
Wij geloven, dat deze veiligheid te berei
ken valt, mits wij luisteren naar de Psalmist, 
die zegt: ,,Als de Heer de woning niet (mee) 
bouwt, werken de bouwers vergeefs” .
Mr. J. L. Heldring, uitgenodigd om een rede 
te houden, bracht naar voren, dat het 
weinig zin heeft om een welzijnsgemeen- 
schap op te bouwen, als die van buitenaf 
bedreigd wordt. Daarom moet er voor de 
veiligheid van het land in de eerste plaats 
gezorgd worden.
Ook wees de predikant er op, dat ons land 
de goodwill bij de NAVO-partners zal gaan 
verspelen wanneer de indruk wordt gewekt 
dat Nederland zijn verplichtingen niet na 
wil komen of dat ons land de lasten af wil 
schuiven op de schouders van de bondge
noten.

Wil Nederland invloed uitoefenen in de 
buitenlandse politiek, dan moet het als eer
ste voorwaarde zijn naam als fatsoenlijk 
land behouden.
De voorzitter van de VBZ, majoor- 
schrijver P. Knol, vroeg zich in zijn rede af 
of de Nederlandse militairen nu plotseling 
weggooi-Nederlanders zijn geworden om
dat onze vloot niet volledig inzetbaar is. 
Velen van ons herinneren zich de slag in de 
Javazee nog heel goed. Toen de vloot uit
voer, mankeerde er geen matroos of ma
chinist, terwijl de bemanningen echt wel 
begrepen, dat zij zich teweer moesten stel
len tegen een overmacht. Ook toen zaten 
we zonder lange-afstands-patrouille- 
vliegtuigen, weet u wel?
Of we nu 30 of 300 jaar terugkijken, de 
Marineman is altijd gegaan - teruggekomen 
is hij niet altijd. Majoor Knol stelde de 
vraag, waarom een zuiver continentaal 
land als Rusland in de afgelopen twintig 
jaar een maritieme natie van de eerste orde 
is geworden?
De voorzitter van de VMO, kapitein luite
nant ter zee ir. S. J. J. Hoffman wees in zijn 
toespraak eveneens op de maritieme ex
pansie van de Sovjets, hetgeen ook in de 
defensie-nota 1974 is gesteld. De defensie
begroting 1976 steekt echter schril af bij 
deze feiten, omdat de maritieme machts
verhoudingen inmiddels nog minder gun
stig zijn geworden!

NOODGREEP
Deze buitengewone vergadering van VMO 
en VBZ moet dan ook gezien worden als 
een noodgreep, slechts gekozen om ons de 
mogelijkheid te bieden om op indringende 
wijze een noodsignaal te geven, bestemd 
voor volk en parlement. De koers die met 
de defensiebegroting 1976 wordt ingesla
gen zal er niet toe bijdragen dat het geloof 
van ons volk in zijn krijgsmacht wordt ver
sterkt. Ir. Hoffman eindigde zijn gloedvol 
betoog met de volgende opmerldng: Als 
loyale staatsburgers verbreken wij het 
zwijgen en vragen volk en parlement het 
uithollingsproces van onze krijgsmacht 
stop te zetten. Vervolgens verwijst hij naar 
de woorden geuit door admiraal Michiel de 
Ruyter in het,verleden, toen zijn vloot be
knot dreigde te worden door het snoeimes 
der Staaten. Zijn historische woorden ver
tolken de loyaliteit van de Nederlandse 
marineman.
„DeHeeren hebben mij niet te verzoeken, 
maar te gebieden
en werd mij bevolen ’s lands vlag op één
enkel schip te voeren,
ik zou daarmee naar zee gaan;
daar waar de Heeren Staaten hunne vlag ’
betrouwen,
zal ik mijn leven wagen” .

GRIEVEN
Met de voorzitter van de VMO zijn wij van 
mening, dat de geest die uit deze woorden 
spreekt nog steeds bij de marine aanwezig 
is.
Staande deze buitengewone vergadering 
van beide belangenverenigingen werd een 
resolutie aangenomen die een samenvat

ting gaf van de grieven en die ongetwijfeld 
van invloed zal zijn bij de behandeling van 
de defensiebegroting 1976 in de kamer. 
De manifestatie werd op indrukwekkende 
wijze beëindigd met het uit volle borst zin
gen van ons volkslied.

Wisselink.

CDA-Rotterdam hield eerste ledenvergadering
Tegen het einde van de vorige maand heeft 
het CDA-Rotterdam een eerste algemene 
ledenvergadering gehouden. Het voorlopig 
bestuur van CDA-Rotterdam bestaat uit elf 
personen, drie uit elk van de partijen KVP, 
ARP en CHU en twee direkte leden uit de 
jongerengroepering te Rotterdam. Er is een 
dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit P.
J. A. L. de Lint, voorzitter A. F. Gerretsen, 
vice-voorzitter, M. Stibbe, secretaris, C. H.
J. Lamers, tweede secretaris, en J. van 
Doorn, penningmeester.
Voorzitter De Lint constateerde voldoe
ning en dankbaarheid over het bereiken 
van deze mijlpaal. Algemeen is de hoop op 
voorspoedige verdere uitbouw van werk
zaamheden. CDA-Rotterdam zal zonder 
enige twijfel een sterke politieke macht 
worden, een dienstbare kracht die zeer ten 
gunste kan werken van de democratie in 
Rotterdam. Het CDA steunt niet op blinde 
partijdiscipline, maar op persoonlijke ge
richtheid van haar leden. Het CDA- 
Rotterdam gaat niet uit van het „grote 
blinde getal” maar van de waarde van ieder 
afzonderlijk mens. De voorzitter van de 
gemeenteraadsfractie Bertus Bohré gaf een 
overzicht van de belangrijkste punten die

Kleine kernen inff

Overijssel”
Op zaterdag 15 november organiseert de 
Vereniging van christelijk-historische leden 
van gemeente- en provinciebesturen, afde
ling Overijssel, in samenwerking met de 
zusterverenigingen van ARP en KVP, een 
studiedag over de nota „Kleine kernen in 
Overijssel”, welke nota uitgebracht is door 
het Overijssels college van gedeputeerde 
staten.
De studiedag wordt gehouden in het ge
bouw ,,d’ Olde Wheeme” aan het Lage
noord te Ommen, aanvang 10.00 uur.
Er worden drie inleidingen gehouden, door 
E. Wiersma, voorzitter van het provinciaal 
verband van anti-revolutionaire kiesver
enigingen, burgemeester mr. F. J. H. 
Schneiders van Almelo en drs. F. G. J. M. 
Beckers. Des middags is er een forumdis
cussie. In het forum nemen zitting burge
meester W. Blanken van Brederwiede, 
raadslid A. Slotman uit Wijhe en burge
meester J. G. Buyvoets van Ambt-Delden.

in het afgelopen jaar in de gemeenteraad 
aan de orde zijn geweest. Hij constateerde 
dat ten aanzien van de belangrijkste pro
blemen weinig verschil van mening bestaat 
tussen de opvattingen van het rode pro- 
gramcollege en het CDA.
Over stadsverbetering, stadsvernieuwing, 
het probleem van de Surinamers bijvoor
beeld denkt men gelijk; slechts ten aanzien 
van de problematiek rond verkeer en ver
voer bestaan enige nuance-verschillen, 
maar daarover heerst ook verschil van me
ning in de PvdA-fractie. Het CDA zal 
voortgaan op de ingeslagen weg. Zoveel 
mogelijk zal worden getracht te komen tot 
een besluitvorming die ook recht doet aan 
het program van het CDA, ook al vindt de 
PvdA dat niet dienstig voor de politieke 
duidelijkheid.

CDA- Den Haag bijeen
Aan de vooravond van de behandeling van 
de gemeentebegroting 1976 door de 
Haagse gemeenteraad krijgen de leden van 
KVP, ARP en CHU de gelegenheid met de 
CDA-raadsleden van gedachten te wisselen 
over de problemen van Den Haag. Het 
CDA-Den Haag belegt daartoe een verga
dering op donderdagavond 13 november in 
een der Variantzalen van het Nederlandse 
Congresgebouw, aanvang 8.00 uur.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Bla^s- en
Siaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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DISCUSSIE  ̂ ^

Hoop op oplossing

De grondslag van het CDA

Het bestuur van de kamerkring Zwolle van 
de CHU heeft zich met een brief gericht tot 
de christelijk-historische kiesverenigingen 
in de provincie Overijssel. De tekst van 
deze brief, welke in de tweede helft van de 
vorige maand verstuurd werd, luidde als 
volgt:
„Het bestuur van de Kamerkring Zwolle 
heeft zich beraden over de ontstane situatie 
rond de christen-democratische samen
werking sinds het CDA-congres van 23 au
gustus j.1. en de partijraad van de ARP op 
27 september 1975.
Doordat de pers over het algemeen links 
georiënteerd is, worden onze leden eenzij
dig voorgelicht. De CHU wordt in veel ge
vallen op een hoop gegooid met de KVP als 
zou er ten aanzien van de principiële 
grondslag water in de wijn gedaan zijn. 
Wij willen daarom alles nog eens kort op 
een rijtje zetten.
Op de conference te Woudschoten was hij 
alle drie CDA-partners duidelijk de wil 
aanwezig om met begrip voor eikaars posi
tie, de samenwerking verder uit te bouwen. 
Alle drie partners moesten hiervoor wat 
inleveren:
- de KVP dankte daarna de heer De Zeeuw 

af als haar voorzitter;
- de CHU zwakte de politieke hypotheek 

af (ons oppositiebeleid);
- de ARP moest lijdelijk toezien dat de 

CHU art. 2 over de grondslag nader 
amendeerde door de toevoeging dat met 
Evangelie de gehele Bijhel werd bedoeld;

- de beslissing over de ene lijst werd uitge
steld tot medio 1976.

Blijkbaar heeft deze ontwikkeling de ARP 
en met name de heer Aantjes niet lekker 
gezeten. De ARP trad bij dit alles te weinig 
op de voorgrond. Opp de partijraad dit 
voorjaar kwam de heer Aan^es plotseling 
met het voorstel om na het zomerreces van 
de Tweede Kamer de drie fracties geheel 
samen te laten optreden. De CHU- 
Tweede-Kamerfractie wees dit voorstel af 
omdat er geen vooroverleg over dit voor
stel had plaatsgevonden en omdat de tijd 
daarvoor nog niet rijp was. Dit zou te veel 
vooruitlopen op de beslissing omtrent de 
ene lijst, wat een partij-aangelegenheid is!

ONTEVREDEN
Volgens ons was de ARP ontevreden over 
een aantal zaken:
a. De nederlaag bij de Statenverkiezing 
(Denk aan de actie: ,,Wij komen terug”);
b. De KVP stelde zich steeds meer rechts 
op;
c. De CHU was meer als principiële partij 
uit de verf gekomen;
d. De heer Aantjes was het niet eens met 
het PPAC-advies dat eenheid van het CDA 
het devies zal zijn en een realiteit bij elke 
volgende kabinetsformatie.
Toen nu in de stille zomermaand juli de 
heer Andriessen de ongelukkige uitspraak 
deed in het interview in Hervormd Neder
land dat het CDA geen confessionele partij 
was, heeft de heer Aantjes dit dadelijk aan
gegrepen om het heft in handen te gaan 
nemen.
Op het CDA-congres werd de fout gemaakt 
dat de fractievoorzitters de grote redevoe
ringen hielden. Dat hadden de partijvoor
zitters moeten doen. Hierdoor kreeg de 
heer Aantjes de sleutel van het CDA in 
handen. Hij hield een ,,knap” , maar tevens 
geraffineerd en eenzijdig betoog met het 
bekende resultaat.
De pers schilderde hem af als de redder van 
de christelijke politiek. Die politiek mag 
niet kleurloos zijn. Dat is juist, maar het 
kleurrijke zit hem hier in, dat die politiek 
dan progressief en links van het midden 
moet opereren. Daarvoor gebruikte hij 
Mattheus 25 als zijn credo. Dat sloeg ge
weldig aan. Velen werden er door misleid, 
ook in de Unie. De pers en met name het 
dagblad Trouw gingen er achter staan. Wat 
de Standaard voor Kuyper was, werd 
Trouw voor Aantjes.
Zijn horizontale benadering van het Evan
gelie (Mattheus 25) betreffende de sociale 
rechtvaardigheid is niet los te zien van de 
verticale lijn het geloven in en aanvaarden 
van Gods geboden en beloften in Christus 
vervuld.
Jammer dat het CDA-congres de beslissing 
over de resolutie heeft doorgedrukt. 
Merkwaardig genoeg werd er op het con
gres over de politieke hypotheek (de CHU 
in de oppositie) niet gesproken. Deze hypo

theek werd volledig overschaduwd door de 
nieuwe hypotheek, die de heer Aantjes op 
het CDA heeft gelegd.

OPGEBLAZEN
Laten wij wel beseffen dat het een opgebla
zen kwestie is. Dat moest de heer Aantjes 
wel doen anders kwam het niet goed over 
in het land.
De ARP doet het voorkomen alsof het gaat 
om de grondslag van het CDA. Niets is 
echter minder waar. Het gaat over het 
funktioneren van de grondslag en dan nog 
over een onderdeel ervan. Door het nega
tieve stemadvies op het congres van de 
heer Aantjes voor het amendement Beer- 
nink, hleek duidelijk wat zijn bedoelingen 
waren.
Daarom stemden de meeste CH- 
congresgangers toen vóór de resolutie. Het 
gaat dus om de vraag hoe en of de gekozen 
vertegenwoordigers gewogen moeten 
worden naar hun geloofsovertuiging. Bij 
ons is dat nooit een probleem geweest. De 
CHU heeft te Woudschoten bereikt dat het 
CDA een christelijke partij geworden is. 
Maar dat betekent niet een geïsoleerde par
tij van uitsluitend christenen!
Wij hebben altijd de nodige ruimte aan el
kaar gegeven als een volkspartij, die zich 
vanuit Gods Woord richtte tot het hele 
volk.
Een partij (liever Unie) die haar vertegen
woordigers, die kandidaat gesteld werden 
door de kiesverenigingen, niet met de 
meetlat wilde laten nameten.
Wij vertrouwden er steeds op dat de kies
verenigingen mans genoeg waren hun kan
didaten zelf te kiezen. De Unie ging er dan 
als het zo ver kwam, achter staan.

ONBEGRIJPELIJK
Hef is onbegrijpelijk dat de ARP nu ineens 
hun eigen methoden aan de KVP en CHU 
wil opdringen. Maar waarom is de heer 
Aantjes er dan niet eerder mee gekomen? 
Hij Imn toch weten dat hij nu op het con
gres, het CDA er mee in de waagschaal 
stelde? Of is hier soms sprake van opzet? 
Liggen hier politieke bedoelingen aan ten 
grondslag?
Voorshands spreken wij daarover geen 
oordeel uit, omdat wij ondanks alles nog 
hopen dat door de heropende discussie tus
sen de partijtoppen een oplossing gevon
den zal worden.
Maar hoe zal het daarna dan weer gaan met 
onze politieke hypotheek? Men kan van de 
CHU-fraktie niet vragen de oppositierol in 
deze kabinetsperiode in te ruilen voor een 
ondersteuning van het kabinet-Den Uyl. 
Dit kabinet kan niet inzet worden voor de 
komende verkiezingscampagne.” Aldus de 
brief van het béstuur van de Kamerkring 
Zwolle van de CHU.

De heer J. H. Jansen uit Ommen schreef in 
„de Nederlander” van 24 oktober j.L: „Ik 
heb overtuigend bezwaar tegen het vervul
len van een leidinggevende volksverte
genwoordigende functie van een niet- 
Christen binnen een Christelijke partij. 
Verondersteld dat een Christelijke partij
200.000 leden telt, waarvan de meerder
heid de grondslag niets zegt, enz.
Ik wil de heer Jansen graag voorhouden, hij 
kan dit zelf heel goed weten, dat de CHU 
altijd een geheel open partij is geweest. Al 
die jaren dat de CHU bestaat heeft dit nooit 
problemen opgeleverd. Als de heer Jansen 
meent dat een Christelijke partij als het 
CDA in de toekomst een partij kan worden 
met in meerderheid leden wie de Christe
lijke grondslag niets zegt, ziet hij spoken. 
Iemand wie de grondslag niets zegt wordt 
niet zomaar lid. Men kan het natuurlijk 
doen omdat het politiek program aan
spreekt en, gelukkig, die mogelijkheid is er. 
Dit kan evengoed voorkomen als het feit 
dat Christenen lid kunnen zijn én worden 
van W D  of PvdA bijvoorbeeld, ’t Is het 
politieke program dat hen dan aanspreekt. 
Degenen onder de leden van het CDA, die 
het beginselprogram niet onderschrijven, 
zullen nooit in aanmerking komen voor 
eventuele functies. Immers bij kandidaat
stellingen en functieverdelingen zal men 
nooit iemand voordragen die de grondslag 
niet onderschrijft. Ook de CHU had in de 
loop der jaren, althans volgens de visie van 
de heer Jansen, een partij kunnen worden 
met in meerderheid niet-Christelijke leden 
en functionarissen.
Heeft dat gevaar er ooit ingezeten? Natuur
lijk niet, waarom dan wel het CDA die mo
gelijkheid toeschrijven en daarna weer le
den en kiezers kopschuw maken? Onver
antwoordelijk geschrijf, meneer Jansen! Ik 
ga hier voorbij aan de vraag: wat is een 
Christen en wat is een niet-Christen? Wie 
beoordeelt dat, met welk recht en naar 
welke normen? Uit het voorgaande zal het 
duidelijk zijn dat ik het standpunt van de 
heer Aantjes volledig afkeur. Met zijn 
knuppel in het hoenderhok brengt hij grote 
vertraging in de totstandkoming van het 
CDA. Mogelijk dat de zaak mede daardoor

helemaal mislukt. (Een ondeugende vraag: 
Is dat misschien ook de bedoeling?)
Bij de heer Aantjes doet zich het opmerke
lijke feit voor dat, wat de principiële kant 
van de zaak betreft, hij uiterst rechts zit, 
terwijl hij, wat de praktische politiek be
treft, juist neigt naar links. Voor de echte, 
zeg maar ouderwetse AR-mannenbroeders 
maar moeili^ te verteren.
Ook natuurlijk voor vele CHU’ers van de - 
mag ik het zo noemen? - Beemink-lijn. Al 
met al een optreden van de heer Aantjes 
dat nooit vruchtbaar kan bijdragen tot een 
spoedige totstandkoming van een eensge
zind CDA.
Graag wil ik nog op één ding wijzen. De 
mogelijkheid bestaat om, zonder lid te zijn 
van CHU, ARP of KVP, lid te worden van 
het CDA.
Om zoveel mogelijk inbreng te hebben.in 
het CDA, om zoveel mogelijk van de eigen 
identiteit te bewaren, houden die drie par
tijen ledenwerfacties.
Waarom niet een grote ledenwerfactie 
voor het CDA op touw gezet? Hier ligt een 
terrein braak dat allang met vrucht bewerkt 
had kunnen worden. Men laat hier een 
reuze kans voorbij gaan, men komt er al
thans veel te laat mee. Hoe langer men 
wacht hoe minder vruchtbaar wordt deze 
braakliggende grond.
Van die drie indentiteiten waarmee men nu 
werkt moeten we zo spoedig mogelijk af. 
We moeten naar één identiteit, de identiteit 
van het CDA!

Bennekom H. V. Eek

CDA
e e n  g o e d  bestuur

®

Niet uiteengaan •
De christelijk-historische kiesvereniging ^
„Hillegersberg” te Rotterdam heeft vorige ®
week een openbare vergadering gehouden, A
waarbij na het huishoudelijke gedeelte als ^  
spreker optrad mr. J. L. Janssen van Raay, 9  
secretaris van de CHU. ^
Deze goed bezochte vergadering ken- _  
merkte zich door een bijzonder geani- 9  
meerde atmosfeer, waarschijnlijk mede ^  
door het feit, dat mr. Janssen van Raay op _  
boeiende en verduidelijkende wijze een 9  
toelichting kon geven op de ontwikkelin- ^  
gen respektievelijk moeilijkheden uit de _
afgelopen periode hij het totstandkomen "
van het CDA. Er werden dan ook vele vra- ^  
gen gesteld. ^
De vergadering was unaniem van mening, *  
dat slagen van het CDA van het allergroot- ^  
ste belang is voor de toekomstige politieke ^  
ontwikkelingen in ons land en besloten 9
werd een motie te zenden aan het dagelijks ®  
bestuur van het CDA, met de volgende in- ^  
houd: 9
„De Christelijk-Historische Kiesvereniging ®
,,Hillegersberg” , in openbare vergadering ^
bijeen op dinsdag 28 oktober te Rotterdam, ™  
verontrust over het huidige meningsver- 9
schü binnen het CDA, verzoekt met klem A  
het dagelijks bestuur in haar vergadering *
van 30 en 31 oktober niet uiteen te gaan ®
voordat overeenstemming is bereikt.”

C. J. Aafjes 9  ^



VRIJDAG 7 NOVEMBER 1975

HANAB B.V.
VALKENBURG ■ ZH Telefoon 0 l71 8 -7 1 9 41 |^

VEENDAM - Telefoon 05987-7800;

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS

DE JHR. MR. A. F. SAVORNIN 
LOHMANSTICHTING

Studiecentrum C.H.U., vraagt

bureau-^cretaresse
yereisten: volt. HAVO*VWO-opl., goed typiste, erv. in 
archiefbeheer,en doe., corresp. ned., accurate agendabe- 
waking en secr. verzorging van vele commissies.
Geboden: zelfst. werk van afw. karakter op elk niveau op 
klein kantoor, salaris n.o.t.k., werktijden in overleg tussen 
30en40u.p.w.

Schrift, soll.: Bureau Lohmanstichting,
Wassenaarseweg 7, Den Haag. Evt. tel. inl. onder 
nummer 070-246791.

MAKELAARSKANTOOR
HOOGENRAAD

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

è Veritevogol & Zoon Assurantiën

Badhuisstraat 55 
Vlissingen 
Telel. 011&4-4461 Uw vertrouwen waard 

LETZER VBNTEVOGEL
MA K E L A A R S  MAATSCHAP

BETONFABRIEK .VRIJENBAN^
A.M.HOEKE

TUINAANLEG

BINDER B.V. - RHOON
Aanleg en onderhoud van 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN, PLANT
SOENEN, PARKEN, SCHOOLTUINEN etc.

grond- en straat
werken 
drainages 
rioleringen 
beplantingen 
windkeringen en 
afrasteringen 
aanleg 'grasgazons

onderhoud van
groenvoorzieningen
onkruidbestrijdingen
kleigrond, teelaarde
graszoden en
graszaden
bloembakken

Dorpsdijk 50-52 - Postbus 820 - Rhoon 
Telefoon 01890-6111*

Rotterdamseweg 376 - Delft 
Telefoon 015-560193 - b.g.g. Ï24008

BETONW AREN

Koopt bÊj

adverteerders

OP DE GOE 
WEG MET DE

* OPEN ADVIES
* OPEN VOORLICHTING
* OPEN ZAKELIJKHEID

Alles omvat in een moderne techniek

En een gesloten verspreidings-geheel voor de 

West - Veluwe en Oost-Utrecht met:

* De Barneveldse Krant
* De Woudenberger/ 

Scherpenzeelse krant
* De Stad Nifkerk
* De Leusder Krant

*De Stad Amersfoort.
* Lunters Nieuwsblad
* Bennekoms Nieuwsblad
* Veldhuizen

(weekblad voor nieuw Ede)

§ 5

barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
Fotografische Zetterii/Offsetrotatiedrukkerij/Handeisdrukkerij 

Nieuwstraat 15 - Barneveld - Post 67 Tel. 03420-3141 - Telex 40261



de
Vrijdag 14 november 1975 • 11e jaargang no. 46

nederlander
CH-WEEKBLAD

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

Inkomensbeleid
juist voor sociaai zwakkeren

door: Dr. R. J. H. Kmisinga, 
voorzitter CHU -Tweede Kamerfractie

Spreiding van inkomen, kennis en macht 
wordt door de CHU als uitgangspunt posi
tief gewaardeerd.
Van essentieel belang is echter de prakti
sche uitvoering van dit beleid.
Bij de behandeling van de Interimnota In
komensbeleid, die deze week in een open
bare commissievergadering werd bespro
ken, kwam deze kwestie opnieuw aan de 
orde.
In de politieke discussies en in de media, is 
om op zichzelf niet onbegrijpelijke rede
nen, het accent vooral gelegd op de pro
blematiek van de Vermogensaanwas De
ling, in de wandeling VAD.
De Interimnota heeft zoals de naam reeds 
aanduidt, een voorlopig karakter. Diverse 
onderdelen zijn nog niet uit de verf geko
men.
Dat is in dit stadium op zichzelf geen reden 
voor een hard verwijt, maar wel moet dit 
bij een beoordeling van deze nota mede in 
overweging genomen worden.
In de huidige opzet is de Interimnota Inko
mensbeleid in zekere zin een ,,aangeklede 
loonnota” geworden. Onder meer het punt 
van de pensioenrechten, het lifetime- 
inkomen, de zelfstandigen en het inko
mensbegrip als zodanig, zijn nog weinig 
aan de orde gekomen.

KLEINE SPAARDER
Te weinig aandacht is ook besteed aan de 
bezitsvorming als element van het inko
mensbeleid. Bijzondere aandacht vraagt 
daarbij de positie van de kleine spaarder. 
De CHU heeft hier bij herhaling aandacht 
van het kabinet voor gevraagd.
Bij het huidige tempo van inflatie worden 
de spaargelden van de kleine spaarder aan
getast. Sociaal een onbillijke zaak, omdat 
de rente nog niet eens een vergoeding 
vormt voor de geldontwaarding. Dit tast 
ook de spreiding van macht en bezit op 
ernstige wijze aan en waardoor afbreuk 
wordt gedaan aan de doelstelling van het 
beleid.
Dit element van het inkomensbeleid wordt 
in de Interimnota niet naar voren gebracht. 
Deze problematiek lost men ook niet op 
met het vormen van een collectief beheerd 
fonds.
Wanneer de CHU kritiek heeft op het in
komensbeleid van dit kabinet beweren wij 
niet, dat dit kabinet geen inkomensbeleid 
vtert.
Wel echter zijn wij van oordeel, dat te 
weinig is gedaan voor de groep, die mo
menteel duidelijk tot de sociaal zwaksten in 
de samenleving behoort. Dat zijn de kleine

spaarders, de mensen werkzaam in de mid
denstand en de land- en tuinbouw.

MOTIE
Tegen die achtergrond is door mij bij de
O.C.V. een motie ingediend. In deze motie 
wordt het kabinet gevraagd om een wette
lijke regeling, die tegemoet komt aan de 
problemen van door geldontwaarding ge
troffen kleine spaarders. Tevens is ge
vraagd in komende nota’s over het inko
mensbeleid meer aandacht te geven aan de 
middenstand en de werkers in de land- en 
tuinbouw.
Deze wetgeving dient dezelfde prioriteit te 
krijgen als de VAD. Dit behoort zo moge
lijk ook in de indiening van de voorstellen 
voor de vermogensaanwasdeling en de te
gemoetkoming aan de kleine spaarders tot 
uitdrukking te komen.
In een gedachtenwisseling over deze motie 
met minister Duisenberg tijdens de O.C.V. 
heb ik er tevens op gewezen, dat de ge
vraagde maatregel niet per se identiek be
hoeft te zijn aan het nog steeds aanhangige 
wetsontwerp uit de periode van het 
kabinet-Biesheuvel, dat momentee 
zoals dat in politieke termen heet „in de 
ijskast is gezet” .
Waar het op aan komt is, dat het kabinet

voor de groep van kleine spaarders, die 
getroffen worden door de inflatie en over 
hun rente ook nog inkomstenbelasting 
moet betalen nu daadwerkelijk iets doet. 
Wellicht is het mogelijk deze motie niet in 
stemming te brengen wanneer bij de be
handeling van de belastingvoorstellen 
blijkt, dat het kabinet nu werkelijk ernst 
maakt met dit door de CHU regelmatig op
geworpen probleem. En wanneer blijkt, dat 
de positie van de zelfstandigen en zij, die in 
de land- en tuinbouw werkzaam zijn, ook 
in het inkomensbeleid de aandacht krijgen 
waar zij recht op hebben.
Een wat minder gelukkige argumentatie 
van het kabinet vind ik het accentueren van 
bestedingen in de huidige conjuncturele si
tuatie, waarbij de besparingen moeten 
worden afgeremd.
Mijns inziens ligt deze macro-economische 
problematiek toch wel iets anders bij de 
kleine spaarders, terwijl zowel minister 
Duisenberg als minister Boersma aan de 
besparingen wel degelijk, ook in deze tijd 
een nuttige funktie heeft toegedacht.
De CHU hoopt dat het kabinet nu eindelijk 
eens ernst wil maken met het wegnemen 
van een stuk onrecht tegenover een groep 
werkelijk sociaal zwakkeren, waar juist dit 
kabinet van zegt, dat zij speciaal voor hun 
belangen wil waken.

L

TUSSEN 

STRAATSBURG 

EN DEN HAAG

door Mr, W. Schotten
lid Europees Parlement

KISSINGER
ZEER POSITIEF OVER EUROPA 

CANADA WIL NAUWERE BANDEN
Mijn werkzaamheden in het Europees Par
lement brachten mij de afgelopen week ver 
buiten de geografische lijn Straatsburg-Den 
Haag. Als lid van een delegatie uit'het par
lement bracht ik namelijk een bezoek aan 
de hoofdsteden van Canada en de USA, 
Ottawa en Washington. Daar hebben we 
uitvoerige besprekingen gevoerd enerzijds 
met leden van het Canadese parlement en 
het Amerikaanse congres en anderzijds met 
leden van beide regeringen. Het was een 
uitermate boeiend bezoek, waarbij duide
lijk bleek dat vele problemen waarmee we 
op dit moment in Europa te kampen heb
ben ook aan de overzijde van de Atlanti
sche Oceaan in het middelpunt van de ppli- 
tieke belangstelling staan.

CANADA
De besprekingen in Ottawa hebben zich in 
het bijzonder gericht op de totstandkoming 
van nauwere banden tussen Canada en de 
Europese gemeenschap. Daarbij bestaat in 
Canada heel sterk de behoefte te voor
schijn te treden uit de politieke slagscha
duw van de Verenigde Staten. Men is zeer

bevreesd dat wij in Europa er automatisch 
vanuit gaan dat de politieke standpunten 
van Canada vanzelfsprekend liggen in de
zelfde lijn als die van de USA. Een spoedige 
opening van onderhandelingen over com
merciële en economische samenwerking 
zou, zo viel te beluisteren, ,,een derde di
mensie geven aan de Canadese politiek” . 
Canada wil daarbij in geen geval alleen als 
leverancier van grondstoffen optreden uit 
een vooralsnog bijkans onbeperkt reser
voir. Integendeel; men staat erop ook - of 
zelfs in de eerste plaats - in Canada be
werkte goederen te leveren om op deze 
manier ook werkgelegenheid te scheppen 
voor de snel groeiende werkende bevol
king.
Van onze kant is uiteraard in het bijzonder 
gewezen op het belang van grondstofleve- 
ranties. Vooral met het oog op de komende 
energiebehoeften in Europa is de levering 
van uranium van groot belang. Daarbij zou 
enerzijds Europa kunnen bijdragen aan de 
financiering van de winning van uranium, 
terwijl Canada anderzijds in ruil bepaalde 
garanties zou kunnen verstrekken voor de

omvang van de leveranties van uranium. 
Canada tobt ook met de combinatie van 
geldontwaarding en werkloosheid. Men 
was juist in een beslissend stadium geko
men voor een programma van beheersing 
van lonen en prijzen, waarbij men evenals 
bij ons een maximumlimiet van 10 procent 
stijging in 1976 voor ogen had. Het sociaal 
klimaat was overigens niet erg gunstig voor 
een zodanige operatie. Er zijn voortdurend 
stakingen. Naast de staking aan de bouw 
van het olympisch stadion in Montreal was 
er tijdens ons verblijf een volledige post
staking. Compleet met betogingen met 
spandoeken en luidsprekers voor het par
lement. Het was alsof ik op het Binnenhof 
liep.

VERENIGDE STATEN
Van ons bezoek in Washington was het per
soonlijk contact met de ministers van finan
ciën en van buitenlandse zaken, Simon en 
Kissinger, het meest interessant.
Tijdens het bezoek aan het ministerie van 
financiën hebben we eerst uitvoerig ge
sproken over de ontwikkeling van de Ame
rikaanse economie en de belastingpolitiek 
van dit moment. De Amerikaanse econo
mie herstelt zich in een sneller tempo dan 
was verwacht. Zo was de economische 
groei in het derde kwartaal van dit jaar - 
waarvan de cijfers net bekend waren ge
worden - gestegen tot liefst 11 procent. Dat 
is ongeveer het driedubbele van het nor
male groeicijfer. Aanvulling van ingeteerde 
voorraden speelt daarbij een belangrijke 
rol. Mede gelet op deze ontwikkeling wees 
Simon met kracht de gedachte af dat de 
Amerikaanse regering een nog meer ex
pansieve begrotingspolitiek moet voeren. 
Een stijging van het overheidsbudget met 
liefst 39 procent in twee jaren vond hij 
meer dan welle^es. Op mijn vraag of in dit 
klimaat van snel herstel een verdergaande 
belastingverlaging zoals in 1976 voorzien 
nog wel verantwoord is, kreeg ik het poli
tiek duidelijke antwoord dat er volgend 
jaar verkiezingen worden gehouden. Het 
herstel in de USA betekent niet dat Europa 
met de handen over elkaar kan gaan zitten. 
Vooral het gevaar van een opnieuw opbla
zen van de inflatie bij economisch herstel is 
een zaak waartegen zowel de USA als de 
Europese gemeenschap zich moeten wape
nen.

De USA verwacht volgend jaar een eco
nomische groei van 7 procent. Dat ligt be
langrijk boven het gemiddelde. Maar we 
hebben dat nodig voor herstel van onze 
werkgelegenheid, aldus één van de finan
ciële woordvoerders. Met minister Simon 
heb ik nog vrij uitvoerig kunnen spreken 
over de hervorming van het internationale 
geldstelsel. Belangstellenden voor deze 
materie moge ik verwijzen naar de be
schouwing die ik daarover in Het Financi- 
eele Dagblad heb geschreven.

POSITIEF
Kissinger was zeer positief over een ver
enigd Europa. Een politiek verenigd Eu
ropa met 250 miljoen mensen zal uiteraard 
wel eens standpunten innemen die verschil
len van de Amerikaanse standpunten. En 
dat zal bepaalde officials wel eens niet lek
ker zitten. Maar een zelfstandig Europa is 
een veel betere partner voor de Verenigde 
Staten dan een Europa dat blijvend moet 
steunen op de USA. Kissinger noemde de 
huidige betrekkingen tussen Europa en de 
Verenigde Staten zeer goed. Er is grote 
vooruitgang gemaakt. Wij in Amerika wil
len volledig samenwerken met Europa, 
welke definitieve politieke vormgeving die 
ook zal verkrijgen. Kissinger heeft goede 
verwachtingen van de economische top
conferentie die in november wordt gehou
den (en waarbij helaas de kleinere landen 
van de EEG buiten spel staan).
Op het militaire terrein gaf Kissinger nog 
eens de stellige verzekering dat de regering 
van de Verenigde Staten er niet over pie
kert om in de Duitse bondsrepubliek troe
penverminderingen door te voeren. Wij 
zullen tegen alle eventuele wensen van het 
congres in deze richting verder blijven 
vechten.
De belangrijke wisselingen in de Ameri
kaanse regering vonden plaats 24 uur na 
ons vertrek. Ze konden derhalve nog geen 
punt van gesprek vormen.
De interne politieke discussie in de Ver
enigde Staten spitste zich sterk toe op de 
financiële positie van New York. Ook wat 
dit betreft wierpen de verkiezingen duide
lijk hun schaduw vooruit.

Scholten.
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PARLEMENTARIA
Minister Gruijters wil eigen woni gaan stimuleren

Door de aankondiging van een beleid ge
richt op het stimuleren van het eigen wo- 
ningbezit een aankondiging van nieuwe 
plannen na de verschijning - omstreeks de
cember - van de cijfers van het 
woningbehoefte-onderzoek, wist minister 
Gruijters de kritiek op zijn bouwbeleid, 
waarover de Tweede Kamer vorige week 
sprak, enigszins in te dammen.
De bewindsman deelde mee te streven naar 
een situatie waarin het woningbestand 
voor twee-derde uit eigen woningen be
staat en voor een derde uit huurwoningen. 
Momenteel bedraagt het percentage eigen 
woningen ruim 35 procent.
Gruijters wil het eigen woningbezit opvoe
ren met ongeveer anderhalf procent per 
jaar.
AR-woordvoerder J. N. Scholten had een 
motie aangekondigd waarin hij aandrong 
op een verschuiving in 1976 ten behoeve 
van de bouw van 13.000 koopwoningen. 
De minister achtte dit een te drastische in
greep.
Scholten toonde zich tevreden over de 
plannen van de bewindsman.
Mindér positief waren echter de reakties 
van PvdA en PPR, voor wie de stimulering 
van het eigen woningbezit weinig past in de 
filosofie van het Keerpunt-program.

BEHOEFTENONDERZOEK
Met de mededeling dat op korte termijn 
nieuwe maatregelen zullen worden getrof
fen, na afsluiting van het woningbehoefte- 
onderzoek schiep Gruijters zich het voor
deel van de twijfel. CHU-woordvoerder 
Tolman hield een niotie waarin werd ge
vraagd om het in heroverweging nemen 
van het bouwprogramma voor 1976, na 
verschijning van het woningbehoefte-

onderzoek, achter de hand, maar zag in dit 
stadium af van indiening.
Bij zijn betoog in eerste termijn had Tolman 
er op gewezen dat de Kamer in veel opzich
ten in de mist vaart. Voldoende gegevens 
ontbreken.
Wanneer de cijfers van het behoefte
onderzoek bekend zijn, dient hierover een 
debat plaats te hebben.
Spreker ondersireepte dat op veel plaatsen 
de buffervoorraad van leegstaande wonin
gen sterk terugloopt. De huidige situatie 
van een ineenstortende bouwmarkt zal on
getwijfeld weer leiden tot een tekort aan 
woningen; terwijl het kwantitatief woning
tekort overal nog lang niet is weggewerkt; 
door deze fatale ontwikkeling zijn vele 
duizenden arbeiders meer dan nodig was 
werkloos gebleven.
In zijn repliek voegde hij hieraan toe dat 
het hoge bouwnivo onder minister Udink 
niet per sé gehandhaafd moest worden 
maar dat anderzijds het huidige lage pro- 
duktiepeil onverantwoord is. Het is niet te 
verwachten dat de bevolkingsgroei explo
sief zal zijn; terwijl de gezinsverdunning 
doorgaat. Ook in de toekomst zal er een 
grote vraag naar woningen blijven. Tolman 
herinnerde aan de gegevens van de Natio
nale Woningraad, waarin werd becijferd 
dat er gemiddeld 135.000 woningen per 
jaar nodig zijn. Dit aantal wordt thans lang 
niet gehaald.

WERKGELEGENHEID
Sprekend over de werkgelegenheid in de 
bouw herinnerde de CHU-woordvoerder 
aan de vorig jaar aangenomen motie- 
Tolman, waarin gevraagd werd voorzie
ningen te treffen om openbare gebouwen 
beter toegankelijk te maken voor gehandi
capten.

Staatssecretaris Van Dam antwoordde dat 
hierover overleg werd gevoerd met de ge
meenten en dat tevens wordt geïnformeerd 
naar de prioriteiten die de organisaties van 
gehandicapten zelf stellen.
Teleurgesteld toonde spreker zich over de 
trage gang van zaken ten aanzien van de 
door hem bepleite uitvoering van het Friese 
zuivelplan. Een jaar geleden is dit door hem 
aan de orde gesteld.
Tolman onderstreepte dat dit zijns inziens 
het eerste en enige plan van de industrie is 
om zonder eigen voordeel de werkgele
genheid te bevorderen, met name in de 
bouwsektor. Minister Gruijters beloofde in 
zijn antwoord tot spoed te zullen manen. 
Tolman zei te hopen dat deze aanmaning 
veel invloed zal hebhen.

BRABANTSE ENQUÊTE
Verontrustend achtte spreker de kwestie 
van de Brabantse enquête. '
Van CHU-zijde is regelmatig aandacht ge
vraagd voor mededelingen dat in Brabant 
voor 1,3 rmljard aan bouwprojecten blijft 
liggen door bestuurlijke vertraging. Als 
reaktie op een hierover gehouden enquête 
heeft de minister de betrouwbaarheid en 
juistheid van de cijfers aangevochten en er 
op gewezen dat via de centrale meldpost 
enige problemen zijn opgelost.
Tolman achtte dit echter een sober resul
taat omdat het hier projecten betrof voor in 
totaal 80 miljoen.

HUISVESTING ALLEENSTAANDEN
Tenslotte besteedde Tolman aandacht aan 
de nota Huisvesting Alleenstaanden en 
Tweepersobnshuishoudingen, die onlangs 
door staatssecretaris Van Dam is ingediend.

Meermalen heeft de CHU aandacht ge
vraagd voor de huisvesting van bijzondere 
groepen in de samenleving zoals bejaarden, 
alleenstaanden en buitenlandse werkne
mers. Ook met het beginsel van recht op 
zelfstandige woonruimte voor alle ingeze
tenen ongeacht sexe, nationaliteit, huids
kleur of religie, heeft de fraktie geen moei
te. Er blijven echter veel vragen over de 
aantallen van verschillende groepen.

Wij beschouwen het gezin uitdrukkelijk als 
de kern yan de samenleving.
Als jongeren alleen moeten wonen - ik 
denk aan bepaalde groepen met name ook 
alleenstaanden op middelbare leeftijd en 
studenten - dan is dat een bepaald gegeven 
en dient gehonoreerd te worden. We den
ken ook met name aan alleenstaande ge
handicapten.
Als jongeren vanwege te weinig vrijheid of 
privacy aanspraken op woningen laten gel
den, zal in een afwegingsproces het kleine 
gezin of jeugdige gezinnen steeds prioriteit 
moeten hebben.
Het volkshuisvestingsbeleid zal erop ge
richt moeten zijn maximale ontplooiings
kansen binnen gezinsverband te bieden. 
Zijn sommige woningen daartoe te klein, 
dan moet de oplossing niet eenzijdig daarin 
gezocht worden het huis te verlaten, maar 
een grotere woning is dan de oplossing. 
Kleinere woningen kunnen dan ook een 
waardevolle bestemming krijgen.
Het oplossen van dit jongerenvraagstuk, 
waar ik mijn commentaar nu op heb toe
gespitst, is niet een kleine woning, maar aan 
een doorstroming, terwille van de gezins- 
band moet eerst gedacht worden.

H. yan Spanning

CHU diep geschokt door aantijging 
minister van onderwijs

door; drs. G. van Leijenhorst, lid Tweede Kamer voor CHU

„Wat ik het allerergste vind is dat men on
der het mom van: hij is centralist of hij is 
tegen de vrijheid van onderwijs, in feite 
bedoelt, dat men tegen de maatschappe
lijke ui^angspunten van het beleid is. Dat 
vind ik schandelijk”. Deze aantijging deed 
minister van Kemenade van onderwijs on
langs in het weekblad „de Tijd” gericht aan 
het adres van de CHU.
Wij zijn diep geschokt door deze en ook 
andere soortgelijke uitspraken van de mi
nister in de richting van de CHU en wel 
vanwege de manier waarop de minister de 
bedoelingen van de CHU verdraait.
Op haar beurt vindt de CHU het schande
lijk, dat de minister niet reëel ingaat op de 
bezwaren die door haar en anderen tegen 
het huidige onderwijsbeleid op tafel zijn 
gelegd. Met de plannen van Van Kemenade 
staan zowel de vrijheid van richting als de 
vrijheid van inrichting duidelijk op de 
tocht.
De minister weet dat de CHU de gevoelens 
van een groot deel van ons volk vertolkt. 
Waarom gaat hij er zich aan te buiten door 
de CHU kwade trouw te verwijten?
Wat zou de minister er van denken indien 
wij hem zouden verwijten dat al die verha
len van hem over het maatschappelijk 
weerbaarder maken van mensen, het meer 
kansen willen bieden aan tot nog toe ach
tergeblevenen en zo meer, allemaal maar

prietpraat zijn, omdat de eigenlijke bedoe
ling van zijn beleid geen andere is, dan om 
het Nederlandse onderwijs in zijn centralis
tische wurggreep te krijgen en om de 
vrijheid van onderwijs aan banden te leg
gen?
De CHU wil die toer niet op! De zaken 
waar het om gaat zijn daar te ernstig voor! 
Wij wUlen de discussie graag op niveau 
blijven voeren!

BEZORGD
Er zijn geruchten dat er na de bezuinigin
gen op Onderwijs en Wetenschappen die 
vooral het hoger en middelbaar beroeps
onderwijs zullen treffen, nog meer bezuini
gingen op til zijn. Na informatie is ons ge
bleken, dat dit geen loze geruchten zijn. De 
CHU is bezprgd en bevreesd, dat de kwali
teit van het huidige voortgezet onderwijs 
hier sterk onder zal gaan lijden.
Door de democratisering kunnen méér 
kinderen dan ooit, ook uit de lagere inko
mensgroepen mavo- havo- of vwo-scholen 
bezoeken. Wanneer er straks een toestand 
ontstaat, waarbij er minder onderwijs 
wordt gegeven aan meer mensen, geeft dit 
wel een vreemd beeld van de democratise
ring zoals de huidige régering-Den Uyl zich 
die voorstelt!

Van Leijenhorst

Concept reorganisatie nog te weinig rijp
De Vereniging van Christelijk-Historische 
leden van provincie- en gemeentebesturen 
heeft zaterdag j.1. in Utrecht een vergade
ring over het concept-wetsontwerp Reor
ganisatie Binnenlands Bestuur gehouden. 
Deze vergadering was de resultante van de 
provinciale vergaderingen van deze ver
eniging welke de afgelopen weken zijn ge
houden.
De vergadering sprak als zijn oordeel uit 
dat de structuur van ons binnenlands be
stuur geen doel in zichzelf is, maar een 
instrument dat dient om het geluk van de 
burger in de gemeenschap te dienen. Dat de 
minister in zijn concept opteert voor drie 
bestuurslagen werd positief benaderd.

waarbij men zich niet vastlegde op de be
grenzing en het aantal (26) van de door de 
minister aangegeven provincies. Het aantal 
kwam de CHU-vergadering bepaald te 
hoog voor.
Beter achtte men het een gewijzigde pro
vinciale indeling langs de weg der geleide
lijkheid te betrachten, mede afhankelijk 
van de vraag naar de verschillende ontwik
kelingen welke zich in de regio’s en in ieder 
der provincies voordeden en nog zullen 
voordoen, waarbij nu reeds kan worden 
geconstateerd, dat er een groot verschil is 
tussen het westen van ons land en de ove
rige gewesten.
Het gesprek over de taakstelling van rijk.

provincie en gemeente achtte men nog lang 
niet beëindigd. Van de oude driekringen- 
leer zou men moeten overstappen naar het 
complementair bestuur. In deze gedach
tengang past, dat de thans gedeconcen- 
treerde rijkstaken waarbij vele rijksambte
naren toch reeds in provincies werken, 
overgaan naar de provincies.
Om dit gestalte te doen verkrijgen vroeg de 
vergadering om een regeringsnota waarin 
aan de hand van vragen of knelpunten de 
onderlinge verhoudingen der overheidsor

ganen staat aangegeven, als een begin van 
taakverdeling tussen de drie lagen, waarbij 
ook aan een herverdeling van de beschik
bare geldmiddelen niet kan worden ont
komen. De vergadering vond het concept 
van minister De Gaay Fortman van Binnen
landse Zaken nog te weinig rijp om tot be
sluitvorming te kunnen leiden.

J. H. Reinders, 
Burgemeester van Willemstad.

Studiedag „Grondpolitiek” op 
zaterdag 29 november 1975
De stichtingen Kader- en Vormingswerk 
van de ARP, CHU en KVP organiseren in 
samenwerking met de wetenschappelijke 
instituten van deze partijen op zaterdag 29 
november a.s. een studiedag over de 
grondpolitiek.
Het specifieke thema voor deze bijeen
komst is „grondeigendom en grondbe
heer”, tevens de titel van het onlangs door 
de wetenschappelijke instituten van ARP, 
CHU en KVP gepubliceerde rapport. Dit 
rapport is dan ook de basisdocumentatie 
voor deze conferentie.
Een aktieve grondpolitiek wordt steeds ur
genter, omdat ons gebruik van en het be
heer over de grond niet altijd bijdraagt tot 
het leef- en bewoonbaar houden van ons 
land.
Met het oog daarop staat in het rapport 
centraal dat zowel de gemeenschap als het 
individu met de gegeven schepping zorg
vuldig moet omgaan. Daarbij rijst onmid
dellijk de vraag welke instrumenten de 
overheid nodig heeft om een optimale

beschikkings- én beheersbevoegdheid over 
de grond te verkrijgen.
In het rapport van de wetenschappelijke 
instituten wordt aangetoond dat de huidige 
wettelijke mogelijkheden daartoe te be
perkt zijn en daarom moeten nieuwe be
leidsinstrumenten worden gehanteerd. Tij
dens de conferentie zal er in secties worden 
gediscussieerd aan de hand van vooraf toe
gezonden vraagstellingen en treedt een fo
rum op.
Wie belangstelling heeft voor deelname 
aan de studiedag,,Grondpolitiek” kan zich 
uitsluitend aanmelden door overmaking 
van de deelnemerskosten ad ƒ 10,- op giro
rekening 379333 t.n.y. Penningmeester 
KVP, Mauritskade 25, Den Haag. Na ont
vangst hiervan worden automatisch de be
nodigde stukken toegezonden.
De conferentie wordt gehouden in Hotel 
,,Haarhuis” te Arnhem (t.o. NS-station). 
De deelnemersbijdrage is inclusief lunch en 
consumpties. Desgevraagd worden reiskos
ten boven de ƒ 5,- vergoed.

Tolman bepleit recycling in veevoederproduktie
Tijdens een openbare commissievergade
ring, waar de nota intensieve veehouderij 
werd besproken heeft het CHU-Tweede 
Kamerlid T. Tolman in een motie gepleit in 
de veevoederproduktie meer recycling toe 
te passen en het wetenschappelijk onder
zoek op dit terrein te bevorderen.
Tolman wees in zijn motie op de reeds toe
gepaste recycling van afvalprodukten als 
pulp, melasse én aardappelmeel-eiwit. 
Door recycling worden afvalprodukten 
omgezet in nieuwe produkten waardoor zij 
opnieuw in de kringloop van het produk- 
tieproces worden teruggebracht.

In de toelichting op deze motie accentu
eerde hij twee aspecten: het milieu; en de 
betekenis voor de ontwikkelingslanden. 
Verbetering van veevoerproduktie is van 
belang voor het bestaand tekort aan eiwit
ten in diverse landen. Er mag - tenzij het 
exorbitant hoge kosten met zich meebrengt 
- niets verloren gaan. Daarnaast brengt het 
opnieuw in omloop brengen van afvalpro
dukten via recycling, met zich mee dat deze 
stoffen niet langer worden geloosd op op
pervlaktewateren.

H. van Spanning.
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Energie-bewustheid door: prof. dr. ir. H. G. van Beusekom

„Wij zijn wel wat laat energiebewust ge
worden”. Dit is geen conclusie, die de 
schrijver van deze bijdrage meent te mogen 
trekken uit hetgeen de laatste tijd over het 
energieprobleem naar voren is gebracht, 
maar het is een uitspraak van de minister 
van economische zaken in eigen persoon, 
gedaan bij de opening van een tweedaagse 
studieconferentie aan de Technische Hoge
school Twente onder de titel Energie en 
morgen.
Het moet mij van het hart, sprak minister 
Lubbers bij die gelegenheid, dat wij - vele 
emeigiedeskundigen incluis - ons wel wat 
laat zijn gaan interesseren voor energie, 
althans in de mate, waarin wij dat nu doen. 
Het was de zogenaamde oliecrisis, die ons 
hardhandig aan het verstand heeft ge
bracht, dat de energievoorziening van de 
geïndustrialiseerde wereld geen zaak is, die 
zich vanzelf voltrekt. Het is niet zo, dat wij 
wanneer de kolenmijnen uitgeput raken, 
het voortaan met olie gaan doen, en wan
neer ook deze het begeeft, juist het aardgas 
wordt aangeboord en wanneer de gasvel
den uitgeput raken, de kernenergie het in
dustriële toneel betreedt.
De energie, die wij jaar op jaar in toene - 1  
mende hoeveelheid nodig hebben, wordt 
ons niet gratis aangeboden. „Maar de olie
crisis” - aldus minister Lubbers - ,,hielp ons 
abrupt beseffen, dat de dagen van de goed
kope olie voorgoed voorbij zijn.”
Nu was het symposiurn in Twente - uitge
schreven ter gelegenheid van het lustrum 
van een studentenvereniging - niet in de 
eerste plaats gewijd aan de vraag of de olie 
voor de industrielanden van het Westen 
relatief geodkoop of relatief duur is, of om 
met olieminister Yamani te spreken, in het 
Westen voor een vat olie meer of minder 
moet worden betaald dan in het Oosten 
voor een vat mineraalwater.

ZUINIGHEID?
Neen. De \nraag waarom het ten slotte ging, 
was deze: kunnen wij in het rijke westen 
ongestoord voortgaan met het welhaast 
onbeperkte energieverbruik - om niet te 
zeggen de energieverspilling - of moeten 
wij rekenen met de dat de ontwikkeling 
reeds aan het einde van deze eeuw tot zuin
igheid of althans beperking van het gebruik 
zal dwingen.
Hoofdthema van het symposium was niet 
de prijs, die voor de olie moet worden be
taald, maar de vraag of de jaarlijkse toene
ming van het olieverbruik moet worden 
afgeremd, in dier voege, dat de jaarlijkse 
groei van de energiebehoefte over 25 jaren 
tot nul zal zijn teruggebracht. Dit laatste 
bleek het standpunt te zijn van de 
Utrechtse hoogleraar prof. W. van Gooi, 
die wees op de noodzakelijkheid van een 
planning op lange termijn, die alleen moge
lijk is, walmeer voor een periode van ze
kere tijdsduur een overzicht van te ver
wachten vraag en aanbod beschikbaar is.

TWEE MOGELIJKHEDEN
Nu gaat het hierbij om twee mogelijkhe
den. De eerste is, dat wij doorgaan met het 
ongelimiteerde energieverbruik en dat de 
mensheid haar vertrouwen stelt in de tech
nische ontwikkeling en ervan uitgaat, dat 
bij een voortgaande vermindering van de 
beschikbare hoeveelheid energie uit de ene 
bron de techniek een nieuwe bron tot ont
wikkeling zal hebben gebracht, die in het 
ontstane tekort kan voorzien. Ronduit ge
zegd: toen de olievoorziening moeilijker 
werd, stond heUaardgas gereed, en wan
neer ook dat op raakt, hebben wij net op 
tijd de kernenergie ontdekt. Laten wij dus 
in voldoende mate kerncentrales bouwen.
Er is echter een tweede mogelijkheid. Deze 
bestaat hierin, dat wij niet blindelings ver
trouwen op de almacht van de technische 
ontwikkeling, maar rekening houden met • 
reële mogelijkheid, dat wij bezig zijn, de 
beschikbare energiebronnen op een ontoe
laatbare wijze te exploiteren m.a.w. roof
bouw te plegen op de schatten, die de 
Schepper van hemel en aarde in de aan ons 
toevertrouwde planeet heeft neergelegd. 
Het moet dan als onze taak worden gezien, 
dat wij bij iedere ton kolen, bij ieder vat olie 
en bij iedere kubieke meter aardgas ons 
realiseren, wat wij van dag tot dag verbrui
ken en wat er nog overblijft. Wanneer dan 
de balans tegenvalt, zullen wij het verbruik 
zo ver moeten beperken, dat de balans 
weer in evenwicht is.
Wij weten wel, dat ook daaraan moeilijk
heden verbonden kunnen zijn - waar laten 
wij b.v. onze afvalstoffen? - maar daarvoor 
hebben wij onze deskundigen, die zullen 
adviseren, onder welke voorwaarden wij 
voor onze energievoorziening op de kern
energie kunnen terugvallen. Helemaal ge
rust hierop zijn wij echter nog in genen 
dele.

GEVAAR
In november 1974 heeft de regering in ver
band met de voorgenomen bouw van drie 
kerncentrales in ons land het advies inge
wonnen van drie deskundige instanties: de 
Gezondheidsraad (G.R.), de Commissie 
Reactieveiligheid (C.R.V.) en de Risico
analyse van de splijtstofcyclus in Neder
land (Rasin). Deze lichamen hebben elk een 
rapport uilgebracht - tezamen 1500 pagi
na’s - dat eind september is gepubliceerd. 
Wat doen wij nu als niet ter zake kundige 
staatsburgers met deze rapporten? En wat 
doen ónze volksvertegenwoordigers er 
mede? In de hantering schuilt reeds dade
lijk een gevaar. De massamedia hebben 
zich gretig van de conclusies meester ge
maakt en deze wereldkundig gemaakt: de 
tot nu toe gebouwde kerncentrales zijn ge
bleken voldoende veilig te zijn.
Een uitbreiding van het aantal met twee is 
dus zeker nog wel aanvaardbaar. 
Sommigen hadden hierbij een klein vraag
teken geplaatst. Anderen daarentegen ga
ven als commentaar, dat de toepassing van 
kernenergie een ontwikkeling is, waaraan 
onze sahenleving niet ontkomen kan. Dit 
wil zeggen, dat men de gedachte aanvaardt, 
dat de hoeveelheid beschikbare energie 
vroeg of laat tot een einde zal komen en dat 
men zorgen moet, dat dan een nieuwe 
vorm van energie gereed staat om de taak 
vaii de tegenwoordige energievormen over 
te nemen.
Gezien de samenloop van de tamelijk on
verwachte aandacht voor het energiepro
bleem en de ontwikkelde mogelijkheden 
voor de toepassing van de kernenergie, ligt 
het voor de hand, deze laatste als de van 
nature aangewezen opvolger in de reeks 
olie, aardgas, kernsplijting te beschouwen. 
Dit te meer, omdat het mogelijk is geble
ken, kerncentrales te bouwen, die wanneer 
zij volgens de geldende normen worden 
opgezet, een voldoende graad van veilig
heid zullen hebben, althans niet minder dan 
een auto of een vliegtuig.

ONGELUKKEN
Is echter deze conclusie gewettigd? In het 
rapport van de CRV worden uitvoerige be
schouwingen gewijd aan de ongelukken, 
die zich ook in de best mogelijk geconstru
eerde centrale kunnen voordoen. ,,On
danks alle zorg voor de kwaliteit van de 
onderdelen is het niet te verwachten dat 
een dergelijk gecompliceerd systeem zijn 
gehele levensduur volmaakt zal functione
ren. Er dient rekening gehouden te worden 
met onregelmatigheden, storingen en men
selijke fouten en het falen van onderde
len.”
De CRV acht het noodzakelijk, dat de be
kende ongevalsituaties nauwkeurig wor
den geanalyseerd en dat deze analyses aan 
de betrokken autoriteiten worden voorge
legd.
Zowel de GR als de CRV gaan verder in op 
de mogelijke gevolgen van de verschillende 
soorten ongevallen en de daardoor veroor
zaakte verwoestingen, compleet met het 
rampbereik in kilometers en de aantallen 
slachtoffers. Deze cijfers zijn belangrijk 
minder gunstig dan die van de industrie- 
nota van het ministerie van Economische 
Zaken.
Ook zonder dat ik mij ook maar de ge- 
jdngste mate van deskundigheid zou willen 
aanmeten, zou ik toch willen waarschu
wen, dat wij hier op gevaarlijk terrein zijn. 
Het moge waar zijn, dat een goed ge
bouwde, kerncentrale geen bijzondere ge
varen oplevert, zodat wat men noemt 
„groen licht” zou kunnen worden gegeven. 
Gaat men er dan bovendien van uit, dat de 
toepassing van kernenergie een ontwikke
ling is, waaraan in onze samenleving niet te 
ontkomen is, dan is het begrijpelijk, dat 
menige volksvertegenwoordiger geneigd 
is, zich bij het oordeel van de deskundigen 
neer te leggen. Het is daartegen, dat ik met 
nadruk zou willen waarschuwen.
Ik zou daarvoor willen wijzen op de be
schouwingen van Casper Schuuring over 
de drie officiële rapporten in Bèta, veer
tiendaags orgaan voor technologie en sa
menleving (21 oktober 1975). Het rapport 
van de GR concludeert, dat het normale 
verloop van de splijtstofcyclus uit een oog
punt van de volksgezondheid aanvaard
baar is, doch dat voor het berekenen van de 
consequenties van de toepassing van ker
nenergie weliswaar theoretische modellen 
beschikbaar zijn, doch dat deze alle nog 
onvolmaakt zijn, hoewel zij wel een basis 
vormen voor de berekening van de gevol
gen voor de volksgezondheid.
Ook de CRV wijst op het ontbreken van 
veiligheidsrichtlijnen. Zij is van mening, 
dat zij alleen positief kan adviseren over de 
bouw van nieuwe centrales, wanneer zij

veiligheidsvoorschriften zal hebben vast
gesteld. Tot zolang dus geen bouw van 
nieuwe kerncentrales.

GROOTSTE BEZWAAR
Een ander en wellicht het grootste bezwaar 
vormt de opslag en verwerking van het af
val. Alleen de GR gaat hierop in. Deze wijst 
op de mogelijkheid van opbergmijnen in 
zoutlagen en zoutkoepels.
Ook in andere la n ^ n  zijn dergelijke denk
beelden wel geopperd. Werkelijk toegepast 
zijn zij echter nog nergens.
De GR acht het niet geheel en al zeker, dat 
met het in onoplosbare vorm brengen van 
heifafval de vereiste waarborg zal worden 
verkregen, dat gedurende vele honderden 
jaren de biosfeer tegen verontreiniging ge
waarborgd zal zijn.
Wil men inderdaad in ons land overgaan tot 
het gebruiken van zoutformaties voor het 
opbergen van radio-actief afval, dan is in 
ieder geval onderzoek nodig ten aanzien 
van de technische en juridische aspecten 
hiervan.

ONVOLDOENDE
Onze conclusie uit dit alles is, dat wij on
danks de uitvoerige rapporten, die te r be
schikking zijn gekomen, nog onvoldoende 
zijn voorgelicht. Er ligt nog een reeks van 
vragen op beantwoording te wachten, 
voordat een beslissing kan worden geno
men.
Ik noem er slechts enkele:
1. Is het mogelijk met het tegenwoordige 

ongeremde energieverbruik door te 
gaan?

2. Zo ja, waar halen wij de energie van
daan om aan de toenemende vraag te 
voldoen?

3. Zo neen, is het mogelijk de toeneming 
van de behoefte aan energie zo ver te
rug te dringen, dat zij aan het einde van 
deze eeuw tot nul zal zijn terugge
bracht?

4. De kans op ongelukken blijft natuurlijk 
bestaan, ook al zal zij geleidelijk afne
men. Ook afgezien van een onbereken
baar element als sabotage, brengt het in 
gebruiknemen van kerncentrales in 
principe de mogelijkheid van een on
voorziene ramp mede, hoe klein deze 
ook in zijn gevolgen moge zijn. Een al
gemeen aanvaarde wetenschappelijke 
methode om de tegengestelde factoren 
tegen elkaar af te wegen is echter niet 
aanwezig.

Ik kan mij dan ook voorstellen, dat de ver
antwoordelijke instanties slechts met grote 
aarzeling tot een beslissing durven komen. 
Die instanties dat zijn niet de GR, de CRV
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en Rasin. Dat zijn de adviserende lichamen, 
die het onderzoek moeten verrichten, 
waarop wij met smart wachten.
De beslissing zal tenslotte moeten komen 
van de politici, al ben ik geneigd, de politici 
te beklagen, die over een enkel onderwerp 
- ook al vertegenwoordigt dit een voor
naam levensbelang - stapels rapporten 
moeten doorwerken.
Ik kan echter geen woord van wat ik boven 
schreef terugnemen; wat wij missen is 
grondig wetenschappelijk onderzoek.
Ik ben het met de schrijver in Bèta eens, dat 
uitsluitend op de basis van de drie beschik
bare rapporten een beslissing over het ver
der voortgaan op de weg van de kernener
gie nog niet op verantwoorde wijze te ne
men is.
Hilversum, Van Beusekom.

Kritisch bekeken

God blijft gezocht
Bij de uitgeverij de Toorts verscheen een 
interessant boek, getiteld: God blijft ge
zocht. Het werd geschreven door de Ame
rikaanse priester-socioloog Andrew Moran 
Greeley. De Nederlandse vertaling is van 
drs. J. van Rosmalen. Het werd gedrukt op 
de persen van De Toorts te Haarlem.
Het boek is geschreven in een, ook voor 
niet-academici, verstaanbare taal. Dat is op 
zichzelf al een plus. Maar dat is niet het 
belangrijkste. Veel belangrijker is het on
derwerp dat aan de orde gesteld wordt. De 
titel van het boek had namelijk ook kunnen 
luiden: Heeft de Christelijke Kerk nog toe
komst? Deze vraag beantwoordt Greeley 
positief. En dat wil heel wat zeggen in deze 
tijd. Hij verdedigt de kerk, en probeert 
deze gelijktijdig in beweging te houden. Er 

• zijn theologen, en nog veel meer niet- 
theologen, die ervan uitgaan dat de kerk op 
zijn laatste benen loopt.
Professor W. Goddijn, o.f.m. die een intro
ductie op dit boek schrijft, zegt: Ik denk 
altijd aan de parabel van de agent, die ’s 
avonds bij een lantaarn een man bezig ziet 
om iets te zoeken. Hij was zijn portemon- 
naie kwijt. ,,Bent u die dan hier verloren” 
vroeg de agent. Het antwoord van de man 
was: „Neen, maar hier is tenminste licht” .

PROTEST
Greeley protesteert ertegen, dat uit zeer 
partiële onderzoekingen geconcludeerd 
wordt tot godsdienstig verval. Er zijn nog 
hele gebieden, waar het onderzoek niet kan 
doordringen, ,,waar geen licht is” en die de 
totale godsdienstige situatie toch mede be
palen. Tot zover professor Goddijn. Hier 
wordt de Spijker op de kop geslagen. Ze
ker, er is in de kerk achteruitgang te be

speuren. Maar lang niet overal. ïk denk met 
name aan de toenemende belangstelling 
van grote groepen jongeren die zich intens 
bezighouden met vragen rondom het ge
loof. Binnen en buiten de kerk. Dat geeft te 
denken. Greeley reikt ons in zijn boek een 
enorme hoeveelheid materiaal aan. Daar is 
gelukkig veel positiefs bij. Al met al een 
bemoedigend boek. Het zou geen kwaad 
kunnen als velen van ons dit boek eens 
aanschaften en het serieus bestudeerden. 
Greeley zet zijn lezers aan het denken. Dat 
alleen al is een plus. Daarom: ,,Tolle, lege, 
neem en lees” .

Dordrecht A. Oliemans.

Rectificatie
Interview met

Kruisinga veischeen in „De Stem”
Onder de titel „Pessimisme bij dr. R. J. H. 
Kruisinga” namen wij in de Nederlander 
van 7 npvember j.1. een interview over uit 
,,De Stem” van 18 oktober 1975.
Bij vergissing werd door ons een andere 
krant als bron vermeld. Volledigheidshalve 
merken wij voorts op dat de auteur van dit 
interview, Pieter Jan Dekkers, als parle
mentair redacteur aan ,,De Stem” is ver
bonden. Wij bieden de heer Dekkers en de 
hoofdredactie van „De Stem” voor deze 
foutieve berichtgeving gaarne onze wel
gemeende excuses aan.

Redactie.
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Dreigende wolken aan horizon van 

Nederlandse scheepsbouw (2 )
In „de Nederlander” van vrijdag 7 novem
ber jongstieden is getracht een uiteenzet
ting te geven van de problemen waarvoor 
de Nederlandse scheepsbouw zich thans 
gesteld ziet. We willen nu het voorstel van 
Commissie 2 en de reacties hierop héél be
knopt weergeven.

VOORSTEL COMMISSIE 2
Wat is nu het antwoord van Commissie 2 
op de problemen? Dat antwoord is, dat men 
een samenwerking gewenst acht tussen 
Verolme-Alblasserdam, Verolme Heusden 
alsmede tussen de werven van Van der 
Giessen de Noord te Alblasserdam en te 
Krimpen aan den IJssel. Echter.... de Com
missie gaat uit van bedrijfsafspraken en 
concludeert derhalve dat in ieder geval 
vooralsnog een zelfstandig management 
voor de concentratie van de middelgrote 
scheepsbouw gewenst is.
Dit nu, is nogal opmerkelijk! Temeer, daar 
reeds de Commissie Keyzer in de zestiger 
jaren adviseerde tot één onderneming die 
alle typen van schepen kan bouwen.
Verder houdt het voorstel van Commissie 2 
in, hét investeren van een geweldig bedrag 
aan gemeenschapsgeld - ƒ 195.000.000,- - 

- in een sector, die naar algemeen wordt aan
genomen, ook in de toekomst nog wel rede
lijk gaande is te houden. Dat is dan die 
sector in de scheepsbouw die globaal zeg 
maar schepen bouwt onder de 35.000 ton. 
De vooruitzichten voor deze sector zijn 
aanmerkelijk optimistischer dan die voor 
de grote tankerbouw. In deze markt is ze
ker nog wel de nodige vraag te verwachten, 
al zal ook hier voor elke opdracht wel „ge
knokt” moeten worden, wellicht nog meer 
dan in het verleden al het geval was.
Nu zal men opmerken, als in deze sector 
nog perspectief zit, moet men juist daarom 
dan niet flink investeren. Juist in die sector? 
Nu is het zeker een goede zaak als de ge
meenschap - met het doel de werkgelegen
heid in stand te houden - financieel een 
handje helpt. In dit geval kunnen we ove
rigens beter over een ,,stevige hand” spre
ken. Maar in het onderhavige geval zal dit 
naaf aUe waarschijnlijkheid tot gevolg heb
ben, dat de overheid, met het doel de werk
gelegenheid in stand te houden, andere 
middelgrote bedrijven gaat beconcurreren 
met het gevolg dat men dan daar weer 
zwaar in de problemen komt te zitten.

OVERHEIDSSTEUN 
WEL NOODZAKELIJK
Overheidssteun is zeker nü noodzakelijk, 
teneinde op korte termijn die investeringen 
te doen die noodzakelijk zijn om de „over
levingskansen” op de internationale markt 
zoveel mogelijk zeker te stellen!
Maar dan moet men zich wel afvragen of 
die investeringen op de juiste wijze worden 
aangewend als men zich UITSLUITEND 
tot één combinatie beperkt! Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat vele andere combi
naties van werven ernstige bezwaren lieten 
horen tegen de voorgestelde oplossing die 
in feite geen oplossing is, omdat ze de pro
blemen van de ene plaats naar de andere 
verschuift.
Op zich werd overheidssteun door de 
meeste directies van de andere scheeps
werven wel positief beoordeeld, in die ge
vallen waarin een levensvatbare bedrijfs
tak niet op andere wijze in zijn financie
ringsbehoefte kan voorzien. Zij wezen er 
echter op, dat overheidssteun degene die 
daarvan profiteert in een bevoorrechte po
sitie plaatst en zij waren dan ook allen van 
mening dat er op toegezien dient te worden 
dat anderen niet worden geschaad door 
mogelijke concurrentieverstoring of con
currentievervalsing.

CONSEQUENTIES
Als de voorgestelde nauwe samenwerking 
tussen de twee kleine RSV bedrijven en 
Van der Giessen de Noord zóu doorgaan, 
dan heeft dit ook nog vergaande conse
quenties voor bepaalde toeleveringsbe
drijven omdat RSV dan voor deze. nieuwe 
combinatie veel onderdelen en voortstu
wingsmiddelen zelf zou gaan leveren.
Als er één ding op de hoorzitting duidelijk 
is geworden, dan is het wel dat de proble
men in veel breder verband moeten wor
den besproken.
De consequenties die deze voorstellen bij 
invoering met zich mee zouden brengen 
beperken zich niet tot 50.000 arbeidsplaat
sen in de scheepsbouwindustrie maar 
strekken zich uit tot ongeveer 90.000 ar
beidsplaatsen als men de toeleveringsbe
drijven, die veelal geheel op de scheeps
bouw zijn georiënteerd, hier niede bij be

trekt. Wel een zaak dus om niet over één 
nacht ijs te gaan. Maar ook een zaak van 
een dermate grote importantie dat op korte 
termijn doortastend handelen geboden is. 
Het behoeft dan ook eigenlijk geen ver
wondering te wekken dat er van de zijde 
van de Centrale Ondernemingsraad van 
RSV een zéér duidelijk standpunt naar vo
ren werd gebracht en men zich tevens zeer 
ongerust toonde over de consequenties die 
aanvaarding van het voorstel van de. Com
missie 2 voor de werknemers van de ,,gro
te” RSV-bedrijven zou hebben.

KRITIEK CENTRALE 
ONDERNEMINGSRAAD RSV
Het was de werknemers van RSV heel dui
delijk, dat RSV niet gecompleteerd maar 
geamputeerd zou worden, aangezien het 
voorstel van de Cie. het voor RSV bijna 
onrtiogelijk maakt in de toekomst, nog 
schepen te bouwen beneden de 35.000 ton, 
terwijl in deze klasse juist nog enig aanbod 
te verwachten is.

door G. C. de Groot
De felle kritiek die de C.O.R. van RSV op 
het voorstel had bestond vervolgens hier
uit, dat naar de mening van de C.O.R. het 
concept-advies niet voldoet aan de taak
omschrijving van de Cie. Winsemius.
Een mening die door vele anderen, werd 
gedeeld. Immers, zo zei de woordvoerder 
van de C.O.R., „Uw taak was completering 
van de herstructurering van de grote 
scheepsnieuwbouw in Nederland. U be
perkt zich echter tot de middelgrote 
scheepsbouw en dan nog alleen tot boven 
de bruggen” .
Verder onderstreepte men nadrukkelijk, 
dat het concept-advies niet voldoende dui
delijk, maakte dat het werkgelegenheids- 
motief uitgangspunt moet zijn.
Het uitermate deskundige en goed voorge
dragen betoog van de vertegenwoordiger 
van de C.O.R. tijdens de hoorzitting liet 
niet na indruk te maken op alle aanwezigen 
en demonstreerde op overtuigende wijze 
dat het bestaande systeem van Onderne
mingsraden voor de drommel wel goed kan 
functioneren mits de leden de zaken maar 
goed bestuderen!
Veel beter dan in de meeste andere toe
spraken werden hier de zaken in logische 
volgorde op een rij gezet. Onder meer werd 
gezegd, dat zowel het rapport Keyzer als 
het rapport Winsemius, duidelijk aangeeft 
dat aan integratie van de Ned. scheeps
bouw om allerlei redenen de voorkeur 
moet worden gegeven. Men concludeerde 
dan ook, zoals hierboven reeds aangege
ven, dat het concept-advies op essentiële 
punten afwijkt van het advies dat in beide 
voorgaande rapporten is terug te vinden! 
Afgezien nog van andere, voor de strek
king van dit stuk niet relevante, punten 
werd nog een voorwaarde gesteld die aan 
duidelijkheid niet te wensen overliet nl. 
„Het advies mag het niet mogelijk maken 
dat üiteindelijk de middelgrote markt be
heerst wordt door diverse zelfstandige, el
kaar concurrentie aandoende concerns c.q. 
zelfstandige ondernemingen, met andere 
woorden de grondslagen voor één grote 
centrale rationele marktordening in Neder
land m .b.t deze sector zullen in dit advies 
moeten worden gelegd.
Er zal geen genoegen mee worden geno
men dat de markt in twee delen wordt ge
splitst, want dit zal altijd moeilijkheden ge
ven. Bij hoogconjunctuur zullen marktaf- 
spraken wel nagekomen worden maar in 
tijden van neergaande conjunctuur heeft de 
C.O.R. hieromtrent haar twijfels” .

CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN
Aan dit nogal uitvoerige verslag van deze 
hoorzitting alsmede aan de daaraan voor
afgaande inleiding over de situatie in de 
Nederlandse scheepsbouw wil ik gaarne 
enkele conclusies verbinden.
1. Als er iets duidelijk is dan is het wel dit, 
dat de Ned. scheepsbouw nog maar kort de 
tijd heeft om orde op zaken te stellen. 
Reeds nu loopt het opdrachtenbestand 
aanmerkelijk terug. Binnen zéér afzienbare 
tijd moeten er maatregelen worden geno
men teneinde deze belangrijke industrietak 
op de been te houden.
2. Alles wijst er op, hoe men het ook wendt 
of keert, dat er gesaneerd zal moeten wor
den. Welnu, dan niet in dat deel van de 
scheepsbouw waar men nog redelijke 
marktverwachtingen heeft - de werven tot
35.000 ton - maar afbouwen daar waar de

Een middelgrote scheepswerf: de werf Gusto te Schiedam (Roto: IHC-Holland.)

problemen komen, te weten in de zeer 
grote tonnages. De werven die daar op in 
zijn gesteld zullen op korte termijn aan al
ternatieven moeten worden geholpen.
Met klem zou dan ook een studie aanbevo
len moeten worden naar de mogelijkheden 
voor omschakeling naar gastankerbouw en 
de bouw van landinstallaties voor de toe
komstige energievoorziening.
Wat dit laatste betreft, op 23 oktober heb
ben dr. Kruizinga en drs. Van der Mei, in 
overleg met het C.N.V., dan ook vragen 
gesteld aan de minister van economische 
zaken, aangezien zowel met name de In
dustriebond C.N.V. als de Tweede Kamer
fractie van de CHU zéér verontrust zijn 
over de gevolgen die het inéénstorten van 
de markt voor grote tankers zou kunnen 
hebben voor de werkgelegenheid. 
Hopelijk is er bij het verschijnen van dit 
nummer al een antwoord van de minister 
ontvangen.
3. De Nederlandse regering zal in interna
tionaal verband de aandacht moeten vesti
gen op de succesvolle ontwerpen van bij
voorbeeld RSV voor standaard-fregatten 
en standaard-bevoorradingsschepen voor 
de marine die in het buitenland al de aan
dacht hebben getrokken.
Zeker nu in de NAVO over standaardisatie 
wordt gesproken kan men dit ontwerp best 
eens „etaleren” . Interessant is ook de vraag 
of hier een mogelijkheid zou liggen voor 
compensatie-orders i.v.m. de aankoop van 
de F.16 vliegtuigen.
Verder werd in begin november een bij
eenkomst gehouden van Ministers van de
fensie van de NAVO landen waar werd 
overeengekomen om de bestaande ver
houding in onderlinge wapenaankopen tus
sen de USA en de Europese NAVO- 
partners dusdanig te herzien, dat niet meer 
zes keer zoveel materiaal aankopen door 
de Europese NAVO-partners in de USA 
worden gedaan als de USA aankopen in 
Europa doen.
Men wil de verhouding terugbrengen tot 
hooguit 3:1.
Mogelijk is er in de USA een importvemii- 
ming op komst en zijn er ook mogelijkhe
den „te bevechten” voor maritieme op
drachten.
Al zit men dan in de USA thans nog met een 
protectionistische wetgeving t.a.v. de 
scheepsbouw, wellicht kan de Nederlandse 
regering dit eens onderzoeken. Want 
waarom zou Nederland niet kunnen bou
wen voor de Amerikaanse Marine, terwijl 
Amerika reeds jarenlang Nederland ge
vechtsvliegtuigen levert?
4. Gegeven het feit dat de EEG toch mari
tiem onafhankelijk wil blijven, is er zeker 
een taak voor de overheid om daar waar 
het particulier initiatief ontoereikend is, re
gulerend c.q. stimulerend op te treden. Het 
is daarom bevreemden, dat in het 
concept-voorstel maar aan één sector aan
dacht is besteed. Macro-economisch is het 
een vreemde zaak dat men in één sector 
zoveel wil investeren, terwijl het de pro
blemen van de Nederlandse scheepsbouw 
als zodanig niet oplost!
5. Verder moet tevens een relatie'gelegd 
worden met de Ned. koopvaardij. In het 
rapport „De Nederlandse Zeescheep
vaart” , in maart 1975 uitgebracht aan de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
kan men op bid 48 lezen: dat er steeds 
minder sprake is van een liberale zeever- 
voersmarkt en steeds meer van protectio
nisme. Deze zinsnede is ook geheel op de 
scheepsbouwmarkt van toepassing. Veel 
landen is er alles aan gelegen orders binnen 
te halen en dat is begrijpelijk. Het is echter 
wel jammer als er dan opdrachten van Ne
derlandse zijde verstrekt worden aan het 
buitenland. De opdracht die de Neder
landse Scheepvaart Unie verleende aan Ja
pan voor de ombouw van een tanker tot 
boorschip, spreekt boekdelen als men weet 
dat enkele Nederlandse concerns eveneens 
de „know-how” bezitten voor dit werk en 
zelfs een ontwerp kunnen aanbieden met 
”dynamic-positioning” . (Door computer 
bestuurde schroeven dwars in het schip die 
het bij het boren precies op z’n plaats hou
den).
6. In een toelichting op de begroting van 
Economische Zaken is vermeld, dat de rela

tief sterke positie die de gulden in het inter
nationale betalingsverkeer inneemt, de ex
port in sommige sectoren beïnvloed heeft. 
Voor de scheepsbouw is dit bepaald geen 
nieuw gezichtspunt! Men kan zich afvragen 
of geen drastischer maatregelen noodzake- 
hjk zijn, met name om de vermindering van 
de vraag uit het buitenland een halt toe te 
roepen. Voor het eerst in de na-oorlogse 
periode is de Nederlandse uitvoer en pro- 
duktie gedaald!
De vraag rijst dan ook of het niet wenselijk 
is op korte termijn een studie te verrichten 
die de voor- en nadelen van een beperkte 
wijziging in appreciatie van de gulden voor 
de handel en industrie kort en bondig uit
eenzet. Dit in verband met de grote 
waardevermindering van enkele sleutelva- 
luta’s als dollar en pond sterling in de laat
ste jaren. Hierbij zou men tevens kunnen 
bedenken dat in de afgelopen 15 jaar be
halve een belangrijke waardevermindering 
van buitenlandse valuta’s, de gulden bo
vendien nog drie ikeer is gerevalueerd. 
Deze revaluatie heeft dikwijls in veel af
zetgebieden die voor de Nederlandse in
dustrie van belang- zijn niet plaatsgevon
den!
Het betreft 1961, een revaluatie van 
4,97%.
Het betreft 1971, een revaluatie van 2,76% 
(het zogenaamde Smithsonianagreement). 
Het betreft 1973, een revaluatie van 5% 
(de zogenaamde spilkoers).
Door dit alles is de kracht van het Ned. 
bedrijfsleven ernstig verzwakt. Al zijn er 
wellicht nog andere oorzaken aan te wij
zen.
Hierbij merken wij op, dat het grote over
schot op onze betalingsbalans geen gevolg 
is van een sterke, concurrentiepositie maar 
van onderbesteding in eigen land en de op
brengst van aardgasverkopen aan het bui
tenland. Wanneer men dus beperkt zou de
valueren, wordt de suggestie van de SER- 

. voorzitter om deze opbrengsten buiten de 
algemene middelen te houden, nog actueler 
dan ze nü reeds is.
7. Gezien de ernst van de problemen en de 
ingrijpende gevolgen die veranderingen in 
de huidige stand van zaken kunnen hebben 
voor de werkgelegenheid, zal het nuttig 
zijn als de Commissie 2 op zo kort moge
lijke termijn een interim-advies zou uit
brengen, zodat men althans enigermate 
weet welke weg men denkt in te slaan. 
Desnoods zou men dat kunnen doen met 
meerderheid van stemmen en zonder una
nimiteit zoals ook nü het geval was.
8. Het gebruik van de rentesubsidie als stok 
achter de deur om beide tegenover elkaar 
staande concerns to t spoedige concessies te 
dwingen zal men maar beter voorlopig ach
terwege kunnen laten zolang men geen be
tere oplossingen voor de problematiek kan 
aandragen dan het nu verschenen rapport.
9. De Nederlandse scheepsbouw staat voor 
een onmogelijke opgave als de Commissie 
2 niet de basis legt voor een instituut dat 
een integraal beleid ontwikkelt en waarin 
alle belanghebbenden zoals werven en toe
leveringsbedrijven participeren in nauw 
overleg met Economische Zaken en 
scheepvaartondernemingen.
Ook over dit aspect heeft de CHU recente
lijk vragen gesteld aan de Minister van 
Economische Zaken. De conclusie is dan 
ook gerechtvaardigd dat de CHU en het 
CNV de afgelopen maanden geen middel 
ongebruikt hebben gelaten om alle verant
woordelijke instanties te doordringen van 
de noodzaak op korte termijn afdoende 
maatregelen te nemen teneinde te voor
komen dat het aantal werkloze Nederlan
ders binnen afzienbare tijd nogmaals met 
enkele duizenden toeneemt.
10. De belangrijkste conclusie is echter de
ze, dat in verband met de veelheid en 
grootte van de problemen waarvoor de 
Cie. 2 zich gesteld ziet, het noodzakelijk is, 
dat de Cie. - gezien de beperkte opdracht 
en de nog meer beperkte interpretatie die 
zij hieraan geeft - een veel ruimer taakom
schrijving Inrijgt zodat de problematiek van 
de gehele Nederlandse scheepsbouw in sa
menhang met die van de toeleveringsbed
rijven in zijn totaliteit zal kunnen worden 
bezien!
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STUDIEDAG CDA

CDA wil discriminatie ouderen te lijf door een gericht welzijnsbeleid
Er stond de eerste november j.1. geen lange 
rij provocerende spandoeken opgesteld 
voor het RAI-congresgebouw te Amster
dam, toen het CDA er een studieconferen
tie over het „Welzijnsbeleid voor ouderen” 
hield. Maar aan de doorwrochte 
conferentie-stukken, die de basis voor de 
besprekingen vormden, zouden wel prik
kelende slagzinnen te ontlenen zijn ge
weest. Het bejaardenvraagstuk is als het 
rassenvraagstuk. Beide berusten op discri
minatie. Eén uitwendig kenmerk bepaalt 
het voor-oordeel: in het ene geval de leef
tijd, in het tweede geval de huidskleur.
Dr. J. Th. R. Schreuder (emeritus bijzonder 
hoogleraar in de gerontologie te Utrecht), 
die in zijn bijdrage op deze overeenkomst 
wees, trok de vergelijking nog verder door. 
Het gemiddelde inkomen van de bejaarde 
is lager dan dat van de jongeren (armoede). 
Vele bejaarden blijven in oude wijken wo
nen waar de jongeren vandaan gaan of 
worden in bejaardentehuizen „geplaatst” 
(getto-vorming). Zij lijden evenals negers 
onder vrijwel onuitroeibare voor-oOrdelen 
(„onvolwaardig”) en grote politieke par
tijen ontnemen hun het passief kiesrecht 
door geen „bejaarde” kandidaat te stellen 
(politieke ontrechting). Waar sexualiteit al
leen in verband met voortplanting wordt 
gezien treft de bejaarde ook nog het „sexu- 
eel taboe” . Eerst nu het percentage bejaar
den in de samenleving tot ruim 10 procent 
is gestegen, worden ze (evenals bij ge
kleurde buitenlandse werknemers) als pro
bleem zichtbaar.
Er zijn in ons land bijna anderhalf miljoen 
mensen van 65 jaar en ouder. Automatisch 
en officieel tot ,,bejaarden” gestempeld. 
Met bovenbedoelde beeld-vorming als ge
volg. ,,Het gehele overheidsbeleid” , zo 
luidde een der kernthema’s van deze 
CDA-conferentie, ,,moet er op gericht zijn 
dat allen en met name dus ook de ouderen 
zich in vrijheid en verantwoordelijkheid , 
moeten kunnen ontplooien” . Dat raakt dus 
riiet alleen het beleid van sociale zaken, 
volksgezondheid, CRM en volkshuisves
ting. Zou „de bejaarde” in onze maat
schappij niet zo duidelijk worden gedesin
tegreerd (uitgesloten) dan zou voor hen 
zelf nauwelijlö een afzonderlijk,,welzijns
beleid” behoeven te worden bepleit.

BEVORDEREN EIGEN VISIE
Bij bejaardenzorg komen natuurlijk wel ve
lerlei vraagstukken in het geding, waarover 
vooral specialisten en praktijkmensen met 
gezag kunnen spreken. Onder de dames en 
heren die zaterdag naar Amsterdam togen 
waren deze categorieën dan ook goed ver
tegenwoordigd. Er kwamen vertegen
woordigers van bejaarden-organisaties, be
stuurders van bejaarden- en verpleegtehui
zen, sociale en maatschappelijke werksters, 
wethouders en raadsleden, maar ook nogal 
wat ambteloze „bejaarden” , die wel eens 
wilden horen hoe anderen nu over hun po
sitie dachten. Alle congresgangers waren 
toegerust met een map deskundige be
schouwingen (geschreven resp. door A. P.
J. V. d. Eijden, J. A. M! Meerloo, A. M. A. J. 
Janssen, J. M. A. Munnichs, P. J. Rijnja en J. 
Th. R. Schreuder), welke bij groeps- en fo
rumdiscussie tot leidraad dienden. Het ging 
dit CDA-congres vooral om het bevorde
ren van een eigen visie op het bejaard-zijn 
en om de politieke konsekwenties daarvan. 
,,De christen-democraten hebben een grote 
en bijzondere verantwoordelijkheid bij het 
doorbreken van het voor ouderen en voor 
de samenleving zo funeste negatieve beeld 
van de ouderen en het daarmede' verweven 
waardenpatroon” . Het is een verantwoor
delijkheid van de christendemocraten de 
christelijke visie op het menselijkleven o p - 
aan onze tijd - aangepaste wijze te vertalen 
in de maatschappelijke werkelijkheid. In 
het perspectief van de eeuwige bestemming 
van de mens is de ,,derde levensfase” niet 
anders dan de laatste fase voordat de mens 
zijn eeuwige bestemming bereikt” . Dit 
schreef mr. drs. A. P. J. van der Eijden, 
CDA-raadslid en oud-wethouder van So
ciale Zaken te Amsterdam.
In zijn openingswoord maakte de staatsse
cretaris van sociale zaken, Mertens, duide
lijk dat eèn beleid dat een aan-andere- 
groepen-gelijkwaardige en zelfstandige po
sitie voor de bejaarde wil bevorderen, aan 
diens financiële positie niet voorbij kan 
gaan. H e t ,,diakenhuismannetje” is dood. 
De bejaarde wordt niet meer door gelde
lijke armoede gedwongen om tot zijn dood 
te werken. Maar juist daardoor dreigt hij nu 
maatschappelijk uitgeschakeld te worden. 
Nu zijn levensonderhoud (pensioen en bij
stand) gegarandeerd is, kan hij zich echter 
veroorloven maatschappelijke binding te 
blijven onderhouden op een wijze als met

zijn persoonlijkheid en aanleg overeen
stemt. Arbeid is daartoe wel een belangrijk, 
doch niet het enige middel.
BEROEP OP KERKEN
Het deelnemen aan culturele en sociale or
ganisaties kan daartoe dienen. Reizen, het 
onderhouden van familie-relaties en 
hobby-bezigheden zullen anderen tot vol
doening strekken. Niet iedereen kan of wil 
zich in het maatschappelijk leven storten.

door: G. J. Brinkman
De bejaarde behoudt echter, door opge
dane levenservaring, ook eigen waarde 
voor de samenleving wanneer hij een meer 
teruggetrokken leven leidt. Hij moet in ie
der geval zelf kunnen kiezen en de over
heid dient er op bedacht te zijn hem een zo 
ruim mogelijk keuze-pakket te bieden. De 
erkenning van het recht van de bejaarde op 
een zelfstandige plaats in de maatschappij 
is daarbij uitgangspunt al zal, terwille van 
de noodzakelijke zorg ook voor andere 
groepen, het stellen van prioriteiten on
vermijdelijk blijven. Met klem deed de 
staatssecretatis een beroep op kerken en 
particuliere organisaties om de verant
woordelijkheid voor de bejaardenzorg niet 
geheel op de overheid af te schuiven. Deze 
kan de Imders geven, doch voor de invul
ling zou het particulier initiatief actiever 
kunnen zijn. Zij zouden moeten trachten 
een sociale interpretatie te geven van het 
gebod: eert uw vader en uw moeder.

LEEFTIJDSGRENS IS UIT DE TIJD
Zowel bij de groeps- als bij de forum
discussie kwam telkens de opmerking naar 
voren dat eigenlijk veel te generaliserend 
over „de bejaarde” wordt gesproken. 
Daarbij steekt dan meestal gelijk de diskri- 
minatie de kop op. Oud-zijn is waardeloos 
omdat de bejaarden aan de in geld uit te 
drukken arbeidsproductiviteit geen bij
drage meer leveren.Door deze onjuiste, 
materialistische waardering van een mens 
wordt iedereen getroffen zodra hij bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd automatisch „bejaarde” gaat heten. 
Soortgelijk lot treft ook anderen die, door 
onvermijdelijke statistische kolommetjes, 
tot AOW-er of WW-er worden gestempeld. 
Maatschappelijke desintegratie wordt door 
deze etikettering in de hand gewerkt en het 
zicht op de menselijke samenleving wordt 
er door versluierd. In werkelijkheid vor
men mensen van boven de 65 helemaal 
geen homogene groep. Het voorbeeld werd 
genoemd van een 91-jarige ingenieur die 
nog regelmatig waardevoUe waterbouw
kundige rapporten schrijft. Een 66-jarige 
congresganger (wethouder in Brabant) zei 
er niet over te peinzen zich bij een bejaar- 
denbond aan te sluiten. Hij wilde het be
faamde stempel zeker niet zelf zoeken. Er 
zou in dit opzicht mogelijk reeds iets kun
nen veranderen wanneer men, zeg tussen 
de 55 en 68 jaar, de vrijheid en mogelijk
heid had „met pensioen” te gaan. Er kwam 
later een konkreet voorstel ter tafel om een 
beroep te doen op politieke partijen en or
ganisaties om althans zelf geen leeftijds
grens voor bestuurders en afgevaardigden 
te stellen. Zo’n bepaling was misschien be
grijpelijk om te voorkomen dat oude be
stuurders niet van hun zetel waren weg te 
branden. Zodoende blokkeerden zij jonge
ren een rechtmatige plaats.
Deze situatie, zo werd opgemerkt, is lang
zamerhand wel in haar tegendeel verkeerd. 
Die leeftijdsgrens is gewoon uit de tijd. Het 
gaat niet aan een zo weinig homogene 
groep, alleen op grond van het domme cij
fer „65” van bestuursdeelneme uit te slui
ten. Dat is wreed ten opzichte van ,,de be
jaarde” en schadelijk voor bestuursbeleid 
dat van menig oudere profijt zou kunnen 
trekken. Ook over het betrekken van oude
ren bij bouw en beheer van bejaarden
oorden e.d. is op deze conferentie gespro
ken. „Inspraak” wordt hier en daar wel 
toegepast, maar menigmaal ook „verge
ten” of door praktische moeilijkheden be
ëindigd. Men kan ook ouderen niet klakke
loos voor een taak te stellen waarvoor zij 
niet opgeleid of anderszins berekend zijn. 
Nauwe samenwerking van en wederzijdse 
waardering voor beroeps- en vrijwillige 
krachten kan veel problemen oplossen. 
Ook hiervoor is echter vaak mentaliteits
verandering nodig. De Nationale Zieken
huisraad gaf onlangs het advies om in het 
bestuur van een te bouwen bejaardentehuis 
maar liever geen 65-plussers op te nemen. 
De door de regering opgestelde Nota be
jaardenbeleid 1975 kwam tot stand zonder 
enig overleg met de bonden voor bejaarden 
die tezamen 400 000 leden tellen.

Over deze Nota bejaardenbeleid 1975 
werden ook overigens enkele kritische op
merkingen gemaakt. Daarin zou te weinig 
aandacht en studie gewijd zijn aan wat het 
centrale vraagstuk dient te zijn; hoe kan de 
bejaarde (ontdaan van het diskriminerend 
stempel) in het geheel der samenleving ge
ïntegreerd blijven. ,,De nota is geen goed, 
samenhangend, informatief en beleidso- 
riënterend geschrift” . Door dr. Munnichs 
(lector in de psycho-gerontologie te Nijme
gen) werd terwille van een goed bejaar
denbeleid een eigen directoraat-generaal 
bepleit.

REGERINGSNOTA
De enige achtergronds-filosofie welke met 
betrekking tot de oudere mens in de Nota 
wordt genoemd is de neo-marxistische van 
MiUikowski, die in overgang van de kapita
listische naar een socialistische maatschap
pij de enige bevrijding van de uitgebuite 
bejaarde ziet. Wil het CDA bevorderen dat 
de oudere mens bevrijd wordt van het ne
gatieve beeld dat hem nu automatisch 
wordt opgedrukt dan zal het, zo konklu- 
deerde het CDA-congres, eigen, bijbels- 
bepaalde visie op mens en maatschappij 
duidelijker moeten profileren en bekend

maken. Daarvoor is doorgaande studie en 
voorlichting nodig. Ook onderstreepte het 
congres een pleidooi van dr. Schreuder 
voor afzonderlijke ziekenhuisafdelingen 
voor bejaarden, bestemd-voor bejaarden 
die bedreigd worden door hulpbehoevend
heid. Om dit te bereiken zou de geriatrie als 
specialisme erkend moeten zijn. Dit alles 
niet terwille van verdere ,,afzondering” 
van bejaarden doch integendeel om be
jaarde patiënten zo snel mogelijk naar huis 
te kunnen doen terugkeren. Dit zou bij het 
grootste deel van deze patiënten het geval 
kunnen zijn. Het CDA-congres zal nu een 
beroep op het partij-bestuur doen om op 
korte termijn over te gaan tot het instellen 
van een werkgroep, die zich met behulp 
van de diskussie en konklusies van deze 
studiedag nader dient te bezinnen op een 
werkelijk „welzijnsbeleid voor ouderen” . 
Reeds bij de parlementaire behandeling 
van de Nota „bejaardenbeleid 1975” en de 
overige politieke bezigheid zal men dan 
gebruik dienen te maken van de studiere
sultaten van deze werkgroep. Een brochure 
die alle rapporten, besprekingen en kon
klusies bevat waarmede dit kongres zich 
bezig hield, komt binnenkort van de pers. 
Ook de plaatselijke CDA-afdelingen kun
nen er de beschikking over krijgen.

(Bovenstaand artikel is overgenomen uit 
het ARP-weekblad „Nederlandse Gedach
ten” . De redactie van „De Nederlander” is 
erkentelijk voor de toestemming hiervoor).

CHU-ers in Berlijn
Het zeer intensief bezig zijn van de CDU in 
Duitsland met vorming en opleiding in de 
ruime zin heeft geleid tot oprichting in 
1964 van de Konrad-Adenauer-Stiftung, 
welke beschikt over vier instituten en de 
Politische Akademie Eichholz. Nadat het 
^erst in de bedoeling lag belangstellende 
burgers (ten dele op academisch niveau) 
informatie te verschaffen op politiek ge
bied, heeft men vooral na 1974 de vleugels 
verder uitgebreid, in binnen- en buiten
land.
Zo hebben dertig Nederlanders, allen op 
één of andere post het CDA dienend, dit 
najaar geprofiteerd van de royale gast
vrijheid van Eichholz door een conferentie 
van een week te Berlijn mee mogen maken. 
Omdat elf CHU-ers zich onder hen bevon
den, volgt hier een korte impressie.
Is enerzijds Berlijn door de organisatoren 
als conferentieplaats gekozen omdat deze 
stad de gasten meer te bieden heeft, dan het 
zeer landelijk gelegen conferentiecentrum, 
anderzijds heeft men met deze opvatting zó 
zeer gelijk, dat de aantrekkingskracht van 
de stad de conferenden wel eens te machtig 
werd.
Het krachtenveld van plichten en geneug
ten wordt nóg gecompliceerder, wanneer 
men stelt, dat de problematiek van Berlijn 
beter kan worden begrepen, wanneer men 
ter plekke de sfeer in zich heeft kunnen 
opnemen.

UITVOERING
Als groep heeft men zich eerder moedig 
onderworpen (begunstigd door zeer mooi 
weer) aan de zeven veelal uitvoerige lezin
gen van deskundige sprekers èn aan het 
feit, dat de excursie geschiedde pas aan het 
eind van de week en ons o.m. voerde naar 
verre buitenwijken temidden van volks
tuinen en fruitbomen. Dat daarachter de 
zeer modern opgezette wijk Gropiusstadt 
verrees werkte als een verrassing.
Wij werden geconfronteerd met de inge
wikkelde bestuursstructuur van Duitsland 
als bond van ,,Lander” , het bestuur van 
Berlijn met zijn „Bezirke” en de wisselende 
politieke verdeling van de besturende col
leges. Verder kregen aandacht de ontwik
keling van de Duitse partijen, het verkeer, 
woningbouw, renovatie, verhouding 
Oost-West, werkgelegenheid enz. Vele 
problemen werden door ons herkend en wij 
kregen de indruk, dat men in Duitsland be
slist niet verder is met de oplossing dan in 
Nederland.
Als gast van een Bezirk hebben wij een 
maaltijd gebruikt in een gemeenschapsge- 
bouw, waar bejaarden e.a. kunnen komen 
eten. Eenvoudig, doch goed. De ontvangst 
daarna door een wethouder van wederop
bouw was nóg eenvoudiger en leidde tot 
bespreking van het probleem van krotop- 
ruiming.
Dat wij tevoren de meest erbarmelijke 
woonomstandigheden van buiten af had
den gezien werkte inderdaad verhelde
rend. Vooral bij (feze gelegenheid was het 
opvallend, dat de meeste vragen over deze 
typische grote stadproblemen werden ge
steld door deelnemers uit de kleinste plaat
sen.

ZWARE VERWANTWOORDELOKHEID
Particuliere bemiddeling van een deel
neemster maakté het ons mogelijk een be
zoek te brengen aan de pastorie van de 
bekende mej. ds. Ruys, helaas echter zon
der haarzelf te kunnen ontmoeten. Een 
medewerker gaf een kundig exposé over 
het gemeentewerk, dat tot over de Muur en 
tot Leipzig wordt uitgeoefend, maar waar
van wij de indruk kregen, dat het zwaar 
politiek is belast en dan wel in een richting 
die de onze niet is. Een zware verantwoor
delijkheid van het desbetreffende kerkge
nootschap! In deze sfeer paste geheel het 
afwijzen van eventuele hulp van herinrich
ting van de niet-royaal ingerichte 
ontvangstruimte in de pastorie.
De enige vrije middag werd natuurlijk be
steed aan een uitstapje naar de sector van 
Berlijn bezet door de Russen. Dat daar geen 
werldoosheid heerst is wel te geloven, 
wanneer men ziet hoeveel personen nodig 
zijn voor grensbewaking en -controle. Na 
ca. drie kwartier is alles opgeschreven en 
gecontroleerd en komen wij in de oor
spronkelijke „Stadtmitte” van Berlijn, 
waar de gehavende Berliner Dom wordt 
gerestaureerd en grote indruk maakt door 
de afmetingen van het gebouw. Trouwens 
de geheel andere sfeer aan deze zijde van 
de muur wordt mede bepaald door nog an
dere zeer grote oude gebouwen en musea 
en een veel minder gemotoriseerd straat
verkeer.

KRITIEK
De kritiek, waartoe wij aan het eind van de 
cursus werden uitgenodigd gold de lengte 
van de lezingen en het totaal ontbreken van 
enige technische apparatuur om een lezing 
te veraangenamen. Ik zou er aan toe wiUen 
voegen dat het een ,,Fehlinvestierung” is, 
wanneer blijkt, dat een deelnemer de 
Duitse taal niet kent, niet wakker is te hou
den, en de stad niet in durft. Maar dat is een 
zaak van de partij van de mijnheer.

P. de Ridders.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstmmentenfabri^
Teleloon 05130-22652
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Spreekbeurten CHU-politici

BINNEN HET CDA
Open brief
aan besturen CDA, KVP, ARP en CHU
Al doende leert men. Dit geldt ook voor het 
vinden en volgen van hét richtsnoer voor 
het politiek handelen, het evangelie, de 
grondslag voor het samenwerkingsverband 
van de drie christen-democratische par
tijen. Wie de bijbel openslaat, ziet dat daar 
bevolen wordt, dat als er een twist tussen 
de broeders is ontstaan, de verzoening 
volgt wanneer een van hen de minste wil en 
natuurlijk ook durft zijn. Nergens staat, dat 
door een meerderheidsbesluit der broeders 
de verzoening tot stand komt.

Het evangelie beveelt inschikkelijkheid 
aan. Welnu, wanneer de kiezers gevraagd 
wordt vertrouwen te stellen in de kandida
ten voor de openbare vertegenwoordi
gende lichamen, zoals de Tweede Kamer, 
de colleges van gedeputeerde staten en van 
burgemeester en wethouders, de provin
ciale staten en de gemeenteraden, mogen 
de kiezers dan niet verwachten dat de kan
didaten bereid zullen zijn hunnerzijds per
soon voor persoon duidelijk te verklaren 
dat zij hun politiek handelen zullen bepa
len, ompalen en richten naar het gezamen
lijk uitgangspunt van kiezers en gekoze
nen, het evangelie?

Het vertrouwen van de kiezers in de kandi
daten wordt juist opgewekt door een duide
lijke persoonlijke verklaring van de kandi
daat omtrent zijn gezindheid. Het uitdruk
kelijk afleggen of ondertekenen van een 
verklaring omtrent zijn gezindheid zal hij 
niet nodig achten. Een andere kandidaat 
meent echter dat dit wel nodig is. Er zijn 
ook kandidaatstellende besturen en verga
deringen, die dit nodig vinden.
Wat is er dan op tegen om het elkaar naar 
de zin te maken? Dit het elkaar naar de zin 
maken is overal e^n der degelijke grondsla- 
gea van samenwerking.
Het toegeven in het geschil over de uit
drukkelijk gevraagde binding van de kan
didaat aan het uitgangspunt, de grondslag 
van het CDA, is geen gezichtsverlies of ne
derlaag, maar juist het doorwerken van de 
uit het Evangelie voortkomende zuiver
ende inspiratie voor het politieke samen
werken. Het evangelie inspireert niet tot 
touwtrekken of twisten. Wie door macht of 
gelijkhebberij de overwinning wil binnen
halen, veroorzaakt verlies voor allen.

Oosterwolde, Mr. W. Haas,
Afgevaardigde voor CHU in CDG- 
stuurgroep gemeente Ooststellingwerf.

Prof. P. Steenkamp: 
partners werken samen
In de Tweede Kamer hebben de kamerle
den van KVP, ARP en CHU in het recente 
verleden getoond, dat zij willen samen
werken. Dit heeft de voorzitter van het 
CDA, prof. dr. P. Steenkamp, dezer dagen 
gezegd tijdens een spreekbeurt te Geldrop. 
„In de eerste zes maanden van dit jaar wer
den in de Tweede Kamer 136 wetsontwer
pen in stemming gebracht. De drie CDA- 
partners stemden 135 maal gelijk. In die
zelfde periode vonden stemmingen plaats 
over 123 moties. De CDA-partners waren 
104 maal eensgezind. De CHU had negen 
maal een andere mening, de KVP en de 
ARP elk vijfmaal” , aldus prof. Steenkamp.

H. L.

Mr. W. Schoiten (kamerlid CHU):
„N iet vragen gedogen
te beëindigen'
Het CHU-Tweede Kamerlid mr. W. Schol
len heeft op een vergadering van zijn partij 
vorige week vrijdagavond in De Lier ver
klaard, dat de CHU redelijkerwijs van KVP 
en ARP niet mag en kan vragen het gedo
gen van het Kabinet-Den Uyl te beëindi
gen.
Evenmin kan worden gesuggereerd, dat 
deze partijen hun geestverwanten zouden 
moeten adviseren terwille van het CDA het 
kabinet-Den Uyl te verlaten.

Aflossing van de politieke hypotheek, die 
op het CDA rust, vraagt wel van alle drie 
partijen de bereidheid om rekening te hou
den met de feitelijk verschillende politieke 
verhouding tot het kabinet-Den Uyl: gedo
gen tegenover oppositie. Het is daarbij ech
ter van het grootste belang, dat de zes ka
merfracties in Eerste en Tweede Kamer in 
hun concrete politieke opstelling bedoeld 
verschil niet accentueren. De nog steeds 
niet met succes afgesloten discussie over de 
grondslag van het CDA heeft hiervoor he
laas geen gunstig klimaat geschapen, aldus 
mr. Schoiten. Het beraad in Berg en Dal 
heeft de kans op een goede afloop van de 
grondslagdiscussie weliswaar verhoogd, 
maar desondanks is de aflossing van de po
litieke hypotheek er de laatste maanden 
niet gemakkelijker op geworden. Maar wie 
het CDA en de gemeenschappelijke lijst bij 
de komende verkiezingen werkelijk tot 
stand wil brengen zal zich hiervan door 
geen hypotheek - van welke aard ook - 
laten afhouden, zei het kamerlid.

VERONTRUSTEND
De economische situatie in ons land is zeer 
verontrustend, aldus mr. Schoiten. In de 
Verenigde Staten is de heropleving van de 
economie weliswaar boven verwachting 
groot (in het derde kwartaal van dit jaar 
was de reële groei maar liefst 11 procent), 
maar daarvan is in ons land nog niets te 
merken. Het is van het grootste belang, dat 
de stijging van de loonkosten in 1976 bene
den de 10 procent blijft.
Nu het loonoverleg tussen werknemers en 
werkgevers is mislukt, dient volgens mr. 
Scholen het kabinet-Den Uyl zich te bera
den over de vraag met welke middelen een 
dergelijke beperking van de loonstijging 
kan worden gerealiseerd.
Persoonlijk verwerpt het CHU-kamerlid 
daarbij niet de gedachte van een ingrijpen 
door de wetgever. Maar hij waarschuwt 
met klem ervoor niet tegelijkertijd sterk 
betwiste struktuurmaatregelen in één pak
ket door te voeren.
Anders gezegd: Men moet de personeels- 
raad en de vermogensaanwasdeling niet 
koppelen aan een matiging van de stijging 
voor 1976 en volgende jaren.
Bovendien zal het kabinet zich niet kunnen 
beperken tot het ingrijpen in andermans 
zaken. Het zal ook bereid moeten zijn ei
gen politieke beslissingen over de omvang 
van de overheidsuitgaven in 1976 en het 
daaruit voortvloeiende beslag op de natio
nale middelen opnieuw ter discussie te stel- ■ 
len, aldus mr. Schoiten.

H. L.

In de komende weken zijn er de volgende 
spreekbeurten van Kamerleden van de 
CHU:
Dr. R. J. H. Kruisinga: vrij dag 21 november, 
Vleuten-de Meern: regionale bijeenkomst 
CHU; maandag 24 november, Haarlem: 
CHU gemeentelijke kiesvereniging.
Drs. D. F. yan der Mei: woensdag 3 decem
ber Veenëndaal: CHU regionale bijeen
komst; woensdag 17 december Tholen: sta
tenkring CHU; maandag 12 januari Doorn: 
CHU regionale bijeenkomst; maandag 9 
februari Baarn: CHU regionale vergade
ring; maandag 16 februari Breukelen: CHU 
regionale vergadering.
H. Wisselink: vrijdag 14 november, Wel- 
sum; vrijdag 21 november, Dokkum, 
maandag 24 november: Borculo; vrijdag 
28 november, Lutten.

Mr. W. Schoiten: vrijdag 12 december. 
Scherpenzeel, afd. CHU.
T. Tolman: maandag 17 november Leeu
warden CBTB algemene vergadering 
Friese afdeling; maandag 24 november 
Nijkerk: Veluwse afdeling CBTB; woens
dag 19 november: Gouda: CBTB regionale 
bijeenkomst; maandag 19 januari: IJssel- 
stein CHU regionale bijeenkomst.
Drs. G. van Leijenhorst: maandag 17 no
vember Apeldoorn: Myrtus-coUege;
maandag 24 november Apeldoorn: Chr. 
Lyceum; donderdag 27 november Utrecht: 
Kamerkring CHU.
CHU gemeentelijke kiesvereniging Apel
doorn: donderdag 13 november n.m. 20.00 
uur in gebouw ,,Sion” , Eendrachtstraat 
Apeldoorn.
Spreker: het Gelderse statenlid W. A. Ma- 
teman uit Aalten.

„PLICHTEN EN PERSPECTIEVEN”
te bespreken in uw kiesvereniging

Onder verantwoordelijkheid van de we
tenschappelijke instituten van ARP, CHU 
en KVP is in de afgelopen zomer een aanzet 
voor een profielschets van het CDA ver
schenen onder de titel „Plichten en Per
spectieven” . De inhoud van deze brochure 
kan van grote betekenis zijn voor de profi
lering van het CDA. De brochure is daarom 
een uitstekend discussiestuk voor de kies
verenigingen.
Teneinde de behandeling te vergemakke

lijken is door de Stichting Kader- en Vor
mingswerk CHU in overleg met de Stich
tingen van ARP en KVP een handleiding 
samengesteld. Hoofdstuksgewijs worden 
discussievragen geformuleerd.
De brochure Plichten en Perspectieven 
kost ƒ 3,90 per ex. De bij deze brochure 
behorende handleiding, die kan dienen als 
gesprekgroepenonderwerp, is gratis ver
krijgbaar bij het Uniebureau, Wassenaar- 
seweg 7, ’s-Gravenhage.

„Actuele politiek" 
in Vleuten/De Meern
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, spreekt 
op een vergadering van de CHU te 
Vieuten-De Meern, te houden op vrijdaga
vond 21 november in hotel-restaurant 
Rhenomare te De Meern. Zijn onderwerp is 
„Actuele politiek” .

De toespraak zal aansluiten aan de op het 
moment actuele onderwerpen, als de zor
gelijke economische situatie, de werkloos
heid, en de moeilijkheden bij middenstand, 
landbouw en tuinbouw. Ook de problemen 
rond het CDA komen ter sprake.

Er zal ruime gelegenheid zijn voor discus
sie. De vergadering vangt om 8 uur aan.

Winterpn^ramma van 
Scherpenzeel
De christelijk'-historische kiesvereniging te 
Scherpenzeel heeft het volgende winter- 
programma opgesteld:
Vrijdag 12 december 1975, ’s avonds 8.15 
uur, gebouw Filalethes: Openbare leden
vergadering met als spreker het kamerlid.

tevens lid EurQpees parlement en oud- 
staatssecretaris van financiën, mr: W. 
Schoiten, over,,Tussen Straatsburg en Den 
Haag.”
Woensdag 21 januari 1976, ’s avonds 8 uur, 
gebouw Filalethes: jaarvergadering, met na 
de pauze verantwoording raadsfractie. 
Begin maart 1976: Gecombineerde
CHU-ARP werkvergadering ter bespre
king van de CDA-brochure „Plichten en 
Perspectieven”, voorbereid in gespreks
groepen. , ;

Retourtje Den Haag
Aan te bevelen, zo’n uifje naar de Hofstad. 
De CHU-Vrouwenkiesvereniging te Rot
terdam ondernam dit vorige week met als 
eerste doel: het CHU-bureau aan de Was- 
senaarseweg. Aldaar werd het gezelschap 
heel gastvrij ontvangen, terwijl de op het 
bureau residerende dames koffie gaven. 
De „broedplaats” der CHU-dokumentatie 
en -administratie (en dat is heel wat!) werd 
hierna verlaten voor een excursie naar het 
Binnenhof.
Hier had de vriendelijke fractie-assistent de 
heer J. de Swart een interessant pro
gramma in petto: ontvangst in de fractie- 
kamer; lunch in het Kamer-restaurant 
(compliment vor de kok!) en een bezichti
ging van de Eerste Kamer en de Ridderzaal. 
Op weg naar de échte politiek oftewel de 
Tweede Kamer ving de groep nog een 
glimp op van prinses Beatrix die een zitting 
van de Raad van State ging bijwonen. Niet 
zo koninklijk was het schouwspel van de

heren Gruijters, Van Dam en Schafer tij
dens het debat over hun begroting in de 
Tweede Kamer. De crisis ondervinden deze 
heren, gezien hiin omvang, niet aan den
lijve........Maar het is aardig te kunnen
zeggen: „Ik was in de Tweede Kamer” . Tot 
slot een nadere kennismaking met de frac
tievoorzitter, dr. Kruisinga en enige fractie
leden, met wie van gedachten gewisseld 
werd over politieke problemen.
Terug in de Maasstad, bleek ieders hart nóg 
warmer te kloppen voor de CHU!

CHU-Apeldoorn
De gemeentelijke kiesvereniging van de 
CHU te Apeldoorn houdt op donderdaga
vond 13 november een openbare vergade
ring in gebouw Sion aan de Eendracht
straat. Aanvang 8 uur.
Spreker is het Gelderse statenlid W. Mate- 
man uit Aalten.

Steun voor Chrisien-democraten in Uruguay
In navolging van schriftelijke actie van het 
bestuur van de EUJCD (De Europese Unie 
van Jonge Christen-Democraten), hebben 
de dagelijkse besturen van Arjos, CHJO en 
KVP-jongeren protest aangetekend tegen 
de politieke gang van zaken in Uruquay en 
steun betuigd, aan de Christen- 
Democratische partij in dat land.

De actie van de christen-democratische 
jongeren heeft te maken met de gewijzigde 
politieke situatie in Uruquay. Had men 
aanvankelijk een, voor Zuidamerikaanse 
begrippen, vrij democratische regering, 
thans is er van dictatuur sprake. De gewij
zigde omstandigheden houden verband 
met activiteiten van de stadsguerrilla, de 
Tupamaros, die haar eisen door daden 
kracht bijzetten. Een aantal officieren zag 
zich genoodzaakt om door middel van een 
coup de burgerregering opzij te zetten, ten
einde harde maatregelen te kunnen nemen. 
Het militaire bewind strekt zich uit tot sterk

repressieve maatregelen. Politieke mani
festaties zijn verboden en ook gematigde 
politici staan aan vervolging bloot. Het ge
volg is verzet; ook van de kant van de 
christen-democratische partij in Uruquay, 
die thans de kant van de oppositie heeft 
gekozen. De CDP is daardoor in een uiterst 
precaire situatie terecht gekomen.
De christen-democratische jongeren heb
ben in een tweetal brieven aan hun gevoe
lens uiting gegeven. In een brief aan de 
ambassadeur van Uruquay in Nederland 
wordt melding gemaakt van de ontsteltenis 
waarmee kennis genomen is van de recente 
repressieve maatregelen tegen de activitei
ten van in het bijzonder de CDP. De 
christen-democratische jongeren volgen 
met nauwgezette aandacht de huidige ont
wikkelingen in uw land, aldus de brief. 
Aan de voorzitter van de CDP, de heer 
Juan Pablo Terra, werd schriftelijk solidari
teit betuigd met zijn partij en de andere 
democratische bewegingen in zijn land.
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Nederlandse Defensie?
Na de troonrede is dan eindelijk een deel 
van ons volk enigszins wakker geschud uit 
zijn lethargie inzake de defensie. Het niet 
vervangen van een aantal (verouderde) 
Neptune-vliegtuigen, het eerder dan ge
pland buiten gebruik stellen van de kruiser 
„de Zeven Provinciën” en de fasering van 
de bouw van fregatten heeft dit kunnen 
bewerkstelligen in tegenstelling tot de vele 
mondelinge en schriftelijke waarschuvm- 
gen van gezaghebbende zijden welke de 
afgelopen jaren totaal niets hebben uitge
haald.
De huidige mini-reveille moge dan op zich
zelf verheugend zijn, in het totaal beeld 
maakt zij echter weinig of niets uit, ja kan 
zij zelfs een negatief effect hebben. 
Wanneer b.v. de heer Wiegel in zijn alter
natieve begroting voorstelt ƒ 50 tot ƒ 100 
mUjoen meer voor defensie te besteden ten 
einde deze zaak weer recht te trekken, dan 
volgt hieruit dat ondanks zijn goede wil, hij 
toch weinig van de defensie-tragedie be
grijpt. Deze ligt veel dieper en de financiële 
consequenties laten zich, zo lang niet een 
nieuwe conceptie gevonden is, nauwelijks 
becijferen. In ieder geval gaat het niet om 
ƒ 50 tot ƒ 100 miljoen extra.
Zelfs een meer verantwoorde marine heeft 
nauwelijks enige zin wanneer hier niet een 
evenwaardig leger naast staat otn ons 
grondgebied te verdedigen of simpel door 
zijn aanwezigheid voldoende preventief te 
kurmen werken.
Hetzelfde geldt uiteraard voor onze lucht
macht. Dat het leger hierbij echter automa
tisch de grootste rol speelt spreekt (voor 
velen: helaas) vanzelf.
Nu is al eens eerder in dit weekblad vrij 
uitvoerig ingegaan op de basisfouten die in 
onze landmacht geslopen zijn. 
Samenvattend kan men stellen dat de disci
pline ver te zoeken is, de geoefendheid 
mede door gebrek aan ruimte sterk achter 
blijft bij het minimum vereiste en het mate
riaal gedeeltelijk sterk verouderd is. Daar
nevens is het politieke klimaat rond onze 
defensie goeddeels verrot; de defensie is in 
het verdomhoekje komen te zitten.

LOGISCH
Dat hieruit dan vanzelf een steeds ernstiger 
tekort aan beschikbare middelen voort
komt is niet meer dan logisch.
Dit proces heeft zich nu reeds meer dan 14

jaar in steeds toenemende mate afgespeeld 
en de concrete resultaten hiervan zijn even 
eesastreus als tastbaar.
Onze defensie is bij de meesten van onze 
volksvertegenwoordigers al jaren goed
deels een dode zaak waar geen 'eer aan te 
behalen valt en welke min of meer te verge
lijken is met een „Hindoe-koe” , welke te
veel eten krijgt om helemaal dood te gaan 
maar te weinig om enige positieve functie 
te hebben.
Het resultaat hiervan is ergernis, spot, le
thargie en feitelijke verkwisting.
Net zöals India zit te springen om een ge
zonde, productieve veestapel, die uiteraard 
behoorlijk verzorgd dient te worden, en 
veel beter af zou zijn zonder haar symboli
sche, parasiterende en half verhongerende 
koeien, zo zou Nederland veel beter af zijn 
met een compact, dynamisch en werkelijk 
modem leger i.p.v. de huidige vertoning. 

'Indien hier verbetering in gebracht wil 
worden dienen de volgende punten in acht 
genomen te worden:
1. De opleiding dient grotendeels in Ca

nada te geschieden waar de raimte te 
vinden is en de politieke verzieking 
(denk aan de verklaring van de W D M  
inzake Portugal!) uitgeschakeld kan 
worden. Het transport naar en van Ca
nada vorrfit geen enkel probleem en be
hoeft ook niet kostbaar te zijn.

2. Diepgaand overleg dient gepleegd te 
worden met West-Duitsland inzake 
standaardisering van bewapening, het 
huren van Duitse uitmsting en materi
aal in Canada, enz. Dit zou de kosten 
uiteraard sterk verminderen en sprei
den en Nederland heeft als grote koper 
van Duits materiaal hier een redelijke 
onderhandelingspositie.

3. Er moet een werkelijk volksleger wor
den gevormd, d.w.z. een strijdmacht 
waarin het in principe mogelijk is voor 
iedere flinke, rechtschapen en redelijk 
intelligente jongeman binnen het leger, 
ongeacht zijn opleiding, ook in de offi
ciersrangen promotie te maken. De 
KMA dient hiertoe grondig gereorgani
seerd te worden en geen W asie geleer
den (die zich in de velddienst nooit ge
lukkig zuUen voelen en hier ook niet 
geschikt voor zijn) af te leveren doch 
bekwame, harde veldofficieren die zich 
vervolgens binnen het normale dienst
verband ook theoretisch verder kunnen

CHU-ftactievoot2itter betreurt mislukken overleg 
sociaal akkoord
Dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter van de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer, betreurt 
het, dat vorige week het overleg in de Stich
ting van de Arbeid (werkgevers en werk
nemers) over een sociaal akkoord voor 
volgend jaar mislukt is. „Hebben de be
trokken partijen wel alles gedaan om tot 
elkaar te komen?” , aldus dr. Kruisinga in 
een commentaar.
Het commentaar vervolgde aldus: ,,Nu de 
situatie van geen akkoord tussen de sociale 
partners er ligt, zal het kabinet het verlos
sende woord moeten geven.
De CHU heeft er bij de algemene financiële 
beschouwingen op gewezen, dat het 
kabinet-Den Uyl tot nu toe heeft verzuimd 
op sociaal-economisch terrein het goede 
voorbeeld te geven. De CHU hoopt, dat de 
huidige situatie een aansporing voor het 
kabinet zal zijn om nu werkelijk ernst te 
maken met een beleid, dat zal leiden tot een 
financieel economisch herstel.
Gezien de hachelijke economische situatie 
raken wij steeds verder van huis. Het voor 
zich uit schuiven van de moeilijkheden 
heeft tot dusver en voor het kabinet-Den 
Uyl en voor het Nederlandse bedrijfsleven 
geen enkel positief resultaat gehad.
Aldus het commentaar dat dr. Kruisinga gaf 
op het mislukken van het overleg in de 
Stichting van de Arbeid.
De dag volgende op die waarop dr. Krui
singa zijn commentaar gaf, stemde de 
CHU-fractie in de Tweede Kamer voor een, 
overigens verw'orpen motie-van Aardenne 
(W D ). In deze motie werd de regering ge
vraagd de lasten voor burgers en bedrijfs
leven te beperken en de stijging van de 
overheidsuitgaven te verminderen, dit met 
het oog op de slechtere vooruitzichten voor 
volgend jaar.
Tijdens een spreekbeurt voor de staten
kring Dordrecht van de CHU, welke kring 
te Hardinxveld-Giessendam eind vorige 
week in vergadering bijeen kwam, zei dr.
Kruisinga het volgende over het mislukken 
van de besprekingen over het centraal ak
koord voor volgend jaar:

,,Dit kabinet moet nü iets doen. Het is vol
strekt duidelijk, dat het overleg tussen vak
bonden en werkgevers is mislukt. Wij had
den graag gezien, dat daar mee uitgekomen 
was. De regering gaf echter met de door 
haar bevorderde uitgavenexplosie in 1973, 
in 1974 en in 1975 het zeer slechte voor
beeld. De gevolgen daarvan op werkgele
genheid, geldontwaarding, bedrijfssluiten 
en faillissement zijn nu voor een ieder dui
delijk.
Maar dan een derde van de Nederlandse 
bedrijven zit nu in de rode cijfers, lijdt nu 
ernstig verlies. Daarvoor helpt belasting
verhoging al niets meer. Maar het 
kabinet-Den Uyl, dat zich nu toch de ge
volgen van haar optimisme eens moest 
gaan realiseren, blijft optiihistisch. Wij de
len de visies van tal van deskundigen buiten 
het kabinet” , aldus dr. Kruisinga.
Destijds werden mensen ook uit socialisti
sche kring als: De Galan, Hessel, Van den 
Doel en Stevers genoemd. Nu zijn er 
nieuwe beschouwingen en voorstellen van 
prof. J. Zijlstra, directeur van de Neder- 
landsche Bank en van prof. C. A. van den 
Beid, directeur van het Centraal Planbu
reau.

bekwamen, c.q. te zijner tijd de gene
rale staf-school doorlopen. Het leger 
dient, ook als aantrekkelijke carrière, 
veel dichter bij h e t ,,gewone volk” ge
bracht te worden.

4. Een beroepsleger is bepaald geen ver
eiste. Naast de politieke bezwaren hier
tegen, zou een beroepsleger over te 
weinig personeelsreserves beschikken. 
Afgezwaaide dienstplichtigen dienen 
ook in de toekomst het onmisbare re- 
serveleger te vormen ten einde gebruikt 
te kurmen worden voor bewakingsdien
sten, vernietiging van vijandelijke val- 
schermtroepen, kortom voor alle taken 
waar het leger te velde geen onmiddel
lijke bemoeienis in eerste instantie mee 

* kan hebben.

BIJ BENADERING
De financiële consequenties van deze in
grijpende reorganisatie zijn slechts bij be
nadering te becijferen. Het bewerkstelligen 
van een vrijwel totaal nieuwe geest in ons 
leger is niet in de eerste plaats een zaak van 
geld maar wel dient over voldoende midde
len beschikt te kunnen worden om een en 
ander uitvoerbaar te maken. Van bezuini
gingen op de totale defensie-uitgaven zal 
zeker geen sprake kunnen zijn.
Welnu, hoe staan de kansen dat ons parle
ment hier haar medewerking aan zou wil
len geven? Helaas moet het antwoord 
hierop luiden dat deze kansen nihil zijn. 
Defensie is en blijft in grote mate ,,dood” 
voor veruit de meeste van onze parlemen
tariërs en alleen bijzonder dreigende ge
beurtenissen kunnen hier verandering in 
brengen, maar dan zal het ongetwijfeld 
weer te laat zijn. In ieder geval heeft de 
preventieve werking, en daar gaat het in 
eerste instantie voornamelijk om, dan ge
faald en is het oorlogsgevaar ormodig veel 
dichterbij gekomen.
Zoals de zaken echter momenteel staan, 
het is de laatste 15 jaar Overduidelijk bewe
zen, blijft de Hindoe-koe rustig in leven en 
handhaven wij een strijdmacht waar in feite 
geen enkele preventieve werking van uit
gaat en welke haar manschappen in geval 
van een gewapend conflict geen ander al
ternatief zal bieden dan het militaire kerk
hof of krijgsgevangenschap.
Dat het Nederlandse volk intuïtief een 
steeds groeiende tegenzin ontwikkelt tegen 
de huidige gang van zaken is alleszins be
grijpelijk. Men kan de Hindoe-koe dan 
maar beter dood laten gaan.
Wil men werkelijk nog een serieuze poging 
doen om deze impasse te doorbreken dan 
zou het aanbeveling verdienen het Zwit
serse voorbeeld, met enige aanpassingen, 
te volgen.

-JDe Zwitsers betalen n.1. een separate de- 
fensiebelasting welke dus niet afhankelijk 
is-of beïnvloed wordt door de overige de
partementale begrotingen.
Nu dient erkend te worden dat de Zwit
serse strijdkrachten veel dichter bij het volk 
staan dan bij ons. Geen ander land ter we
reld durft b.v. zijn dienstplichtige reservis
ten (en vrijwel iedereen is dienstplichtig in 
Zwitserland) met uitrusting, wapen en 50 
patronen naar huis te sturen. Ook in Neder
land zal dit helaas wel nooit mogelijk zijn 
maar wij kunnen wel van de Zwitsers leren 
hoe zij hun defensie veel dichter bij het 
volk brengen en houden. De separate de- 
fensiebelasting is hier een uitvloeisel van.

OFFER
Het overgrote deel van het Nederlandse 
volk is voor instandhouding van de defen
sie en heeft hier dus een offer voor over. 
Het dient echter waar voor zijn geld te krij

gen en daartoe is in de eerste plaats vereist 
dat men verneemt wat minimaal nodig is 
om geloofwaardig te zijn en om aan onze 
NATO-verplichtingen te blijven voldoen. 
De wijze waarop wij onze strijdkrachten 
organiseren en trainen is uiteraard nog al
tijd grotendeels een nationale zaak. Het 
bedrag dat voor dit alles nodig is dient be
paald te worden door een groep deskundi
gen, waaronder uiteraard ook politici, en 
dient als zodanig aan het volk gepresen
teerd te worden.
Men kan hier b.v. denken aan een perma
nente commissie Rijckevorsel. Deze com
missie zal zich ongetwijfeld laten leiden 
door wat minimaal geboden is om een po
tentiële tegenstander te kunnen weerstaan, 
m.a.w. de Warschau-pakt landen bepalen 
eigenlijk de hoogte van onze defensiebe
groting. Dit klinkt merkwaardig, maar is 
volkomen logisch. Indien het Warschau- 
pakt er geen of weinig strijdkrachten op na 
zou houden, zou de NATO en dus Neder
land deze zeker ook niet onderhouden. 
Voorts kan men stellen dat hier alleen de 
conventionele bewapening een rol zal spe
len. Niet dat de nucleaire bewapening geen 
betekenis zou hebben, integendeel, doch 
Nederland kan zich gevoeglijk hier buiten 
houden aangezien hier de grote mogend
heden het uitsluitend voor het zeggen zul
len hebben. De Oosteuropese landen, rhet 
uitzondering van de Sovjet-Unie, beschik
ken ook niet over nucleaire wapenen. 
Steeds algemener is men het er tegenwoor
dig over eens dat een nucleair conflict in 
Europa steeds minder waarschijnlijk is en 
dat het gevaar zit in de achterstand van 
onze conventionele bewapening. Het is be
langrijk nog eens duidelijk te stellen, dat er 
geen sprake is van een „bewapeningswed
loop” . De Nederlandse strijdkrachten kun
nen slechts defensief optreden. Hun vernie
tigingskracht is en blijft immers een la
chertje t.o.v. de nucleaire tegenstander, 
maar wel kan een geloofwaardige conven
tionele defensie een grote, nucleaire mo
gendheid dwingen van conventionele 
avonturen af te zien en daarom gaat het in 
feite.
De ontketening van een nucleair conflict in 
Europa brengt onoverzienbare, steeds toe
nemende risico’s met zich mee en geen en
kele grote mogendheid zal zich hier licht 
aan wagen. Rationeel gedacht is zo’n con
flict dan ook uitgesloten.
In ieder geval kan Nederland hier geen en
kele invloed op uitoefenen en heeft het dus 
ook geen zin hierin te participeren.
De niet-NATO-leden Zweden en Zwitser
land hebben dit terecht tijdig onderkend en 
derhalve is hun conventionele bewapening 
relatief veel beter dan b.v. de onze en 
speelt in deze landen de nucleaire contro
verse, welke ons volk zo zeer verdeelt en 
onze conventionele defensie sterk heeft 
benadeeld, geen rol.
Een duidelijke en eerlijke defensievoorlich
ting, voor praktisch iedere rechtschapen 
Nederlander bevatbaar, is in de eerste 
plaats nodig, waarbij duidelijk gesteld moet 
worden dat de keuze is óf een verant
woorde defensie welke niet beïnvloed 
wordt door faktoren die er in feite niets 
mee te maken hebben, óf in het geheel geen 
defensie. Een tussenweg bestaat niet en 
onze buitenlandse politiek zal gebaseerd 
moeten zijn op deze keuze.
Indien ons parlement zich blijft opstellen 
zoals het dit nu al meer dan 15 jaar doet, 
dan dient ernstig in overweging genomen te 
worden het onderwerp defensie aan een 
referendum te onderwerpen.
Dan beseft tenminste iedere volwassen 
Nederlander waar het om gaat en waar hij 
aan toe is. Bij de volgende Kamerverkie- 

- zingen zou dit duidelijk tot uitdrukking ge
bracht dienen te worden als een laatste po
ging om een nu bijna verloren zaak te red
den.

E. H. V. E.

Beroepsmogelijkheid voor buitenlanders bepleit

OPMERKELIJK
„Opmerkelijk is,” aldus dr. Kruisinga, „dat 
prof. Van den Beid nu ook stelt, dat de 
beslissing over de belastingverhoging van 
de BTW, die dit kabinet wil invoeren, pas 
volgend jaar moet worden genomen. Eer
der is dit bij de algemene beschouwingen al 
door de CHU gesteld. De CHU zal daar bij 
de behandeling van de belastingvoorstellen 
nu een formeel voorstel in deze zin indie
nen.
Ook dit punt kan een belangrijke bijdrage 
leveren bij de oplossing van het sociaal ak
koord. Het beïnvloedt de kosten van 
levensonderhoud immers aanmerkelijk” , 
zei de CHU-fractievoorzitter.

H. L.

Er moet een beroepsmogelijkheid komen in 
de landen van de Raad van Europa voor 
buitenlanders wanneer hun de toegang tot 
een land geweigerd wordt, aldus de assem
blee (parlement) van de Raad van Europa 
in Straatsburg. De assemblee volgde daar
mee een aanbeveling op van de CH-senator 
mr. F. H. Piket.
De assemblee van de Raad vond het nood
zakelijk dat er een betere wettelijke be
scherming komt voor buitenlanders of dit 
nu toeristen, studenten, zakenlieden, 
vluchtelingen of gastarbeiders zijn.
In de poging tot harmonisatie van de ver
scheidene Europese wetgevingen wordt 
verder voorgesteld dat de werkvergunnin
gen pas mogen worden verstrekt, wanneer 
de bepaalde functies niet kunnen worden 
vervuld door inwoners van het gastland of 
door mensen die er al een werkvergunning 
hebben.

Werknemers uit de lidstaten van de Raad 
van Europa moeten, aldus de aanbeveling, 
een verblijfsvergunning voor een jaar krij
gen wanneer zij tenminste in hun eigen le
vensonderhoud kunnen voorzien, en mits 
zij verder niet ongewenst zijn, waarbij poli
tiek en godsdienst nooit een rol mogen spe
len, maar er mag ook geen gevaar voor 
bestaan dat er teveel vreemdelingen in een 
land komen.
Een andere aanbeveling is dat na een ver
blijf van drie jaar een vreemdeling een ver
blijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
'krijgt.
Senator Piket stelde dat hij bij de opstelling 
van zijn rapport met aanbevelingen een 
utopist geweest is. Hij droomde van een 
Europa zonder grenzen. Helaas, aldus mr. 
Piket, zijn er echter nog teveel belemme
ringen. (ANP)
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DE REORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR (VIII)

Moet het totaal aantal ambtenaren niet 
aan grenzen gebonden zijn?

soneel, het verplegend personeel in over
heidsdienst en de politie met onpveer 
eenvierde moeten worden uitgebreid.

Een der agendapunten voor het CDA- 
congres van augustus 1975 was de bespre
king van het eerste jaarlijks advies van de 
Permanente Programadviescommissie. 
Hoofdstuk V van dat advies handelde over 
„Bestuurlijke Organisatie” . Doordat de be
spreking van de befaamde resolutie veel 
vergadertijd vergde, kwamen vele spre
kers, o.w. ook ik, niet meer aan bod. Mede 
namens vijf andere CHU-afgevaardigden 
zou ik spreken over de financiële gevolgen 
van de plannen der regering om ons land te 
verdelen in 26 provincies. Ons 2e Kamerlid 
H. Wisselink heeft in dit blad reeds een 
beschouwing gewijd over die plannen en 
medegedeeld dat de CHU zich in principe 
had uitgesproken voor de vorming van een 
20-tal provincies nieuwe stijl. Inmiddels 
heeft de minister van binnenlandse zaken 
op 15 juli jongstleden de desbetreffende 
plannen gepubliceerd. Overigens beston
den de wijzigingsplannen reeds vóór het 
optreden van kabinet Den Uyl. Het huidige 
kabinet heeft de plannen uit de ijskast ge
haald én thans ter discussie gesteld. De 
Provincie-, Gewest- en Gemeentebesturen 
buigen zich thans over de mogelijkheden 
van hun inbreng, waarbij plaatselijke, 
gewestelijke- en provinciale belangen een 
rol spelen. Straks zullen ook de leden van 
de Staten-Generaal met het ontwerp van 
wet worden geconfronteerd. Ik meen te 
weten dat de vorige regering de plannen in 
de ijskast had geplaatst vanwege de finan
ciële consekwenties.

KRITIEK
Reeds nu blijkt dat er nogal wat kritiek is uit 
de lagere bestuursorganen, zoals b.v. de 
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeen
ten, die bij haar instemming met de plan
nen, als voorwaarde stelt dat zij financieel 
ter verwerkelijken moeten zijn. Over de 
doelmatigheidsoverwegingen welke tot de 
plannen leidden wil ik nu niet spreken om
dat m.i. eerstens dient te worden bezien ol

ons land de financiële kosten wel kan dra
gen.
Welke zijn dan wel die financiële lasten? 
Dit en wat daarmede samenhangt, wil ik 
trachten weer te geven.
Ie. Er zullen nieuwe provinciehuizen moe
ten komen (15?) en het getal Commissaris
sen der Koningin zal met eenzelfde getal 
moeten worden aangevuld. Bovendien zal 
het aantal provinciale ambtenaren in de di
verse rangen dienen te worden uitgebreid, 
Er zullen uiteraard meerdere ambtenaren 
van de bestaande provincies kunnen af
vloeien naar (volgens de plannen) de nieuw 
te vormen provincies. Te verwachten is dat 
vele ambtenaren zullen v/eigeren, over te 
gaan naar een andere provincie, Anderen 
zullen misschien elke dag willen gaan pen
delen van de woonplaats naar de nieuwe 
provincie, wat uiteraard reiskostenvergoe
ding van de overheid zal vergen. Ongetwij- 

. feld komt bij dit alles ook het probleem van 
opwachtgeldstelling om de hoek kijken. Al
leen reeds op dit stuk zullen de overwegin
gen zwaar dienen te zijn.
2e. De Gewestraden (hoeveel zullen er 
t.z.t. komen?) kunnen evenmin zonder 
overheidsgeld werken; binnen niet te lange 
tijd zullen de Gewestraads- en de Gemeen
teraadsleden hogere - vaste - vergoedingen 
ontvangen.
3e. Het plan tot wijziging van de huidige 
Politiewet ligt ook al te wachten op de uit
werking van de plannen tot wijziging van 
de bestuurlijke organisatie.
Indien alle plannen zouden worden verwe
zenlijkt zou alleen reeds de wijziging van 
de politie-bestuurlijke organisatie vele en 
vele miljoenen gaan kosten. Het zou te ver 
voeren om hier op aUe aspecten in te gaan. 
4e. De invloed van de arbeidstijdverkor
ting. Werken we over b.v. 25 jaar - of eer
der - nog maar zes uur per dag? Dat zou dan 
inhouden dat het getal van de in continue- 
dienst werkende ambtenaren, zoals de 
brandweer, het gevangenisbewakingsper-

De westerse pers en de

derde wereld - door: Hans van Weezel

Na de Tweede Wereldoorlog heeft men het 
geleidelijk aan als een vanzelfsprekendheid 
aanvaard, dat de Westerse pets de vrijheid 
heeft verworven om zich te mengen in de 
binnenlandse aangelegenheden van het 
merendeel der niet-Westerse landen. Tot 
op heden vormen de communistische lan
den hier echter nog steeds een uitzondering 
op, omdat de vrije pers daar nu eenmaal 
meestal nog als een vijandige instelling van 
het Westerse c.q. kapitalistische machtein- 
strument gezien wordt. Thans lijken even
wel ook vele niet-communistische naties 
een gelijkvormige gedragslijn te gaan vol
gen. De internationale pers wordt n.1. meer 
en meer gezien als een instelling die in we
zen tegen de belangen van de ontwikke
lingslanden ingaat.

BEPERKINGEN
Zo zijn de laatste tijd de persmedia uit de 
Westerse wereld zoetjes aan weggewerkt 
uit'Zuid-Vietnam en Laos en aan strenge 
beperkingen onderworpen in India. En
gelse correspondenten, die na de recente 
staatsgreep naar Nigeria vertrokken, wer
den bij aankomst op het vliegtuig terug ge
zet. Reuter, Associated Press, Le Monde en 
BBC dreigen, hoe voortreffelijk en even
wichtig zij ook vaak mogen zijn, niet langer 
meer als afzonderlijke organisaties gezien 
te worden maar veeleer als elementen van 
een cultureel imperialisme, dat het wereld
nieuws vergaart en interpreteert in over
eenstemming met Westerse belangen en 
waarden.
Nigeria is hiervan een duidelijk voorbeeld. 
De restricties, die hier aan de buitenlandse 
pers zijn opgelegd, worden algemeen met 
een zicht van verlichting aanvaard, hetgeen 
onder meer voortvloeit uit een grote irrita
tie over de dikwijls tendentieuze bericht
geving van de internationale pers gedu
rende de Bfafra-oorlog. Dat sommige ver
slaggevers wèl blijven streven naar faire en 
doorwrochte beoordelingen, doet er uit
eindelijk weinig toe. Wat uiteindelijk telt, is 
het effekt van de buitenlandse journalistiek 
in zijn totaliteit.

GRIEVEN
De grieven die de Derde Wereld koestert

ten opzichte van de Westerse pers, concen
treren zich op het feit, dat te veel voorbij 
gegaan wordt aan positieve aspekten. Aan 
landhervormingen, nieuwe universiteiten, 
goed lopende projekten en wat dies meer 
zij wordt inderdaad doorgaans relatief 
weinig aandacht geschonken. Men krijgt 
vaak de indruk, dat bepaalde Westerse ver
slaggevers het als hun plicht beschouwen in 
elk ontwikkelingsland de zwakste punten 
en de grootste problemen aan te wijzen om 
ze vervolgens te verergeren door een over
dreven onbarmhartige publiciteit. Dit past 
immers in de commercieel nauwelijlö te 
bevredigen honger van onze maatschappij 
naar conflicten, kalamiteiten en schanda» 
len. Dat vele Derde Wereld-landen er der
halve toe neigen de Westerse publiciteits
media vaa|c als „pretentieuze beoorde
laars” te beschouwen, die uitsluitend na
gaan hoever de Afrikaanse en Aziatische 
maatschappijen sedert het koloniale tijd
perk zijn gezonken, hoeft nauwelijks ver
bazing te wekken. Een rancune i e  her
haaldelijk nog gevoed wordt door een la
tent instinktmatig gevoel, dat de Westerse 
wereld in feite in zijn geheel tegen de jonge 
staten is gericht.

INTERNATIONALE NIEUWSGARING
Op grond van het bovenstaande moet men 
echter niet uit het oog verliezen dat de 
Westerse berichtgeving tot op heden de 
enige efficiënte internationale nieuwsga
ring ter wereld is gebleken. In praktijk het 
enige middel, dat in staat is een stroom van 
redelijk betrouwbare informatie van land 
tot land te verzorgen. De nieuwsagent
schappen van de communistische landen 
zijn er daarentegen tot dusverre niet in ge
slaagd bruikbare alternatieven te bieden 
net zomin als de Afrikaanse en Aziatische 
landen succes hebben gehad bij de opzet 
van een eigen systeem van internationale 
nieuwsgaring. Het is in verband hiermee te 
hopen, dat in bepaalde Westerse perskrin
gen de noodzaak ingezien wordt met wat 
meer begrip en kennis van zaken en wat 
minder sensatiezucht de ontwikkelingswe
reld tegemoet te treden.
Lagos,

Van Weezel

VRAGEN
Zich opwerpende vragen bij dit alles zijn: 
Dienen we, met het oog op onze economie, 
er niet rekening mee te houden dat het 
totaal getal ambtenaren aan grenzen ge
bonden dient te zijn? Doch waar liggen die 
grenzen? Moet dat niet grondig worden 
onderzocht?
Is het niet „op los zand bouwen” als we 
zouden gaan stellen dat er toch vele werk
lozen zijn waaruit we e,.v.t. nieuwe ambte
naren zouden kunnen betrekken? We ho

pen toch aUen op verbetering van onze 
economie?
En, nu we het toch over de economie heb
ben, we kunnen nu nog een stoofje hebben 
vanwege onze rijke aardgasbel; maar als 
die straks leeg is? Moeten we dan de klok 
terug draaien?
Zoetermeer E. C. Grootendorst.

(Dit is het achtste artikel in de reeks „De 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 
De voorgaande artikelen stonden in de 
nummers van ,,de Nederlander” van de 
vrijdagen 22 en 29 augustus, 5, 12 en 26 
september en 3 en 10 oktober jongstleden).

Interessant proefschrift over invloed van 
Stahl in ons land
„De uitspraak van F. J. Stahl „Autoriteit, 
geen majoriteit” is door de CHU vaak ge
bruikt in een betekenis die Stahls bedoelin
gen niet geheel dekt.”
Dit is een van de stellingen uit een disserta
tie over Friedrich Julius Stahl, waarop G. 
Favié, Evangelisch Luthers predikant te 
Soest, onlangs aan de Universiteit van Am
sterdam, promoveerde tot doctor in de 
theologie.
Dr. Favié behandelt de invloeden van 
Stahl, die leefde van 1847-1880, in Neder
land.
Inzake Stahls uitspraak over „Autoriteit en 
Majoriteit” wijst dr. Favié er op dat Stahl 
hiérbij primair dacht aan de personen óf 
instituten die gezag hadden op grond yan 
Gods woord en opdracht terwijl in CHU- 
kring het accent werd gelegd op de door
werking van de beginselen, het woord 
Gods, niet om de macht van de partij. 
Friedrich Julius Stahl was hoogleraar ih de 
rechtsfilosofie, het staats- en kerkrecht, in 
Berlijn. Hij speelde een belangrijke rol in de 
Lutherse Kerk en was in de woelige dagen 
rond 1848 lid van de senaat.
INHOUD
Na een deel over het leven en werk van

Stahl geeft de auteur een overzicht van 
de achtergrond van Stahls denken. Twee 
onderdelen worden vervolgens nader 
uitgewerkt, namelijk „Stahl over Kerk, 
Ambt en Geloof” . In het hoofdstuk over 
„Stahl en Nederland” gaat dr. Favié uit
voerig in op de relatie van Stahl met de 
werken van Groen van Frinsterer. 
Tenslotte wordt de invloed van Stahl on
derzocht op enkele andere Nederlandse 
tijdgenoten, onder meer Cahntepie de la 
Saussaye, Da Costa', Kuyper en Lohman. 
De auteur concludeert dat Stahl in Neder
land voornamelijk invloed heeft uitgeoe
fend op hen die zivh bewogen op het grens
gebied van Christendom en staatkunde. 
Zijn invloed op theologisch en kerkelijk 
terrein is wel aanwijsbaar maar bleef be
perkt.

In het december-nummer van het Christe
lijk Historisch Tijdschrift zal ds. F. H. 
Landsman uitvoerig ingaan op de inhoud 
van dit boek. Exemplaren van dit proef
schrift zijn verkrijgbaar bij de stichting Lu
therse Uitgeverij en Boekhandel, Erasmus- 
gracht 26, Amsterdam. De prijs bedraag 
ƒ12,50.

H. V. Spanning

STUDIEBEURZENPROGRAMMA 1977 
RAAD VAN EUROPA
In 1977 kunnen wederom een aantal Ne
derlandse beleidsfunctionarissen en prak- 
tijkdeskundigen, werkzaam op het terrein 
van het maatschappelijk welzijn, in de ge
legenheid worden gésteld studie- en obser- 
vatiereizen te maken naar één van de lan
den aangesloten bij de Raad van Europa, 
alsmede naar Finland.
In principe kan men het studieonderwerp 
zelf bepalen, uiteraard met die beperking, 
dat het thema op het terrein van het maat
schappelijk welzijn ligt.

De beurzen, die doorgaans voor de duur 
van één maand worden gegeven, bestaan 
uit een reiskostenvergoeding en een sti
pendium voor de financiering van de ver
blijfkosten. Zij die belangstelling hebben 
voor uitzending in het kader van het pro
gramma 1977 kunnen nadere inlichtingen 
krijgen bij de Centrale Afdeling Internatio
nale Betrekkingen van het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, Steenvoordelaan 370, Rijswijk. 
(ZH), telefoon: (070) 94 92 33, toestel 
2116. Aanvragen, welke na 1 februari 1977 
worden ontvangen kunnen niet meer in be
handeling worden genomen.
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Op naar 13 december
door dr. R. J. H. Kruisinga, 
voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie

De vergaderingen van elk van de Partijra
den van ARP, CHU en KVP op 13 decem
ber a.s. vormen ongetwijfeld een belangrijk 
moment in de gedacbtenwisseiing over de 
christen-democratiscbe samenwerking.
De partijraden staan voor de belangrijke 
taak om het resultaat van het CDA-overleg 
in Berg en Dal te beoordelen. De CHU zal, 
hoezeer wij ook moeite hebben met het 
compromis Berg en Dal, gelet op het stem
gedrag van de delegatieleden van de CHU 
in Berg en Dal, hierop naar mijn indruk toch 
positief willen reageren.
Twee vragen hebben in het recente overleg 
centraal gestaan: - de kwestie van de funk- 
tionering van de grondslag van het CDA; - 
de mogelijkheid om bij de eerstvolgende 
Tweede Kamerverkiezingen met één lijst 
uit te komen.
Wat nu het meest opvalt is, dat over beide 
kwesties in het CDA-bestuur geen een
stemmigheid kon worden verkregen. 
Voorts dient te worden aangetekend, dat in 
beide vergaderingen - bij een verschillende 
stemuitslag - de ARP-delegatie verdeeld 
heeft gestemd.
Dit maakt tevens duidelijk, dat het welsla
gen van het CDA in belangrijke mate af
hankelijk is geworden van deopstelling, die 
de ARP-Partijraad op 13 december zal kie
zen.
Van de zijde van de KVP zijn bezwaren 
gemaakt tegen twee passages uit een artikel 
van ARP-fractie-voorzitter Aan^'es.

De eerste passage luidt: „De grote vraag 
is nu uiteraard of daarmee het voorbe
houd, dat in de slotzin van de AR- 
resolutie van 27 september is gemaakt, 
is vervallen. Een definitief oordeel 
daarover komt aan de orde, als is beslist 
over de vraag of de mogelijkheden voor 
één lijst aanwezig zijn. Zo staat het na
melijk in de resolutie”.

Daarmee wordt een koppeling aangebracht 
tussen de beginselhypotheek en de poli
tieke hypotheek. Met de KVP acht de CHU 
dat niet in overeenstemming met gemaakte 
afspraken.

De tweede passage luidt: „Het is name
lijk voor de hand liggend dat bij het ver
schil over het functioneren van de 
grondslag aan de politieke overeen
stemming zwaarder getild zal worden 
dan wanneer dit verschil er niet zou 
Zijn”.

Ook hiertegen heeft de CHU zeer ernstig 
bezwaar. Zij betekent verzwaring van de 
politieke hypotheek op basis van de door 
de AR geïntroduceerde beginselhypo
theek. Ook dat lijkt de CHU met de KVP in 
strijd met wat we hebben afgesproken. 
Globaal bestaat thans de volgende opstel
ling:
- De ARP is verdeeld over de vraag of het 

verschil in interpretatie over de funktio- 
nering van de grondslag van het CDA een 
beletsel vormt om met één lijst uit te ko
men. KVP en CHU zijn van iinning, dat 
dit niet het geval is.

- De KVP-delegatie beschouwt totstand
koming van één lijst als een onmisbare 
voorwaarde voor het welslagen van het 
CDA. De CHU-delegatie acht deze laat
ste uitspraak onjuist. De AR-delegatie is 
verdeeld.

VISIE CHU
Wat is in deze kwestie nu de visie van de 

CHU geweest? Voorop wil ik stellen, dat 
de CHU van harte wil meewerken aan de 
totstandkoming van één christen
democratische lijst als de betrokken 
voorwaarden zijn vervuld.

Er is veelvuldig gediscussieerd of de kwes
tie van de funktionering van de grond
slag; dan wel de zogenaamde politieke 
hypotheek, het feit dat de CHU, in tegen
stelling tot KVP en ARP, oppositiepartij 
is, daarbij de belangrijkste hinderpaal 
vormt.

Tijdens het CDA-congres 23 augustus j.1. is 
door de ARP sterk de nadruk gelegd op 
de funktionering van de grondslag. In een 
later stadium - met name na de conferen
tie in Berg en Dal is in sterke mate de 
politieke hypotheek naar voren ge
bracht.

Wat de CHU betreft, wij achten gesteld 
voor de keuze tussen de grondslagkwes- 
tie en de politieke hypotheek, de eerste 
op lange termijn belangrijker dan de 
tweede aangelegenheid. Bij de politieke 
hypotheek immers gaat het om een tijde- 
lijke zaak, die voortvloeide uit de jongste 
formatie.

Die kwestie zou tegen het eind van de rit 
van dit kabinet opgelost kunnen zijn. 
Daartoe is met name nodig meer inzicht 
in de programmatische doelstelling, die 
het CDA bij nieuwe verkiezingen naar 
voren w'il brengen. Tevens zijn van de 
grootste betekenis de reacties van ARP 
en KVP op de door Van Verschuer ge
formuleerde voorwaarden.

Met name moet duidelijk zijn, dat de CHU 
thans sterk tegen zogenaamde 
voorkeurs- of intentieverklaringen voor 
socialisten of liberalen is gekant.

FUNKTIONERING GRONDSLAG
Ten aanzien van het beginsel moet worden 

opgemerkt, dat hier veeTFundamentelere 
moeilijkheden rijzen wanneer op dit punt 
geen overeenstemming kan worden be
reikt.

Juist deze kwestie is door de ARP immers 
geschetst als essentieel voor het voort
bestaan van een partij op levensbe
schouwelijke basis.

Deze kwestie is niet beperkt tot een kabi
netsperiode. Zij geldt zolang de 
christen-democratie als politieke stro
ming bestaat. Daarom rij kt dit ook verder 
dan de zittingsperiode van een kabinet.

Het grote belang van de conferentie in Berg 
en Dal was nu dat werd erkend door de 
meerderheid van de deelnemers - met 
uitzondering van een deel der AR- 
delegatie - dat het verschil in opvatting 
over de grondslag van het CDA geen be
letsel hoeft te vormen voor één lijst.

De CHU-delegatie heeft tenslotte voor de 
compromis-formulering Berg en Dal ge
stemd. Ook voor de CHU-delegatie was 
het compromis echter moeilijk te verte
ren.

Ik ben daarbij wel van oordeel, dat de ver
schillende theologische en politieke ach
tergronden van waaruit ARP, CHU en 
KVP deze vragen benaderen, ook een sti
mulans kan zijn voor de christen
democratie. Waar eenstemmigheid over 
de grondslag zelve essentieel is.

Daar heeft de CHU steeds op gewezen. De 
CHU heeft de ir.houd van de grondslag 
binnen het CDA nog eens nauwkeurig 
willen doen omschrijven en ook om
schreven gekregen toen in Woudschoten 
het CHU-amendement Beernink werd 
aanvaard.

Verscheidenheid geeft overigens het 
christen-democratisch denken een be
langrijke inbreng. Ook de Unie heeft in 
haar historie de waarde van de plurifor
miteit steeds onderstreept. Dat was ken
merk van de CHU. Op die basis kan over 
de relatie tussen Evangelie en politiek 
verder gesproken worden.

Het CDA zou een groepering moeten kun
nen worden, waarin politici en kiezers uit 
verschillende kerkgenootschappen, en 
met verschillende politieke traditie el
kaar zouden moeten kunnen treffen.

Het zou onjuist, te geforceerd en onwerke
lijk zijn om op dit gebied nu een geeste
lijke eenheid af te dwingen.

De CHU is zelf uit drie politieke groeperin
gen gevormd. De CHU heeft dit nooit als 
een rem gevoeld. Nooit heeft de CHU 
naar een geforceerde eenheid gestreefd.

Het Uniekarakter heeft bij de CHU 
steeds voorop gestaan. De CHU is hier 
eerder rijker door geworden dan ver
armd. Juist vanuit de verschillende bena
dering van vrije anti-revolutionairen, 
Christelijk-Historische Kiezersbond en 
Friesche CHU heeft men elkaar herkend 
en gewaardeerd.

Christelijk-Historische eenheid is - dankzij 
die steeds erkende en door allen aan
vaarde verscheidenheid - eerder ver
sterkt dan verzwakt.

Interpretatieverschil niet over de grondslag 
zelve maar over de funktionering v-an de 
grondslag moet ons daarom enige hoop 
geven, dat het geen beletsel behoeft te 
zijn om met één lijst uit te komen.

Maar nogmaals: het Berg en Dal compro
mis is voor de CHU moeilijk te verteren.

Ik hoop toch, dat de Unieraad het com
promis toch zal willen ondersteunen.

POLITIEKE HYPOTHEEK
Ik herhaal, alvorens de politieke hypotheek 

te bespreken, dat een eenstemmig ant
woord op de conclusie, dat het interpre
tatieverschil over de funktionering van 
de grondslag van het grootste belang

Wanneer dit wordt afgewezen, staat het 
CDA voor essentiëler problemen ook op 
langere termijn, dan bij de vraag omtrent 
de politieke hypotheek.

Ten aanzien van de politieke hypotheek 
ben ik van oordeel, dat daarover in dit 
stadium onmogelijk definitieve uitspra
ken zijn te doen.

slot pag. 6

Tweede
communiqué CDA
Na het beraad van de CDA-top, vorige week zaterdag te Haatten, 
is het volgende communiqué uitgegeven:
„In overeenstemming met de in Woudschoten gemaakte afspraken en ter voor
bereiding van de in 1976 door de partijen te nemen beslissingen omtrent het 
uitkomen met één lijst bij de eerstkomende verkiezingen voor de Tweede 
Kamer heeft het dagelijks bestuur van het CDA zich beraden op de politieke 
situatie en de politieke verhoudingen.
Geconstateerd is dat op plaatselijk en regionaal vlak reeds een grote mate van 
politieke eenheid is ontstaan en de roep om eenheid op het nationale vlak 
toeneemt.
Binnen het bestuur is diepgaand van gedachten gewisseld over de politieke 
ontwikkelingen, waarbij opnieuw is komen vast te staan dat de wil aanwezig is 
om te voldoen aan de politieke voorwaarden, waarvan de totstandkoming van 
de ene lijst afhankelijk is gesteld.
Het bestuur constateert dat tussen de christen-democratische Tweede- 
Kamerfracties op tal van punten overeenstemming bestaat over het gevoerde 
beleid. Het realiseert zich echter dat de gebleken verschillen het wenselijk 
maken te blijven streven naar eenheid van optreden in het parlement en daar
buiten.
Het bestuur heeft er zich rekenschap van gegeven dat in de lopende parlemen
taire periode een aantal zeer belangrijke politieke vraagstukken aan de orde 
zullen komen. Daarbij zal kunnen blijken dat de christen-democraten in belang
rijke mate tot politieke overeenstemming komen.
Het beleid van het dagelijks bestuur van het CDA is gebaseerd op de overtui
ging, dat het uikomen met een CDA-lijst (c.q. lijsten) bij de eerstkomende 
Tweede-Kamerverkiezingen onmisbaar is voor de geloofwaardigheid van het 
CDA in de nationale politiek en de verdere ontwikkeling daarvan.
De fractievoorzitters hebben meegedeeld in hun fracties te zullen overleggen 
met betrekking tot een zodanige besluitvorming dat daardoor een gezamenlijke 
standpuntbepaling wordt bereikt.”
Tot zover het communiqué.
Het beraad van de CDA-top te Haaften op zaterdag 15 november jongstleden 
was een vervolg op de besprekingen, die op donderdag 30 oktober en vrijdag 31 
oktober jongstleden te Berg en Dal gehouden werden.
Te Berg en Dal werd afgesproken, dat over de politieke hypotheek gesproken 
zou worden.
In herinnering wordt gebracht, dat te Berg en Dal het dagelijks bestuur van het 
CDA tot de volgende uitspraken kwam:
a. Er bestaat overeenstemming over de grondslag van het CDA en over het feit, 

dat een beroep op het evangelie in het CDA een rechtmatige zaak is.
b. Er bestaat overeenstemming over, dat de grondslag moet functioneren in 

program en beleid.
c. Er moet op worden vertrouwd, dat vertegenwoordigers van het CDA in hun 

politieke optreden zo goed mogelijk tot uitdrukking brengen wat het CDA 
beweegt; er blijkt verschil van mening te bestaan over de vraag of van de 
vertegenwoordigers van het CDA verwacht mag worden dat zij ook persoon
lijk het evangelie voor hun politieke handelen moeten aanvaarden.

d. De discussie over de bredere problematiek van de relatie tussen levensbe
schouwing en het politieke handelen van het CDA moet worden voortgezet.

e. Het onder c) genoemde meningsverschil mag geen beletsel zijn voor de 
totstandkoming van een lijst.

f. Het onder e) genoemde laat onverlet hetgeen in Woudschoten is besloten 
omtrent de voorwaarden, van de vervulling waarvan de totstandkoming van 
een lijst afhankelijk is. Met de discussie over de politieke hypotheek is heden 
een begin gemaakt. Deze discussie wordt voortgezet op zaterdag 15 novem
ber aanstaande. Aldus nog eens de conclusies van het beraad te Berg en Dal.

H. L.
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PARLEMENTARIA

CDA-frakties wensen samenhangend welzijnsbeleid
Tijdens de behandeling van de CRM- 
begroting in de Tweede Kamer heeft drs. 
Tilanus, sprekend namens ARP, CHU en 
KVP aangedrongen op het bevorderen van 
een samenhangend welzijnsbeleid. Har
monisatie van dit beleid brengt mee het op 
elkaar afstemmen en in samenhang bren
gen van planning, uitvoering en financie
ring.
In de praktijk bestaan echter nog veel knel
punten.

Met name blijft de positie van het maat
schappelijk werk achter bij op dezelfde 
schaal werkende personen in de gezond
heidszorg. Op het locale vlak heeft de wijk
verpleegster een pensioen- en wachtgeld
regeling. In de sector van het maatschappe
lijk werk ontbreekt dit.
Op het provinciale vlak is de maatschappe
lijke dienstverlening - in tegenstelling tot de 
gezondheidszorg, niet in het coördinerend 
overleg betrokken. Op het landelijk vlak 
zijn in de gezondheidszorg vijf proefgebie
den voor experimenten aangewezen. Deze 
gebieden zijn volstrekt niet afgestemd op 
de experimenten met de maatschappelijke 
dienstverlening. Tilanus vroeg zich af of de 
Kamer soms voor niets dagenlang over de 
Struktüumota Gezondheidszorg en de 
Knelpuntennota Welzijnsbeleid heeft ge
sproken. Het beleid is niet op elkaar afge
stemd, bij CRM en Volksgezondheid.

SPORT
Du Chatinier (KVP) vroeg namens de 
christen-democratische frakties onder 
meer aandacht voor het sportbeleid. Hij 
achtte een visie op het totale sportgebeuren 
in Nederland nodig. De sport is in Neder
land vrij sterk achtergebleven, zowel ten 
aanzien van de medische-, 
maatschappelijke- en sporttechnischebege- 
leiding. Meer dan ooit is er behoefte aan

een breed gecoördineerd nationaal sport
beleid. Hij drong er op aan op korte termijn 
een nationale raad van overleg voor de 
sport in te stellen.
Spreker vroeg bij de financiële meerjaren
ramingen voortdurend aandacht te houden 
voor subsidiëring van de sport voor gehan
dicapten.
Ten aanzien van het jeugd- en jongeren
werk wees Du Chatinier er op dat bij ver
schillende organisaties de vrees bestaat dat 
CRM in afwachting van de totstandkoming 
van criteria voor subsidieverlening reeds 
bezig is eenzijdig te saneren. Hij vroeg de 
staatssecretaris nadrukkelijk vervulling 
van openstaande vacatures niet op te hou
den in afwachting van de resultaten van het 
effectiviteitsonderzoek. Tevens drong hij 
er op aan het hele vraagstuk van de finan
ciering van het jeugd- en jongerenwerk op 
te nemen in de komende Jeugdnota; en 
deze nota tijdig aan de Kamer toe te zenden 
zodat reeds voor 1977 beleidsconclusies 
getrokken kunnen worden.
Hij bepleitte onderbrenging van Staatsbos
beheer bij het departement van CRM, maar 
tekende hierbij aan dat een aantal leden 
van de drie frakties van oordeel ia dat 
Staatsbosbeheer onder het departement 
van Landbouw dient te blijven.

STER-RECLAME
AR-woordvoerder J. N. Scholten, diende 
gesteund door PvdA, GPV, SGP en PPR, 
een motie in om de Ster-reclame af te schaf
fen. Hij wees hierbij op het opdringend ka
rakter van deze reclame, waardoor een on
gezond consumptiepatroon wordt opge
drongen, dat in strijd is met een verant
woord beheer van milieu en grondstoffen.

Namens KVP en CHU deelde Van der San- 
den mee dat dit standpunt niet werd ge
deeld. Hij had hiervoor financiële en alge

mene motieven. De Ster-reclame levert 
125 miljoen op die anders door de kijkers 
via de Idjk- en luistergelden moet worden 
opgebracht.
De bezwaren tegen de huidige Ster- 
reclame kunnen zijns inziens op andere 
wijze dan afschaffing worden bestreden. 
Hij dacht daarbij aan strengere handhaving 
van de reclamecode en betere consumen
tenvoorlichting.
De feitelijke bezwaren tegen reclame kan 
men niet alleen laten gelden voor radio en 
t.v., aldus Van der Sanden. Daarnaast 
vreesde hij dat afschaffing van de Ster- 
reclame evenals in de jaren zestig zou kun
nen leiden tót sterke aandrang en commer
ciële radio- en t.v.-uitzendingen te gaan 
verzorgen.

KANSARMEN
Mevrouw Gardeniers (KVP) vroeg mede 
namens de frakties van ARP en CHU om 
een duidelijke definiëring van het begrip 
„kansarmen” . Zoekt de minister deze 
groep alleen in oude wijken of behoren bij 
voorbeeld ook achtergeraakten in het bi
bliotheekwerk, peuterspeelzalen en het be- 
jaardenwerk hiertoe?
Zij drong er op aan een nader onderzoek te 
verrichten naar de criteria en de instrumen
ten voor ombuiging van het welzijnsbeleid. 
In dit verband vroeg spreekster een be- 
raadsgroep te vormen van personen die 
kennis van zaken hebben over het particu
lier initiatief en daarnaast aan de lagere 
overheden te vragen op welke wijze huns 
inziens tot een herschikking van taken kan 
worden gekomen.
Kritisch uitte mevrouw Gardeniers zich 
over de onzekerheid die bij veel instellin
gen bestaat over de beleidsvoornemens ten 
.aanzien van 1977.
Deze onzekerheid is naar haar mening een 
kanker van het subsidiebeleid. Te weinig

wordt beseft wat de onzekerheid betekent 
over „ja of neen subsidies” en de vraag of 
dit al dan niet inkrimping van aktiviteiten 
betekent.

TRYATER
Eveneens sprekend namens de drie 
christen-democratische frakties stelde Van 
Leijenhorst de vraag welke conclusies de 
regering verbindt aan de duidelijke erken
ning, via de subsidiëring. Er zijn toneelge
zelschappen, waarvoor CRM een bedrag 
van ƒ 40,- tot ƒ 50,- toelegt per kaartje. 
Dient het geld niet allereerst daarheen ge
bracht te worden waar er blijkens de be
langstelling behoefte aan bestaat?
In aansluiting op schriftelijke vragen over 
het onderhoud van CRM met organisaties 
van Gereformeerd Jeugdwerk informeerde 
spreker of de staatssecretaris had geïnfor
meerd naar de samenhang van hun werk 
met de prioriteiten van het kabinet, uit en
thousiasme voor het kabinetsbeleid of 
wordt hier gedacht aan een nieuwe subsi
dievoorwaarde?
Ten aanzien van de instelling van het In
spraakorgaan Welzijn Molukkers drong hij 
er op aan nu eindelijk deze knoop door te 
hakken.
Van Leijenhorst informeerde welke con
clusies het kabinet verbindt aan de succes
volle aktiviteiten in het kader van het Mo- 
numentenjaar. Hij suggereerde in overleg 
met Volkshuisvesting jonge werkloze 
bouwvakkers bij te scholen en in te zetten 
op een geplande monumentenrestauratie. 
Spreker was van oordeel dat CRM als slecht 
bemiddelaar tussen kunstenaars en publiek 
is opgetreden bij de voorbereiding van het 
monument voor koningin Willielmina in 
Den Haag. De kritiek op de zogenaamde 
„keientroep” is niet mals geweest. Waren 
er, zo vroeg spreker, geen alternatieve 
ontwerpen; heeft men de problemen niet 
zien aankomen?
Voorts drong hij aan op nadere precisering 
van de datum waarop begonnen kan wor
den met de bouw van een nieuw Rijksar
chief.
Tilanus deed een dringend beroep op de 
minister om de muziekscholen een duide
lijk perspectief te bieden om te kunnen 
overleven.

H. van Spanning.

Kniisinga waagt aandacht voor vendging van christenen in divetse landen
Bij de behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken heeft dr. R. H. H. Krui- 
singa aandacht van het kabinet gevraagd 
voor de vervolging van christenen in di
verse landen.
In toenemende mate verschijnen er berich
ten over godsdienstige onverdraagzaam
heid. Steeds meer blijken mensen gestraft 
te worden omdat zij Bijbels in hun bezit 
hebben of Bijbels hebben verspreid. 
Spreker wees op publikaties van de stich
ting „De Akker is de Wereld” en de Raad 
van Zending van de Nederlandse Hgr- 
vormde en Gereformeerde Kerken. 
Kniisinga vroeg het kabinet of zij nadere 
stappen wilde ondernemen om deze ver
volging van christenen tegen te gaan. Hij 
herinnerde aan een Nederlands-Zweeds 
initiatief op dê 31-ste vergadering van de 
Verenigde Naties om aktiviteiten te ont
wikkelen om misstanden op het gèbied van 
godsdienstige onverdraagzaamheid tegen 
de gaan. Tot nu toe is van dit initiatief 
weinig terecht gekomen.
Sprekend over de V.N. zei de CHU- 
woordvoerder dat de recente aangenomen 
resolutie waarbij het Zionisme op een lijn 
wordt gesteld met racisme de fraktie met 
afkeer vervult. Bovendien is deze ontwik
keling zorgelijk, j uist omdat de V.N. van zo 
gróte betekenis is.

MBLEEU-OVERLEG
Ten aanzien van de speciale organisaties 
van de V.N. merkte spreker op het te be
treuren dat het internationaal milieu- 
overleg zo slecht van de grond komt. Grote 
moeite had hij met de stop van de Ver
enigde Staten terzake van de ILO.
In het kader van het EEG-beleid drong 
Kniisinga aan op bevordering van de inter
nationalisatie van de research. Met name 
het onderzoek naar aitematieve energie
bronnen dient hoge prioriteit te hebben. Hij 
informeerde hoe het kabinet de energie- 
research die in het kader van de EEG 
plaats-heeft, waardeert.
Voorts vroeg hij naar de stellingname van 
het kabinet bij de komende besprekingen in 
de EEG-raad waar gesprokén zal worden 
over directe verkiezingen voor het Euro
pees Parlement. Dienen de Nederlandse 
politieke groeperingen naar het oordeel 
van de minister deze verkiezingen ook in

het internationaal overleg voor te berei
den?
Kniisinga deelde mee dat prof. Van Hulst 
binnenkort in de Eerste Kamer enkele kant
tekeningen zal maken bij de rede die pre
mier Den Uyl onlangs heeft gehouden bij 
dé protestbijeenkomst tegen de doodvon
nissen in Spanje.
Ondanks kritiek op onderdelen heeft de 
CHU waardering voor de grote lijnen van 
het huidige buitenlands beleid. Wij zullen, 
aldus Kniisinga, dit beleid blijven toetsen 
aan de bereidheid, de onderlinge solidari
teit, nationaal en internationaal, te bevor
deren.
Minister Van der Stoel achtte de vervolging

van christenen in het buitenland een ern
stige zaak. Hij zegde toe nader te informe
ren bij een aantal ambassades en beloofde 
de Kamer verslag over deze zaak uit te 
brengen.
In zijn repliek wees Kniisinga op de bete
kenis die het optreden van Nederland ten 
gunste van vervolgde christenen kan heb
ben. Hij ial op deze problematiek nader 
terugkomen. Spreker onderstreepte dat het 
hier geweldloos verzet betreft. Hier moet 
de aandacht op gericht blijven, zeker nu het 
kabinet ook soms gewelddadig verzet in 
sommige landen niet zonder meer afwijst.

H. van Spanning.

V a n  L e ije n h o rs t  in  O C V :

Huidige structuurnota 
volstrekt onaanvaardbaar
„De voorstellen van de minister zijn voor 
ons volstrekt onaanvaardbaar, tenzij hij 
zulke drastische wijzigingen wil aanbren
gen in de overleg-; de advies-verzorgings- 
en de planningsstructuur dat er materieel 
een nieuwe nota wordt geschreven. In het 
belang van hemzelf en van het onderwijs 
lijkt mij dit de aangewezen weg.” Deze 
conclusie trok CHU-afgevaardigde drs. G. 
van Leijenhorst, vorige week in een open
bare commissievergadering in de Tweede 
Kamer, waar de struktuumota Onderwijs 
besproken werd.

Als hoofdbezwaar stelde hij dat het overleg 
in de opgezette struktuur veel te veel bo
dedienst is van de regering naar het onder
wijsveld in plaats van omgekeerd. Daar
door komt het onderwijs aan de basis niet 
tot zijn recht. Wat bedoelt de minister, zo 
vroeg spreker, wanneer hij voortdurend 
spreekt over de vrijheid van onderwijs.?

Bedoelt hij de onderwijsvrijheid zoals om
schreven in artikel 208 van de grondwet; of

is het zijn vrijheid, namelijk een wan bo
venaf gedelegeerde?.
Als wij pleiten, aldus Van Leijenhorst, voor 
vrijheid van onderwijs, gaat het ons niet om 
het in stand houden van - op zichzelf be
langrijke - gevestigde belangen maar alle
reerst om het grondrecht, waarop ons Ne
derlands onderwijs is gefundeerd.

OFFER

Het bijzonder onderwijs is bereid gebleken 
tot samenwerking te komen, onder andere 
op het gebied van de schoolbegeleiding. 
Hierdoor heeft het bijzonder onderwijs 
reeds een belangrijk offer gebracht, en een 
zeker risico is men niet uit de weg gegaan.

Dient dit niet, zo vroeg de CHU- 
woordvoeder, in de overlegstruktuur tot 
uiting te komen dat de overheid ten aan
zien van het bijzondere onderwijs een an
dere positie heeft dan ten aanzien van het 
openbaar onderwijs? Overleg, gedefinieerd 
als een confrontatie van standpunten tus

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Biaéis- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652

sen de regering en het bijzonder onderwijs 
moet met name waar het gaat om vitale 
zaken als de verzorgingsstruktuur, vol
strekt worden afgewezen. De tegemoet
koming van het bijzonder onderwijs mag 
door de overheid niet anders gehonoreerd 
worden dan met de vaste wil om tot over
eenstemming te komen. Spreker wees op 
het onderscheid tussen het maatschappelijk 
en het staatkundig grondrecht met betrek
king tot de vrijheid van onderwijs. Het laat
ste houdt een passieve houding van de 
overheid in. Bij het maatschappelijk grond
recht wordt een aktieve houding gevraagd; 
een aktief beleid dat het bijzonder onder
wijs positief stimuleert en daarbij ook de 
mogelijkheid biedt dat het bijzonder on
derwijs de overheid het noodzakelijke 
tegenspel biedt.

De minister neemt, aldus Van Leijenhorst, 
de vrijheid aan het grondvlak echter niet 
serieus. Gelet op onder meer de voorwaar
den, het perspectief en de prioriteiten, in de 
struktuumota is er van de inbreng van het 
ondervrijsveld niet veel meer over geble
ven. De inhoud werkt, zoals de Onderwijs
raad zegt, vervreemdend en demotiverend, 
op de werkers in het veld. Het centralisme 
draipt van de opgezette stmktuur af. 
Waarom geldt niet voor de school dat de 
klant koning is? Nu is eerder de minister 
„Kohing-klant” , aldus Van Leijenhorst.

H. van Spanning.
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Verklaring van dr. R. J. H. Kruisinga, 
vooizitter CHU-Tweede Kamer-fractie 
inzake besluit KVP 
betreffende noodprocedure

Oud-minister 
Udink sprak 
op politieke 
vergadering

1. De CHU wil er nog steeds van uitgaan 
dat de ARP zoals ook de CHU zal doen 
op 13 december a.s. op haar partijraad 
het comprornis, dat de drie partijen in 
Berg en Dal over de beginselen geza
menlijk hebben gesloten, t.w. KVP, 
ARP en CHU, zal aanvaarden.

2. Elke beslissing die voordien wordt ge
nomen en die niet van dat vertrouwen 
uitgaat doet naar de mening van de 
CHU geen goed aan wat van de te ne
men beslissingen verwacht mag wor
den.

3. Dergelijke reacties op dit moment dra
gen het risico in zich, dat zij ongewenste 
ontwikkelingen juist oproepen.

4. Wij als CHU blijven streven naar 
_ christen-democratische eenheid.

5. Wij zullen tegen het beleid van dit 
kabinet-Den Uyl waar wij anders dan 
KVP en ARP geen deel van uitmaken en 
waar wij tegen tal van maatregelen op 
het gebied van bijv. de belastingen, van ' 
het onderwijs, van de middenstand be
zwaar maken en oppositie zullen blij
ven Voeren.

6. Maar de CHU zal naar mijn stellige 
overtuiging twee dingen doen: Ie. op 13 
december a.s. het op 1 november j.1. te 
Berg en Dal gesloten accoord zonder 
meer - dus zonder aanvullende mitsen 
en voorwaarden- accepteren.
2e. de accoorden van Woudschoten 
waar afspraken zijn gemaakt omtrent 

. de timing van één lijst namelijk voor- en 
najaar 1976 willen nakomen.

7. De afspraken in het kader van het CDA 
zijn wij als CHU steeds nagekomen. Wij 
blijven dat doen.

8. Op een afwijkende beslissing van de 
ARP-partijraad te Hoogeveen op 13 de
cember a.s. waar het gesloten accoord in 
Berg en Dal dient te worden gehono
reerd, lopen wij als CHU niet vooruit. 
De CHU zou dat niet in overeenstem
ming achten te zijn met onze wens waar 
mogelijk de christen-democratische 
eenheid te bevorderen..

dr. R. J. H. Kruisinga.

De CHU Rotterdam hield vorige week een 
druk bezochte openbare discussieavond 
over de werkgelegenheid, met als inleiders 
drs. B. J. Udink en drs. J. van der Linden. 
De heer Udink, die voor het eerst sinds zijn 
ministeriële loopbaan weer tijdens een po
litieke bijeenkomst optrad, noemde als 
oorzaken van de huidige werkloosheid, 
naast de sterke loonkostenstijging van de 
voorgaande jaren en het niet afgestemd zijn 
op elkaar van vraag en aanbod, het onvol
doende vertrouwen dat overheid en samen
leving hebben in de toekomstige groei. Dit 
laatste wordt geïllustreerd door de geringe 
investeringsgeneigdheid van het bedrijfs
leven en de geringe lust van de consument 
tot kopen. Drs. Van der Linden van het 
CNV toonde in zijn inleiding aan, dat het 
vervroegd ophouden met werken veel 
minder geld zal kosten dan tot nu toe in de 
publiciteitsmedia naar voren is gekomen. 
In het plan dat de heer Van der Linden naar 
voren bracht, werden bij de uitkeringen 
t.b.v. de vervroegd gepensioneerden, de 
lonen en salarissen betrokken. Het ge
toonde plan .voorziet in het vrijmaken van 
zo’n 300.000 arbeidsplaatsen zonder dat 
dit met verhoging van kosten gepaard gaat.

CDA bijeenkomsten
Berg en Dal en Haaften
door mr. 0. W. A. van Verschuer, voorzitter CHU

Graag wil ik enkele kanttekeningen maken 
bij de CDA bijeenkomsten die op 30 en 31 
oktober in Berg en Dal en 15 november in 
Haaften gehouden werden.

Het Dagelijks bestuur van het CDA kwam 
aan het einde van beide zittingen met een 
verklaring waarin het gewogen oordeel van 
de vergadering naar voren komt.

Om met Berg en Dal te beginnen, het ging 
daar om de relatie tussen beginsel en verte
genwoordiger of mooier gezegd over het 
functioneren van de grondslag. De vraag 
die we „in opdracht” van de AR partijraad 
van september hadden te beantwoorden 
was of het gebrek aan overeenstemming 
t.a.v. dit punt de verdere totstandkoming 
van het CDA en met name de ene lijst zou 
moeten verhinderen. De verschillen die er 
lagen zijn er blijven liggen. Niemand kan 
verwacht hebben dat Berg en Dal zou ople
veren dat geconstateerd kan worden dat de 
„van Leeuwens” minder belang zouden 
willen hechten aan hun in de richting van de 
antithese gaande opvattingen; dat de „Ley- 
tens” hun ideeën over lossere bindingen 
tussen grondslag en persoon zouden willen 
laten schieten; dat de „Gardeniersen, 
Steenkampen, Kruisinga’s, de Koningen en 
Verschueren” de synthese tussen het func
tioneren van grondslag, persoon en pro
gramma zonder persoonlijke geloofsbelij
denis zouden kunnen opdringen aan de an
deren. De vraag is dan wel of deze drie 
groepen samen kunnen werken in een poli
tieke partij die niet verwatert en echt een 
beginselpartij is.

Ik geloof dat we in Berg en Dal terecht deze 
vraag met ja beantwoordden. Zonder eigen 
principes en idealen te laten varen, maar 
met voldoende vertrouwen in elkaar en 
bovenal in onze grondslag dat die ook wer
kelijk kan functioneren. Nu kan de secreta
ris van de ARP, die tot de Van Leeuwens 
behoort en tegen stemde, wel bang zijn 
voor humanisten in het CDA, waar over
igens de Leytens niet van dromen, ik ben 
banger voor die zogenaamde Christenen 
die daar in praktijk niets van laten zien, 
erger nog, zich ten onrechte daarop beroe
pen. We kunnen elkaar nu wel heel princi
pieel om de oren blijven tetsen onder het 
motto dat het om grote Christelijke waar
den en principes gaat, ik houd het er op en 
ben er van overtuigd dat het verschil dat 
gebleven is meer mentaal en sociologisch 
ligt en verklaarbaar is dan principieel. Nu in 
Raden en Staten de goede voorbeelden

voor het grijpen liggen, nu heel veel men
sen in grote geestelijke nood komen te ver
keren als om deze reden het CDA zou wor
den afgewezen, kunnen we niet anders, rest 
ons niets anders dan te bidden en te hopen 
dat de ARP 13 december met grote meer^ 
derheid ja zegt tegen Berg en Dal. Dat de 
ARP boven zich zelve uitgroeit door de 
geestelijke spanning, die ik onderken, te 
doorstaan en, zonder principes over boord 
te gooien of achter te laten, zoutend zout 
wil zijn voor en met KVP en CHU in het 
CDA. En met en in het CDA in en voor de 
Nederlandse politiek.
Op 15 november kwamen we in Haaften 
bijeen. Dezelfde mensen, een ander decor, 
een mistige dag en toen aan het eind van de 
dag de mist op trok, was dat niet symbolisch 
voor de vergadering.
Evenals in Berg en Dal lag er in Haaften een 
notitie van CDA voorzitter Steenkamp aan 
de hand waarvan de besprekingen konden 
worden gevoerd.
Het ging in Haaften om de politieke sa
menwerking en om de vraag of er vorde
ringen worden gemaakt ten aanzien van 
het opheffen van de zogenaamde politieke 
hypotheek. In concreto betekent dit dat de 
beslissing t.a.v. één lijst bij de volgende 
verkiezingen genomen kan worden als er 
voldoende politieke eensgezindheid blijkt. 
In Woudschoten, waar de statuten beze
geld werden, werd afgesproken dat we in 
de algemene vergadering van de CHU van 
voorjaar 1976 de vorderingen die op dit 
gebied gemaakt worden, zullen bespreken, 
een voorlopig oordeel zullen uitspreken en 
op zijn laatst in september 1976 een defini
tieve beslissing zullen nemen.
Het is begrijpelijk dat in Haaften in de eer
ste plaats gesproken werd over de huidige 
politieke situatie. De onrust in Nederland 
neemt toe en daarmee ook de kritiek op de 
huidige regering. Grote economische pro
blemen doen zich in veel bedrijven voor., 
De gevolgen blijven niet uit in een ontstel
lend grote werkeloosheid met onzegbaar 
veel leed voor heel veel gezinnen.
Midden- en kleinbedrijf bevinden zich in 
een diep dal en de inkomens van land- en 
tuinbouw zijn schrikbarend slecht. De 
overheid doet daar naar de mening van de 
CHU onvoldoende aan maar doet ook in 
het psychologische vlak (zie Den Uyl t.o.v. 
de AKZO) onvoldoende om vertrouwen te 
kweken bij de ondernemers. Het bepleiten , 
van medezeggenschap in failliete bedrijven 
heeft bitter weinig zin!
Uit Haaften ben ik naar huis gegaan met de 
indruk dat KVP, ARP en CHU t.a.v. deze 
en andere zaken niet wezenlijk op een an

dere golflengte zitten en dat de forse taal 
die de CHU als oppositie-partij buiten kan 
spreken, niet wezenlijk verschilt van die 
van KVP en ARP, die dit vaak binnens ka
mers met Christen-Democratische be
windslieden moeten doen.
We namen met blijdschap kennis van veel 
gezamenlijk overleg in de kamer, wat zeker 
ook voor de eerste kamer geldt en wat vaak 
minder duidelijk naar buiten komt als de 
punten van verschil.
We spraken uit, met alle begrip die dit voor 
de agenda’s van met name de fractievoor
zitters betekent, dat verder gewerkt moet 
worden op het terrein van de gezamenlijke 
standpuntbepaling. Kruisinga en ik spraken 
af ook onze gedachten te laten gaan over 
mogelijk constructieve voorstellen van 
onze kant. Uiteraard is deze kwestie een 
zaak, die primair tot de competentie van de 
drie christen democratische fracties be
hoort.
Een moeilijker punt leverde een vraag van 
de KVP-delegatie op, die kon worden ge
maakt naar aanleiding van de eerderge
noemde notitie van Steenkamp.
De vraag, die in eerste instantie aan de 
CDA dagelijksbestuursleden persoonlijk 
gesteld werd, luidde ,,Bent u van -mening 
dat het CDA staat of valt met één lijst bij de 
volgende verkiezingen?” Voor mij per
soonlijk heb ik die vraag met ja beant
woord. Ik ben inderdaad van mening dat 
het CDA kapot is, als er bij volgende ver
kiezingen niet één lijst komt.
Echter met de hele CH-delegatie heb ik er 
bezwaar tegen gemaakt, dat deze tekst in 
het verslag van de vergadering voor de pers 
kwam. (zie de op een na laatste zin van de 
verklaring van Haaften).
Ik heb er behoefte aan beide standpuntbe
palingen nader bij u toe te lichten. Voor de 
volgende verkiezingen staan ons twee we
gen naar mijn mening open. Een gezamen
lijke Christen-Democratische weg met één 
lijst of een heilloze polarisatie met drie lijs
ten.
Ik zie alleen wat in het gescheiden optrek-, 
ken van de CHU, waar ik overigens geen 
verantwoordelijkheid voor zou willen dra- 
gën, als wij ons scherp kunnen profileren. 
Dit zal met zich brengen een zich afzetten 
tegen andere partijen en niet alleen W D  en 
PvdA, maar ook KVP en ARP.
Ik ben daarom, met voorbijgaan van ver
schillen, die in de huidige politieke situatie 
liggen en die ik zeker onderken, van me
ning dat alle drie de Chr. Dem. partijen op 
korte termijn offers moeten brengen om 
zich op langere termijn te handhaven. Ik 
weet dat mijn opvattingen gedeeld worden 
door een groot gedeelte van de Unie, die 
mij regelmatig wijzen op de groeiende sa
menwerking. Er is nog een andere reden 
om te weten, dat het niet komen met één 
lijst het einde van het CDA zal betekenen. 
Denken sommige CHU- en ARP-leden zich 
nog de luxe van een eigen lijst bij volgende 
verkiezingen te kunnen permitteren, vast 
staat dat de KVP dit station mentaal is ge
passeerd. Hen kan alleen nog maar een 
Nieuwe christelijke volkspartij voor ogen
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staan en al kan men met mij aan de effecti
viteit daarvan twijfelen, zij zullen zeker 
niet met een onvolledig CDA genoegen 
kunnen nemen. Christelijke naastenliefde 
van partij tot partij wordt zelden bedreven 
en schijnt buiten onze geboden te liggen, 
ten onrechte en tot schade van onze begin
selen.
De CHU doet er voorts goed aan te beden
ken, dat ook wij wel eens hulpeloos en al
leen langs de politieke weg lagen!
Als ik toch tegen de tekst gestemd heb is dat 
omdat ik'(misschien meer bestuurlijk dan 
politiek denkende) er ernstig bezwaar 
tegen had aan het einde van een lange dag 
door het d.b. van het CDA een uitspraak te 
laten doen met verstrekkende gevolgen 
(het einde van het CDA) zonder daar in 
eigen organen over te hebben gesproken. 
Ik vond dat ik als uw voorzitter dan te ver 
was gégaan hoezeer, nogmaals, ik deze zm 
onderschrijf. Ik betreur het dat met name 
door het standpunt van de CHU Haaften 
somber eindigde, misschien somberder dan 
nodig was.
Mijn standpunt is dat, nu de zaak zo ligt, de 
Unieraad 13 december zich er over zal 
moeten beraden. Ik hoop en verwacht dat 
de Upieraad zal willen uitspreken en aan de 
KVP en ARP, die diezelfde dag vergaderen, 
zal willen berichten, dat het ons ernst is 
onze bijdrage, ook als dit offers van ons 
vraagt, aan de opheffing van de politieke 
hypotheek te leveren. We kunnea dat met 
te meer reden doen nu ARP en KVP ac
coord gingen in Haaften met de vier voor
waarden, die door mij daar bij gesteld zijn. 
(Bij volgende verkiezingen is het 
programma-inzet, geen vertekening door 
afspraken vooraf). Dit verklarende zouden 
wij t.a.v. de op één na laatste alinea van de 
verklaring van Haaften moeten uitspreken, 
dat ook voor ons de totstandkoming van 
één lijst van vitaal belang is voor zijn of niet 
zijn van het CDA.
Een ding is zeker; het belangrijkste bedrijf 
voor wat het drama of het blijspel van het 
CDA kan worden, speelt op 13 december. 
Mogen wij de kracht, de wijsheid en het 
inzicht ontvangen om dan de juiste beslis
singen te nemen.

Verschuer
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DE REORGANISATIE VAN  
HET BINNENLANDS BESTUUR (ix)

Bezwaren tegen regeringsvoorstellen
De oud-minister van binnenlandse zaken, 
nu-. H. K. J. Beemink (CHU) heeft in een 
artikel in het „Christelijk Historisch Tijd
schrift” bezwaren aangetekend tegen de re- 
geringsplannen inzake de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur (de vorming van 26 
provincies-nieuwe stijl).
In zijn artikel legde mr. Beernink vooral de 
nadnik op de financiële gevolgen. Hij 
schreef daarover:
„Watgaatditallemaal kosten? Niemand die 
het weet. Toch lijkt het mij verstandig, dat 
het parlement geen beslissing over deze 
nieuwe bestuurlijke organisatie neemt voor 
en aleer meer inzicht in de financiële gevol
gen is ontstaan.
Enkele vragen rijzen daarbij. Wanneer de 
gemeenten bevoegdheden gaan verliezen, 
zullea vele gemeente-ambtenaren overbo
dig worden. Een deel daarvan zal door de 
provincies-nieuwe stijl worden overgeno
men, de rest zal op wachtgeld komen. Hoe
veel zullen de gezamenlijke wachtgelden 
bedragen? Elke provincie zal een provin
ciehuis moeten hebben, terwijl daarnaast 
ook huisvesting zal moeten worden gebo

den aan diverse provinciale diensten en be
drijven. Wat gaat dat kosten?

Het aantal leden van de Provinciale Staten 
en van de Gedeputeerde Staten zal worden 
verdubbeld. Dit brengt extra kosten aan 
salarissen en presentiegelden met zich. Re
kening moet daarbij nog worden gehouden 
met de in sommige provinciale kringen le
vende wens om de statenleden een vaste 
vergoeding van ƒ 15.000,-perjaartegeven. 
Zullen er 26 commissarissen van de Konin
gin komen of zal men dit kostbare instituut - 
hiermee is niets ten nadele gezegd van de 
meestal zeer verdienstelijke figuren, die dit 
ambt bekleden of bekleed hebben - laten 
uitsterven en naar een eenvoudiger oplos
sing zoeken? Een gekozen voorzitter bij 
voorbeeld?
In het laatste geval is trouwens een wijziging 
van dé grondwet noodzakelijk.
Het aantal vragen over de financiële gevol
gen kan gemakkelijk met nog enige worden 
vermeerderd.
Vast staat, dat enorme bedragen met de 
nieuwe organisatie gemoeid zullen zijn.

Maar wie ligt daar tegenwoordig nog wak
ker van?
In de bestaande financiële verhouding tus
sen de verschillende overheden zal vanzelf
sprekend wijziging moeten worden ge
bracht. Warmeer in de toelichting op het 
voorontwerp gezegd wordt, dat elke be
stuurslaag dient te kunnen beschikken over 
een eigen belastinggebied van zodanige 
omvang, dat een redelijke afweging tussen 
belastingdruk en voorzieningenniveau mo
gelijk is, betekent dit vanzelfsprekend een 
herverkaveling van het belastinggebied.
In hoeverre het Rijk bereid zal zijn terrein 
aan de provincies-nieuwe stijl af te staan, zal 
afgewacht moeten worden.
De inkomsten van de nieuwe provincies 
zullen bestaan uit een algemene uitkering 
uit ’s Rijks Kas, doeluitkeringen, rijksbij
dragen ten behoeve van de uitvoering van 
bepaalde projecten of voor bepaalde con
creet te omschrijven taken of taakgebieden 
en belastingen, waaronder met name belas
ting op onroerend goed.
De gemeenten zul'en deze laatste belasting 
moeten prijsgeven.
Vragen te over op financieel gebied,” aldus 
mr. Beernink.
De uiteindelijke beoordeling van oud- 
minister Beernink luidde als volgt:
„Hoe moet nu het ontwerp uiteindelijk be
oordeeld worden?
In de eerste plaats moet het als een bezwaar 
worden gevoeld, dat onvoldoende inzicht 
bestaat omtrent de financiële consequen
ties.
In de tweede plaats wordt de taak van de 
gemeenten teveel uitgehold, zodat er veel

meer sprake is van centralisatie in plaats van 
decentralisatie.
In de derde plaats bestaat te weinig inzicht in 
detakenoverdrachtvanRijknaarprovincie. 
In de vierde plaats is te weinig rekening 
gehouden met het feit, dat de 26 te vormen 
provincies lang niet hetzelfde beeld verto
nen.
Zolang geen klaarheid in deze dingen is 
gebracht, zal het parlement verstandig doen 
het ontwerp niet in behandeling te nemen. 
Zou het ontwerp ongewijzigd het staatsblad 
bereiken dan is er geen weg terug meer en 
dan kon wel eens blijken, dat onherstelbare 
fouten gemaakt zijn.
Het ontwerp bevat goede elementen, maar 
de eraan verbonden bezwaren zijn te groot 
om ze naast zich neer te leggen.
Het parlement zal er verstandig aan doen 
zich niet te laten opjagen en zich de nodige 
tijd te gunnen om alle aan de voorgenomen 
bestuurlijke organisatie verbonden facetten 
rustig op zich te laten in werken. Hopelijk 
geeft het op de vraag: ,,Waarheen met de 
bestuurlijke organisatie?” , een verstandig 
antwoord.
Tot zover mr. Beernink in zijn kritiek op de 
regeringsplannen over de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur.

H. L.

(Dit is het negende artikel in de reeks ,,De 
reorganisatie van hetbinnenlands bestuur” . 
De voorgaande artikelen stonden in de 
nummers van „De Nederlander” van de 
vrijdagen 22 en 29 augustus, 5, 12 en 26 
september, 3 en 10 oktober én 14 november 
jongstleden).
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TUSSEN 

STRAATSBURG 
EN DEN HAAG
d o o r M r . W . Scholten
lid Europees Parlement

DE BEGROTING VOOR 1976, 
EUROCONTROL EN ANDERE ZAKEN

Een belangrijk deel van de november- 
zitting van het Europees Parlement was 
gewijd aan de begroting van da Gemeen
schap voor het jaar 1976. De begrotings
procedure begint met de opstelling van een 
ontwerp-begroting door de Europese 
Commissie. Vervolgens oordeelt de Minis
terraad over dit onderwerp en brengt de 
naar zijn oordeel noodzakelijke wijzigin
gen aan. Daarna komt het Europees Parle
ment aan de beurt. Het Parlement heeft ten 
aanzien van de begroting beperkte, be
voegdheden. Het hangt van de aard van 3e 
uitgaven af welke bevoegdheden hèt Par-: 
lement bezit. Aan de ene kant zijn er de 
zogenaamde verplichte uitgaven; d.w.z. de 
uitgaven welke verplicht voortvloeien uit 
het Verdrag van Rome of de ter uitvoering 
daarvan vastgestelde besluiten.
Deze verplichte uitgaven en de daarvoor in 
de begroting opgenomen'kredieten kunnen 
niet door het Parlement naar eigen goed
dunken worden gewijzigd. Ten aanzien 
van de niet verplichte uitgaven heeft het 
Parlement wel het recht tot wijziging (ver
hoging of verlaging), zij het binnen be
paalde grenzen. Ik zal niet proberen in dit 
korte bestek'de spelregels voor deze be
voegdheid precies uit de doeken te doen, 
noch in te gaan op de constante strijd tussen 
Raad en Parlement wat nu precies ver
plichte uitgaven zijn.
Voor het jaar 1976 komen deze regels 
hierop neer, dat het Parlement 78 miljoen 
rekeneenheden (ongeveer 280 miljoen 
gulden)- speelruimte heeft. Dat is minder 
dan 1 procent van alle kredieten van de 
ontwerp-begroting. Daarbij moet ove
rigens worden bedacht dat het Parlement 
bepaalde niet verplichte uitgaven kan ver
hogen, mits daartegenover andéré kredie
ten dienovereenkomstig worden verlaagd. 
Met andere woorden: met handhaving van 
het totale niveau kan het Parlement in de 
niet-verplichte uitgaven verschuivingen 
aanbrengen.
Het voorontwerp van de Europese Com
missie kenmerkte zich door een streven tot 
matiging van de uitgaven. Maar de R^ad 
ging nog verder en bracht aanzienlijke be
zuinigingen aan. Weliswaar stijgen de uit
gaven ook in het voorstel van de Raad nog 
met 19 procent, maar rekening houdende 
met een gemiddelde geldontwaarding van

10 procent is de reële vooruitgang slechts 9 
procent. Bij de beoordeling van dit cijfer 
moet bedacht worden dat tegenover ho
gere uitgaven op het niveau van de Ge
meenschap lagere uitgaven op nationaal 
niveau kunnen staan, zodat nietgezegd kan 
worden dat het totaal van de collectieve 
uitgaven met 9 procent stijgt.
Het grote probleem van de begroting van 
de Gemeenschap is dat een bijzonder groot 
deel van deze begroting - voor 1976 zelfs 
meer dan 70 procent - is bestemd voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
uitgaven zijn niet of nauwelijks voor wijzi
ging vatbaar. Dat betekent dat eventuele 
bezuinigingen gevonden moeten worden in 
een zeer beperkte strook van de begroting 
en daar dan relatief hard aankomen.
Dit jaar kwam dit wel heel duidelijk naar 
voren. Toen de Ministerraad besloot onge
veer 500 miljoen rekeneenheden te korten 
op het voorontwerp van de Europese 
Commissie ontkwam de. Raad er niet aan 
daarbij uitgaven te schrappen voor de ont
wikkelingshulp, het sociaal en regionaal 
fonds en het onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen. Men behoeft geen inge
wijde te zijn in het Europese politieke Jeru
zalem om te voorspellen dat deze voorstel
len in het Parlement een storm van protes
ten zou ontlokken. Van alle kanten werden 
amendementen ingediend om deze 
bezuinigingsvoorstellen geheel of ten dele 
ongedaan te maken. Een zeer belangrijk 
deel van deze amendementen werd tijdens 
de eerste ronde van de begrotingsbehande
ling aangenomen. Hoe het Parlement uit
eindelijk in de beslissende tweede ronde 
zijn „speelruimte” over deze ontwerpen 
zal verdelen, zal in de decemberzitting 
worden beslist.
Een tweede bezwaar van het Parlement 
tegen de ontwerp-begroting is, dat op een 
aantal punten zowel Commissie als Raad 
uitgaan van later in te dienen aanvullende 
begrotingen, hoewel het op dit moment al 
zeker of nagenoeg zeker is dat op die pun
ten uitgaven zullen moeten worden ge
daan. Het Parlement ziet dit als een enigs
zins demagogische aanpak. Op deze wijze 
wordt namelijk bij de vaststelling van de 
begroting kunstmatig de indruk gewekt dat 
het stijgingspercentage van de uitgaven ten 
opzichte van die van het voorafgaande be
grotingsjaar lager is dan in werkelijkheid. 
Bovendien leidt het tot een ongewenste ge
compliceerdheid van de begrotingsproce
dure.

In de resolutie bij de begroting heeft het 
Parlement nog een aantal kernachtige uit
spraken gedaan. Ik vermeld er enkele:

a. de ontwerp-begroting vormt geen voor
uitziende en samenhangende beleids- 
handeling, maar een lijst met getallen 
meer bestemd voor kassiers dan voor 
politici;

b . het onderscheid tussen verplichte en 
niet-verplichte uitgaven moet verdwij
nen;

c. het Parlement beschikt niet over een 
werkelijke bevoegdheid tot mede
beslissing over de goedkeuring van de 
communautaire begroting;

d. de ontwerp-begroting getuigt van een 
krampachtige, angstvallige houding 
tegenover de economische moeilijkhe
den die de Gemeenschap ontmoet.

Ondanks deze niet malse kritiek verwacht 
ik niet dat het Parlement in december ge
bruik zal maken van zijn bevoegdheid de 
begroting van 1976 volledig te verwerpen.

EUROCONTROL
Namens de christen-democratische fractie 
heb ik deelgenomen aan een debat over de 
toekomst van de luchtbeveiliging in Euro
pa. In de jaren zestig is daarvoor opgericht - 
overigens niet als orgaan van de Gemeen
schap - Eurocontrol. Een samenwerkings
organisatie tussen zeven van de negen lid
staten (Italië en Ierland doen niet mee) ge
richt op de totstandkoming van één cen
trale luchtbeveiliging in Europa. In het ka
der van Eurocontrol is onder meer in Beek 
bij Maastricht een hypermodern controle- 
station opgericht.

In het debat heb ik mijn uitgesproken zorg 
over de ontwikkeling Van het Eurocontrol 
project in de laatste jaren. Niet alleen gelet 
op de stellingname van sommige grote lan
den in Europa, maar ook gelet op de meest 
recente uitspraken tegenover het Parle
ment door de Nederlandse Minister van 
Verkeer en Waterstaat. Het gaat hier om de 
veiligheid van mensen en daarom mogen 
hobbyisme en nationale sentimenten niet 
de boventoon voeren. Tegen de achter
grond van de ontwikkeling van de lucht
vaart, zowel wat betreft omvang als snel
heid, is het onmogelijk de luchtcontrole 
boven Europa nationaal te benaderen. Na
tuurlijk moeten ook eisen van doelmatig
heid en zuinig financieel beheer een rol bij 
de verdere ontwikkeling van Eurocontrol 
spelen. Maar de oorspronkelijke doelstel
ling, te weten de luchtbeveiliging los te ma

ken uit de zuiver nationale sfeêr, mag niet 
los worden gelaten.
Het antwoord van de Europese Commissie 
was bevredigend; het belang van de zaak 
werd volledig onderkend. Maar hetgeen 
namens de Ministerraad te berde werd ge
bracht was zeer terughoudend en daardoor 
uiterst onbevredigend. Waarschijnlijk 
speelt hier een rol dat de fungerend voor
zitter van de Raad, die het woord voerde, 
de nationaliteit bezit van een land dat niet 
aan de werkzaamheden van Eurocontrol 
deelneemt.
Zowel nationaal als internationaal ligt er 
ten aanzien van het vraagstuk van de 
luchtbeveiliging voor de parlementen nog 
een belangrijke taak.

HANDEL MET DE VERENIGDE STATEN
Een tweede ontwerp waarover ik namens 
de c.d.-fractie het woord gevoerd heb, was 
de ontwikkeling van de handel tussen Eu
ropa en de Verenigde Staten. De uitvoer uit 
Europa naar de Verenigde Staten heeft zich 
- ondanks de lage dollarkoers - in de laatste 
jaren vrij voorspoedig ontwikkeld. Dit 
heeft reacties opgeroepen in de U.S.A. Zo
wel in kringen van het Congres als van het 
Amerikaanse bedrijfsleven gaan stemmen 
op voor een grotere bescherming van de 
Amerikaanse markt.
Gelukkig is het nog niet zover dat ook de 
Amerikaanse regering in deze richting 
denkt Maar zou dat wel het geval zijn, dan 
zou ik dat een hoogst ongelukkige zaak 
vinden. Niet alleen vanuit zuiver econo
misch oogpunt bezien, maar ook uit een 
oogpunt van de politieke samenwerking 
tussen de USA en Europa.

ZIONISME
Het Parlement heef t, zijn. af keuring uitgè- 
sprokeh over de door de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties aangeno
men resolutie over het zionisme. Het gaat 
om een onbegrijpelijk en absurde gelijkstel
ling van zionisme met racisme. Deze uit
spraak van de V.N. doet nog verder af
breuk aan het prestige van een organisatie 
die alle achting voor haar universele roe
ping in dienst van de wereldraad dreigt te 
verliezen. Het Parlement heeft tenslotte in 
een resolutie de wens uitgesproken dat de 
Russische schrijver Andrej SacharOv de aan 
hem toegekende nobelprijs voor de vrede 
persoonlijk in ontvangst zal kunnen ne
men.

Scholten

Regionale CDA-vergadering te Borculo
Ter gelegenheid van de oprichting van het 
CDA te Borculo op 1 januari aanstaande 
wordt op maandag 24 november een regio
nale CDA-vergadering gehouden in de 
grote zaal van restaurant Peters aan de 
Steenstraat 7 te Borculo.

De sprekers zijn mr. J. G. M. Krajenbrink, 
landelijk CDA-secretaris, het Tweede-

Kamerlid H. Wisselink (CHU) en het 
Tweede-Kamerlid dr. G. J. ter Woorst 
(KVP), oud-inwoner van Borculo. Gespro
ken wordt over het CDA en landelijke ac
tuele zaken, als de werkgelegenheid en de 
landbouwpolitiek. Er is ruime gelegenheid 
voor gedachtenwisseling. De vergadering 
vangt om 8 uur aan.
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In memoriam

dr. E. van Raalte

door: jonkvrouwe mr. (X W. J. Wttewaall van Stoetwegen

Een goede vriend is heengegaan, een vriend 
waar ik het wel eens oneens mee was, maar 
die zo eerlijk en oprecht zijn mening zei dat 
je het hem nooit echt kwalijk kon nemen. 
Hij was een erudiet mens. Uiterst begaafd, 
uiterst bekwaam met de pen èn met de tong. 
Soms wat lang van stof, maar dat pareerde 
zijn vrouw heel handig met bijvoorbeeld te 
zeggen dat er gegeten moest worden.
Zijn vrouw mevrouw Ida van Raalte- 
Simons was zijn echte levensgezel. Zijn 
steun en toeverlaat, vooral in de latere j aren 
toen zijn gezichtsvermogen minder werd. 
Voor hem iets ondraaglijks, hij kon zijn 
krant niet meer lezen, hij die alles las. Zijn 
vrouw las hem voor, zijn vrouw zette de 
gasten aan tafel zó achter de bloemen en op 
gepaste afstand, dat niemand kon zien hoe
ver zijn gezicht al weg was.
Tot zolang als nog maar nauwelijks mogelijk 
was kwam hij in de Tweede Kamer bij aller
lei gelegenheden. Zijn hoofd bleef goed en 
zijn belangstelling was onverflauwd.

Wij waren hele goede vrienden, maar we 
kibbelden over het Koninklijk Huis! Toen 
hij mij vroeg wat mijn fractie zou doen als 
over Prinses Irene’s huwelijk een toestem- 
mingswet zou worden ingediend, had ik al 
mijn zelfbeheersing nodig om hem rustig 
van repliek te dienen.
,,Allereerst is er nog geen wetsvoorstel en 
als het er is beslist mijn fractie na bestude
ring ervan op het laatste moment” , zei ik. 
Hij wist precies waar bij ons de schoen 
wrong en wist dat voortijdig naar voren te 
brengen. Gelukkig werd er geen wetsont
werp ingediend en kwamen we dus niet in 
moeilijkheden bij een stemming. Toen Prins 
Claus aan de horizon kwam, was hij weer de 
eerste die mij aanschoot.
Ik werd boos ook om zijn artikelen. Liep een 
hele tijd met een grote boog om hem heen. 
Later was ik verbaasd dathij één der eersten 
was die ging kijken met z’n vrouw naar de 
aankomst van Prins Claus bij de Raad van 
State. Ik liet dan ook niet na het hem te

vragen. Ik begrijp niets van je Ernst, zei ik 
ronduit. Maar hij antwoordde met een glim
lach. Dat staat los van elkaar, zei hij handig, 
maar in wezen was hij er overheen.

VanRaalte was een Jood, maar geenZionist, 
zoals zijn vrouw. Twee van zijn zoons gin
gen naar Israël; zijn kleinzoons vochten mee 
in de Jomkippoer oorlog, maar kwamen er 
gelukkig goed doorheen. Toen dat bericht 
kwam, was er vreugde in huize-Van Raalte.

Zijn werk als parlementair verslaggever was 
goed, maar werd overtroffen door zijn pu- 
blikaties daarnaast. Het bekendst is ,,Het 
Nederlandse Parlement” , uitgave van de 
Staatsdrukkerij in 1958, een boek om altijd 
bij de hand te hebben en op te slaan. Hij 
ploos alle denkbare situaties bijvoorbeeld 
bij kabinetsformaties uit en ergerde zich dan 
als het anders liep.
Er liep voor hem veel anders de latere jaren. 
De huidige ontwikkelingen op staatsrechte
lijk gebied deden hem hoofdschuddend 
waarschuwen. Als ik dan zei: ja maar Ernst, 
de tijd staat niet stil, men doet het gewoon 
anders, dan zei hij: maar het kan niet zoals

het nu gaat. In ons laatste gesprek hadden 
wé het over het boek van Harry van Wij nen: 
„Van de macht des konings” .
Daar zou hij een brochure over schrijven en 
die mij toezenden. Of dat ooit klaargeko
men is weet ik niet, ik althans heb die nooit 
gezien.

*  *  *

Er was meer dat moest blijven liggen. Niet 
alleen zijn ogen, maar zijn gestel ging ook 
zienderogen achteruit. Tot het einde kwam 
op zondag 16 november. Voor zijn vrouw 
en kinderen een zware slag, maar ook reden 
van dankbaarheid dat zijn geest tot op deze 
hoge leeftijd helder bleef.
Hij droeg het gemis van zijn ogen met waar
digheid, daarin gesteund door zijn vrouw 
die werkelijk alles in alle opzichten voor 
hem is geweest. Haar leegte zal groot zijn, 
maar zij zal ook beseffen dat het een zegen is 
geweest voor hem dat zij dit heeft kunnen 
volbrengen. Velen zullen zijn sprankelende 
uitspraken en zijn doorwrochte redenerin
gen missen. Maar zij zijn ook erkentelijk 
voor de vele lange jaren van vriendschap 
ook toen hij alziek was. En zij vragen zich af 
bij het heengaan van zijn generatie wie zo
iets moet voortzetten of vervangen.
Het zal zeker anders zijn en wij zullen hem 
nog vaak missen ter raadpleging en bij het 
ontvangen van vriendschap en hartelijk
heid.
Misschien dat wij iets kunnen doen voor zijn 
vrouw in haar eenzaamheid en zo een klein 
stukje gemis enigermate opvangen.

C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen

KAMERLEDEN VRAGEN,' BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
Het Tweede-Kamerlid Van der Mei (CHU) 
heeft premier Den Uyl schriftelijk gevraagd 
of hij van mening is dat hij met een bepaalde 
opmerking, gemaakt in zijn rede voor 
NW -jongeren te Beekbergen, het econo
mische klimaat in positieve zin beïnvloed 
heeft. „Het economisch klimaat” , aldus drs. 
Van der Mei, ,,moet momenteel dringend 
verbeterd worden” .
De vragensteËer doelde op de opmerking 
,,dat moet worden doorgezet en doorge
drukt worden” , voorkomende in de passa
ge: ,,De internationale vakbeweging heeft 
evenzeer een verantwoordelijkheid als de 
internationale onderneming en dus heeft zij 
recht op conü'ole op de internationale gang 
van zaken. Dit moet worden doorgezet en 
doorgedrukt worden” .
Drs. Van der Mei wil voorts weten of drs. 
Den Uyl van oordeel is dat zulke uitspraken 
verantwoord zijn tegen de achtergrond van 
het feit van de moeilijke situatie, waarin het 
Akzo-concern zich bevindt. Ook is ge
vraagd of drs Den Uyl zijn toespraak tot de 
NW-jorigeren gehouden heeft „als leider 
van het kabinet” of ,,als de heer Den Uyl” .

VERGISSING
Bij het opstellen van de begroting 1976 van

het departement van CRM is een ambtelijke 
vergissing gemaakt, aldus heeft minister 
Van Doom geantwoord op schriftelijke vra
gen van de Tweede-Kamerleden Kruisinga 
en Van Leijenhorst (beiden CHU).
Tijdens het algemeen politiek debat in de 
Tweede Kamer, begin oktober, vroeg dr. 
Kruisinga bij herhaling wanneer de toege
zegde doorbreking van de trend in een post 
ten behoeve van de Friese taal en cultuur 
geëffectueerd was. Omdat op de vragen 
geen mondeling antwoord kwam, kwam er 
de schriftelijke vraag.
De bewindsman antwoordde, dat tijdens de 
behandeling van de CRM-begroting 1975 
toegezegd werd een bedrag van ƒ 35.000 
extra toe te voegen aan de post voor Friese 
taal en cultuur. Bij de 
begrotingsvoorbereiding-1976 is abusieve
lijk met deze post geen rekening gehouden. 
Alsnog zal aan het parlement worden voor
gesteld het bedrag aan de begroting 1976- 
toe te voegen, aldus minister Van Doorn.

VERHOGING SUBSIDIES
Leden van de Tweede Kamer, onder wie drs 
A. D. W. Tilanus (CHU), hebben aan de 
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, de heer W. Meijer,

schriftelijke vragen gesteld over de verho
ging van subsidies samenlevingsopbouw.
De staatssecretaris van CRM heeft deze 
vragen als volgt beantwoord:
1. Vraag: Beschouwt de bewindsman de 
voorwaarde die hij verbonden heeft aan de 
laatst doorgevoerde structurele verhoging 
van de subsidies samenlevingsopbouw en 
jeugd- en jongerenwerk - de voorwaarde 
namelijk dat een aantal maatstaven wordt 
ontworpen ter toetsing van het functioneren 
van verschillende werkvormen - nog altijd 
als bindend?
Antwoord: Ja. In het overleg, dat ik op 25 
september 1975 met de Bijsturingscommis- 
sie rijkssubsidieregelingen Jeugd- en Jonge
renwerk en Samenlevingsopbouw heb ge
had, is opnieuw de noodzaak komen vast te 
staan om op korte termijn bij de toepassing 
van het subsidiebeleid in deze sectoren te 
kuimen beschikken over maatstaven (krite- 
ria). Mijnerzijds is in dit overleg aangedron
gen op een eerste rapport van de 
Bijsturingscommissie over de te hanteren 
kriteria in de eerste maanden van 1976.
2. Vraag: Kan de bewindsman mededelin
gen doen over de voortgang van de studies 
naar deze maatstaven in de zogenaamde 
Bijsturingscommissie?
Antwoord: In 1974 kon door de Bijsturings

commissie weinig voortgang worden ge
boekt bij de uitwerking van kriteria. Er 
bleek te weinig mankracht beschikbaar bij 
de voorbereiding van de meningsvorming in 
de commissie.
In november 1974 heb ik daarom de Bijstu
ringscommissie versterkt met een vrijge
stelde voorzitter en een eveneens vrijge
stelde adviseur. Door de commissie is ver
volgens een werkplan opgesteld. In de eer
ste fase, die nu naar verwachting medio 
maart 1976 kan zijn afgerond, gaat het 
vooral om het verzamelen van feiten en 
meningen uit het veld in relatie tot de ge
wenste kriteria en een daarbij passend 
financierings-systeem. Hierbij aansluitend 
is in een viertal werkgroepen aan enige 
hoofdelementen uitvoerig aandacht be
steed.
De resultaten van deze eerste fase zullen in 
de vorm van een voorlopig rapport voorge
legd worden aan alle belanghebbenden 
voor een inspraakronde tot eind mei 1976. 
De derde fase, de besluitvorming in de Bij
sturingscommissie en de uitwerldng in een 
gedetailleerd advies, zal afgerond moeten 
worden vóór eind 1976. In aansluiting 
hierop zullen de beleidsbeslissingen kunnen 
worden genomen.

H. L.

De toekomst van de jeugdgezondheidszorg in Nederland
De jeugdgezondheidszorg - waarbij ik denk 
aan de leeftijdsgroep van 0 tot ongeveer 18 
jaar - is voor de volksgezondheid van fun
damentele betekenis. Klachten op latere 
leeftijd kunnen vaak voorkomen worden, 
wanneer op jeugdige leeftijd opsporing en 
verzorging van afwijkingen plaats heeft.

FUNKTIE
Een beschouwing over de toekomst van de 
jeugdgezondheidszorg begint naar mijn 
mening bij een bezinning op de funktie. 
De funktie van de jeugdgezondheidszorg is 
veranderd. Voor de oorlog lag het accent 
op opsporing van veel voorkomende infec
tieziekten (mazelen: kink- en slijmhoest: 
diphterie). Ook nu trekt een gesignaleerde 
ziekte, begrijpelijk, de aandacht. Zoals 
enige tijd geleden de berichten onder de 
kop ,,De hoofdluis is in opmars” .
Maar deze incidentele verschijnselen ne
men niet weg, dat de taak van de jeugdge
zondheidszorg van karakter is veranderd. 
Genoemde kinderziekten zijn in belang
rijke mate overwonnen. Niet zozeer het 
tegengaan van ziekten - wat een belang
rijke funktie blijft - staat voorop, maar het 
bevorderen van een optimale gezondheid 
van het kind.
Dit heeft een aantal nieuwe elementen on
der de aandacht van de jeugdgezondheids
zorg gebracht. In het algemeen kan dit om
schreven worden als de psycho-sociale si
tuatie van het kind. In dit verband kan 
worden gewezen op de invloed van de 
woonomgeving en de veranderde rook- en 
drinkgewoonten. In ruimer kader mag ook

de tandverzorging zeker niet vergeten 
worden.
De laatste tijd krijgt ook het vraagstuk van 
de medische sportbegeleiding aandacht. 
Deze mag niet beperkt blijven tot de top
sport.
Ook de adspirant-„Cruijffies” behoren een 
deskundige medische begeleiding te krij
gen.

REGISTRATIE
Een effectieve jeugdgezondheidszorg, die 
de taken die ik hierboven schetste aankan, 
begint bij een adequate medische registra
tie. Een eerste vereiste daarbij is dat een 
samenhangend systeem voor observatie 
wordt verkregen. Van verschillende zijden 
is de laatste tijd, m.i. volkomen juist, gepleit 
voor invoering van uniforme registratie- 
kaarten, waarop gegevens verzameld kun
nen worden. Op die wijze ontstaat voor 
iedere Nederlander vanaf zijn geboorte een 
medisch overzicht, dat zijn verdere leven 
informatie verschaft aan artsen en specia
listen.

ONDERZOEK
Registratie kan echter niet op zichzelf be
staan als middel to t effektieve funktione- 
ring van de gezondheidszorg voor jeugdi
gen.
Een tweede hoofonderdeel vormt het on
derzoek.
Wil de jeugdgezondheidszorg tijdig inspe
len op gesignaleerde ontwikkelingen dan 
zijn hiervoor gegevens nodig, opdat ziektes 
van lichamelijke of psycho-hygiënische

aard tijdig kunnen worden onderkend. 
Van groot belang is daarbij het verzamelen 
van gegevens over het morbiditeits- en va- 
liditeiispatroon van jeugdigen.
Door middel van zoveel mpgelijk gelijk af
stemmen van onderzoekmethodes kan de 
jeugdgezondheidszorg hierbij een belang
rijk leverancier van gegevens vormen.

door: dr. R. j. H. Kruisinga
ORGANISATIE
Warmeer we spreken over de funktionele 
wijziging van de jeugdgezondheidszorg, 
registratie en onderzoek, dan is het duide
lijk, dat ook de organisatie van de jeugdge
zondheidszorg hierop zal moeten worden 
afgestemd.
Zowel voor de registratie van gegevens als 
voor het onderzoek is een samenhangend 
beleid nodig. Dit vraagt overleg en nauwe 
samenwertog van rijk, provincie en ge
meenten; en ook met de ziekenfondsen en 
de Stichting Medische Registratie.
Ten aanzien van de organisatie-structuur 
van de jeugdgezondheidszorg in engere 
zin, kan herinnerd worden aan het experi- 
menteerprojekt jeugdverpleegkunde, 
waarbij artsen en verpleegkundigen op 
consultatiebureau’s samenwerken.
Enkele andere belangrijke elementen, die 
ook in de literatuur zijn gesignaleerd, zijn 
onder meer;
- verbetering van de samenhang tussen 

intra- en extramurale zorg bij jeugdigen; 
consultatiebureau’s en ziekenhuizen 
dienen niet als gesloten blokken maar in

samenwerking de medische zorg voor 
jeugdigen op zich te nemen.

- een verbetering van de verwijsprocedure 
is eveneens van belang, waarbij bureau’s, 
huisartsen en specialisten,nauw behoren 
samen te werken. De gegevens kunnen 
elkaar aanvallen.

- B nnen de jeugdgezondheidszorg vor
men de gehandicapten een bijzondere 
groep, die veel aandacht en onderlinge 
samenwerking op alle niveau’s vraagt.

RAAKVLAKKEN
Met het noemen van de gehandicapten als 
specifieke groep binnen de jeugdgezond
heidszorg, kom ik tot enkele categorieën, 
die qua leeftijd gedeeltelijk nog onder de 
jeugdgezondheidszorg vallen, maar zich 
enigszins in een grensgebied hiervan be
vinden.
Ik doel hierbij op jeugdige werknemers, die 
partieel leerplichtig zijn en de studenten. 
Bij deze groepen komen specifieke pro
blemen aan de orde, waarvoor in de vakli
teratuur aandacht is gevraagd.
Daarmee verlaten we het terrein van de 
jeugdgezondheidszorg, in engere zin, maar 
tevens toont dit aan, dat de grenzen hier 
niet eng kunnen worden getrokken en dat 
voortdurend nieuwe vragen zullen oprij
zen.
Het blijft voor allen, die in de sector van de 
jeugdgezondheidszorg werkzaam zijn, een 
uitdaging om met die vragen bezig te zijn.
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DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

De grondslag 
van het CDA
De prachtige uiteenzetting van het beginsel 
van het CDA wordt in het nummer van „De 
Nederlander” van vrijdag? november 1975 
door de heer H. van Enk op juiste wijze te 
berde gebracht. Op zeer duidelijke wijze 
wees hij op de verkeerde en zeer aanvecht
bare wijze van de heer J.H. Jansen, beschre
ven in ,,De Nederlander” van 24 oktober 
1975. De prachtige en juiste opvattingen 
van onze partij kunnen door de onjuiste 
voorstellingen binnen het CDA in gevaar 
gebracht worden. De Unie is een partij, die 
het evangelie van de bijbel onderstreept. 
Maar wij mogen niemand de eed afnemen - 
dat kunnen wij ook niet. Wij zijn een open 
partij. Wij moeten in zin, ook in de politiek 
samenwerken. Met elkaar, ARP, KVP en 
CHU, waarmaken wat de drie letters CDA
zeggen. 
Kollum ■ F. R. Atsma.

Oproep van
Haagse
CDA-fractie
De CDA-gemeenteraadsfractie in Den 
Haag heeft vorige week een open brief ver
zonden naar de dagelijkse besturen en de 
politieke leiders van KVP, ARP en CHU. 
Tot alle CDA-gemeenteraadsfracties in het 
land, tot alle plaatselijke CDA-besturen en 
tot allen die het CDA een warm hart toe
dragen, werd een open oproep gericht. De 
tekst van de open oproep luidde als volgt: 
„Het Christen-Democratisch Appèl is' in 
nood! Het ziet er naar uit dat onze politieke 
leiders elkaar niet meer weten te vinden en 
zo ons CDA in de waagschaal stellen. Wij 
vinden, dat dit niet mag gebeuren. Daar
voor werken we al te lang en te vruchtbaar 
samen in onze eigen omgeving. Wij zijn er
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BESLUIT
Ik heb gemeend in dit artikel het accent te 
moeten leggen op de toekomst van de 
jeugdgezondheidszorg.
Gericht op de toekomst wil de Vereniging 
,,De Protetants Christelijke Kinderuitzen- 
ding” bezig zijn. Zo heb ik de Vereniging, 
als staatssecretaris van volksgezondheid en 
nadien als voorzitter van de Centrale Raad 
voor Kinderuitzending leren kennen. 
Daarbij mogen we echter tevens dankbaar 
terugzien op het werk, dat in de achter Ons 
liggende 40 jaar door de PCK en haar or
gaan ,,Elimpost” ten behoeve van veel kin
deren is verricht.

R. J. H. Kruisinga

Literatuur-opgave
,,Het project jeugdverpleegkundige” (ge
sprek met mevrouw G. T. J. van der Luit); 
in: Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 
1973, nr 21.
Drs A. C. Driessen: „De kwetsbaarheid van 
adolescenten” ; in: Tijdschrift voor Socia'e 
Geneeskunde, 53 (1975).
R. kinschoten, arts: „Studentengezond
heidszorg” ; in: Idem, 53 (1975).
C. L. J. Ritzen, arts: „Schoolgeneeskundige 
aspecten voor de jeugdige werknemer spe
ciaal in verband met de verlenging van de 
leerplicht” ; idem, 53 (1975).
J. H. C. M. de Valk, arts: „Ongeschikt voor 
de school, geschikt voor de fabriek?” ; in: 
Idem, 53 (1975).
Mevrouw C. van Veelen, arts: „Debedrijf
sarts en de vorming van jeugdige vaklieden 
in het bedrijf’; in: Idem, 53 (1975).
F. Wafelbakker: ,,Jeugdgezondheidszorg: 
voortdurend zorg” ; in: Idem, 51 (1973). 
Dr. J. C. van Wieringen: „Longitudinale 
observatie, begeleiding en medische regi
stratie in jeugdgezondheidszorg” ; Idem, 51 
(1973)
Dr. J. C. van Wieringen: „Nieuwe wegen in 
de jeugdgezondhei^zorg” : in: Tijdschrift 
voor Ziekenverpleging, 1973 nr 21.

van overtuigd dat deze goede en vrucht
bare samenwerking ook op nationaal ni
veau mogelijk is. Daarom hebben wij een 
noodkreet gezonden naar uw en onze poli
tieke leiders. Zij moeten weten dat wij el
kaar niet meer loslaten. Zij moeten weten 
dat wij het CDA willen behouden. Zij mo
gen ons het CDA niet ontnemen. Als u er 
ook zo over denkt, richt dan ook terstond 
een overeenkomstig appèl tot onze lande
lijke politieke leiders. Waar een wil is, is 
een weg! Doe het vlug. Doe het vóór 15 
november 1975” .

De tekst van de open brief luidde:
,,De CDA-fractie in de Haagse Gemeente
raad vreest ernstig voor de toekomst van 
het CDA, omdat die toekomst in uw han
den ligt. Wij kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat u niet meer in staat bent 
elkaar in redelijkheid te vinden. Wij hopen 
vurig dat die indruk onjuist is.
Wij vinden elkaar al jaren moeiteloos; 
waarom lukt u dat niet? Wij troffen elkaar 
bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
op één en dezelfde kandidatenlijst; 
waarom bent u niet in staat om voor de 
komende kamerverkiezingen één kandida
tenlijst op te stellen? Bij ons functioneert de 
grondslag uitstekend, waarom zou dat lan
delijk niet kunnen?
Wat kan in ruim 300 Nederlandse gemeen
ten, waar een CDA-fractie functioneert, 
moet ook landelijk kunnen. Wat kan in 10 
Nederlandse provincies, waar een CDA- 
fractie functioneert, moet ook landelijk 
kunnen. Wij geloven in het CDA, waarom 
kunt u dat niet? Wij vertrouwen erop dat u 
op korte termijn aan'de top tot stand brengt 
wat aan de basis reeds geruime tijd als mo
gelijk, werkbaar en noodzakelijk wordt er
varen” .
Open oproep en open brief waren onderte
kend door de leden van de Haagse CDA- 
raadsfractie, bestaande uit:
Wim Du Chatinier (voorzitter)
Herman Lammers (vice-voorzitter)
Lex Blankestijn
Bas Bol
Henk Happel
Chris Lampe
Henny Otter-te Kolsté
zuster Marie-Josèph van der Ven
Miep Walhain
Leen van den Weide
Asselien van Vliet (secretaresse)
Guido Halleen (medew.)
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INSTEMMING

Op een vorige week in Den Haag gehouden 
openbare vergadering van het CDA - Den 
Haag is, naar aanleiding van de oproep en de 
open brief van de Haagse CDA- 
raadsfractie, de volgende motie aangeno
men:
„Het Christen-Democratisch Appèl te ’s- 
Gravenhage, in algemene vergadering bij
een op 13 november jl. in het Nederlands 
Congresgebouw ter bespreking van de Ge
meentebegroting 1976, met instemming 
kennis genomen hebbend van de open brief, 
die door de gemeentelijke CDA-fractie aan 
de dagelijkse besturen van ARP, CHU en

kVP is gezonden, sluit zich geheel aan bij de 
inhoud van deze brief en bij het dringend 
beroep, dat daarin wordt gedaan voor de 
totstandkoming van één landelijke CDA- 
lijst bij de eerstkomende verkiezingen voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, be
sluit deze motie ter kennis te brengen van de 
dagelijkse besturen van de ARP, CHU en 
KVP” .
Het CDA-Den Haag was in vergadering bij
eengekomen, ter bespreking van het werk 
van de raadsfractie met het oog op het deze 
week begonnen debat over de Haagse ge
meentebegroting.

H. L.

DE GRONDSLAG
MOET GARANTIE ZIJN VOOR HET CDA
In „De Nederlander” van 7 november j.1. 
reageert de heer H. van Eek uitBennekom 
nogal scherp op mijn hetoog van 24 oktober 
j.1. inzake de grondslag van hét CDA.
De heer Van Eek wil mij graag voorhouden 
dat de CHU altijd een open partij is geweest. 
Dat weet ik en mede daarom hen ik altijd lid 
geweest van de CHU. Voorzover mij be
kend heeft dit ook nooit problemen opgele
verd. Het CDA ben ik een voorstander van 
en ik wens ook een open CDA. Tot zover 
hebben wij dacht ik geen verschil van me
ning.
U moet echter wel bedenken dat het CDA 
een partij zal worden, bestaande uit vogels 
van diverse pluimage. Dus geen CHU met 
vrij gelijkmatig denkende leden.
Om met onze CHU te beginnen. Wij zijn 
altijd mensen geweest van de dialoog en de 
compromissen. Geen al te grote inbreng, 
geen stem in de kamer of regering die werke
lijk doorklonk. '\Ve bedoelden het goed 
maar we waren wel erg laks. Sinds de rege
ring Den Uyl aan het bewind is, komen wij 
wel beter over! De CHU is thans voor velen 
een blok aan het been.
De heer Aanijes ziet dat ook en gebruikt nu 
de grondslag als uitgangspunt om het CDA 
te doen mislukken. De extreem politieke 
denkwijze van de ARP is een geheel andere 
dan de onze! Ik zie namelijk geen verschil in 
politiek tussen de PvdA en de ARP. De KVP 
is altijd groot geweest dank zij de dictatuur 
van de kerk. Waar zijn thans de kiezers van 
de KVP. Het grootste deel kun je vinden ter 
linkerzijde. Naar mijn gevoel een totaal

verdwijnende partij en hun enige hoop is 
gevestigd op het CDA. De linkerzijde kie
zers wens ik niet terug in een CDA zoals u 
voorstaat, meneer Van Eek.
Daarom lijkt naar mijn gevoel het uitgangs
punt voor het CDA bij de CHU meer een 
prestigezaak (bezien uit historisch oogpunt) 
dan op een verschil van mening met de ARP. 
Voor de ARP van Aantjes plus een meer
derheid is het,een middel om de boot af te 
houden, gezien de politiek die wij als CHU 
voeren. De KVP heeft geen boodschap aan 
het principe, omdat velen die de KVP heb
ben verlaten ook het geloof niet meer aan
spreekt.
Daarom blijf ik bij mijn standpunt dat de 
grondslag de garantie moet zijn voor het 
cda. niet een vlag die de lading moet dekken, 
maar een gegeven van waaruit het CDA 
gestalte moet krijgen.
Ik heb daarbij echt niet het gevoel dat ik 
spoken zie van meneer Van Eek. Alleen de 
realiteit probeer ik te zien. Dat u mij beticht 
van onverantwoordelijk geschrijf, laat ik 
geheel voor uw rekening. Uw oproep tot een 
ledenwerfaktie voor het CDA is erg voorba
rig. Eerst tot overeenstemming komen en 
dan leden werven is mijn devies.
Tenslotte nog het volgende. Het zal u waar
schijnlijk welbekend zijn dat de Uniiersiteit 
van Nijmegen thans wordt aangemerkt als 
een marxistisch-leninistisch bolwerk. De 
oprichters hebben dit dacht ik niet bedoeld! 
Mijn inbreng betreffende de grondslag van 
het CDA sluit ik hiermee af.
Ommen, J. H. Jansen

Dat zou volgens mijn stellige overtuiging 
ook volstrekt in strijd zijn met de statuten 
van het CDA zoals die in Woudschoten 
zijn afgesproken.

Daar nü een uitspraak over doen is gewoon 
in flagrante strijd met de afspraken, zoals 
ze in Woudschoten zijn gemaakt. Daar 
zijn data voor aflossing van de politieke 
hypotheek genoemd: In de voorjaarsver
gadering 1976: Tussen 21 maart en 21 
juni is de vraag aan de orde: „wórden de 
voorwaarden voor één lijst vervuld” . In 
de najaarsvergadering 1976: Voor de 
derde dinsdag van september is de vraag 
aan de orde: ,,zijn de voorwaarden voor 
één lijst vervuld?”

Dat heeft de CHU afgesproken.
Dat is statutair vastgelegd.
Daar houden wij ons aan.
De politieke hypotheek is overigens niet 

een kwestie van de CHU alleen. Even
eens van belang is de programmatische 
overeenstemming over het program van 
de verkiezingen. De politieke hypotheek 
kan dus worden afgelost bij het eind van 
deze parlementaire rit.

Daarvoor zijn echter me^er gegevens nodig 
dan waarover we op dit moment be
schikken.

De CHU is en blijft bereid alles te doen om 
samen met KVP en ARP het in dit opzicht 
eens te worden. Op dit moment kennen 
we nog niet de programmatische vorm.' 
geving van het beleid, dat we aan de 
Idezers willen presenteren. Aan dit pro
gram wordt door de commissie- 
Goudzwaard momenteel hard gewerkt.

De CHU tracht daarin een zo groot moge
lijke inbreng te geven. Wanneer dit pro
gram er ligt kan worden nagegaan of 
KVP, ARP en CHU het ten aanzien van 
het toekomstig beleid eens kunnen wor
den.

Dan kan worden nagegaan of we tot één 
lijst kunnen komen. Terwijl tegen die tijd

wellicht ook meer bekend is van het 
standpunt van de PvdA en haar partners, 
waarbij vOoral de relatie van PvdA tot 
PPR momenteel van belang is.

ÉÉN LIJST
Het was daarom m.i. ook minder gelukkig, 

dat de KVP-delegatie zo sterk in Haaften 
de nadruk legde op de absolute voor
waarde van één lijst voor het verdere 
welslagen van het CDA.

Voor velen zal het een teleurstelling zijn, 
wanneer de ene lijst bij de kamerverkie
zingen niet zou doorgaan.

Maar het is onjuist om op dit moment dit 
punt zo essentieel te benadrukken. En 
dat te doen in een situatie, die zoals ik 
hierboven schreef, op een aantal onder
delen nog niet is afgerond.

Ik betwijfel bovendien ten zeerste of het 
welslagen van het CDA werkelijk af
hangt van het feit, dat we in 1977 met één 
lijst uitkomen.

Ik ben aan die conclusie nog niet toe. Wan
neer dit geforceerd zou moeten worden 
afgedwongen heeft één lijst, gelet op de 
repercussies die dat binnen andere 
christen-democratische partners zou 
kunnen hebben, enkel een negatief ef
fect.

Waimeer zou blijken, dat één lijst beslist 
niet mogelijk is - en de CHU is ook wat dat 
betreft nog niet zover, dat zij dit aan
neemt - dan zullen we dit de leden en de 
kiezers in alle eerlijkheid meedelen.

En dat doen we dan in het vertrouwen, dat 
de christen-democratie sterker is dan de 
toevallige situatie, zoals die op dat mo
ment to t uiting kan komen bij de gemeen
schappelijke presentatie.

Wanneer de (tie  christen-democratische 
partijraden het eens zullen zijn over het 
feit, dat het verschil in benadering van de 
grondslag, geen beletsel hoeft te zijn voor 
één lijst, dan ben ik van oordeel, dat 
daarmee op 13 december een niet onbe
langrijke stap is gezet.

De vraag is dan nog slechts of het mogelijk 
is die ene lijst reeds bij de eerstkomende 
Kamerverkiezing op te stellen. Die be
oordeling zal eerst in 1976 verder kun
nen worden gemaakt.

CONCLUSIES
1. Op 13 december zullen de partijraden

van ARP, CHU en KVP een duidelijke 
uitspraak over de resultaten van het 
overleg van Berg en Dal moeten dóen. 
Die uitspraak zal m.i. - ondanks de nog 
bestaande verschillen - zij het met 
moeite - positief kunnen zijn.
Daarna kan het overleg worden voort
gezet. Van groot belang zal het zijn 
welke opstelling de Partijraad van de 
ARP kiest omdat tijdens de conferenties 
bleek, dat de AR-delegatie verdeeld 
was. Blijft de AR-partijraad eveneens 
verdeeld, dan zijn grote moeilijkheden 
in het verder overleg te verwachten.

2. De conclusie van het beraad dat een 
gemeenschappelijke lijst mogelijk is on
danks een verschil in interpretatie over 
de funktionering van de grondslag van 
het CDA vormt het meest essentiële 
deel van de besluiten, die op 13 decem
ber genomen moeten worden.

3. Mochten de partijraden op 13 december 
geen eenstemmigheid bereiken over de 
kwestie van de relatie van de funktione
ring van de grondslag tot de ene lijst, 
dan moet m.i. het werk voor de 
christen-democratie en voor het CDA 
normaal worden voortgezet, in het Eu
ropese Parlement en in de diverse raden 
en staten waar men reeds een gemeen
schappelijke lijst en/of fraktie heeft. 
Ook de samenwerking tussen de weten
schappelijke instituten zal zoveel als 
mogelijk moeten worden voortgezet.

4. De politieke hypotheek kan worden op
gelost nadat meer bekend is over de 
programmatische opstelling van het 
CDA alsmede de ontwikkeling van 

. PvdA, PPR en het verdere beleid van dit 
kabinet.

Daarover is meer duidelijkheid nodig. In 
afwachting yan het rapport van de 
commissie-Goudzwaard kan op dit moment 
geconstateerd worden, dat het onderzoek 
dient te worden voortgezet.
Ook wanneer één lijst onmogelijk zal blij
ken mag niet worden geconcludeerd, dat 
daarmee de christen-democratie geen toe
komst heeft.
We moeten elkaar de inèenstorting van de 
christen-democratie niet gaan aanpraten. 
Daar is op dit moment géén énkele reden 
voor. Ook in verscheidenheid samen zijn 
we sterk. Mits we bereid blijven in voor 
elkaar vertrouwbare taal te spreken en 
naar elkaar te blijven luisteren.
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CHU acht actie voor
nieuwe levensstijl van veel belang
„In de kerken is aandacht gevraagd voor de 
actie voor een nieuwe levensstijl. Deze ac
tie acht de CHU in veel opzichten van erg 
veel helarig” . Aldus heeft de christelijk- 
historische fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, dr. R. J. H. Kniisinga, dezer dagen 
gezegd tijdens een spreekbeurt te 
Giessendam-Hardinxveld.
„Dat de kerken juist in deze tijd met deze 
actie zijn gekomen is voor allen - al dan niet 
van kerkelijke huize - maar in het bijzonder 
voor politici een belangrijk gegeven. Het is 
dat zeker voor de christen-democraten” , 
aldus dr. Kruisinga. Er wordt geruime tijd 
gesproken over de „grenzen van de groei” . 
De economische situatie is ernstig. Hét aan
tal werklozen is uiterst verontrustend. Een 
gezamenlijke aanpak van de enorme pro
blemen, waar wij zowel in eigen land als 
internationaal voor staan, vraagt bezin
ning, het vraagt ook een zoeken naar een 
nieuwe levensstijl.
De actie „Nieuwe Levensstijl” heeft zich 
daarbij niet beperkt alleen tot solidariteit 
met de derde wereld. De actie wijst ook óp 
het belang, dat deze nieuwe gezindheid 
voor eigen land heeft. Centraal in de aktie 
Nieuwe Levensstijl staat een andere beste
ding van gelden.
,,De actie roept niet op tot bezuiniging om 
„op te potten” , maar om produktie en con
sumptie een andere richting te geven. 
Nieuwe levensstijl wijst o.m. op ombuigin
gen in de richting van;
Ie. schonere produktie (milieusparend); 
2e. meer arbeidsintensieve produktie 
(mensen in plaats van machines);
3e. aanwending van gelden t.b.v. de ont
wikkelingslanden;
4e. aandacht voor minder valideii en werk
lozen;

5e. aandacht voor dfe kleine bedrijven en 
winkels t.o. de grote koopcentra” , zei de 
CHU-fractie voorzitter.
Dr. Kruisinga acht de door „Nieuwe 
levensstijl” op gang gebrachte gedachten
wisseling uiterst belangrijk. Sterk spreekt 
hem ook aan de overweging, dat omschake
ling van het produktieproces niet per defi- 
m'tie hoeft te leiden tot een structureel ar- 
beidsoverschot.
In de kamer heeft hij hier uitvoerig over 
gesproken.
„Het samen doordenken van de huidige 
problemen is essentieel voor onze gemeen
schappelijke toekomst. Het verheugt mij, 
dat de Raad van Kerken daartoe een zo 
belangwekkend initiatief heeft willen ne
men. Juist voor de christen-democratische 
politiek - maar in feite voor elke politieke 
partij - is de aktie een uitdaging en een 
opgave. Het verheugt mij, dat de Raad van 
Kerken hier op een zo positieve en con
structieve wijze haar verantwoordelijkheid 
als kerk in de samenleving heeft gestalte 
gegeven.
Wij moeten en willen hier, zoals het begin
selprogram van de CHU het stelt, de ker
ken als ons staatkundig geweten laten func
tioneren. Een voortdurend en regelmatig 
gesprek met de kerken is hier van veel be
lang. Dat gesprek moet worden geïntensi
veerd.
Bij de algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer had ons een stuk van de 
zijde van de Raad van Kerken ter voorbe
reiding van de Algemene Beschouwingen 
bereikt. Van de zijde van de CHU is bij die 
beschouwingen daaraan veel aandacht be
steed” , zei dr. Kruisinga.

H. L.

Van der Mei
bepleit meer binding van ontwikkelingshulp
Bij de behandeling van het onderdeel ont
wikkelingssamenwerking van de begroting 
van Buitenlandse Zaken heeft CHU- 
woordvoerder drs. D. F. van der Mei ge
pleit voor zoveel mogelijk binding van de 
ontwikkelingshulp. Mede gelet op de werk
loosheid in ons land is het van belang dat 
besteding van bedragen uit hulpverlenings- 
fondsen door de ontwikkelingslanden, zo
veel mogelijk plaatsheeft in het land dat die 
hulp heeft verstrekt. In ieder geval moeten 
geen pogingen worden ondernomen, de be
staande bindingen ongedaan te maken.

Spreker stelde voorop dat de CHU tegen de 
omvang van het bedrag dat voor ontwikke
lingshulp is uitgetrokken geen bezwaar 
heeft. Wel komt het er op aan, dat de be
schikbare gelden zo doelmatig mogelijk 
worden besteed.
Tegen die achtergrond stelde de CHU- 
woordvoerder onder meer een vraag over 
de enorme stijging van de personeelsbezet
ting op het directoraat-generaal voor inter
nationale samenwerking. De personele uit
gaven stijgen van 23,8 naar 46,8 miljoen; 
de bezetting loopt op van vijf naar 58 per
sonen.
De sterke uitbreiding van de hulp roept 
aldus spreker ook vragen op rond het zoge
naamde stuwmeerbeleid. Kunnen de ont
vangende landen de meer beschikbaar ko
mende gelden direct aanwenden?
Hij drong aan op inschakeling van niet 
ambtelijke deskundigen - bij voorbeeld het 
bedrijfsleven en het onderwijs - bij het be- 
stedingsoverleg.
Van der Mei overwoog hierover een motie 
in te dienen, maar na het antwoord van 
minister Pronk, concludeerde liij dat dit 
overbodig was.

EEG-BELEID
Van der Mei constateerde aan de hand van 
enkele citaten dat minister Pronk zijn be
leid in tegenstelling tot vorig jaar meer ge
richt heeft op het funktioneren binnen de 
EEG. Hij stelde de vraag welke perspectie
ven de bewindsman ziet voor het ontwik- 
kelingssamenwerkingsbeleid in het kader 
van de EEG.
Sprekend over de bilaterale hulpverlening 
heriimerde Van der Mei aan een toezegging 
om met de Kamercommissie overleg te ple
gen over de keuze van nieuwe concentra- 
tielanden. Wanneer wordt die toezegging 
waargemaakt?
Hij wees erop dat in de discussienota van 
Van der Louw en Peper gesproken wordt 
over een zogenaamd ,,links interventiebe- 
leid” van Pronk, bij de keuze van concen-

tratielanden; en vroeg de bewindsman zijn 
visie op deze kwalificatie te geven.
Inzake Angola vroeg spreker informatie 
wat daar met het Nederlandse steunbedrag 
is gedaan; voorts vroeg hij of de hulp aan 
het onafhankelijke Angola zal worden 
voortgezet.
De CHU-woordvoerder stelde ten slotte de 
vraag of de Nederlandse visie op de multi
laterale hulpverlening niet afwijkt van di
verse andere landen, doordat men meent 
dat de criteria die voor multilaterale hulp 
gelden anders zijn dan bij bilaterale hulp.

H. van Spanning.

O N T V A N G E N

P U B LIK A TIE S
„De kerk in de sociale-politieke 
spanningen” , uitgave Boekencen
trum, Den Haag, prijs ƒ  10,-.

De Raad voor de zaken van Kerk en 
Theologie van de Nederlandse Her
vormde Kerk heeft een rapport over 
„De kerk in de sodaal-politieke 
spanningen” opgesteld. Het verzoek 
hiertoe ging uit van de generale sy
node van de hervormde kerk. „In dit 
rapport worden vele hete hangijzers 
in de kerk besproken. Vanuit het 
evangelie kunnen wij over oriëntatie 
op rechts enlinks, ovérhetzich chris
telijk of algemeen organiseren en 
over het spreken of zwijgen van de 
kerk over sodaal-politieke onder
werpen veel meer gezamenlijk zeg
gen dan polariserende groepen in 
onze samenleving menen. Wij ver
trouwen, dat dit rapport verhelde
ring zal brengen en er toe zal bijdra
gen de discussies over datgene, 
waarover wij het onderling niet eens 
zijn, evangelischer en zakelijker te 
doen worden,” aldus het woord 
vooraf in het boekje van 120 pagi
na’s.

Maandblad Wending, oktober
nummer, uitgave Boekencen
trum, Den Haag, prijs ƒ4,50 (jaar
abonnement ƒ  38,-).

Het oktobernummer van Wending 
bevat een uitvoerige discussie tussen 
de leden van de redactie en de eco
nomen H. M. de Lange, H. Opschoor 
en W. Siddre. Het gaat m.et name 
over de doelstellingen van de eco
nomische orde.

Discussie over 
Plichten en Perspectieven"ff

Onlangs is verschenen de brochure „Plich
ten en Perspectieven” , opgesteld door de 
drie samenwerkende wetenschappelijke in
stituten, resp. het Centrum voor Staatkun
dige Vorming (KVP), de Dr. A. Kuyperstich- 
ting (ARP), en de Jhr. Mr. A.F. de Savorriin 
Lohmanstichting (CHU). De brochure heeft 
als ondertitel meegekregen „aanzet voor 
een profielschets van het CDA” . Daarmee is 
de bedoeling duidelijk: een poging tot ver
dere ontwikkeling van de politieke visie van 
het CDA. Het dagelijks bestuur van het 
CDA is van mening dat deze brochure wordt 
toé|;ezonden aan kiesverenigingen, afde
lingen en verbanden met het verzoek een 
gemeenschappelijke discussie in CDA- 
kring hierover op gang te brengen. Tevens is

bijgevoegd een door de samenwerkende 
stichtingen voor kader- en vormingswerk 
opgestelde samenvatting met een aantal 
discussiepunten, bedoeld als handleiding 
voor een gesprek. De reacties op de discus
sievragen kunnen voor 1 januari ingezon
den worden aan het secretariaat van het 
CDA, Postbus7676, Den Haag - 2040. Het is 
de bedoeling de ingezonden reacties ter 
kennis te brengen van de commissie, die is 
belast met het opstellen van het ontwerp- 
program van het CDA. Dit ontwerppro- 
gram wordt in het komende voorjaar ter 
beoordeling voorgelegd. Meerdere exem
plaren van de brochure (ƒ 3,90 per ex.) 
alsook van samenvatting discussievragen 
(ƒ 0,40perex.)zijntebestellenbij hetsecre- 
tariaat van het CDA.

Waar spreken CHU-politici ?
In de komende weken vervullen CHU- 
politici de volgende spreekbeurten: 
Fraktie-voorzitter dr. R. J. H. Kruisinga:
vrijdag 21 november Vleuten-De Meern: 
regionale bijeenkomst CHU; maandag 24 
november Haarlem: gemeentelijke CHU- 
kies vereniging; maandag 8 december 
Doetinchem: statenkringen Doetinchem, 
Winterswijk.
Kamerlid drs. D. F. van der Mei:
woensdag 3 december Veenendaal: regio
nale bijeenkomst CHU; woensdag 17 de
cember Tholen: statenkring CHU; maan
dag 12 januari Doorn: regionale bijeen
komst CHU; maandag 9 februari Baarn: 
regionale bijeenkomst CHU; maandag 16 
februari Breukelen: regionale bijeenkomst 
CHU.

Kamerlid H. Wisselink: vrijdag 21 novem
ber: Dokkum CHU-kiesvereniging; maan
dag 24 november: Borculo CDA-
bijeenkomst; vrijdag 28 november: Lutten: 
CHU-kiesvereniging.

Kamerlid drs. G. van Leijenhorst:
maandag 24 november: Apeldoorn: Chris
telijk lyceum; donderdag 27 november: 
Utrecht: Kamerkring CHU.

Kamerlid mr. W. Scholten:
vrijdag 12 december; Scherpenzeel, Gld.; 
CHU-kiesvereniging.

Kamerlid T. Tolman:
maandag 24 november Nijkerk; Veluwse 
afdeling CBTB; maandag 15 december 
Delft-Den Hoorn: CBTB West-Nederland; 
dinsdag 16 december Laren NH: debata- 
vond T. Tolman en prof. dr. J. Verkuyl; 
maandag 19 januari IJsselstein: regionale 
bijeenkomst CHU.

Statenkring Gouda:
zaterdag 22 november v.m. 10.00 uur ge
bouw de Haven. Sprekers: drs. G. van 
Leijenhorst en Gedeputeerde ir. N. Buy- 
sert.

Zö denk ik
er over

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

De redactie van „De Nederlander” 
ontving een tweetal ingezonden 
stukken over de enige tijd geleden te 
Utrecht gehouden demonstratie 
tegen de voltrekking van doodvon
nissen in Spanje. De voorzitter van 
de Eerste-Kamerfractie van de 
CHU, prof. dr. J. W. van Hulst, liep 
in deze demonstratie mee. - 
Op verzoek van de redactie van „De 
Nederlander” zal het Eerste- 
Kamerlid mr. F. H. Piket in een vol
gend nummer een beschouwing wij
den aan de gerezen problematiek.

sant. Het historisch denken staat in de CHU 
momenteel op een zeer laag pitje. Evenals 
men zei toen de Bourbons terugkeerden, 
kan men straks van ons zeggen: „Ze waren 
alles vergeten en hadden niets geleerd” . 
Spanje bewijst men geen dienst met de
monstreren en boycotten en zeker niet met 
het regeringsgezelschap dat momenteel in 
ons land de cultuur, recreatie en maat- 
schappijinrichting uitdraagt, en dat met de 
„gedogers” meent, dat dit het exempel is 
voor de ganse wereld.

Hoorn A. de Graaf.

AFKEURING
Als doodgewoon CHU-lid wil ik hierbij 
mijn afkeuring uitspreken over de deel
name van de CHU aan de z.g. ,,Nationale 
Spanjedemonstratie” van het kabinet-Den 
Uyl in Utrecht. Met nationaal had dit ge
beuren niets te maken. Ieder die zich niet 
onder de linkse vanen en kreten schaarde 
kon rekenen op de meest vulgaire en ordi
naire kritiek, met name mensen uit W D - 
kringen. Een „indrukwekkend protest” 
was dit gebeuren zeker niet, wellicht alleen 
maar voor links dat voor de zoveelste keer 
weer in het nieuws was.
Wellicht meent men in hogere CHU- 
kringen, dat men op deze wijze de geest 
van het publieke welzijn kan paaien. Nu, 
dat kan men gerust vergeten. Het welzijn, 
dat het huidige kabinet voorstaat is niet 
anders dan brute machtswellust. Waar het 
op uitloopt kunt u lezen in de vele werken 
die verschenen zijn omtrent de gebeurte
nissen in Frankrijk in de jaren 1789 e.v. 
Speciaal de periode 1793/94 is zeer interes-

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING

De Nederlander vermeldde met vette let
ters dat bij de demonstratie in Utrecht 
tegen de doodvonnissen in Spanje de CHU 
vertegenwoordigd is geweest door prof. dr.
J. W. van Hulst.
Nu wij van de feiten wat meer afstand kun
nen nemen is er ruimte voor een korte na
beschouwing.
Die beschouwing is geboden, omdat in het 
geheel van de protesten in en buiten 
Utrecht een stuk selectie en eenzijdigheid 
openbaar zijn geworden, die de zaak geen 
goed doen en de geloofwaardigheid in 
sterke mate ondermijnt.
Laat ik het maar concreet maken: Op het
zelfde moment waarop vanuit Spanje de 
onheilsboodschappen binnenrollen, komt 
uit het nog altijd tot het Westen behorende 
Rusland het bericht dat daar een directeur 
van een textielbedrijf voor het achterover 
drukken van een hoeveelheid textiel ter 
dood was veroordeeld.
Dat is een economisch delict, doden zijn er 
niet bij gevallen, de aldus verkregen textiel 
is voor een deel omgezet in wodka. De man



VRIJDAG 21 NOVEMBER 1975

is terechtgesteld maar als hij in Nederland 
terecht zou hebben gestaan dan zou hij in of 
buiten Zwolle waarschijnlijk veroordeeld 
zijn tot een gevangenisstraf van 12 maan
den met aftrek, waarvan 3 maanden voor
waardelijk en een proeftijd van 3 jaar en 
toezicht van het Consultatiebureau voor 
Alcoholisma.
Alleen de wijze kardinaal Alfrink heeft er 
op gewezen dat er in Spanje, voorafgaand 
aan de doodvonnissen, 11 eenvoudige 
straatagenten in koelen bloede zijn neerge
schoten. Volgens de kardinaal laten zij 11 
weduwen en 41 kinderen achter.

Op de meeting in Utrecht zijn deze slacht
offers niet ter sprake jew eest en evenmin 
heb ik bewogen of zich in beweging zet
tende kerkelijke leiders daarover horen 
spreken.
In de Spaanse zaak wordt Hare Majesteits 
Gezant teruggeroepen. Het Russische 
doodvonnis op grond van een flutzaak 
heeft niet tot gevolg dat Hare Majesteits 
Gezant voor nader overleg wordt ontbo
den.
Deze keurige selectie van de heer 
minister-president en het daaraan verbon
den eenzijdige protest doen door en door 
onwaarachtig aan.
De minister-president is bij Bijbel en Cate
chismus groot geworden en hoewel het wel 
een tijdje geleden zal zijn dat hij het laatst 
in de Bijbel heeft gelezen, weet hij drom
mels goed dat er in de Bijbel s taa t:,,Meten 
met twee maten is de Here een gruwel” . 
Hier ligt een stuk progressieve bewust
zijnsvernauwing en probleemvervalsing 
aan ten grondslag, die belet om de heren 
serieus te nemen. Vandaar dat in het ver
volg de twee-minutenstaking alsmede de 
24-uursboycot een flop zijn geworden. Het 
volk is wijzer dan de elkaar in Utrecht en 
daarbuiten opzwiepende leiders.
Als oud-verzetsstrijder ben ik niet in 
Utrecht geweest. In het verzet van ruim 30 
jaar geleden heb ik deel gehad aan enkele 
likwidaties, maar dat waren geen straat-, 
agenten. Wij hebben dit altijd als zinloos 
afgewezen, omdat het onder meer de 
goodwUl Dij de massa vernietigt.

Het neerschieten van eenvoudige politiea
genten heeft met zinvol verzet niets te ma
ken, het tendeert in de richting van sluip
moord.
Sluipmoord is in de Moskouse handboeken 
een legaal artikel, sinds de dagen dat 
Trotsky op last van Moskou werd gelikwi- 
deerd zijn er nog heel wat gevolgd.
Een verzet als in Spanje dat duidelijk op 
Moskou geënt is, graaft zijn eigen graf.
Op grond van het voorgaande betreur ik in 
hoge mate dat de CHU op de meeting in 
Utrecht present is geweest. Voor zover ik 
kan nagaan is dit de eerste keer dat de Unie 
zich heeft laten animeren om voor een pro

gressieve kar te lopen, ik hoop met alle 
kracht dat het ook de laatste keer is.

Zwolle H. J. Kruisselbrink.

Redelijk
Binnenkort komen de voorgestelde belas
tingmaatregelen 1976 in de Tweede Kamer 
in behandeling. De kinderaftrek voor de 
belasting wordt in Nederland nog gehand
haafd. In Nieuw-Zeeland heeft de huidige 
Labour-regering de kinderbijslagen welke 
belastingvrij zijn, verhoogd, doch de aftrek 
voor kinderen voor de inkomstenbelasting 
afgeschaft.

Maximum tarief voor de inkomstenbelas
ting is ginds 50 procent. Op het berekende 
bedrag der belasting wordt in Nieuw- 
Zeeland voor de echtgenoot 125 dollar in 
mindering gebracht, plus 175 dollar voor 
de echtgenote, indien deze minder dan 375 
dollar inkomen in het afgelopen jaar heeft 
genoten.

Is haar inkomen hoger dan 375 dollar, dan 
wordt de aftrek voor haar lager; de aftrek is 
nihil zodra haar inkomen 688 dollar is of 
hoger.

Deze wijze van doen is ook iets nieuws van 
de Labour-regering; doch de vrijstelling 
van een zeker bedrag als route van ge
spaarde gelden is onaangetast gebleven. 
Deze vrijstelling is algemeen.

Kom daar bij ons eens om! In de voorge
stelde maatregelen worden de belasting
vrije sommen voor de inkomstenbelasting 
algemeen verhoogd, zo bij voorbeeld voor 
gehuwde mannen van ƒ 7786,- tot 
ƒ 8428,-.

Het wekt bevreemding, dat o.a. de belas
tingvrije sommen voor de vermogensbelas
ting niet algemeen worden verhoogd. Deze 
belastingvrije sommen, welke in verge
lijking tot de koopkracht van de vrije be
dragen bij de invoering der vermogensbe
lasting in 1893 (aanvankelijk ƒ 13000,- la
ter ƒ 16000,-) toch al belachelijk laag zijn, 
zouden m.i. eveneens als voor de inkom
stenbelasting dienen te worden verhoogd. 
Hetzelfde geldt voor de belastingvrije be
dragen voor de heffing der successie- en 
schenkingsrechten. Zonder de eindfase van 
een studie inzake de vermogensbelasting af 
te wachten, zou het redelijk zijn de belas
tingbetalers voor 1976 door verhoging der 
vrijgestelde bedragen tegemoet te komen.

Bussum D. Kloeten.
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CHU afd. Vlaardingen
De CDA-werkgroep te Vlaardingen orga
niseerde op 19 september j.1. een contact
dag ten behoeve van jongeren. Enkele 
vooraanstaande CDA-figuren waren die 
dag naar Vlaardingen gekomen voor dit 
contact. Er werd een aantal klassen van het 
christelijklyceum ,,Westland-Zuid” en het 
Groen van Prinsterer-lyceum bezocht. Het 
gespreksthema voor maatschappij-leer was 
,,macht” . Namens de CHU waren o.m. 
aanwezig mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(Rijswijk) en de heer De Geus (Maassluis). 
De CDA-figuren werden op het gemeente
huis door burgemeester Kieboom ontvan
gen en bood het bestuur van het Groen van 
Prinstererlyceum een broodmaaltijd aan. 
In de avonduren werd nog een gesprek ge
voerd in een jongeren-sociëteit.
Op 31 oktober j.1. werkte de CHU- 
Vlaardingen mede aan een CDA-avond. 
Hier sprak mr. W. C. Hoogendijk. Onder
werp: ,;CDA, problemen en perspèctie- 
ven” . Op de toespraak volgde een leven
dige discussie. Van de zijde van de CHU 
was er een goede opkomst.
Op 10 november j.1. hield de CHU- 
Vlaardingen een ledenvergadering, waar 
de belangstelling eveneens goed was. In het

bestuur werd gekozen mej. M. Langstraat 
(19 jaar, in ons land wellicht de jongste 
secretaris/secretaresse). De penningmees
ter, de heer G. Sluyter, werd gehuldigd in 
verband met het feit, dat hij 25 jaar be
stuurslid was. Hij werd toegesproken door 
de voorzitter, W. Wiegers, die hem als blijk 
van waardering een boekwerk overhan
digde, t.w. ,,Hij was een van ons” van Rien 
Poortvliet. Mevrouw Sluyter ontving 
bloemen.
Bloemen gingen ook naar mevrouw N. van 
der Linden-van Dorp, die afscheid nam als 
secretaresse wegens haar benoeming tot 
raadslid. Ook aan haar adres werden lo
vende woorden gesproken. In de vergade
ring werd nog gememoreerd, dat onze ge
wezen wethouder M. Mooy (inmiddels uit 
Vlaardingen vertrokken) in een vorige ver
gadering tot ere-lid was benoemd. De 
CHU-raadsleden N. A. Nieuwstraten, C. 
Bot, mevrouw M. Bellingwout- 
Roodenburg en mevrouw N. van der 
Linden-van Dorp beantwoordden na de 
pauze diverse vragen van de leden inzake 
de gevoerde gemeente-politiek (forum). 
Het was een zeer geslaagde avond.

W. Wiegers.
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„Kabinet moet zelf voorbeeld geven"
„Het kabinet zal bij het doorbakken van de 
knopen zelf een voorbeeld moeten geven”. 
Dit heeft de voorzitter van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie dr. R. J, 
H. Kniisinga, aan het begin van deze week 
gezegd tijdens een spreekbeurt te Haarlem 
in zijn beoordeling van het loonoverleg.

Het voorbeeld van het kabinet dient vol
gens dr. Kniisinga in te houden:

- uitstel en zo mogelijk afstel van de belas
tingverhoging,

- een duidelijke eigen bijdrage aan de las
tenverlaging door verlaging van de over
heidsuitgaven in de orde van grootte van 
ƒ 1 miljard.

Het kabinet, aldus de voorzitter van de

CHU-fractie, is in belangrijke mate zelf 
schuldig aan het mislukken van het loon
overleg. ' '

„Het kabinet heeft verzuimd zelf het goede 
voorbeeld te geven door reeds in de begro
ting voor 1976 de overheidsuitgaven dras
tisch te beperken. Met zo’n slecht voor
beeld voor ogen wordt het voor werkge
vers en werknemers wel moeilijk om tot 
’n effektieve bijdrage aan de inflatiebe- 
strijding en opheffing van de werkloosheid 
mee te werken.

De commentaren op het mislukken van het 
overleg liegen er niet om. De CHU is het 
van harte eens met wat daarover van de 
zijde van het CNV is gezegd: Kabinet is 
door slappe houding medeschuldig aan fa
len en loonoverleg”, aldus dr. Kniisinga.

GEEN BELEIDSLIJN

De CHU bepleitte meer informeel overleg 
tussen werkgevers werknemers en over
heid over de sociaal-economische situatie.

Via informele tripartite gesprekken zou 
dan een basis gelegd kunnen worden voor 
constructieve onderhandelingen in een 
goede sfeer. Nu spreekt men vrijwek alleen 
met elkaar aan de onderhandeling tafel, 
waarbij de druk van het moeten slagen dan 
wel het afbreken van het gesprek om ge
zichtsverlies te voorkomen tegenover de 
achterban in sterkte mate domineert.

„Niet alleen het goede voorbeeld van het 
kabinet ontbreekt. Het kabinet is er ook 
niet in geslaagd een duidelijke beleidslijn in 
het overleg te ontwikkelen” , zei dr. Krui-

singa. „Het aanvankelijk voorstel om lo
pende contracten open te breken - dat kort 
daarop werd teruggenomen - lijkt de CHU 
op een vorm van paniekvoetbal van de erg
ste soort. Terwijl de discussie in het kabinet 
over de VAD en de beheersing van de niet 
CAO-inkomens voortduurt, slaagt men er 
niet in de lopende problemen affectief aan 
te pakken”.
Volgens de CHU-fractievoorzitter worden 
zoveel nota’s en plannen voorbereid, dat, 
vergeten wordt de problemen, waarvoor 
men zich op korte termijn gesteld ziet, aan 
te pakken. „Het kabinet blijft zelf de pro
blemen voor zich uit schuiven. Het is dan 
niet verwonderlijk, dat men er niet in slaagt 
tot overeenstemming met werkgevers en 
werknemers te komen. Het kabinet zal nu 
spoedig enkele knopen moeten doorhak
ken”. H. L.

DE UNIE GING OP STAP EN SLOEG OP HOL

GEMIDDELD 40 NIEUWE LEDEN PER WEEK
De stand van de ledenwerfaktie „De Unie 
op Stap” was vrijdag 24 oktober; inge
schreven 372 nieuwe leden.
Een globale telling op vrijdag 14 november 
dus 3 weken nadien - geeft het enigszins 
verbluffende resultaat van tenminste 493 
aanmeldingen. Dit houdt dus in dat in die 3 
weken 121 opgaven ontvangen werden, 
hetgeen neerkomt op een recordaantal van 
40 per week!
Dit is inclusief het directe resultaat van de 
tv-uitzending van de CHU op woensdag 12 
november. De avond van de uitzending 
waren er reeds 31 telefonische aanmeldin
gen en er was nog een telefonische en 
schriftelijke nasleep. De aktie is dus deze 3 
weken boven verwachting geslaagd.

PER KAMERKRING
De Kamerkring Zwolle was ditmaal - met 
20 aanmeldingen - het meest aktief. Hier
toe behoorden o.m. de eerste resultaten 
van Dalfsen en Kampen en 8 extra opgaven 
uit Wierden. Wierden had deze gaarne 
reeds in de vorige verantwoording opge
nomen gezien daar in dat geval Wierden en 
Oudewater met ieder 19 leden de ranglijst 
van de kiesverenigingen aangevoerd had
den. Dat is echter niet mogelijk geweest. In 
ieder geval: „goed gedaan Wierden en 
houden zo!”
Kring Arnhem bracht het tot 18 leden, 
waarvan onder meer 7 uit Ede-Bennekom 
en van de rest enkelen uit Scherpenzeel. De 
kiesvereniging Scherpenzeel zond nog een 
ander bewijs van aktiviteit n.1. een afge
rond programma voor het vergaderseizoen 
1975-1976 waaruit blijkt dat er 12 decem
ber een openbare ledenvergadering is, 21 
januari 1976 de jaarvergadering met na de 
pauze verantwoording van de Raadsfractie 
en begin maart in een gecombineerde 
CH-AR werkvergadering de CDA- 
brochure „Plichten en Perspectieven” in 
gespreksgroepen behandeld wordt. Een 
voorbeeld van gerichte inspanning dat o.i. 
navolging verdient.
Leeuwarden kwam ditmaal op 12 leden 
waarvan 1 uit Schiermormikoog, waardoor 
we met onze aktie ook de Wadden bereikt 
hebben. In Friesland is voorts de gemeente
lijke kiesvereniging Achterkarspelen zeer 
aktief. De voorzitter daarvan vermeldde 
als voorbeeld de heer Hansma die op 73- 
jarige leeftijd afscheid nam van het ge
meentelijk bestuur en schreef: „Ik sluit hier 
tevens 2 nieuwe leden bij in en hoop op nog 
een paar” .
De kamerkringen Leiden en Utrecht en 
Zuid IJsselmeerpolder boekten ieder een 
resultaat van 8 nieuwe leden. Leiden en 
Utrecht komen beide in de telling met 8

K.V.’s met ieder één lid. In de polder was 
het daarentegen één kiesvereniging t.w. Le
lystad met acht leden, waardoor een eerder 
resultaat van de nazomer nu verdubbeld 
werd. Onder het werven door werd daar 
tevens eer. nieuw lid-secretaris gevonden. 
Onder de leden van de kring Leiden was er 
weer een van de nieuwe kiesvereniging te 
Bergambacht en in de kring Utrecht had 
Oudewater weer een extra lid. Hiermede 
blijft Oudewater nog net voor op Wierden. 
Bij uitzondering in deze aktie noemen we 
hier een naam en wel die van de heer A. C. 
Hoogendoom, tot nu toe voorzitter van de 
kiesvereniging te Oudewater en vanaf het 
begin een begrip in onze aktie. Deze is nu - 
om leeftijdsredenen - afgetreden en voorts 
heeft men hier vanwege de toestroming 
van nieuwe leden tevens het gehele bestuur 
vernieuwd. Hier past dus wel een: bedankt 
heer Hoogendoom voor al uw moeite. Men 
schrijft ons daar vandaan nog: ,,de aktie 
gaat door”, nu dat weten we dan en daar 
rekenen we dan ook op!
Uit de kamerkringen Den Haag, Amster
dam en Den Helder kwamen ditmaal elk 6 
aanmeldingen. In Den Haag was het me
rendeel voor de kiesverenigingen 
Benoordenhout-Archipel en in Amsterdam 
voor Amsterdam-Oud. Den Helder vond 
o.m. nieuwe leden in Krommenie waar nog 
geen kiesvereniging is, doch nu misschien 
wel komt? Trouwens hier vandaan moeten 
nog meer opgaven binnenkomen daar de 
nieuwe kiesvereniging Anna Paulowna nog 
een ledenlijst moet inzenden. Hierop vol
gen Nijmegen, Rotterdam en Haarlem met
5. De nieuwe leden van Nijmegen komen 
uit diverse hoeken van de kring en die van 
Haarlem uit 5 verschillende gemeenten. 
Rotterdam liet het ditmaal grotendeels aan 
de dames over, de Vrouwenkiesvereniging 
aldaar gaf 3 nieuwe leden op.
Groningen kwam tot 4 waarbij wij aantrof
fen de kiesvereniging Midwolda-Oostwold 
die zich bij de vorige aktie zo geweldig 
onderscheiden heeft. Kamerkring Tilburg 
gaf 3 leden op waarvan nogmaals 2 uit Lage 
Zwaluwe. Een bijzonderheid is hier dat de 
verspreide groepjes te Hooge Zwaluwe, 
Lage Zwaluwe en Moerdijk gedurende de 
aktie één stevige kiesvereniging zijn gaan 
vormen met een dagelijks bestuur dat in 
meerderheid uit nieuwelingen bestaat. Een 
voorbeeld van vernieuwing en verjonging. 
Twee stuks boekten we extra voor Dor
drecht en Assen, doch deze laatste kamer
kring is daarmede nog niet compleet want 
er zijn klaarblijkelijk nog nieuwe leden te 
Vries die nog in de telling opgenomen moe
ten worden en te Vries gaat men ook weer 
door.

ALLE KAMERKRINGEN,
FLEVOLAND EN DE WADDEN

Ditmaal kunnen wij alle 18 kamerkringen 
meet daarnaast Flevoland en de Wadden in 
onze opgave vermelden. 15 Kringen heb
ben we reeds gehad en van de overige drie 
t.w. ’s-Hertogenbosch, Middelburg en 
Maastricht kwam er ieder 1. Dat houdt in 
ook ditmaal Limburg weer! Onze gelede
ren zijn daar zo dun, dat een opgave van 
daar dubbel welkom is.
Dat zijn ze dan onze 121 nieuwe leden, 
waarnaast we dus nog de opgaven van 
Anna Paulowna en Vries moeten ontvan
gen terwijl nog gewacht wordt op een be
richt uit Sint Nicolaasga waar er eventueel 
nog nieuwe leden kunnen zijn.

OP EENZAME POSTEN
Regelmatig komen er opgaven van nieuwe
lingen die niet bij een kiesvereniging inge
deeld kunnen worden omdat er in hun

woonplaats of omgeving geen CH- 
kiesvereniging is. Deze worden dan inge
schreven als Buitengewoon Lid en er is dan 
de hoop: „waar er één schaap over de dam 
is, enz” .
Eén of enkele van deze leden zorgen er 
soms voor dat op de duur een nieuwe kies
vereniging ontstaat.
Ook dergelijke leden zijn uiteraard van 
harte welkom. Het is voor hen mogelijk 
niet altijd even gemakkelijk, daar het niet 
mee valt een enig lid te zijn. Als voorbeeld 
vermelden we ditmaal een deigelijke op
ga Vfe en wel die ons bereikte uit Assendelft:. 
Zo staan we dus op bijna 500 en wanneer u 
dit onder ogen krijgt zijn we daar al weer 
lang overheen. Zo snel als ze thans binnen
stromen is iets unieks. We hebben de Unie 
gevraagd „Op Stap” te gaan en het ant
woord is dat men „Op Hol” geslagen is. Fijn 
dat zo velen zo hard werken voor de aktie. 
Het is echt geweldig.

Uniebureau

„Partijpolitieke verlangens naar tweede plan”
De Tweede-Kamerfractie van de CHU is 
van mening, dat Nederland toe is aan een 
beleid van het kabinet, waarbij duideUjk 
gemaakt wordt dat programmaverlangens 
met een sterk partijpolitiek karakter naar 
het tweede plan moeten. In dit kader be
treurt de fractie het, dat de regering blijft 
vasthouden aan partijpolitieke doelstellin
gen zoals haar vorm van vermogensaan- 
wasdeling en haar inzichten inzake investe
ringsbeleid.

Aldus het commentaar, dat de CHU-fractie 
in de Tweede Kamer vorige week gaf nadat 
de regering in een communiqué haar in
zichten over het arbeidsvoorwaar
denbeleid voor volgend jaar had bekend 
gemaakt

De fractie betreurt het, dat het kabinet-Den 
Uyl gemeend heeft afzonderlijk te moeten 
spreken met vertegenwoordigers van 
werknemers- en werkgeversorganisaties. 
„Juist in deze tijd is een gezamenlijke aan
pak broodnodig, daarom was een gezamen
lijk beraad aangewezen”, aldus het com
mentaar van de fractie van de CHU.

De fractie onderschijft de centrale doelstel
ling: realisatie van fundamentele verbete

ring van de werkgelegenheid. „De fractie is 
van oordeel, dat het totale overheidsbeleid 
niet toereikend is om die doelstelling te 
verwerkelijken. Het is namelijk onduidelijk 
wat de overheid zelf doet op het gebied van 
de belastingmaatregelen en van de uitga
venontwikkeling” .

In het commentaar wordt er aan herinnerd, 
dat de CHU sterk bepleit heeft om al in 
1976 te begiimen met het terugdringen van 
het stijgingstempo van de overheidsuitga
ven. „In het regeringscommuniqué wordt 
hierover helaas gezwegen. De CHU- fractie 
betreurt dit” .
De fractie is het eens met het streven van de 
roering om te komen tot meerjarenbeleid. 
„Maar dan mag niet worden vastgehouden 
aan partijpolitieke doelstellingen” .
„Het ̂ treven om de loonsomstijging laag te 
houden wordt ondersteund. Alle lo-achten 
moeten worden ingespannen om de inflatie 
te beteugelen. De fractie van de CHU 
hoopt, dat de regering eindelijk haar ver
antwoordelijkheid niet uit de weg zal 
gaan”, aldus het commentaar van de CHU- 
fractie in de Tweede Kamer op de inhoud 
van het communiqué van de regering.

H. L.
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PARLEMENTARIA
V a n  H u lst in se n a a t:

Betere atmosfeer 
voor onderwijsbeleid nodig

Scherpe kritiek op anti Zionisme-resolutie
, ^ e  kritiek op het onderwijsbeleid van mi
nister Van Kemenade groeit hier en daar 
aan tot stormkracht zeven. Het is een ern
stige zaak dat de dialoog tussen het kabinet 
en het onderwijsveld kortsluitingsver- 
schijnselen vertoont. Wil het goede in het 
onderwijsbeleid van deze hard werkende 
bewindsman gerealiseerd worden dan is 
een betere atmosfeer nodig” .
Dit zei CHU-fraktieleider prof. dr. J. W; 
van Hulst vorige week in de Eerste Kamer, 
tijdens de algemene politieke beschouwin
gen.
De onderwijsproblemen vragen voor alles 
een strikt zakelijke aanpak. Nadat de 
kruitdamp was opgetrokken is duidelijk 
gebleken dat Kruisinga in de Tweede Ka
mer gelijk had toen hij de kwestie van de 
voorgenomen wijziging van artikel 208 
grondwet aan de orde stelde.
Spreker verwees naar uitspraken van 
NRC-onderwijsredakteur Ton Elias en van 
de oud AR-senator H. Algra, die beiden de 
kritiek van CHU-zijde gemt op de wijziging 
van artikel 208 grondwet ondersteunen. 
Waarom, vroeg Van Hulst, zegt het kabinet 
niet duidelijk dat de voorgenomen grond
wetswijziging niet zal worden doorgezet op 
de punten waartegen reeds nu zoveel kri
tiek is gekomen. Dit zal de discussie tussen 
kabinet en parlement en de discussie tussen

de parlementariërs en hun achterban ten 
goede komen.
Sprekend over de ontwikkelingen in 
Spanje maakte de CHU-woordvoerder en
kele kanttekeningen bij de rede die premier 
Den Uyl gehouden heeft tijdens de protest
demonstratie in Utrecht, tegen het voltrek
ken van het doodvonnis aan enkele Span
jaarden. Van Hulst deelde mee deze bij
eenkomst te hebben bijgewoond maar hij 
had zich in de toespraak van de premier 
niet kunnen vinden. Er lag hier een unieke 
kans om door te stoten van het nationale 
geweld in Spanje naar het mondiale omdat 
op zoveel plaatsen ter wereld de vrijheid 
aan de worgpaal wordt gebracht. Hierover 
is echter gezwegen en dat geeft de Spaanse 
regering de kans om te zeggen wie hierover 
zwijgt stemt daar kennelijk in toe. Van 
Hulst wees onder meer op rapporten van 
Amnesty International, waar gewezen 
wordt op ernstige wantoestanden ten aan
zien van politiek anders denkenden in de 
Sovjetunie.
Wanneer sommigen over een economische 
boycot van Spanje spreken dient men zich 
aldus Van Hulst te realiseren dat onze ex
port naar Spanje in^974 ruim 1 miljard 
bedroeg. Een economische breuk met 
Spanje zou voor onze toch al krakkemik
kige exportpositie de genadeslag zijn.

VERENIGDE NATIES
De aanvaarding van de anti-Zionisme reso
lutie in de Verenigde Naties is volgens 
spreker in feite het doodvonnis van de V.N. 
Het zal voor linkse politici in ons land te 
denken geven, dat het Oostblok met uit
zondering van Roemenië - dat zich van 
stemming onthield - voor deze resolutie 
stemde.
De CHU-woordvoerder vroeg zich af of de 
EEG-landen nog een taak hebben in de 
V.N. Hij zei van dit kabinet een initiatief te 
overwegen bij de EEG-landen om geza
menlijk uit de V.N. te treden.
In zijn repliek stelde hij de tegenargumen
ten van het kabinet te respecteren maar 
hierdoor niet tot een andere opvatting te 
zijn gekomen.
Het zionisme dat een voortdurende poging 
is tot verwezenlijking van de nationale en 
universele visie van de grote profeten van 
Israël, is als racisme veroordeeld. Wat moet 
er met de V.N. gebeuren als we dit aan
vaarden?
Deze aangenomen resolutie is een demoni
sche rechtvaardiging van wat meer dan 30 
jaar geleden in de vernietigingskampen is 
gebeurd. Deze resolutie stelt mensen als 
Amin in het gelijk als hij zegt dat Hitler en 
Eichmann hun werk ten aanzien van de 
Joden niet grondig genoeg hebben gedaan.

Tenslotte sanctioneert deze resolutie elk 
komend anti-semitisme. Vandaar dat ik tot 
de suggestie ben gekomen of Nederland 
niet wil overwegen hiermee te breken, al
dus Van Hulst.

ECONOMISCHE SITUATIE
Sprekend over de economische situatie 
vroeg Van Hulst onder meer aandacht voor 
de zorgwekkende situatie bij de Neder
landse scheepvaart. De koopvaardij heeft 
de vlag halfstok hangen, meende hij.
We zullen moeten inzien dat ons systeem 
van sociale voorzieningen een rem kan zijn 
op de mobiliteit van de werknemer en moe
ten erkennen dat het begrip ,,passende ar
beid” niet al te eng geïnterpreteerd kan 
worden.
Bijzonder ongelukkig was de CHU- 
fraktieleider met de uitspraken van de heer 
Den Uyl over de AKZO. De minister
president zal er zijns inziens goed aan doen 
in redevoeringen te zorgen dat er geen psy
chologisch klimaat ontstaat, waarbij een 
deel der bevolking tegen de haren wordt in 
gestreken. Aan open brieven zoals van de 
AKZO hebben wij aldus spreker geen en
kele behoefte. Hij wees op berichten in de 
buitenlandse pers waarin werd gesteld dat 
Philips overweegt haar hoofdzetel uit 
Eindhoven te verplaatsen naar België.
Hij vroeg zich af of het kabinetsbeleid on
der meer ten aanzien van de werkloos
heidsbestrijding wel op juiste wijze is ge
coördineerd, waardoor het kabinet op 
slagvaardige wijze een samenhangend be
leid kan presenteren.
Van Hulst stelde dat zijn fraktie op een 
aantal beleidsonderdelen - onder meer het 
buitenlands beleid; en de verkeersveilig
heid - wel waardering heeft voor dit kabi
net. Op diverse onderdelen worden wij 
echter gedwongen tot kritiek.
Hij benadrukte echter dat de CHU hecht 
aan constructieve samenwerking ook met 
socialisten en polarisatie afwijst. In dit op
zicht had hij bedenkingen tegen uitlatingen 
van minister Gruijters en Van der Louw
over de CHU. _H. van Spanning.

V a n  d e r M e i m e e n t:

Economisch beleid 
vraagt eensgezinde aanpak

„Wat wij nodig hebben is een nationaal 
beleid; een beleid ontdaan van krampach
tigheden van eén partijpolitiek karakter en 
gericht op een tijdige samenbundeling van 
de aanwezige krachten.
Dit zei drs. D. F. van der Mei, die vorige 
week tijdens de begrotingsbehandeling van 
economische zaken, namens de CHU het 
woord voerde.
Spreker herinnerde aan een reeds vorig 
jaar door hem voorgestelde suggestie om 
een overleg te openen tussen overheid, 
werkgevers en werknemers, buiten de on- 
derhandelingssfeer en de publiciteitbm. Bij 
dit overleg zou over het ondernemingskli
maat gesproken moeten worden. Op basis 
van dit gesprek zou de bereidheid tot een 
soort wapenstilstand gevonden moeten 
worden. Hierop zou een periode moeten 
volgen, waarbij iedere betrokken partij de 
eigen eisen naar het tweede plan schuift. De 
overheid dient juist in een slechte economi
sche situatie alles te doen om alle partijen in 
het economisch leven zoveel mogelijk op 
een noemer te brengen.
Spreker wees erop dat in de wereldecono
mie weinig of geen tekenen van een ople
ving van betekenis zijn te bespeuren. De 
gang van zaken in de wereldeconomie on
derstreept de noodzaak van hechte econo
mische samenwerking. Onze eigen situatie 
vertoont nog steeds het beeld van een 
hardnekkige werkloosheid en een hard
nekkige inflatie.
Onze economie is aldus Van der Mei, gelet 
op de beschikbare gegevens, behoorlijk 
ziek. De grenzen van een expansief beste- 
dingsbeleid zijn bereikt. De voUe aandacht 
moet worden geconcentreerd op een om
buiging van de reële arbeidskostenontwik
keling en meeqarenafspraken tussen over
heid, werkgevers- en werknemersorganisa
ties.
We zien echter, aldus de CHU- 
woordvoerder, geen aanzetten tot een der
gelijk beleid. Eerder is het tegendeel het 
geval. Het kabinet wenst het stijgingsper- 
centage van de uitgaven niet af te vlakken, 
in 1976, maar schuift de strukturele pro
blemen voor zich u it Ondanks het conjunc
tureel ongunstig tijdstip handhaaft de rege
ring haar streven met betrekking tot de 
VAD en de ondernemingsraden. De op
merkingen van premier Den Uyl in een 
rede voor NW-jongeren achtte spreker

gevaarlijk. Aan controle op internationals 
wordt gewerkt De toespraak van de pre
mier werkt tegenstellingen-verscherpend. 
Bovendien is het onverstandig omdat de 
bereidheid om in ons land Investeringen te 
doen er niet door toeneemt
INVESTERINGSONTWIKKELING
Voor versterking van de economische 
struktuur dient het investeringsklimaat 
verbeterd te worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan maatregelen in de fiscale sfeer; 
steim aan de bedrijven en regionale poli
tiek. Uitspraken die het vertrouwen van 
het bedrijfsleven ondermijnen dienen ach
terwege te blijven.
Van der Mei wees op een brief van de Ame
rikaanse Kamer van Koophandel, waarin 
de negatieve invloed van de VAD op de 
buitenlandse investeringen wordt aange
geven; en een publikatie van de gemeente 
Rotterdam, waarin de negatieve aspecten 
van de SIR voor de ontwikkeling van Rijn
mond wordt naar voren gehaald.
Op dit gebied is aldus spreker een verkeerd 
beleid gevoerd.
Gunstiger stond de CHU-woordvoerder 
tegenover de criteria die zijn ontwikkeld 
met betrekking tot de steun aan bedrijven. 
Behoud van werkgelegenheid voor de be
drijven met een redelijk uitzicht op vol
doende renderende afzet is een goed uit
gangspunt. Het steunbeleid zal niet mogen 
leiden tot ontwrichting van de concurren
tieverhoudingen en evenmin zal sprake 
mogen zijn van duurzame penetratie van 
de overheid in het bedrijfsleven.
Van groot belang voor een verdere gedach
tenwisseling over het economisch beleid 
achtte Van der Mei de inhoud van de ko
mende structuurnota. Het is jammer, aldus 
spreker, dat deze nota er nog niet is. In deze 
nota zal het beleid op langere termijn tot 
uiting moeten komen alsmede bepaalde 
gedachten, over het economisch leven. In 
dit verband wees hij op het streven om te 
komen tot een toetsing van en een controle 
op investeringen en de rol van de overheid 
daarbij.

MIDDEN- EN KLEINBEDRUF

De inkomensontwikkeling in het midden- 
en kleinbedrijf staat aldus Van der Mei op 
gespannen voet met het streven naar een 
rechtvaardiger inkomensverdeling. De cij

fers over de afgelopen j aren en de verwach
tingen voor 1975 en 1976 zijn uiterst pes
simistisch. Hij vroeg welke verwachtingen 
de staatssecretaris omtrent de inkomens
ontwikkeling van het midden- en kleinbed
rijf voor 1976 heeft.
Van der Mei wees er op dat het Economisch 
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
momenteel onderbezet is. Hij vroeg de 
staatssecretaris dit te veranderen opdat de 
prognoses van het EIM zo snel mogelijk 
beschikbaar zijn.
Voorts informeerde spreker of de staatsse
cretaris betrokken is geweest bij het opstel
len van de Parkeernota van het departe
ment van Verkeer en Waterstaat. Ook in 
deze materie liggen grote belangen voor 
het midden- en Ideinbedrijf.
Hij drong er op aan de gemeentebestiiren 
en duidelijker voorlichting te geven over 
het beleid ten aanzien van de in te stellen 
regionale dienstverleningscentra. Hierover 
bestaat, aldus spreker, bij veel gemeenten , 
nog onzekerheid. Ook informeerde hij naar 
de effecten van het beleid op het terrein 
van de perifere detailhandelsvestigingen.

INTERNATIONALE ASPECTEN
Sprekend over de internationale economi
sche betrekkingen wees Van der Mei op 
enkele protectionistische tendensen met 
name bij de Verenigde Staten en Engeland. 
In de GATT-onderhandelingen zal dit zijns 
inziens ter sprake moeten komen.
Ten aanzien van het streven om het grond
stoffenprobleem op te lossen door gelijktij
dige afsluiting van een achttiental grond
stoffenovereenkomsten merkte spreker op 
of het niet mogelijk is het zogenaamde Sta- 
bexsysteem te kiezen, zoals dit ook in het 
verdrag van Lomé is gedaan. Hierbij wordt 
uitgegaan van stabilisering van export- 
opbrengsten. Hij vroeg zich af of het stre
ven naar gelijktijdige afsluiting van 18 
grondstoffenovereenkomsten niet te 
krampachtig is.

De CHU-woordvoerder stelde voorts de 
vraag of - gelet op het fundamentele belang 
van de internationale economische betrek
kingen - er in de toekomst niet een herbe
zinning op de taakverdeling tussen de be
windslieden op Economische Zaken dient 
plaats te hebben, waardoor de minister 
meer tijd krijgt zich met dit beleidsaspect 
bezig te houden. Hij tekende hierbij aan dat 
hij niet twijfelde aan het belang dat minister 
Lubbers aan internationale economische 
aspecten toekent en ook geen 'overheveling 
naar Buitenlandse Zaken te wensen.
REGIONAAL BELEID

Overeenkomstig een werkverdeling met de 
woordvoerders van KVP en ARP vroeg 
Van der Mei bij de behandeling van het 
regionale beleid bijzondere aandacht voor 
het oosten van het land.
Met name de ontwikkeling in Twente kreeg 
daarbij een accent.
Dit gebied kent hoge werkloosheidscijfers. 
Zowel de industrie als de dienstensector 
tonen een strukturele zwakte. De CHU 
heeft herhaaldelijk aangedrongen op vast
stelling van een struktuurnota oosten des 
lands maar het kabinet wil dit niet doen. 
Van der Mei drong er daarom op aan dat 
het kabinet het oosten helpt bij het opstel
len van een plan voor de eigen regio. 
Tevens vroeg hij de O.O.M. (Overijsselse 
Ontwikkelingsmaatschappij) dezelfde mo
gelijkheden te hieden als de NOM (Noord
en) en het LIOF (Limburg).
Bijzondere aandacht vroeg spreker ook 
voor Doetinchem, waar gepleit wordt voor 
toepassing van de Investerings- 
premieregeling.
In een motie, ondersteund door KVP en 
ARP, vroeg Van der Mei de regering in haar 
regionale heleid, in versterkte mate een 
speciale plaats voor Twente in te ruimen en 
in haar heleid dienovereenkomstig te han
delen.

H. van Spanning.

Wijziging In- en Uitvoeiwet aangenomen
Zonder hoofdelijke stemming heeft de 
Tweede Kamer onlangs een wijziging van 
de in- en uitvoerwet aangenomen. In dit 
wetsontwerp wordt de doorvoer van goe
deren geregeld. Destijds was dit buiten de 
wet gelaten.

Namens de CDA-frakties wees Van der Mei 
op het grote belang van vrije doorvoer van 
goederen. Handhaving van een zo vrij mo
gelijke doorvoer van goederen, die de EEG 
in tiansito passeren is van niet te onder
schatten betekenis. Elke aanzet tot onno
dige belemmering dient naar zijn mening

met de grootste zorgvuldigheid te worden 
vermeden.
Spreker plaatste kanttekeningen bij enkele 
artikelen in het voorstel, waar de interpre
tatie tot moeilijkheden aanleiding kan ge
ven en in beginsel belemmeringen aan de 
doorvoer in de weg kunnen worden gelegd. 
Nederland dient de aanpassing van de in- 
en uitvoerwet gelijktijdig met de overige 
EEG-lidstaten te laten verlopen.
Van der Mei vroeg de minister bij plaatsing 
van deze wetswijziging in het Staatsblad 
onmiddeUijk een afschrift aan de vaste 
commissie voor Handelspolitiek te zenden.
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Opvallende schermutseling rond 
kwestie van kernreaktoren voor Zuid Afrika
Het debat over de begroting van Buiten
landse Zaken kreeg vorige week een opval
lende afronding door. de discussies rond de 
mogelijke Nederlandse leverantie van 
kernreactoren aan Zuid-Afrika.

De socialist Ter Beek had een motie inge
diend waarin een aantal voorwaarden wer
den gesteld waaraan een mogelijke Neder
landse levering moest voldoen. Hierbij was 
onder meer opgenomen dat Zuid-Afrika 
diende toe te treden tot het zogenaamde 
Non Proliferatieverdrag (een internatio
naal verdrag gericht tegen verspreiding van 
kernwapens).
Minister Van der Stoel vond deze voor
waarde te ver gaan. Hij suggereerde een 
aantal wijzigingen in de motie-Ter Beek, 
waarbij onder meer werd uitgesproken dat 
levering mogelijk was wanneer het ontvan
gende land controle van het Internationaal 
Atoomburo in Wenen aanvaardt.

Ter Beek achtte dit onvoldoende. CHU- 
woordvoerder Kruisinga echter meende 
dat gelet op de argumenten van de minister 
en de ingewikkelde samenhang van enkele

tegenstrijdige belangen en gezichtspunten 
een tekst, zoals in overweging gegeven 
door minister Van der Stoel het meest ge
wenst was. Kruisinga adstrueerde hierbij de 
moeilijke problemen. Enerzijds is het van 
belang dat het bezit van kernwapens niet 
verder wordt verspreid, waarbij in het bij
zonder ten aanzien van Zuid-Afrika het 
gevaar bestaat dat deze wapens zouden 
worden gehanteerd bij een strijd met de 
nabuurlanden; waarbij de apartheidspoli
tiek een rol speelt.

Daartegenover staat dat bij een leverantie 
van andere landen dan Nederland vermoe
delijk veel minder stringente voorwaarden 
zuUen worden gesteld terwijl ook in de hui
dige economische situatie het werkgele
genheidsaspect voor ons land een rol 
speelt.
De twee moties - van Ter Beek en Kruisinga 
werden tijdens de beraadslaging gewijzigd. 
Van Mierlo voegde aan de motie-Ter Beek 
toe dat het kabinet diplomatiek overleg 
moet voeren om andere landen er toe te 
bewegen dezelfde voorwaarden als Neder
land te stellen. Van Amelsfoort (KVP)

voegde aan de motie-Kruisinga - die hij 
mede had ondertekend - een passage toe, 
waarin de internationale controle nader 
werd verduidelijkt.

STEMMING
Bij de stemming trad een vrij weinig voor
komend probleem op de voorgrond. De 
PSP-afgevaardigde Van der Lek stemde bij 
vergissing voor de motie-Kruisinga. Hier
door werd de uitslag van de stemming 69 
voor en 69 tegen.
Van der Lek had echter zijn stem tijdens het 
afroepen van de namen der leden gecorri
geerd, doch dit was niet doorgekomen bij 
de stemopnemer. Aanvankelijk meende 
Kamervoorzitter Vondeling dat de uitslag 
van de stemming gehandhaafd diende te 
blijven; later echter deelde hij mee dat de 
stem van Van der Lek gecorrigeerd diende 
te  worden. Een interessant punt hierbij was 
dat hij tot deze conslusie kwam na het ho
ren van een bandopname van de NOS ter
wijl zijn aanvankelijke conclusie gebaseerd 
was op opnamen van de griffie van de Ka
mer.
De motie-Ter Beek werd aangenomen met 
een stem verschil; 70 voor en 69 tegen. 
Deze uitslag kwam tot stand doordat PvdA, 
PPR, D’66, PSP, CPN en enkele AR-leden 
voor stemden. Een belangrijke vraag is 
thans wat het kabinet ter uitvoering van 
deze motie zal gaan doen.

H. van Spanning.

Kabinet-Den Uyl krijgt van CHU onvoldoende
door: dr. R. J. H. Kruisinga, voorzitter CHU-fractie Tweede Kamer
Het kabinet-Den Uyl schiet naarmate de ka
binetsperiode voortschrijdt toenemend te
kort de zaken van ons land als een goed huis
vader te behartigen. Dat betreuren wij zeer. 
Wij steunen het kabinet waar we dat kun
nen.
Met redelijke socialisten kunnen wij voort, 
zegt de ARP dikwijls. Steun geven wij als 
CHU aan de redelijke sociahst Vredeling bij 
de aanschaf van de F 16. Jammer dat de 
ARP toen verder wilde gaan dan Vredeling. 
Steim gaven wij aan de redelijke socialist 
Van der Stoel vorige week tijdens het debat 
over buitenlandse zaken. Jammer dat de 
ARP wederom in overgrote meerderheid 
steaun aan de CHU-motie, tot steun aan het 
kabinet en tot steun aan een „redelijke so
cialist” binnen het kabinet niet heeft opge
bracht.
De vraag is natuurlijk; „Wat zijn „redelijke 
socialisten”. Wij vinden dat een wat moei
lijke vraag.
Maar voor de CHU horen de minister van 
buitenalndse zaken Van der Stoel en de 
minister van defensie Vredeling, welke 
kanttekeningen wij zoms overigens bij hun 
optreden ook maken, zeer zeker tot die 
categorie.
Het is overigens erg interessant, wat het ka
binet nu met de motie Ter Beek doet. Legt 
ze die naast zich neer? Zoals ze als regel 
met door CHU voorgestelde en door de 
Kamer aanvaarde moties doet.

Waar spreken 
CHU-politici ?
In de komende weken hebben CHU-politici 
de volgende spreekbeurten: 
Fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga: 
maandag 8 december Doetinchem: staten
kringen Doetinchem en Winterswijk; za
terdag 13 december Utrecht: Unieraad 
CHU; vrijdag 30 januari 1976 Leeuwar
den: CHU-kiesvereniging; zaterdag 7 fe
bruari 1976 Nunspeet; Statenkring Har
derwijk CHU.
Kamerlid drs. D. F. van der Mei: woensdag 
3 december; Veenendaal: regionale CHU- 
vergadering; woensdag 17 december: Tho- 
len: statenlaing CHU; maandag 12 januari: 
Doom: regionale CHU-bijeenkomst;
maandag 9 febraari: Baarn: regionale 
CHU-bijeenkomst; maandag 16 febmari: 
Breukelen: regionale CHU-bijeenkomst. 
Kamerlid H. Wisselink: vrijdag 28 novem
ber Lutten; CHU-kiesvereniging.
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst: donder
dag 27 november: Utrecht: Kamerkring 
CHU; woensdag 3 december: Groningen: 
Privinciale scholendag christelijk onder
wijs; dinsdag 16 december: Harderwijk: 
CHU-kiesvereniging.
Kamerlid Mr. W. Scholten: vrijdag 12 de
cember: Scherpenzeel Gld.0 CHU-
kiesvereniging.
Kamerlid T. Tolman; maandag 15 decem
ber; Delft-den Hoorn; CBTB West- 
Nederland; dinsdag 16 december: Laren 
NH; debatavond T. Tolman en prof. dr. J. 
Verkuyl; maandag 19 januari; IJsselstein; 
regionale bijeenkomst CHU.

VERONTRUSTING
Wat ons zeer verontmst, dat het beleid ter 
bestrijding van de inflatie, de werkloos
heid, het tegengaan van faillissementen en 
het tegengaan van bedrijfssluitingen niet 
beter maar slechter wordt.
Het betekent minder werk in ons land voor 
de mensen, die willen werken. Het bete
kent meer inflatie.
En voor de kleine spaarder vertikt dit kabi
net ondanks voortdurende aandrang van 
de CHU iets te doen.
In de middenstand komen steeds meer fail
lissementen. Voor de door geldontwaar
ding getroffen kleine spaarder is er geen 
begin van tegemoetkoming.
En dan maar praten over rechtvaardige in
komensverdeling, over spreiding van in
komen. Dat is een fijne spreiding voor die 
kleine spaarder, voor die boer, voor die 
tuinder en voor die middenstander.

ERNSTIGER
Ernstiger dan dit faalt het beleid op het 
gebied, dat de immateriële, de geestelijke 
waarden betreft.

a. De CHU betreurt dat de overheid geen 
standpunt bepaalt terzake van de abortus
wetgeving. Er is een fout bij de formatie 
gemaakt. Maar te betreuren is, dat het ka
binet ook in dit opzicht nu de Kamer kenne
lijk faalt aan een oplossing van deze moei
lijke problematiek een eigen bijdrage te le
veren.

b. De CHU acht met de plannen van Van 
Kemenade de vrijheid van richting en in
richting aangetast. Dan gaat het ons niet 
enkel noch in de eerste plaats om het bij
zonder onderwijs. De aantasting van de 
vrijheid van inrichting is evenzeer voor het 
openbaar onderwijs van essentieel belang. 
Van Hulst, in de Eerste Kamer, Van Leijen
horst in de Tweede Kamer hebben er één en 
andermaal op gewezen. De plannen van 
Van Kemenade als in structuurnota en con
tourennota ontvouwd, achten wij funa- 
menteel in strijd met de grondwet.

c. Over het mediabeleid zal ik er nu maar 
het zwijgen toe doen. Ook tegen het beleid 
van minister Van Doom hebben wij de
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grootst mogelijke bezwaren. Ook dat be
leid zal radicaal moeten worden omgebo
gen.

Anti-STER-motie was een meteoor
De zogenaamde anti-STER-motie waar
mee het ARP-Tweede Kamerlid mr. J. N. 
Scholten, de Kamer verraste tijdens de be
handeling van de begroting van CRM, is bij 
de stemmingen als een meteoor voorbijge
vlogen.

Scholten trok deze motie in, na het ant
woord van minister Van Doorn. Het zal nog 
moeten blijken of deze anti-STER-meteoor 
is stukgeslagen dan wel te eniger tijd op
nieuw aan het politieke firmament zal ver- 

'"schijnen.
Scholen hield op basis van de filosofie van 
de soberheidsmaatschappij een pleidooi 
voor geleidelijke afschaffing van de STER- 
reclame. Hierbij verwees hij onder meer 
naar de rede die Aantjes op het CDA- 
congres hield over de politieke uitwerking 
van Mattheus 25.
Een motie die, geënt op zo’n principiële 
filosofie, wordt ingediend behoort onzes 
inziens een optimale behandeling te krijgen 
van de indiener. De heer Scholten heeft die 
opvatting kennelijk niet gehuldigd.
Op de bezwaren onder meer door Van der 
Sanden, namens KVP en CHU geuit, is hij 
nauwelijks ingegaan. Van der Sanden wees 
onder meer op de financiële konsekwenties 
van afschaffing van de STER-reclame (een 
mogelijke verhoging van de omroepbijdra
ge) ; op het gevaar van commerciële t.v.; en 
het feit dat via verbetering van de reclame
code, waarover momenteel overleg gaande 
is, reeds veel aan de huidige bezwaren te
gemoet kan worden gekomen.
Scholten heeft deze en andere bedenkingen 
tegen zijn motie nauwetijks duidelijk kun
nen weerleggen. Hij trok zijn motie in, na
dat minister Van Doom een nader onder
zoek naar dè problemen rond de STER- 
reclame toezegde. Een toezegging die ver-

mr. J. N. Scholten

moedelijk ook zonder deze motie had kun
nen worden verkregen.
Opvallend was voorts dat Scholten meende 
dat de minister begrip had getoond voor 
zijn argumenten terwijl Van der Sanden 
concludeerde dat de bewindsman de visie 
van KVP/CHU deelde.
Verder dient te worden aangetekend dat 
Scholten in dit CRM-debat namens een deel 
van de ARP sprak. Alle overige christen
democratische woordvoerders soraken

namens ARP, CHU en KVP. Veelal wordt 
verdeeldheid tussen ARP, CHU en KVP 
duidelijk gesignaleerd wanneer de CHU 
een af^jkend standpunt inneemt. Toch is 
het, juist nu, goed te signaleren dat de CHU 
beslist niet altijd als de „grote dwarsligger” 
kan worden beschouwd.
Het is uiteraard het goed recht van de ARP 
om een eigen standpunt in te nemen, los 
van KVP en CHU. Wel doet het wat mer
kwaardig aan dat juist van AR-zijde sterk is 
aangedrongen op het zo snel mogelijk tot 
stand brengen van één politieke lijn. 
Vanzelfsprekend dient daarbij elk onder
werp op haar politiek gewicht te worden 
beoordeeld. Maar ook al is de kwestie van 
de STER op zichzelf nu niet direct een 
brandend politiek vraagstuk, toch heeft de 
heer Scholten met zijn optreden de 
christen-democratische zaak niet bevor
derd. Zijn zwakke verdediging van deze. 
motie in het debat steekt schril af bij de 
zwaarte waarmee hij de principiële achter
grond van deze kwestie (de soberheids
maatschappij) heeft afgeschüderd.

Wij hebben er in ’t algemeen een hekel aan 
om onze christen-democratische partners 
verwijten te maken. Niettemin moeten wij 
thans opmerken dat de heer J. N. Scholten 
zich in deze kwestie - om op zichzelf res
pectabele motieven - heeft laten verleiden 
tot ondoordacht politiek stuntwerk. Daar
mee wordt aan de oplossing van de huidige 
bezwaren tegen de STER-reclame, die ook 
bij ons leven, geen wezenlijke bijdrage ge
leverd, terwijl ook aan de christen
democratische samenwerking - zeker 
tegenover politieke tegenstanders-onnodig 
afbreuk wordt gedaan.

H. van Spanning.
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Allemaal rottigheid,
allemaal ellende"

Onder de titel „Allemaal rottigheid, alle
maal ellende” is kort geleden een boek ver
schenen van Wim Wennekes (Weten
schappelijke Uitgeverij h.v., Amsterdam, 
1975). De ondertitel luidt: „Het KZ- 
syndroom van Willem van Salland”. In zijn 
„Verantwoording” zegt de schrijver: „Als 
lid van een naoorlogse generatie begreep ik 
eigenlijk nooit wat ex-verzetmensen en 
overlevenden van de concentratiekampen 
bezielde om steeds maar weer terug te val- ■ 
len op hun herinneringen aan de bezettings
jaren . . .  Sinds ik echter ruim een jaar lang 
een ex-verzetsman met een zogenaamd 
„KZ-syndroom” gevolgd heb tijdens zijn 
psychiatrische behandeling in de Jelgers- 
makliniek te Oegs^eest, begrijp ik beter 
dan ooit tevoren wat er allemaal aan die 
herinneringen vast zif ’ (blz. 9).
Het grootste deel van dit 141 bladzijden 
tellende boek wordt gevormd door versla
gen van zes LSD-zittingen, die in 1973 en 
1974 hebben plaats gevonden onder lei
ding van prof. dr. J. Bastiaans. Hieraan gaat 
een inleiding van deze Leidse psychiater 
vooraf, getitel4 „Het KZ-syndroom en de 
menselijke vrijheid” (blz. 13-26). KZ is een 
afkorting van het Duitse woord voor con
centratiekamp. „In de laatste jaren (zegt 
prof. Bastiaans) is duidelijk geworden dat 
vrijwel iedereen die levend uit een concen
tratiekamp terugkwam, daarvan ernstige 
geestelijke en lichamelijke schade heeft 
overgehouden” (blz. 13). De teruggekeer
den zijn door een proces van 
decompensatie-compensatie heengegaan, 
dat gekenmerkt wordt door vier fasen: de 
shock-, de alarm-, de aanpassings- en de 
uitputtingsfase. Volgens prof. Bastiaans 
„verkerën de meesten, die de Tweede We
reldoorlog hebben meegemaakt, thans in 
de overgang tussen fase 3 en 4”, wat ver
klaart, , ,dat vooral in de laatste tijd zich nog 
een zo groot aantal oorlogsslachtoffers 
voor ondersteuning, ziekteuitkering en 
pensioen heeft aangemeld: de accu is als het 
ware op en zelfs de sterksten hebben moe
ten erkermen dat er aan het uithoudings
vermogen en aan de houding van ,,ik ben 
het zelf te boven gekomen” toch een eind 
kan komen” (blz. 17/18).
Tot deze sterksten behoort Willem van Sal
land. Op hem is een spreciale vorm van 
psychotherapie toegepast, waarbij de ge
wone gespreksbehandeling ondersteund

werd door het toedienen van kleine doses 
LSD. Prof. Bastiaans wijst er nadrukkelijk 
op, dat zo’n behandeling tot de uitzonde
ringen behoort: „De heb in de loop van 
meer dan tien jaren slechts enkele tiental
len patiënten langs deze weg geholpen” 
(blz. 23).

PORTRET
Op de inleiding volgt ,,een portret” van 
Willem van Salland (blz. 27-38). Het be
treft hier een schuilnaam en Wim Wenne
kes deelt in zijn „Verantwoording” mee, 
dat hij „de voorgeschiedenis van WUlem 
van SaUand enigszins (heeft) aangepast om 
herkenning zoveel mogelijk te voorko
men” (blz. 11).
WDlem’s vader was een brievenbesteller, 
die door een ongeneeslijke ziekte verlamd 
was geraakt, maar daarvóór actief was ge
weest in de SDAP, de vakbeweging en de 
VARA. Zijn moeder was „humeurig, ego
centrisch, koud en hard” (blz. 27). Van ge
zelligheid en geborgenheid was in zijn ou
derlijk huis geen sprake, vandaar, dat Wil
lem compensatie op straat zocht; hij werd 
de leider van een stel jongens, waarvan de 
activiteiten soms grensden aan jeugdmis
dadigheid. Op de lagere school volgde de 
ambachtsschool met als einddoel het di
ploma instrumentmaker, voor het bereiken 
waarvan nog vijf jaar avondonderwijs no
dig was. Na een tijdlang „werkeloos” te 
zijn geweest - „het Nederland van 1935, 
toen bevolkt door acht miljoen mensen, 
telde bijna 500.000 werklozen, waarvan
100.000 jongeren” (blz. 32) - kreeg WiUem 
zijn eerste baan; het loon bedroeg een dub
beltje per uur. Tenslotte bracht hij het toch 
tot instruihentmaker, een vak, dat hij tot 
1943 heeft beoefend, toen zijn verzetsacti
viteiten hem geheel gingen opeisen. Hij was 
intussen een overtuigd socialist geworden; 
op twaalfjarige leeftijd werd hij lid van de 
AJC en zes jaar later van de SDAP. Hij 
vervulde diverse bestuursfuncties, o.a. in 
de vereniging Eenheid door Democratie, 
die actie voerde tegen de NSB. „De solida
riteit. Dat was het wat me trok. Met kame
raden onder elkaar zijn. Eendracht en 
saamhorigheid. Oh, wat voelde je je ver
bonden met elkaar!” (blz. 33).

ACTIEF
Toen de Duitse bezetting begon was Wil

Stellingname
tegen ontwerp-program PvdA/PPR
Dezer dagen vond de pubDkatie plaa^ van 
het ontwerpprogram van PvdA en PPR. De 
voorzitter van de CHU-fractie in de tweede 
kamer, dr. R. J. H. Kruisii^a, heeft tegen 
onderdelen van het programma, namens 
zijn fractie, reeds stelling genomen.

„Het ontwerp-program van PvdA/PPR be
looft minder dan het vorig program Keer
punt 1972. Daar is dan ook niet zoveel van 
terecht gekomen”, aldus dr. Kruisinga. De 
eerste zin van het ontwerp-program 
PvdA/PPR is volgens hem interessant. Die 
verwijst terug naar Keerpunt 1972. De zin 
luidt: „Een verkiezingsprogramma! Veel 
beloven, weinig geven” denken vele kie
zers. „Het citaat is niet geheel volledig. Het 
oud-hollandse gezegde luidt voDedig ech
ter: „Veel beloven en weinig geven doet de 
dwazen in vreugde leven”. Dat geldt zeker 
voor die verkiezingsprograms, waarvan 
vrijwel een ieder kan verzekeren, dat er 
niks van terecht kan komen. Dit program 
lijkt er evenals Keerpunt door geken
merkt”, aldus dr. Kruisinga.

ESSENTIEEL
De CHU heeft echter tegen vele passages 
uit het program essentiële bezwaren. De 
bezwaren zijn drieërlei:
a. Ten eerste bezwaren tegen de groep pun
ten, die behoren tot het „veel beloven en 
weinig geven”.
b. Ten tweede een aantal uitspraken die, 
voor de kiezer óf geheel nietszeggend zijn 
öf getuigen vaneen regentenmentaliteit het 
beleid van dit kabinet-Den Uyl in het bij
zonder dat op het gebied van CRM waar
dig.
c. Ten derde belangrijker zijn de bezwaren 
tegen beleidspunten, waar de CHU vindt, 
dat met dit PVdA-PPR program ten princi
pale een verkéérde weg wordt ingeslagen.

TELEURSTELLEND
In dat opzicht acht dr. Kruisinga het pro
gram uiterst teleurstellend. In zijn eerste 
commentaar noemde hij de volgende voor
beelden, die essentiële beleidsonderdelen 
betreffen, met nadruk.
1. „De zedelijkheidswetgeving wordt afge
schaft”, aldus het ontwerpprogram van 
PvdA-PPR. Hieraan zal de CHU niet willen 
meewerken. De CHU zal zich daartegen 
verzetten.
2. „Discriminatievormen tussen gezins
structuur en andere duurzame samenle
vingsvormen worden geleidelijk aan opge
heven”, aldus het ontwerp. Ook die pas
sage wijst de CHU af. Voor haar is het gezin 
erg belangrijk.
Aan afbraak van de centrale betekenis van 
het gezin in de maatschappij zal de CHU 
niet willen meewerken. Integendeel, zij wU 
juist trachten in onze maatschappij voor
waarden te scheppen, waardoor het gezin 
niet minder, maar juist veel meer tot zijn 
recht kan komen.
3. Het PvdA/PPR-prograin doet een 
nieuwe aanslag op het eigen, woningbezit. 
De betrokken passage van het ontwerp
program luidt: „Het huurwaardeforfait 
voor eigen woningen wordt sterk verhoogd 
en progressief gemaakt” . -
„AUe mooie woorden van dit kabinet ten 
aanzien van het eigen huis blijken opnieuw 
tot onze teleurstelling weer niets met de 
werkelijke plannen te maken te hebben. In 
het ontwerpprogram staat, dat de belasting 
op de eigen woning sterk moet worden 
verhoogd.
Dat is natuurlijk niet een opwekking het 
eigen woninghezit te bevorderen. De CHU 
wU dat juist wel. De CHU zal daarom zich 
daartegen ten scherpste verzetten”, aldus 
dr. Kruisinga.

H. L.

lem van SaUand twintig jaar. Van meet af 
aan was hij actief in het verzet als leider van 
een groep van zestien. Deze kreeg een 
soort spoedcursus van een kapitein- 
scherpschutter. „Nooit ging ik sinds die 
spoedcursus zonder wapens op stap. Een 
Mauser zat steeds schietklaar in mijn zak” 
(blz. 34). De verzetsgroep hield zich o.m. 
bezig met verspreiding van illegale bladen, 
hulp aan Joodse onderduikers en geaUi- 
eerde piloten en met sabotagewerk, zoals 
brandstichting, aanslagen op munitietran- 
sporten, e.d. „Maar lang niet alles lukte . . .  
Van de zestien vrienden die in mei 1940 
begonnen waren, bleken er in 1945 nog 
maar twee in leven” , (blz. 35). WiUem is 
zelf ook in Duitse handen gevallen, maar 
hij heeft de martelingen doorstaan. 
Spoedig na debevrijding begon WUlem van 
SaUand zich de vraag te steUen: „Waarom 
hebben mijn kameraden voor onze geza
menlijke idealen het leven moeten laten, 
terwijl ik ben blijven leven?” (blz. 36). Hij 
raakte zo gedeprimeerd, dat hij in 1949 een 
psychiatrische behandeling moest onder
gaan. Daarna ging het jarenlang góed, 
mede dank zij zijn drukke werkzaamheden 
op het terrein van de vakbeweging en de 
politiek. Maar in de jaren zestig kwam het 
onder invloed van de discussie over „de 
drie van Breda” opnieuw tot een inzin
king”. Inwendig zat ik met een verdriet dat 
me volledig verscheurde . . .  Mijn lichaam 
reageerde steeds meer op mijn verdriet. 
Angina pectoris. Hartinfarcten, drie achter 
elkaar. Een maagbloeding. Een zenuwarts 
zei: psychosomatische gevolgen van oorlog 
en verzet” (blz. 38). In april 1973 werd hij 
opgenomen in de Jelgersmakliniek te 
Oegstgeest. Daar volgde hij, samen met 
prof. Bastiaans, het spoor terug naar 
„toen” .

AANGRIJPEND

Tot zover het „portret” van WUlem van 
SaUand. Wim Wennekes laat daarop ver
slagen volgen van de zes LSD-zittingen, die 
hebben plaatsgevonden tussen 19 mei 1973 
en 5 oktober 1974 (blz. 39-82 en 87-138; 
de blz. 83-86 zijn gewijd aan een fragment 
uit het dagboek van WUlem van SaUand). 
De iiUioud van deze verslagen is zo aan
grijpend, dat het geven van een samenvat
ting onmogelijk is,.
In zijn „Slotwoord” zegt prof. Bastiaans: 
„Is 'WUlem van SaUand nu voUedig gene
zen? Dat is de vraag die nu welhaast van
zelfsprekend door de lezer gesteld zal wor
den. Een defuiitief antwoord in positieve 
zin kan nog niet worden gegeven. Daar
voor is de tijd nog te kort. Maar wel kan 
worden gezegd dat er een grote verbetering 
is ingetreden en dat de mogelijkheid is ge
schapen dat Van SaUand in de komende tijd 
meer ontsparmen zal leven dan hij tot dus
ver heeft gedaan. Het verleden drukt hem 
minder zwaar, fungeert veel minder als 
stoorzender in het dagelijks bestaan, ook al 
kuimen bepaalde actuele gebeurtenissen 
dit verleden toch weer oprakelen” (blz. 
139).

Prins Bemhard zegt ten geleide van deze 
beschrijving van het KZ-syndroom van 
WiUem van SaUand: „Om enigszins te we
ten wat er in de oorlog hier is gebeurd en 
hoe zeer velen erdoor hebben geleden - en 
er dikwijls nog door lijden - zou iedereen 
dit boek moeten lezen”. Ik ben het hier 
volkomen mee eens.

K. de Vries.

KAMERLEDEN VRAGEN,

BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
De christeUjk-historische Tweede-Kamer- 
leden drs. A. D. W. TUanus en dr. R. J. H. 
Kruisinga hebben staatssecretaris Hendriks 
van volksgezondheid schriftelijk gevraagd 
of hij kennis genomen heeft van de resulta
ten van het dit jaar gehouden bevolkings
onderzoek op borstkanker bij vrouwen in 
Leiden. Niet aUeen wiUen de kamerleden 
weten hoe de bewindsman het initiatief van 
het Leidse plaatselijk comité voor het be
volkingsonderzoek op borstkanker bij 
vrouwen beoordeelt, maar ook hoe hij staat 
tegenover het opzetten van een gecombi
neerd bevolkingsonderzoek op baarmoe
derhalskanker en borstkanker.

De CHU-Tweede-Kamerleden drs. A.D. 
W. TUanus en dr. R. J. H. Kruisinga viiiden

dat staatssecretaris Hendriks en volksge
zondheid al het mogelijkemoet doen om de 
ziekenfondspremie voor 1977 te houden 
op het peU van 1976, althans onder de tien 
procent. Dat blijkt uit schriftelijke vragen, 
die zij de bewindsman hebben gesteld.
In het maandblad „De Unie” van de Neder
landse Unie van Ziekenfondsen is orUangs 
aangekondigd, dat de premie voor ’77 naar 
verwachting op 10,3 procent uitkomt. De 
staatssecretaris zou voogens de CH- 
kamerleden nu al voorsteken bij de zieken
fondsraad moeten vragen voor een beper
king van de medische consumptie en/of be
perking van het vertrekkingenpakket.

H. L.

Cursusdagen
voor gemeenteraadsleden 
voldoen in een behoefte
De eerste cursusdagen in het kader van de 
cursus voor gemeenteraadsleden te 
Utrecht, Zwolle en Rotterdam zijn gehou
den. Dat hiermede in een behoefte wordt 
voorzien bleek duidelijk. Zowel het aantal 
aanmeldingen - enkelen moesten worden 
teleurgesteld - als de reacties van de deel
nemers na afloop waren boven verwach
ting.

Ui^aande van een zekere theoretische 
kennis is gesproken en gediscussieerd over 
de praktijk van het raadslid zijn, toegespitst 
op begroting en algemene beschouwing. Na 
afloop werd verzocht een vragen formu
liertje in te vuUen. Uit de reacties blijkt wel 
hoe nuttig het is om eikaars ervaringen uit 
te wisselen en te toetsen hoe er behoefte 
bestaat aan begeleiding, en wat minstens 
even belangrijk is, dat in CHU/CD ver
band een zekere relatie ontstaat ten op
zichte van elkaar en de partij.

Gelukkig waren de vrouwen goed verte
genwoordigd.

Een woord van dank namens de Stichting 
Kader- en Vormingswerk CHU aan de lera
ren de heren Van Maasdam, Rijstenbil en 
Van Roekel is hier zeker op zijn plaats.

DE FORMULIEREN
De formulieren geven een goede indruk 
van het verloop van de eerste cursusdagen. 
In totaal werden 53 formulieren ingele
verd. Uit de antw^oorden van de cursisten 
blijkt dat deze eerste cursusdagen voor alle 
betrokkenen aan de verwachting voldaan 
hebben en de cursisten ook allen de inlei
dingen als nuttig gezien hebben. Er kwa
men hiervoor op de 53 formulieren 53 posi
tieve antwoorden voor, aldus een score van 
100 procent!

Andere vragen werden heel wat minder 
eensluitend beantwoord: bijv. 21 keer 
wordt meer aandacht gevraagd voor een 
der behandelde onderwerpen met daarbij 
een grote variatie in de wensen; 10 deel
nemers zijn blijkbaar tevreden met de op
vang van de cursus waartegenover 43 nog 
extra onderwerpen behandeld willen zien. 
Van deze 43 deelnemers die nog niet ver
zadigd zijn gaan er 34 zo ver dat zij een 
extra cursusdag in het komende voorjaar 
wensen.

Voor een nieuwe cursus die b.v. speciaal 
gericht is op discussietechnieken (of zelf- 
training hierin) blijken 31 deelnemers „in” 
te zijn, 7 hebben hier geen belangstelling 
voor en 15 lieten de vraag onbeantwoord.
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Oproep tot eenheid van CDA-ptesidium
Het presidium van het CDA heeft het afge
lopen weekeinde een verklaring gepubli
ceerd. Daarin is melding gemaakt van een 
brief, verzonden aan de partijraad van de 
KVP, de partijraad van de ARP en de Unie
raad van de CHU.
Het CDA-presidium riep op de blokkade 
op de weg naar christen-democratische 
eenheid op te ruimen, zodat gekomen kan 
worden tot een CDA-kandidatenlijst bij de 
komende Tweede-Kamer-verkiezingen. 
De verklaring van het presidum van het 
CDA luidde als volgt;
„Dezer dagen hebben wij, als presidium 
van het CDA, ons beraden over de situatie 
waarin het CDA thans verkeert. In onze 
overwegingen hebben wij met name be
trokken de conclusies van „Berg en Dal” en 
„Haaften”, alsook het besluit van het 
KVP-bestuur een commissie in te stellen ter 
voorbereiding van een eventuele „nood
procedure”.
Wij hebben vastgesteld dat de discussies in 
een beslissend stadium zijn gekomen en te
vens dat ernstige bezorgdheid is ontstaan 
over het welslagen van het CDA. De vele 
reacties en initiatieven vanuit de basis zijn 
evenzovele blijken daarvan.
We achten het verheugend dat zo velen de 
idealen van het CDA steunen. Wij delen 
echter ook de zorg over het welslagen van 
het CDA, waarvoor wij sinds enige maan
den een bijzondere, deels eigen verant
woordelijkheid dragen.
Daarom richten wij ons tot u, die in de 
komende weken zeer belangrijke beslissin
gen zult moeten nemen. Wij doen een drin
gend beroep op u de conclusie van „Berg en 
Dal” over te nemen en aldus de rond het 
CDA-congres onstane discussie af te ron
den. Daarmee zal een belangrijke blokkade 
op onze weg naar christen-democratische 
eenheid zijn opgeruimd, terwijl de discussie 
over de aflossing van de zogeheten poli
tieke hypotheek er aanzienlijk door zal 
worden vergemakkehjkt.
Wij wfllen er tenslotte op wijzen dat vol
doende politieke eensgezindheid zijn 
neerslag ook moeten vinden in de totstand
koming van één gemeenschappelijke 
CDA-lijst bij de komende kamerverkiezin
gen, waarover bij voorbereiding reeds een

zo grote mate van overeenstemming is ge
bleken. De definitieve beslissing voor de 
ene lijst valt volgens de afspraken van 
„Woudschoten” in de loop van 1976. De 
laatste tijd zijn er echter twijfels gewekt 
inzake de goede afloop. In de wetenschap 
dat wij daarmee aansluiten op de reeds een 
en andermaal uitgesproken wens van de 
drie partijen dringen wij er daarom sterk bij 
u op aan de gemeenschappelijke politiek 
wil om te komen tot de ene CDA-lijst thans 
nogmaals duidelijk uit te spreken”.
Aldus de verklaring van het presidium van 
het CDA welke verklaring het afgelopen 
weekeinde gepubliceerd is.

Het presidium van het CDA wordt ge
vormd door prof. dr. P. A. J. M. Steen
kamp, voorzitter, mr. J. L. Janssen van 
Raay en drs. R. Zijlstra, beiden vice- 
voorzitters, mevrouw M. H. M. F. 
Gardebiers-Berendsen, penningmeester en 
mr. J. G. H. Krajenbrink, secretaris.

REACTIE MR. F. ANDRIESSEN
De voorzitter van de fractie van KVP in de 
Tweede Kamer, mr. F. Andriessen, rea
geerde maandagavond jongstleden, tijdens 
een spreekbeurt te Kaalte, als volgt op de 
brief van het presidium van het CDA (en hij 
deed dit mede namens KVP-voorzitter mr. 
W. Vergeer):
,,Wij vinden dat het CDA-presidium in 
deze brief zich duidelijk zou hebben moe
ten stellen achter het besluit van „Haaften” 
dat de ene lijst voor het CDA onmisbaar is. 
Dat zou de oproep nog aanzienlijk meer 
kracht gegeven hebben. In elk geval spreek 
ik vanuit die onmisbaarheid de gevraagde 
politiek wü nogmaals graag duidelijk uit. Ik 
kan alleen maar hopen dat heel snel zal 
blijken dat het ons ook mogelijk gemaakt 
wordt om die ene lijst gezamenlijk tot stand 
te brengen. Mocht dit onverhoopt niet het 
geval zijn, dan zal de KVP haar eigen weg 
moeten gaan”. Aldus mr. Andriessen te 
Raalte.

REACTIE MR. W. AANTJES
Mr. W. Aantjes, de voorzitter van de ARP- 
fractie in de Tweede Kamer, reageerde 
maandagavond jongstleden, tijdens een 
spreekbeurt te Barendrecht, als volgt op de 
brief van het presidium van het CDA; 
„Het CDA-presidium heeft met zijn brief 
het CDA geen goede dienst bewezen. Met 
het voortdurend vragen om de politieke wü 
uit te spreken, wordt twijfel aan eikaars 
bedoelingen gewekt. In een sfeer van ver
dachtmakingen en zondebokken zoeken 
kan niets goeds geboren worden. De moei- 
Jijkheden rond het CDA bewegen ons allen 
ten zeerste. Mij niet minder. Pressie en in
timidatie zullen alleen maar averechts 
kurmen werken.
In alle acties wordt de nadruk gelegd op het 
vormen van een krachtig blok en op het 
veilig stellen van posities, maar er wordt 
geen woord gezegd over de betekenis van 
het beginsel en de inhoud van de politieke 
beleid. Dit versterkt mij in de overtuiging

dat een beroep op het beginsel niet kan 
worden gemist.
De ARP moet zich niet laten opdringen dat 
op zaterdag 13 december aanstaande de 
beslissing valt over de ene lijst. Die beslis
sing valt in september 1976 volgens de in 
Woudschoten afgesproken procedure. Zo
lang het verschil over de betekenis van het 
uitj’angspunt in de praktijk van het poli
tieke handelen voortduurt, zal het een rol 
blijven spelen.
De geloofwaardigheid van het CDA wordt 
niet bepaald door de ene lijst. Wat het VDA 
geloofwaardig maakt is het serieus nemen 
van het principiële uitgangspunt en de her
kenbaarheid daarvan in program en beleid, 
waaraan gestalte wordt gegeven door ver
tegenwoordigers die met overtuiging ach
ter uitgangspunt program en beleid staan. 
Dan is de ene lijst geen probleem meer 
want die vloeit daaruit logisch voort” . Al
dus mr. Aantjes in Barendrecht.

H. L.

Propaganda-avonden in 
provincie Utrecht
De propagandacommissie van de kamer- 
kring Utrecht van de CHU belegt deze win
ter vijf propaganda-avonden. Op woensdag 
3 december is er een vergadering in het 
Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan te 
Veenendaal, waar als spreker optreedt de 
voorzitter van de kamerkring, C. van Gen
deren.
Op maandagavond 12 januari volgend jaar 
wordt vergaderd in de Hervormde kapel 
aan de Langbroekerweg te Doom, Spreker 
is dan het christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid drs. D. F. van der Mei. Op maan
dagavond 19 januari wordt een vergade
ring belegd in het wijkcentram Het Slot aan 
de Touwlaan te IJsselstein. Hier voert het 
woord het CHU-Tweede-Kamerlid T. Tol
man.
Op maandagavond 9 februari is er een bij
eenkomst in het gebouw voor Christelijke

Belangen aan de Parkstraat te Baam, met 
als spreker het kamerlid drs. D. F. van der 
Mei. De vijfde propagandabijeenkomst is te 
Breukelen en wel op dinsdagavond 17 fe- 
bmari. Ook hier spreekt drs. D. F. van der 
Mei.
Alle vergaderingen vangen om 8 uur des 
avonds aan.

KAMERKRING UTRECHT CHU BUEEN
Op donderdagavond 27 november houdt 
de kamerkring Utrecht van de CHU een 
vergadering in restaurant „De Biltse Hoek” 
te De BUt, aan de rijksweg Zeist-Utrecht, 
aanvang 8 uur. Het CHU-Tweede-kamerlid 
drs. G. van Leijenhorst spreekt over het 
onderwerp „Wat wü Van Kemenade met 
ons onderwijs”. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor discussie.

Bezoek 
aan Bulgarije
door: mevrouw A. A. ten Kate-Veen, 
lid van de Eeiste Kamer voor de CHU
Een delegatie leden van de Tweede Kamer 
en de Eerste Kamer heeft vorige maand een 
bezoek aan Bulgarije gebracht, op uitnodi
ging van de Bulgaarse regering.
De vliegreis begon met een flinke vertra
ging, maar dit was dan ook de enige keer 
dat iets niet precies volgens plan verliep. 
Aangekomen in Sofia was alles perfect ge
organiseerd.
Het begon met een bezoek aan de President 
van de Nationale Raad, dr. Vladimir Bo- 
nev. Verder hebben we bezoeken gebracht 
aan de volksvergadering en voorzitters van 
de vaste commissies en aan de volksraad 
van de stad Sofia. Overal werden we uitge
breid geïnformeerd en konden we vragen 
stellen over o.a. de regeringssamenstelling, 
sociale voorzieningen, volksgezondheid, 
handel en industrie. Hier werd ook verteld, 
dat naast de wijn- en rozencultuur ook het 
kweken van tomaten een belangrijke plaats 
irmeemt. En dit hadden ze van de Neder
landers geleerd. Ze zijn helemaal afge
stemd op Rusland. Nergens ontbrak dan 
ook de lof op en de dankbaarheid voor hun 
bevrijding door Rusland. 
BEZIENSWAARDIG 
Door de voorzitter der delegatie (de heer 
Schakel) werd een krans gelegd bij het Di- 
mitroff Mausoleum. Wij hebben ook veel 
van de stad Sofia gezien. Bezienswaardig 
was vooral de Crypte in de herdenkings- 
kathedraal, waarin zich honderden Ikonen 
bevinden. Interessant was verder het be
zoek aan de opera, waar Faust werd opge
voerd.
Opvallend was hier, dat er zoveel ouders 
met jonge kinderen aanwezig waren.
We zijn ook ontvangen door de Patriarch 
van Bulgarije. Hij vertelde over de geschie
denis van de Bulgaars Orthodoxe Kerk (een 
zusterkerk van de Russisch Orthodoxe 
Kerk). Een deel van de delegatie heeft een 
kerkdienst bijgewoond, die erg veel deed 
denken aan een R.K. Eredienst. Wij waren

onder de indruk van de devotie van de 
kerkgangers.

TOERISME
Met auto’s zijn we naar Bourgas, een toeris
tencentrum aan de Zwarte Zee, gegaan. 
Onderweg hebben we o.a. een Neftoshe- 
misch kombinaat bezichtigd (met Russische 
hulp gesticht) en een sportschool bezocht. 
In de wijngaarden die we passeerden werk
ten veel vrouwen als pluksters, maar we 
hebben ook een hypermoderne druiven- 
plukmachine in werldng gezien.
In Bourgas hebben we gezien dat Bulgarije 
zich toelegt op het bevorderen van het toe
risme. Hoge flats aan de Zwarte Zee en veel 
vermakelijkheidscentra.
De laatste dag hebben we nog een bezoek 
gebracht aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken Dr. Tsjakov en aan het Ministerie 
van Onderwijs. De onderwijsplanning in 
Bulgarije (op basis van het vij^arenplan) 
verschilt sterk van de Nederlandse. Er 
wordt precies nagegaan hoeveel academici 
men over 4 a 5 jaar nodig heeft en dat 
aantal mag studeren.
Een mogelijkheid om langer dan de ge
stelde tijd over de studie te doen, is er niet. 
Dezelfde plaiming geldt voor de diverse 
beroepsopleidingen.
Dat prestaties hoog worden aangeslagen, 
blijkt ook uit het feit, dat iedere arbeider bij 
extra inspanning, naast het minimum loon 
een toeslag krijgt die tot 40% kan oplopen. 
De verhouding tussen minimum- en maxi
mumloon is 1;6. De belastingen variëren 
van minimaal 6% - maximaal 16%. Van de 
beroepsbevolking bestaat 47% uit vrou
wen. Dit hoorden we bij een bezoek aan de 
Raad van Arbeid en sociale zorg.
De laatste avond vond er een afscheidsre
ceptie plaats bij de Nederlandse Ambassa
deur, de heer Dolleman. Dit was een sfeer
volle afsluiting van deze week in Bulgarije.

A. A. ten Kate-Veen

VERHUIZEN WORDT GEMAKKELIJKER
(van een medewerker)

Het verhuizen binnen de Europese Ge
meenschap (EG) zal een stuk gemakkelij
ker worden als de Europese Commissie (het 
dagelijks bestuur) haar zin krijgt. Ze wil 
namelijk aan de EG-binnengrënzen de fi- 
sc^e belemmeringen die er zijn als men 
huisraad definitief naar een andere lidstaat 
wil overbrengen, of als men tijdelijk een 
voertuig in een andere EG-land wil invoe
ren, afschaffen. De voorstellen van de 
Commissie zijn neergelegd in twee ont
werprichtlijnen.

Om vrijstelling van belasting te verkrijgen 
zullen de EG-burgers duidelijk moeten 
kuimen aantonen dat de zaken die ze ver
huizen persoonlijke en gebruikte goederen 
zijn. Op dat laatste wil de Commissie 
slechts één uitzondering maken; de huis
raad van pasgehuwden. Die jonggehuwden 
zullen, als de richtlijn door de Raad wordt 
aanvaard, in een periode lopend van twee 
maanden voor de huwelijksdatum tot vier 
maanden nadien, hun splinternieuwe huis
raad plus de geschenken die ze voor hun 
huwelijk kregen, belastingvrij de grens mo
gen overbrengen, als ze in een andere EG- 
land gaan wonen.
De richtlijn geldt niet alleen voor EG- 
burgers die van het ene naar het andere 
Europese land verhuizen, maar ook voor 
het overbrengen van huisraad naar een 'se
cundaire woning’ in een ander land, of om
gekeerd. Zelfs geldt de vrijstellingsregeling 
voor verplaatsbare verblijven (bijvoor
beeld caravans) die men voorgoed naar een 
ander EG-land wü brengen. Onder de richt
lijn wü de Commissie ook laten vallen die 
goederen, die men als gevolg van een erfe
nis in eigendom of vruchtgebruik verkrijgt. 
Voor alle goederen geldt echter: ze moeten 
voor persoonlijk gebruik zijn. Goederen 
die commercieel, agrarisch, industrieel of 
professioneel worden gebruikt, vallen niet 
onder de nieuwe regeling.
Een tweede richtlijn, die de Commissie 
heeft ontworpen beoogt de belasting te la
ten verdwijnen op tijdelijk ingevoerde 
voertuigen. Het begrip voertuig moet hier 
heel ruim genomen worden. De Commissie 
vindt, aldus lichtte een woordvoerder toe.

dat er zelfs gezadelde paarden, sportvlieg
tuigjes en fietsen onder moeten vallen. 
De,|lommissie wü ook dat mensen die hun 
auto voor beroepsdoeleinden gebruiken en 
die bij het overschrijden van de grens 
commerciële goederen ’aan boord’ hebben 
(documentatie, monsters, gereedschap, en
zovoort) een vrijstelling lo-ijgen van het be
talen van belasting op die goederen. Er zijn 
twee voorwaarden: de tijdelijke invoer er
van mag niet langer duren dan zes maanden 
per jaar en de vrijsteUing geldt slechts tot 
een maximale waarde van 125 reken
eenheden.
De Commissie wijst erop dat de belastingen 
op het gebruik van de transportmiddelen, 
zoals die op brandstoffen, reparaties, par- 
keergelden, tolgelden, enzovoort, wel de
gelijk verschuldigd blijven.
Als de twee richtlijnen worden aanvaard, 
aldus de Commissie, zullen de belastingbe- 
lemmeringen voor particuliere transacties 
zijn opgeheven en dan zal er concreet ge
stalte gegeven zijn aan een gemeenschap
pelijke markt „ten dienste van de burgers 
van de lidstaten” .

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Oproepen tot eenheid
BINNEN HET CDA

Pleidooien voor
christen-democratische eenheid
„Een en andermaal hebben de Unievoor- 
zitters Van Verschuer en ik gepleit voor 
christen-democratische eenheid. Wij zullen 
dat blijven doen”. Aldus dr. R. J. H. Krui- 
singa, de voorzitter van de christelijk- 
historische Tweede-Kamerfractie vorige 
week vrijdag op een CHU-vergadering te 
Vleuten-de Meem. „In Haaften, waar de 
CDA-top bijeen was, hebben we ook ge
pleit voor de eenheid. Maar we hadden het 
grootste bezwaar tegen de aanvaarding van 
de betrokken zinsnede” .
Dr. Kruisinga zei dat bij aanvaarding daar
van interpretaties waarschijnlijk zouden 
ontstaan, die in strijd komen met de afspra
ken van „Woudschoten” . „Wij houden ons 
als CHU aan afspraken, ook aan de afspra
ken van Woudschoten. En wij hebben ge
steld, dat men bij ons niet moet aankomen 
met terugkomen op de vastgestelde statu
ten. Verder hebben wij laten blijken, dat we 
als CHU grote moeite hebben met de be
slissing van de KVP nu de zogenaamde 
noodprocedure in werking te stellen”.
Dr. Kruisinga zei van oordeel te zijn, dat 
elke beslissing die niet van het vertrouwen 
uitgaat, dat de ARP op 13 december in 
Hoogeveen het compromis Berg en Dal 
zonder „mitsen” en „maaren” aanvaardt, 
geen goed doet aan wat van te nemen be
slissingen verwacht mag worden.
Maar mocht men onverhoopt het in Hoog
eveen slecht aflopen, dan zal de CHU zeg
gen dat doorgegaan moeten worden met 
het CDA”. Dat betekent voor ons door
gaan op niveau van raden, op niveau van 
staten, op niveau van Europees Parlement

en op niveau van wetenschappelijke insti
tuten”, zei dr. Kruisinga.

ACHTERWEGE
Het CHU-Tweede-Kamerlid H. Wisselink 
zei op dezelfde avond dat dr. Kruisinga te 
Vleuten-De Meem sprak, tijdens een 
spreekbeurt voor de christelijk-historische 
statenkring Dokkum, dat de CHU de ver
banden in gemeenten en provincies zeer 
kostbaar acht.
Wisselink vond, dat de CDA-bespreking te 
Haaften beter achterwege had kunnen blij
ven.
„De situatie is er door verslechterd. De 
CHU is van mening, dat de gemeenschap
pelijke lijst met name afhangt van de beslis
sing op de AR-partijraad van 13 december. 
Wordt het meningsverschil over de wer
king van de partijgrondslag dan niet opge
lost, dan blijft de bijl aan de wortel van de 
eventuele gezamenlijke fractie na deze ka
binetsperiode liggen. Die bijl kan worden 
weggehaald, als het compromis Berg en Dal 
van KVP, ARP en CHU met een volmondig 
ja en dus niet met „mitsen” en „maaren” 
door de ARP-partijraad wordt aanvaard”, 
aldus Wisselink. „De heer Aantjes wil het 
zwaartepunt van de discussie nu verleggen 
naar de politieke eensgezindheid. Dit is in 
strijd met de afspraken van „Woudscho
ten”, waar besloten werd de beslissing 
hierover definitief te nemen in september 
1976”.

H. L.

Werkelijkheidszin 
mag worden verwacht
De CDA-boot ligt voor de wal, doch het 
toekomstige varend personeel, dat de be- 
manning moet gaan vormen van dit schip 
kan hét niet eens worden. Het lijkt erop, dat 
zij afwijzend staan tegenover de kiezers, 
die aan de vaste wal bij de gemeenteraads- 
en provinciale verkiezü^en al lang hebben 
laten blijken, dat^ij er prijs op stellen, dat 
de CDA-boot nu maar eens v e rtrek  
Waarover kunnen de toekomstige beitian- 
ningsleden het niet eens worden? Over de 
wijze waarop zij aan boord zullen treden? 
(De boot ligt voor de wal met de neus naar 
links.) Er zijn er die een loopplank in het 
midden wülen. Ook zijn er die rechts over 
de achtersteven aan boord wiUen gaan, 
terwijl anderen liever links over de voor
steven het scheepje wülen betreden. Hoe 
zij de boot ook willen betreden, ieder die 
aan boord gaat zal moeten begrijpen, dat zij 
één bemanning zullen moeten gaan vor
men. Ook wordt er gefluisterd, dat diege
nen die over de voorsteven het schip wülen 
betreden nogal strenge eisen stellen. Zij 
willen een garantie, dat ieder bemannings
lid een examen aflegt. Het schijnt, dat men 
twijfelt aan de bemanningsleden, die niet 
de voorsteven als toegang hebben verko
zen.
Inmiddels heeft men zelf al bij twee troon
redes vergeten hetgeen men van anderen 
verwacht zelf in praktijk te brengen door te 
eisen, dat de bede in de troonrede wordt 
gehandhaafd.

WERKELIJKHEID
Hiermede zijn we in de werkehjkheid terug 
en kuimen de beeldspraak laten voor wat 
zij is. Besturen is vooruitzien en omkijken 
naar het verleden is dus niet nodig. Verge
vingsgezindheid, één van de christelijke 
deugden, dient hier ook niet niet ondeugd 
te worden gehanteerd. Wel mag werkehjk- 
heidszin worden verwacht. Er dient dus ge
handeld te worden naar de feiten en die zijn 
nu eenmaal, dat het CDA reeds in de prak
tijk door een groot aantal kiezers is aan
vaard en werkzaam is. Een democratisch 
bestuur wordt van onderaf gevormd. Van 
bovenaf opleggen wat toelaatbaar is zou 
dictatuur zijn en ook onchristelijk.

Het zou interessant zijn te weten hoe de 
leden van de drie partners, die naar ik aan
neem bij de gemeenteraads- en provinciale 
statenverkiezingen ook al CDA stemden, 
zich thans, na enig geharrewar, tegenover 
het CDA opstellen.
De besturen van de ARP, CHU en KVP 
zouden him leden schriftehjk kunnen be
naderen en hun verzoeken om een ant
woordkaart in te vullen en te verzenden 
naar de administratie van hun partij.
Het zou de hesluitvorming wel eens kun
nen beïnvloeden en een oplossing kunnen 
brengen voor de impasse, waarin men 
thans is geraakt.
Daarbij kan men tevens peilen öf de leden 
het eens zijn met het thans gevoerde on- 
derhandelingsbeleid. Men bereikt dan bo
vendien al die leden, die niet altijd op een 
vergadering komen om welke reden dan 
ook. Waren zij zoms al niet eens met de 
uitspraken, die zij daar te horen kregen, of 
was het gewoon „geen tijd” of „geen be
langstelling” . Hoe dan ook, het zijn nog 
leden en als zij hun contributie betaald 
hebben, hebben zij niedezeggenschap. 
Gaat men hier niet op in, omdat dit veel 
werk kost (waarvoor misschien nog wel 
vrijwiUigers zijn te verkrijgen, want niet 
iedereen meldt zich om vooraan te staan) 
dan moet men toch nog eens de realiteit van 
het moment bezien. Hoe wil men een CDA, 
dat reeds in de praktijk fungeert, terug
draaien en splitsen in drie groepen bij de 
komende kamerverkiezingen? Moeten de 
leden van drie partijen hun lidmaatschap 
opzeggen bij hun huidige partij en toetre
den tot het CDA om zo hun besturen wak
ker te schudden?
Ben ik fout, als ik constateer, dat iedere 
keer als men iets dergelijks suggereert het 
antwoord „nee” is? Dan rest nog één vraag: 
„waarom”?
Het is niet aan mij om op deze vraag een 
antwoord te geven. Het antwoord ligt be
sloten in de wijze waarop wij als christenen 
dienen te handelen. Namelijk verdraag
zaam te zijn, elkander lief te hebben en 
behulpzaam te zijn.

Hoog Keppel D. A. Huntelaar

Het CDA-Geldróp heeft de volgende brief 
gezonden aan de besturen van het CDA, 
KVP, ARP en CHU, aan de fractievoorzit
ters en de fractiesecretariaten van de drie 
partijen in Eerste en Tweede Kamer; 
„CDA-Geldrop acht thans het moment 
aangebroken u mede te delen dat de onder
handelaars van de drie confessionele par
tijen hebben blijk gegeven het kontakt met 
de achterban te hebben verloren.
Wij menen, dat nü een situatie is bereikt 
van allergrootste onduidehjkheid.
Wij verzoeken u dringend langs deze weg 
om - hoe dan ook - tot een duidelijke lande
lijke structurering van het CDA te komen 
en dit jaar nog te besluiten om voor de 
verkiezingen van 1977 met één lijst de 
Tweede Kamerverkiezingen in te gaan. 
Hiertoe dienen de onderhandelaars van de 
drie partijen, welke met alle respect voor 
him inzet, hiertoe niet in staat bleken, 
doordat men althans blijk gegeven heeft 
niet te weten wat in nog 380 andere ge
meenten leeft, te worden vervangen door 
onderhandelaars voortkomende uit en er
varing hebbende met CDA-verbanden in 
gemeenten en provincies.
Wij roepen hierbij aUe CDA-afdelingen in 
den lande op deze uiterste noodkreet te 
ondersteunen.
Wij menen hierbij te spreken namens al 
diegenen, die zich thuisvoelen in een partij 
waarbij men elkaar kan aanspreken op het 
Evangelie.”

HAARLEMMERMEER
Het CDA-Haarlemmermeer zal niet aarze
len stappen te ondernemen om te komen 
tot een landelijke CDA-lijst. Dat staat in 
een schrijven aan de leden. Het Haarlem- 
mermeerse CDA vraagt met de meeste 
aandrang de fractie en de partijcoryfeeën 
van KVP, ARP en CHU om de ingeslagen 
weg te verlaten en zo spoedig mogelijk te 
komen tot een eenheid en samenwerking in 
een landelijk CDA zoals dit in enkele hon
derden gemeenteraden en tien statencolle
ges op een bijzonder prettige en doeltref
fende wijze gestalte heeft gekregen. 
Wanneer partijtop niet naar de achterban 
wü luisteren moeten zij de consequenties 
van him stellingname trekken en hun frmc- 
ties ter beschikking stellen, aldus het schrij
ven van het CDA-Haarlemmermeer.

GELDERLAND

Het dagelijks bestuur van de kring Gelder
land van de KVP heeft zich gedistantieerd 
van de inwerkingstelling van de KVP- 
noodprocedure. „In verband met de hechte 
samenwerking tussen ARP, CHU en KVP 
in de provincie Gelderland, zowel in de 
provinciale staten als in de gemeenteraden 
en de CDA-commissies, zet de kring zich 
onverminderd in voor de realisering van 
het CDA”, aldus de Gelderse KVP-kring.

ARNHEM
Het CDA-Arnhem is ernstig ongerust over 
de ontwikkelingen rond de vorming van 
het Christen-Democratisch Appel. Volgens 
het Arnhemse CDA, dat al sinds 1969 ope
reert, dreigen de laatste ontwikkelingen te 
leiden tot een totale afbraak van de 
christen-democratische politiek en zullen 
onherstelbare gevolgen hebben voor het 
CDA en de drie christelijke partijen afzon
derlijk.
In brieven aan de partijbesturen, prof. 
Steenkamp en de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer, zegt het Arnhemse CDA 
een beroep te doen op de landelijke bestu
ren „om de voor de kiezers onbegrijpelijke 
verschülen direct op te lossen”. Aan de 
kamerfracties wordt gevraagd zonder uit
stel tot gezamenlijke fractievergaderingen 
over te gaan.

LEIDEN
Het CDA-verband in Leiden heeft in een 
brief aan het dagelijks bestuur van de lan
delijke organisatie met kien aangedrongen 
op een nauwer landelijk samengaan van de 
drie CDA-partners. Het verband vraagt 
verder om een spoedige beslissing om bij de 
volgende kamerverkiezingen met één lijst 
uit te komen.
In de brief die namens de ledenvergadering 
is geschreven noemt het CDA-verband 
Leiden een nauwer samengaan op landeHjk 
niveau dringend gewenst om redenen van 
niet alleen nationaal, maar ook plaatselijk 
belang.,,Ervaring leert dat ook bij gemeen
teraadsverkiezingen het overgrote deel der 
kiezers zich laat leiden door zijn voorkeur 
in de landelijke politiek. Een mislukking in 
de landelijke samenwerking zal onvermij
delijk leiden tot  ̂ verliezen bij ge

meenteraadsverkiezingen. Bovendien 
worden aan het politieke bestuur van een 
stad, ook van een gemeente als de onze, 
steeds zwaardere eisen gesteld. Onze plaat
selijke partij-organisatie kan daarom de 
ondersteuning van een krachtige, inspire
rende en eensgezinde landelijke organisa
tie eigenlijk nauwelijks meer missen. Onze 
hechte en gezonde plaatselijke samenwer
king dreigt derhalve door een verzwakking 
van de landelijke samenwerking in haar 
grondvesten te worden aangetast”, aldus 
de brief.

UITHOORN

Het CDA-bestuur te Uithoorn heeft het 
volgende schrijven gezonden aan de bestu
ren van CDA, KVP, ARP en CHÜ:
„Met intense belangstelling hebben wij de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
vorming van een landelijk CDA gevolgd. 
Uiteraard zullen wij terzake dUigent bhj- 
ven, doch wij zijn tot heden zeer teleurges
teld over het feit, dat de pogingen tot deze 
vorming nog steeds schipbreuk leiden.
In Uithoorn werd reeds op 13 december 
1969 het besluit genomen - na een kort 
maar intensief vooroverleg - dat de 
KVP/ARP/CHU in 1970 met één gezamen
lijke kandidatenlijst over de gemeente
raadsverkiezingen uit dient te komen.
Op 5 juni 1975 werd in een gezamenlijke 
ledenvergadering van de pl. 
KVP/ARP/CHU imaniem het verheugende 
besluit genomen de samenwerking in 
CDA-verband voort te zetten.
Het bestuur van de pl. CDA is van mening, 
dat het gescheiden optrekken van de 
KVP/ARP/CHU ook landelijk niet langer 
verantwoord is.
In de huidige omstandigheden dienen wij 
meer dan ooit te beseffen, dat we het Evan
gelie niet naar onze hand moeten zetten 
maar omgekeerd.
Het is uiteraard evident, dat een protestant ' 
anders is dan een katholiek. Waar het ech
ter omgaat is dat vanuit de beginselen van 
het christendom steun behoren te geven 
aan aUen zowel materieel als geestelijk. Wij 
zuUen elkaar inspireren om de wezenlijke 
opdracht van het christen-zijn een duidelijk 
en open beeld te geven.
Daarom verzoekt het bestuur van het CDA 
te Uithoorn u dringend thans zo spoedig 
mogelijk te besluiten om hef landelijk CDA 
met grote voortvarendheid van de grond te 
brengen door in ieder geval te komen met 
een landelijke CDA-lijst. Aan de hand van 
onze ervaringen is ons bekend, dat met 
name ook vele jongeren reikhalzend uit
zien naar de totstandkoming van een lande
lijk CDA.
Wees van overtuigd, dat uw evt. negatieve 
beslissingen voor ons geen aanleiding is om 
de klók te draaien. Wij zullen ook dan met 
élan in CDA-verband blijven doorgaan!
Met het initiatief van het CDA Haarlem
mermeer kunnen wij ons dan ook voUedig 
instemmen”.

UTRECHT

De CDA-fractie in de provinciale staten 
van Utrecht zond de volgende brief aan de 
besturen van het CDA, KVP, ARP en CHU, 
aan de kamerfracties van de drie partijen en 
aan de gewestelijke partij-organisaties:
„De CDA-fractie in de provinciale staten 
van Utrecht is teleurgesteld over het ge
brek aan voortgang van het CDA- 
topoverleg. De fractie verbaast zich over 
de teneur der berichten, dat - na gebleken 
overeenstemming over de grondslag van 
het CDA en de hoofdpunten van politiek 
beleid - de uitwerking daarvan in 1976 aan 
een uniforme opstelling van de gezamen
lijke partijen in de weg zou kunnen staan. 
De fractie acht het onjuist indien in de hui
dige ontwikkeling van het CDA de Tweede 
Kamerfracties daarop een zodanige in
vloed zouden hebben, dat de constructieve 
samenwerking van tien CD A-statenfracties 
en ruim 330 CDA-gemeenteraadsfracties 
op die ontwikkeling onvoldoende haar 
stempel kan zetten. Een stagnatie van de 
CDA-ontwikkeling op nationaal niveau 
enerzijds, en een voortgang van die sa
menwerking op regionaal en lokaal niveau 
anderzijds, zijn tegen elkaar in werkende 
krachten. De fractie doet een dringend be
roep op de leiding van het CDA en de ver- 
schülende partijbesturen om op korte ter
mijn standpunten te formuleren en elkaar 
positief en met vertrouwen te benaderen, 
opdat het CDA ook landelijk perspectief 
blijft bieden.”

H.L.
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Europee christen-democraten steunen eisen Spaanse geestvenivanten
Drs. N. K. F. Schmelzer heeft als voorzitter 
van de Nederlandse groep (KVP-ARP en 
CHU) van de Europese Unie van 
Christen-Democraten samen met de Ka
merleden Kleisterlee en Schuijt en de secre
taris van de ARP, de heer Corporaal, aan 
een vergadering van de EUCD deelgeno
men, speciaal bijeengeroepen om de ont
wikkelingen in Spanje te bespreken.
Hij heeft sterk aangedrongen op een duide
lijk en krachtig ondersteunen van de eisen 
die de Spaanse christen-democraten stellen 
inzake de democratisering van Spanje. De 
eisen van de Spaanse christen-democraten, 
die de terugkeer naar een echte veelvor
mige democratie een dwingende noodzaak 
achten om de maatschappehjle problemen

op te lossen, werden als volgt geformu
leerd:
* Vrijlating van politieke gevangenen door 
een ruimhartige amnestie die o.a. terugkeer 
van politieke ballingen mogelijk maakt.
* Afschaffing van aUe maatregelen die de 
vrijheid van meningsuiting en het recht van 
vereniging en vergadering beperken. En in 
het bijzonder intrekking van het decreet 
m.b.t. „het voorkomen van het terroris
me”, van 26 augustus j.1., welke een ern
stige schending van de mensenrechten be
tekent.
* Herinvoering van onafhankehjke recht
spraak en afschaffing van de doodstraf.
* Erkenning en effectieve toepassing van 
rechten en vrijheden zoals vervat in verkla

ringen van de V.N., de Europese Conventie 
van de rechten van Mens, en de slotak
koorden van Helsinki.

Verklaringen die het recht op het houden 
van godsdienstige, politieke en vakbonds- 
bijeenkomsten garanderen evenals de rech
ten van nationale en regionale gemeen
schappen. Voorts afschaffing van aUe be
lemmeringen die het bestaan en activiteiten 
van politieke partijen verbieden of bemoei
lijken en de vakbondsvrijheden beknotten. 
De EUCD wenst de verwezenlijking van 
een zodanige politieke situatie in Spanje, 
dat dit land daardoor als volwaardig lid kan 
toetreden tot de Europese Gemeenschap. 
De heer Schmelzer benadrukte dat maat

gevend voor een constructieve benadering 
door de EEG-landen van een verzoek van 
Spanje tot toetreding in de gemeenschap 
dient te zijn de wijze waarop bovenstaande 
eisen in een democratiseringsproces zullen 
worden verwezenlijkt. Met instemming 
werd tenslotte vastgesteld dat de Spaanse 
christen-democraten bereid blijven hun 
samenwerking met aUe werkelijke demo
cratische krachten van hun land voort te 
zetten om hun gezamenlijk doel, een pluri- 
fonne democratie, zo snel en verantwoord 
mogehjk te bereiken.
Een op deze punten gebaseerde resolutie 
werd unaniem door de vergadering aan
vaard.

H. L.

Christen-Democratische jongeren willen 
totstandkoming één Europese Christen-
„Het uitvoerend comité van de Europese 
Unie van Jonge ChristemDemocraten 
(EUJCD) bevestigt opnieuw de totale steun 
aan de politieke actie tot herstel van de 
democratie en de erkenning van de rechten 
van alle volkeren in de Spaanse staat, zoals 
die wordt gevoerd door de chr.-dem. orga
nisaties, in samenwerking met andere de
mocratische krachten. Dit is de enige 
vreedzame en politiek geldige uitweg uit de 
huidige impasse” .
Aldus luidt één van de conclusies uit het 
beraad van de EUJCD, waarvan het uit
voerend comité vorige maand in Den 
Haag vergaderde. Aan dit beraad na
men o.a. Maarten van Ditmarsch (Arjos) 
Tineke de Graaf (KVP-jongeren) en Jea- 
nette Stegeman (CHJO) deel.
Naast enkele organisatorische aangelegen
heden kwamen op deze bijeenkomst o.a. de 
stand van zaken m.b.t. de Europese een
wording en de situatie in Spanje aan de 
orde.

VEEL AFDELINGEN
Een Arjos-lid greep deze gelegenheid aan 
voor een gesprekje met de president van de 
EUJCD, Alain de Brouwer, afkomstig uit 
Wallonië, België, over de activiteiten en 
het karakter van deze organisatie. Deze 
32-jarige fractiemedewerker bij het Euro
pese Parlement verstaat wel Nederlands, 
maar spreekt het niet. Daarom staat hij ons 
in het Frans te woord.
„De EUJCD kent als jongerenorganisatie

van de Europese Unie van Christen- 
Democraten een groot aantal afdelingen. In 
Europa alleen al ongeveer 15. Van de 9 
landen van de EEG, bestaan alleen in 
Groot-Brittannië en Denemarken geen af
delingen, hoewel in laatst genoemd land 
een sectie op het punt staat opgericht te 
worden. Dan is de EUJCD vertegenwoor
digd in Spanje, Zwitserland en Oostenrijk. 
Maar ook in Polen. In Rome is het wereld- 
secretariaat van de moederorganisatie, de 
Wereldunie van Jonge Christen- 
Democraten, gevestigd. De WUJCD heeft 
ook in Latijns-Amerika vele secties.
Via dit wereldsecretariaat beschikt de 
EUJCD over een belangrijke informatie
bron. Zo is de EUJCD nauwkeurig op de 
hoogte van de schending van de mensen
rechten in tal van Latijns-Amerikaanse 
landen. Het is daarom niet toevallig dat wij 
vandaag als EUJCD hesloten een telegram 
te zenden aan de president van Uruguay, 
Juan Maria Bordaberry, waarin wij krach
tig protest aantekenden tegen de recente 
onderdrukking van de democratische 
krachten en in het bijzonder van de 
christen-democraten aldaar” .

PRESSIEGROEP
Als wij vragen naar de politieke activiteiten 
van de EUJCD zegt De Brouwer, dat zijn 
organisatie o.a. een pressiegroep wil zijn 
om in EEG-verband de totstandkoming te 
bevorderen van één Europese christen
democratische partij.

„Daarbij denken wij dan aan een echt de
mocratisch Europa, waarvan je nu helaas 
nog moeilijk kan spreken.
De EUJCD kent bovendien vele commis
sies dié zich met een bepaald politiek pro
bleem bezighouden. Zo zijn er bijvoor
beeld commissies die zich bezighouden met 
de Oost-West-betrekkingen, met de Euro
pese Integratie en met de schending van de 
mensenrechten. De commissie die zich be
zighoudt met de Europese eenwording or
ganiseerde eind vorig jaar een congres te 
Maastricht, waaraan meer dan 300 jonge
ren uit een negental landen hebben deelge
nomen. Deze christen-democratische jon
geren bepleitten in Maastricht o.a. een 
snelle verwezenlijking van de Europese Po
litieke Unie, het onmiddellijk organiseren 
van rechtstreekse verkiezingen voor het 
Europese Parlement met de daaruit voort
vloeiende bevoegdheidsverruiming van dit 
lichaam.
In het Belgische Louvière vond dit voorjaar 
een bijeenkomst plaats waarbij men o.a. tot 
de conclusie kwam dat de oprichting van 
Europese Naamloze Vennootschappen in 
belangrijke mate zouden kunnen bijdragen 
tot de ontwikkeling van een gemeenschap
pelijk industriebeleid en als zodanig een 
wezenlijk onderdeel van de toekomstige 
economische unie zou kunnen vormen. 
Ook werd daar een pleidooi gevoerd voor 
een sterkere medezeggenschap van de 
werknemers in de Europese ondernemin
gen. Dat zijn twee voorbeelden van een

Partij
duidelijke politieke stellingname onzer
zijds” .

PERSONALISME
Gevraagd naar de betekenis van de ,,C” in 
de EUJCD, zegt De Brouwer ons onder 
andere, dat voor zijn organisatie het perso
nalisme een belangrijke rol speelt.
Als ,,Jonge Europese Christen-
Democraten” hechten wij ook aan de, wat 
ik zou willen noemen, de christelijke ver
worvenheden van de Europese beschaving. 
In dit verband denk ik aan het christelijk 
humanisme, in veel katholieke landen wel 
naastenliefde genoemd. En dat begrip dan 
overgebracht en vertaald in politieke ter
men” .
Met betrekking tot de CDA-problemen in 
ons land zegt De Brouwer in dit kader nog, 
dat de EUJCD in het algemeen niet zover 
gaat wat betreft het persoonlijk evangelisch 
engagement van de politicus, zoals bij
voorbeeld de Nederlandse ARP bepleit. 
,,Als ik de gerezen verschillen van inzicht 
tenminste goed begrepen heb!”
Tenslotte gaat de EUJCD zich de komende 
maanden bezighouden met het uitwerken 
van een stellingname ten aanzien van de 
ontspanningspolitiek tussen Oost en West. 
Daarover staan 2 conferenties op het pro
gramma die o.a. op het grote wereldcon
gres in Warschau, volgend jaar april, ingé
bracht zullen worden.

C. Bremmer.

Nu ook stoomgemalen op monumentenlijst
Nadat reeds eerder een aantal spoorweg
stations en rooms katholieke kerkgebou
wen in bescherming werden genomen, zijn 
thans enige stoomgemalen op de aanvul
lende ontwerplijst gezet. Dit vanwege hun 
waarde vanuit een oogpunt van technische 
archeologie. Het zijn de stoomgemalen in 
Medemblik, Nijkerk, Putten, Velsen (ten 
dele), Genemuiden, Lemmer, Waalwijk, 
Hank en Winschoten.
Het gebruik maken van een stoomgemaal 
om de waterstand in een polder op peil te 
houden, dateert al uit de achttiende eeuw. 
Reeds in 1787 werd in de polder Blijdorp 
bij Rotterdam een dergelijk gemaal ge
bouwd. Het was een nieuwigheid van de 
hoogste orde en zelfs prins Willem V kwam 
naar het wonder kijken. De boeren echter 
zagen er weinig in. Voor hen gold nog de 
oude vertrouwde windmolen en zo kon het 
gebeuren, dat het Blijdorpgemaal in 1791 
weer werd afgebroken. De eerste polder, 
die met gebruik van stoomkracht werd 
drooggemalen, was die van Nootdorp in 
1844/1845. Daarop volgde in '1852 de 
Haarlemmermeer. Nadien werden steeds 
meer stoomgemalen in gebruik genomen. 
In 1894 waren er in Nederland ruim 490 in 
werking. In 1911 waren het er 514, die 
tezamen 730 ketels stookten. Van deze 
gemalen stonden er 71 in Groningen, 19 in 
Friesland, 6 in Drenthe, 11 in Overijssel, 33 
in Gelderland, 37 in Utrecht, 105 in 
Noord-HoUand, 184 in Zuid-Holland, 8 in 
Zeeland, 40 in Noord-Brabant, Limburg 
bezat geen stoomgemalen. De stoomgema
len uit het tijdvak 1850 tot 1920 - in het 
laatst genoemde jaar waren er ongeveer 
700 gemalen in gebruik - vormen de scha
kel tussen windlffachtbemaling door mid
del van molens en dieselelektrische bema
ling.

MEDEMBLIK.

Het inwendige van de nu beschermde 
stoomgemalen bestaat in hoofdzaak uit

schepraderen, stoommachines en pompen. 
Onderdelen met een respectabele ouder
dom, zoals nog te vinden in het gemaal ,,De 
Vier Noorder Koggen” te Medemblik, dat 
in 1869 werd gebouwd ter vervanging van 
een aantal poldermolens. In 1907 werd er 
een deel bij gebouwd. Het gemaal bezit vier 
centrifugaalpompen, in 1897 geplaatst ter 
vervanging van de oorspronkelijke schep
raderen en vijzels. De pompen werden 
vervaardigd door de Engelse firma W.H. 
Allen Son & Co te Bedford. Nu worden zij 
aangedreven door twee uit 1940 stam
mende electromotoren. Het nieuwe deel 
van het gemaal bevat een stoommachine 
van Backer en Rueb uit 1924. Deze 
stoommachine - hij is nog steeds intact - 
werd in 1970 vervangen door de minder 
romantische dieselmotor. Verder staan er 
nog een grote centrifugaalpomp uit 1907 
merk Louis Smulders en twee ketels, in 
1926 gemaakt door de Machinefabriek 
,,Breda” . Bij dit gemaal behoren tevens een 
dienstwoning, een smederij-bankwerkerij 
en een sluizencomplex anno 1893.

NIJKERK.
In Nijkerk werd het „Nijkerkergemaal” in 
bescherming genomen. Dit gemaal - ge
bouwd in de jaren 1882 -1883 - bezit twee 
niet overdekte schepraderen, die de polder 
Arkemheen droog houden. Het gemaal 
heeft een ééncylinderstoommachine van 
Backer en Rueb uit 1882. De overbrenging 
naar de schepraderen geschiedt door een 
samengesteld ijzeren vliegwiel en samen
gestelde gietijzeren tandwielen met houten 
tanden. In het ketelhuis staat een stoomke
tel met twee vuurgangen, in 1908 gebouwd 
door Stork. De machinistenwoning, die iets 
verderop staat, is ondergebracht in het 
achtkantige bakstenen onderstuk van de 
voormalige poldermolen „Hertog Rey- 
nout” die het jaartal 1860 draagt. Verder
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behoren bij het gemaal een houten kolen
loods en sluizen.

PUTTEN.
In putten (Gld.) kwam het in. 1885 ge
bouwde „Puttersgemaal” op de lijst. Dit 
gemaal bezit een ééncylinder dubbelwer- 
kende stoommachine met stoomschuif, in 
1885 gebouwd door Sepp & Co te Ensche
de. In 1912 kwam in het ketelhuis een lig
gende ketel, geleverd door Machinefabriek 
„Breda” . Ook de machinistenwoning is bij 
de bescherming inbegrepen.

VELSEN.
In de Velserbroek te Velsen werd een ge
maal ten dele in bescherming genomen 
vanwege het uit 1915 daterende machine
park, Het gemaal bestond al in het prille 
begin van de negentiende eeuw, maar werd 
in 1820 vernieuwd. Het huidige machine
huis en het woonhuis van de machinist- 
sluiswachter, gebouwd in 1915, zijn niet op 
de lijst geplaatst.

GENEMUIDEN
Het stoomgemaal van Genemuiden in de 
polder Mastenbroek werd gebouwd in 
1855-1856 naar een ontwerp van de inge
nieurs Beyerinck en Van Diggelen. De ma- 
chineruimte van dit gemaal bevat een één- 
cylinderstoommachine met kleppen, gele
verd door „De Atlas” te Amsterdam. 
Voorts is er een tandwieloverbrenging met 
gietijzeren raderen en een vliegwiel met 
een diameter van acht meter. Ook hangt er 
een bord met oude gereedschappen. De ke
tel in het ketelhuis werd in 1925 vervaar
digd door Ten H om 'te Veendam. In het 
schepraderenhuis bevinden zich twee ori
ginele schepraderen van gietijzer en hout, 
verbonden door een klauwkoppeling.

LEMMER.
In Lemmer werd het ir. Wouda-gemaal te 
Tacozijl in bescherming genomen. Wouda 
ontwierp voor dit gemaal in 1913 reeds de 
plannen, maar de bouw ervan werd pas in 
1917-1918 gerealiseerd. Dertig jaar gele
den werd dit gemaal het grootste van Eu
ropa genoemd. In de machinehal bevinden 
zich vier tandem-compound stoommachi
nes, elk van ongeveer 500 pk, ontworpen 
en uitgevoerd door machinefabriek Louis

Smulders/Jaffa te Utrecht in 1919. Elke 
stoommachine drijft twee centrifugaal- 
pompen aan. In het machinehuis staan vier 
Werkspoorvuurgangen-vlampijpketels. De 
stoommachines zijn unieke voorbeelden 
van de uitermate geperfectioneerde inge- 
nieursprodukten uit de eindperiode van het 
stoomtijdperk.

WAALWIJK
In Waalwijk staan aan de mond van het 
Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch - 
Drongelen het Rijksstoomgemaal en Uit
wateringssluis. Gemaal en sluizencomplex 
werden gebouwd in 1896-1898 bij de aan
leg van de nieuwe Maasmond. In 1944 
werd het gebouw zwaar beschadigd maar 
nadien zonder veel wijzigingen herbouwd. 
De inventaris is nog geheel oorspronkelijk. 
Een stoommachine met een in een horizon
taal vlak liggend drijfstangmechanisme en 
de diep daaronder liggende centrifugaal- 
pomp van het toltype uit 1898. In de ketel- 
ruimte bevinden zich twee vuurgangketels 
uit 1939. De bemalingsinstallatie is in Ne
derland enig in haar soort en van belang als 
variant op het gebruikelijke centrifugaal- 
pomp type.

HANK.
Eveneens in het kader van de aanleg van de 
nieuwe Maasmond werd tijdens de jaren 
1893-1894 bij het gehucht de Pereboom te 
Hank een schepradstoomgemaal gebouwd, 
dat in 1914 verbouwd werd tot een stoom- 
centrifugaalpompgemaal. Het gemaal be
vat een horizontale stoommachine van het 
fabrikaat Stork uit 1914. In het ketelhuis 
twee vuurgangketels, resp. van Stork 1914 
en Machinefabriek „Breda” uit 1932. Het 
gemaal is een goed voorbeeld van een 
klein, laat negentiende eeuws, door de 
Rijkswaterstaat gebouwd schepradgemaal. 
Historisch is het belangrijk als herinnering 
aan de Bergsche Maas-werken, alsmede 
door zijn Stork stoomcentrifugaalpomp- 
installatie uit 1914. Het is het laatst over
gebleven voorbeeld van een dergelijke in
stallatie.

WINSCHOTEN.

Tot slot werd in Winschoten het in 1878 
gebouwde vijzelstoomgemaal aan het Oos- 
tereinde in bescherming genomen. Het ge
maal nam in dat jaar de taak van twee pol- 
dermolens over. In 1895 werd het complex

uitgebreid tot een dubbel vijzelstoomge
maal met een tandem-compound stoom
machine van het fabrikaat Landeweer te 
Martenshoek. In het ketelhuis bevindt zich 
een vuurgangstoomketel uit 1935. Uit een 
oogpunt van industriële architectuur is het

gemaal een belangrijk voorbeeld van de 
twee mogelijkheden bij stoomgemalen, 
namelijk een afzonderlijk ketel- en machi
nehuis (1878) en machine- en ketelhuis on
der één kap. (1895).

H.L.

Zo denk ik
er over

Dè redactie van '(,de TTederlander" behoudt 
zich het recht voor te lange ingezonden stuk
ken te bekorten. -

RIJKSWEG 27
Door het landgoed Amelisweerd zal een 
rijksweg komen, als onderdeel van de au
toweg Utrecht-Hilversum, als de plannen 
doorgaan tenminste. Door aktiegroepen is 
opnieuw geprotesteerd.
Waarom dat protest nou weer? Zullen er 
dan niet voldoende bermplanten langs de 
weg komen? Die zouden er wellicht wel 
komen. Het gaat meer om de vraag: moet 
er wel zoveel autoweg komen? Ondanks 
alle beperkingen bij de wegenbouw, is n.1. 
het aantal autowegen niet beperkt, in
tegendeel, dat aantal is alleen maar groter 
geworden. Er zal in dit geval ook weer een 
behoorlijke hoeveelheid natuur worden 
vernield en tevens een grote hoeveelheid 
kostbare landbouwgrond. Vier rijstroken 
per richting zou het worden met midden
berm en felle verlichting. Zo’n 100.000 
voertuigen per dag zouden dan passeren, 
ofwel meer dan de totale beroepsbevolking 
van de hele stad Utrecht. Moeten we wel 
zoveel door elkaar heen jakkeren? 
Dergelijke autowegen blijken steeds meer 
te bevorderen, dat mensen ver van hun 
werk gaan wonen om het lawaai te ont
vluchten, wat ze ook zelf op hun reis naar 
het werk of naar huis maken; dat mensen 
rust gaan zoeken, welke zij zondags zelf 
verstoren. Zaken als werken in Delft en 
wonen in de buurt van Arnhem, Velp blij
ken geen uitzondering meer. Dagelijks 
wordt dan voor zoiets langs de gehele route

overlast bezorgd. Een nieuwe autoweg 
wakkert dit aan.
Overigens bhjken ook de gemeente 
Utrecht, de politie en de N.S. de laatste tijd 
het autogebruik te stimuleren door een on
vriendelijk fietsenstallingsbeleid bij 
Utrecht C.S. Speciaal de mensen, welke de 
route Utrecht-Hilversum per trein maken, 
merken dit. Op bepaalde tijden was destijds 
de stationsfietsenstaUing overvol. Fietsen 
welke dan noodgedwongen elders waren 
neergezet, werden door de politie meege
nomen! Voorts werd men geplaagd met 
omwegen, eenrichting e.d. Thans is er dan 
een nieuwe stalling. Verafgelegen, waarbij 
het ongeveer tien minuten lopen is naar de 
trein voor Hilversum. (Denk aan evt. zware 
bagage). Opnieuw is de politie aktief om 
een paar keer achter elkaar een paar hon
derd (!) fietsen van „verboden” plaatsen te 
halen. Nimmer werd overigens protest of 
excuus van de N.S. vernomen.
Moet er nou echt een rijksweg door Ame-” 
lisweerd komen? Volstrekt onnodig, maar 
ook ongewenst! Het is als bestrijden van 
overlast door te zorgen voor nog meer 
overlast. Beter zou het zijn, de overlast van 
de bestaande wegen tegen te gaan door o.a. 
geluidswallen en geluidsschermen. Bevor
deren van andere vervoersvormen en 
overbodig maken van autogebruik is even
eens gewenst.
Utrecht, ing. Flendrik Venertia
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REGERINGSVOORSTELLEN VAAG, TE LAAT, 
ONVOLDOENDE EN VERKEERD GERICHT
„De regeringsvoorstellen zijn vaag, te laat, 
onvoldoende en verkeerd gericht. De 
sociaal-zwakken in midden- en kleinbedrijf 
worden wederom slachtoffer”. Dit com
mentaar heeft dr. R. J. H. Kruisinga, voor
zitter van de christelijk-historische 
Tweede-Kamerfractie aan het begin van 
deze week gegeven nadat de regerings
maatregelen voor het arbeidsvoorwaar
denbeleid in het komend jaar bekend wa
ren geworden.
De regeringsmaatregelen zijn ondermeer 
een half jaar rust door bevriezing van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), 
het aan banden leggen van de prijzen en de 
inkomens van de beoefenaren van vrije be
roepen, uitstel van de verhoging van de 
omzetbelasting (btw) met enkele maanden, 
beperking van de loonsomstijging.
Dr. Kruisinga vindt veel voorstellen van de 
regering uiterst vaag. In zijn commentaar 
vroeg hij zich af, wat het kabinet met de 
volgende passages in de brief, waarin de 
maatregelen aangekondigd worden, be
doelt:
a. ,,Zij zal nader in overweging nemen op 
welke wijze het mogelijk is zowel inko
mens als het investeringsbeleid mede af te 
stemmen bp vergroting van de werkgele
genheid” ; of met
b. „de regering wil benadrukken, dat zij 
grote waarde eraan hecht om in het najaar 
van 1976 overleg te voeren met de sociale 
partners over de uitkomsten van het ge
voerde beleid, alsmede over het voor de 
volgende jaren te voeren beleid”. 
(Waarom niet 1975?).
c. „de regering zal met kracht beleidsvoor
nemens terzake van vermogensaanwasde- 
ling en niet op de ondernemingsraden na
streven” . Dat doet ze al jaren. Het gaat 
erom, wat de beleidsvoornemens inhouden 
en in welk tempo ze worden genomen” . 
Zo wemelt het in de brief van vage niet 
geconcretiseerde gedachten, aldus dr. Krui
singa.

TE LAAT
De CHU heeft bij iedere voorgaande alge
mene beschouwing gesteld, dat het kabinet 
door haar beleid mede schuldig werd aan 
een aantal ontwikkelingen als grotere geld
ontwaarding en meer werkeloosheid, die 
we nu in versterkte mate zien. Het beleid in 
de Bondsrepubliek Duitsland is van de 
zijde van de CHU een aantal malen aan het 
kabinet voorgehouden. „Pas nu stelt het 
kabinet zelf dit beleid impliciet ten voor
beeld”.
Het beleid is op verkeerde taxaties geba
seerd geweest, aldus dr. Kruisinga. De 
CHU heeft gesteld, dat de 8 procent we- 
reldhandelstijging nie*: l o u  worden ge
haald. Nu pas komt het kabinet tot de con
clusie, dat het 5 procent wordt.
De CHU heeft steeds gesteld, dat de situatie 
in het bedrijfsleven veel slechter was dan 
het kabinet toegaf. „Nu pas geeft het dit 
toe. Dat betekent, dat daarop gestoelde 
maatregelen te laat komen. Het kabinet 
plukt nu de wrange vruchten van een te 
optimistisch beleid. De CHU heeft hier 
herhaaldelijk voor gewaarschuwd”, aldus 
de CHU-fractievoorzitter.
In de brief van de regering ontbreken vol
gens dr. Kruisinga gegevens over de oorza
ken van het mislukken van het georgani
seerd overleg.
„De CHU adit opening van zaken op dit 
punt van belang. In de brief wordt voor 
medio 1976 met diverse organisaties nieuw 
overleg aangekondigd. Het is daarom van 
extra groot belang te weten, waarom het 
georganiseerd overleg nu is mislukt en op

welke wijze het kabinet denkt het gebrek 
aan vertrouwen te herstellen. Waarom zou 
het immers anders in 1976 wel gelukken? 
Slaagt het kabinet hier niet in, dan zuUen de 
dan inmiddels verder geëscaleerde moei
lijkheden worden verplaatst naar eind 
1976. Met de verkiezingen van 1977 in het 
vooruitzicht is dit geen aanlokkelijk tijd
stip. Het onderstreept temeer, dat het kabi
net te laat is geweest met diverse maatrege
len, die in een eerder stadium het sociaal- 
economisch klimaat hadden kunnen verbe
teren” .

ONVOLDOENDE EN VERKEERD GE
RICHT
De CHU acht uitgavenverlaging en daar
door mogelijk lastenverlaging noodzake
lijk. Die uitgavenverlaging van de overheid 
zou in elk geval in de buurt van ƒ 1 miljard 
dienen te zijn. „De regering blijft haar ei
gen in volume zeer belangrijke uitgaven
stijging handhaven. Zij stelt niet de BTW- 
verhoging ter nadere discussie als meer ge
gevens bekend zijn, wat door de CHU is 
ge''raagd, maar verlaat de datum van in
gang met drie maanden. Dat achten wij on
voldoende.
Het kabinet verlangt wel van velen achter
uitgang van inkomenspositie, maar draagt 
door eigen beleid t.a.v. de overheidsuitga
ven onvoldoende bij om de voorstellen in 
dit opzicht meer geloofwaardig te doen 
zijn”, aldus dr. Kruisinga.

WEDEROM SLACHTOFFER
Het samenstel van maatregelen:
a. geen besparing op de overheidsuitga

ven, dus geen lastenverlaging.
b. vage plaruien terzake van de lonen.
c. het niet toestaan aan de middenstand 

van noodzakelijk gebleken doorbere
keningen van de loonkosten betekent, 
dat de middenstand, het midden- en 
kleinbedrijf en de land- en de tuinbouw 
door maatregelen van dit kabinet weer 
extra worden getroffen. De inkomens
daling daar in versterkte mate opgetre
den sinds de verschijning van het kabi
net, zal zich in versterkte mate voor
tzetten, aldus dr. Kruisinga in zijn com
mentaar op de regeringsmaatregelen.

H. L

Dr. R. J. H. Kruisinga

Dr. R. J, H , K r u is in g a :

Partijbestuur ARP koos 
formulering, in 
Berg en Dal afgewezen

Het partijbestuur van de ARP heeft in zijn 
ontwerp-resolutie, welke aan de orde komt 
op de vergadering van de partijraad van de 
ARP op zaterdag 13 december te Hooge- 
veen, een formulering gekozen, die in Berg 
en Dal was afgewezen. Dat is jammer.
Dit commentaar heeft dr. R. J. H. Kruisin
ga, de voorzitter van de Tweede- 
Kamerfractie van de CHU, zondag jongsle
den gegeven in een uitzending van het Ra
diojournaal van de ARP. Vprige week vrij

dag stelde partijbestuur van de ARP het 
ontwerp van de resolutie op. En daarin on
dermeer dat het verschil van mening over 
het fimctioneren van de grondslag voor de 
vertegenwoordigers van het CDA geen be
letsel b e h o e f t  te zijn voor de totstand
koming van één kandidatenlijst van het 
CDA.
Het beraad van de CDA-top, enkele weken 
geleden te Berg en Dal, kwam tot de con
clusie, dat het verschil van mening geen

beletsel m a g  zijn voor de totstandkoming 
van één lijst.
„De afspraak te Berg en Dal was juist ge
maakt om de ARP tegemoet te komen”, 
aldus dr. Kruisinga.
„Dat deden CHU en KVP omdat de ARP- 
partijraad de met grote meederheid aan
vaarde CDA-congresresolutie, die CHU en 
KVP wel accepteerden, niet wilde aan
vaarden.
Ook de CHU had tegen het compromis 
Berg en Dal wel bezwaren. Terwille van het 
CDA zijn we er overheen gestapt.
Wij wilden bovendien de b^inseldiscussie 
als beslissingspunt voor één lijst op 13 de
cember definitief afsluiten. Daar moest 
volgens de CHU één keer een eind aan 
komen. Daar kuimen we niet alsmaar mee 
doorgaan.”

LOSSE SCHROEVEN

In de ARP-resolutie is volgens dr. Kruisinga 
die mogelijkheid toch weer opgenomen. 
,,Nu staat de zaak in dit opzicht feiteUjk 
weer op losse schroeven. Dat nu hadden én 
CHU én KVP anders gewild.”

H.L.
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Tweede Kamer besprak 
het dekkingsplan
Bij de samenstelling van het belastingplan 1976 heeft het kabinet op een aantal punten een 
ongelukkige hand gehad, zoals ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting, de inflatiecor
rectie en de omzetbelasting.
De verdeling in het voorgestelde plan tussen directe en indirecte belastingen kan als een 
positief punt worden aangemerkt, evenals een aantal specifieke maatregelen ten behoeve 
van werknemers en zelfetandige ondernemers. Daarentegen worden andere specifieke 
maatregelen, zoals ten behoeve van door de geldontwaarding getroffen trekkers van 
renteinkomsten, node gemist.
De invloed van de voorgestelde maatregelen op het sociaal-economisch gebeuren telt in 
een periode van economische teruggang gecombineerd met geldontwaarding, extra 
zwaar.
De C.H.-fractie is zich bewust dat een zekere lastenverzwaring onontkoombaar is. De 
mate waarin de C.H.-fractie de voorgestelde maatregelen zal kunnen sleunen zal, behalve 
van het resultaat van amendering, mede afhangen van de vraag of het kabinet bereid is in 
het licht van zijn jongste beslissingen op het terrein van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
voor 1976 zijn uitgavenbeleid voor 1976 mede ter discussie te stellen.
Tot deze conclusie kwam CHU-woordvoerder, mr. W. Scholten, vorige week in de 
Tweede Kamer, bij de behandeling van het dekkingsplan voor 1976.

De CHU-fraktie aanvaardt het door het 
kabinet gekozen uitgangspunt dat de 
stijging van de loonkosten beneden de 
10% dient te blijven.
Hij verbond hieraan de vraag of het ka
binet haar uitgangspunt dat de over
heidsuitgaven, zoals gepresenteerd in 
de begroting voor 1976, een onveran
derlijk gegeven zijn. De vraag naar een 
heroverweging van dé overheidsuitga
ven klinkt in steeds bredere kring door. 
Het kabinet dient op dit piuit klare wijn 
te schenken.

ZWARE OPERATIE
Spreker accentueerde dat met het belas
tingplan voor 1976, op jaarbasis een 
uitzonderlijk hoog bedrag van ruim 
twee en half miljard is gemoeid. Dat is in 
de sociaal-economische situatie van dit 
moment een zware operatie. Het 
sociaal-economisch klimaat wordt ge
kenmerkt door negatieve ontwikkelin
gen en grote onzekerheden. De CHU 
heeft in voorgaande jaren gepleit voor 
het besteden van een groter deel van de 
aardgasbaten voor lastenverlichting in 
plaats van de forse uitgavenexplosie. 
Dit advies is niet gevolgd. We staan nu 
voor een gigantisch begrotingstekort en 
een omvangrijk belastingplan.
Een duidelijk verschil van inzicht tussen

de CHU en het kabinet bestaat, aldus 
Scholten, ten aanzien van het tijdstip 
van invoering van de verhoging van de 
omzetbelasting. Het kabinet wenst nu 
een beslissing over verhoging van de 
omzetbelasting per 1 juli 1976.
Spreker meende dat eerst medio 1976 
hierover een beslissing kan worden ge
nomen, gelet op de dan bestaande eco
nomische situatie en het arbeidsvoor
waardenbeleid. De Kamer heeft zich 
door het uiArengen van eindverslag be
reid verklaard de vraag naar de structu
rele verhoging van de omzetbelasting 
nu te behandelen. Een ander punt is ech
ter of nu ook beslist moet worden over 
de vraag op welk tijdstip die verhoging 
moet ingaan.
Scholten diende een amendement in, 
waarbij de invoering van deze verho
ging van omzefltelasting eerst beslist 
wordt, kort voor het moment waarop 
men deze verhoging wil laten ingaan.

TOTALE BEELD
De CHU-fraktie signaleert, aldus Schol
len in het totale pakket van belasting
plannen enkele positieve punten. Onder 
meer de verruiming van vrijstelling van 
ondernemingsvermogen voor de ver
mogensbelasting en de uitvoering en 
uitbreiding van de fiscale oudedagsre-

serve; alsook de betere verdeling over 
directe en indirecte belastingen, waarbij 
het accent verschoven is in de richting 
van de indirecte belasting.
Daarnaast staan echter een aantal nega
tieve elementen.
De fraktie mist enig voorstel met be
trekking tot de rente-inkomsten in ver
band met de geldontwaarding. Met 
name voor de kleine spaarders heeft de 
CHU gepleit. Helaas ook dit jaar weer 
tevergeefs.
Spreker sprak de wens uit dat de studie 
over het verband tussen belastinghef
fing en geldontwaarding van prof. Hof- 
stra zoveel tijd in beslag zal nemen dat 
de maatregelen veel te laat komen.
De CHU-woordvoerder betreurde het 
dat het kabinet niets voelt voor sugges
ties die zijn gedaan door de fraktie voor 
alternatieve dekkingsmiddelen, zoals 
een vermindering van de zogenaamde 
T-biljetten; en een bijzondere belasting 
op de aanwezigheid van speelautoma
ten.

AMENDEMENTEN
Bij de behandeling van de afzonderlijke 
belastingwetsontwerpen diende Schol
ten een aantal amendementen in, onder 
meer:
- handhaving van de zelfstandigenaf

trek ook voor 1976 op het peü van 
ƒ 1600,-

- de urenbijstelling voor de meewer
kende gehuwde vrouw over de gehele

linie met een gelijk percentage.
- het permanent maken van het nulta

rief voor dag- en nieuwsbladen. 
Tijdens het debat werd van diverse zij
den kritiek geuit op de forse verhoging 
van de motorrijtuigenbelasting. 
Suggesties werden gedaan voor een 
verschuiving van de lasten door de 
benzine-accijns met 2 cent per liter te 
verhogen en eveneens de verbruiksbe
lasting bij aankoop van een nieuwe auto 
omhoog te brengen. De voorgestelde 
verhoging van de motorrijtuigenbelas
ting kan dan worden verminderd.

BTW
Een centraal punt in de discussie 
vormde de verhoging van de omzetbe
lasting (BTW) per 1 juli 1976. De ARP 
stelde voor deze verhoging eerst op 1 
januari 1977 te laten ingaan. De KVP 
wenst meer gegevens over de sociaal- 
economische situatie. De voorstellen 
van het kabinet inzake de loon
ontwikkeling zullen deze week eerst 
behandeld kunnen worden. De Kamer 
moest het debat over het dekkingsplan, 
alsmede de begroting van sociale zaken. 
Vorige week behandelen op een mo
ment dat de brief van de regering naar 
aanleiding van het mislukt loonoverleg 
nog niet gereed was.
In zijn repliek verdedigde Scholten zijn 
amendement om voor de BTW- 
verhoging een open datum in te voeren. 
Het kabinet kan deze verhoging dan in
voeren op het moment dat zij - aan de 
hand van de dan beschikbare gegevens - 
dit het meest wenselijk vindt. Hij achtte 
dit beter dan nu koste wat kost een ge
forceerde beslissing over de BTW- 
verhoging door te voeren.
Ten aanzien van de gewijzigde voorstel
len over de motorrijtuigenbelasting 
verbaasde Scholten zich dat dit voorstel 
nu pas op tafel komt, terwijl het kabinet 
vanaf Prinsjesdag wist dat hier ernstige 
bezwaren tegen waren. Waarom moet 
de Kamer nu overhaast hierop reage
ren?
De verhoging van de benzine-accijns 
achtte spreker nog onvoldoende bear
gumenteerd. Het prijsverschil dat thans 
wordt gecreëerd met name tussen Duits
land en Nederland zal voor de pomp
houders in het Oosten des lands bijzon
der gevaarlijk worden. Hun omzet zal 
sterk dalen.
Het geheel van de voorstellen over
ziende is de CHU-fraktie van oordeel 
dat de middengroepen in het bijzonder, 
in hun bestedingscapaciteit worden ge
troffen, aldus Scholten.

, H. van Spanning

Verbrokkelde behandeling van Sociale Zaken
De begrotingsbehandeling van Sociale Za
ken stond vorige week in de Tweede Ka
mer onder de schaduw van het mislukt 
loonoverleg. Het kabinet zal hierover een 
brief aan de Kamer sturen, waarin haar vi
sie op de komende loon- en prijsontwikke
ling wordt gegeven. In afwachting hiervan 
kreeg de begrotingsbehandeling een enigs
zins verbrokkeld karakter. 
CHU-woordvoerder Kruisinga wees er op 
dat ook over het dekkingsplan nog onze
kerheid bestaat. Het nog niet doorgaan van 
de BTW-verhoging zou wellicht een bij
drage zijn om een akkoord over de lonen te 
kunnen bereiken.
Over de ondernemingsraden hebben we 
nog geen definitieve voorstellen. De nota 
Inkomensbeleid komt nog plenair in be
handeling. Spreker deelde mee zijn bij de 
commissievergadering ingediende motie 
inzake de door de geldontwaarding getrof
fen kleine spaarder daar aan de orde te 
zullen stellen.

WERKGELEGENHEID
Inzake de werkgelegenheid blijft een be
langrijke vraag bestaan namelijk welk deel 
van de werkloosheid structureel van aard is 
en welk deel conjunctureel. Per bedrijfetak, 
regio en leeftijd zijn hiervoor gegevens no
dig.
De minister bleek bereid deze vraag schrif
telijk te beantwoorden. Kruisinga adstru
eerde in zijn repliek dat hij groot belang 
hecht aan deze gegevens. Van belang 
achtte spreker ook een wat agressiever op
treden van de arbeidsburo’s nieuwe stijl. 
Inzake het regjonaal beleid - waarbij de 
CHU twijfdt aan de effectiviteit - herin

nerde de CHU-woordvoerder opnieuw aan 
het Friese Zuivelplan. De problemen wor
den voortdurend van het ene naar het an
dere departement doorgeschoven. Nu eens 
naar landbouw dan naar economische za
ken en dan naar sociale zaken. Hij herin
nerde er aan dat minister Gruijters heeft 
toegezegd deze zaak met zijn collega’s in 
het kabinet te bespreken. De zaak wordt, 
aldus spreker, veel te lang slepend gehoü- 
den.

Onbegrijpelijk vond Kruisinga het dat in 
het concept-program van PvdA/PPR een 
sterke verhoging van de belasting op het 
eigen huis wordt bepleit. Bevordering van 
eigen woningbezit is een zaak die in het 
kader van een gezond beleid de CHU sterk 
aanspreekt.

Dr. R. J. H. Kruisinga.

ONDERNEMINGSRADEN
De CHU-afgevaardigde bracht voorts het 
SER-rapport over de ondernemingsraad ter 
sprake, Hij vroeg minister Boersma een 
voorlopig oordeel over dit rapport te ge
ven. Hij herhaalde dat de CHU in de discus
sie over de ondernemingsraad na drukkelijk 
Idest voor het overlegmodel en het con
flictmodel, dat geïntroduceerd wordt bij 
een personeelsraad, afwijst. De CHU deelt 
het standpunt van het CNV.

fen aanzien van de vermogensaanwasde- 
ling is de CHU er voorstander van een zo 
klein mogelijk deel naar de collectieve sec
tor te brengen en een zo groot mogelijk 
deel naar de mensen zelf. De fraktie acht de 
vermootschapsbelasting een onjuist in
strument om als basis voor de vaststelling 
van de vermogensaanwas te dienen. De 
wei op de vennootschapsbelasting houdt 
onvoldoende rekening met de inflatie.

PENSIONERING
Kruisinga bepleitte een onderzoek naar de 
wensen die leven ten aanzien van een 
flexibele pensioneringsleeftijd. In welke 
mate is men geïnteresseerd in pensionering 
voor en na het 65-ste jaar?
In dit verband wees hij op een probleem 
rond de pensioenkeuring. Het komt voor 
dat personen met een zogenaamd ver
hoogd pensioenrisico medisch voor een

funktie worden goedgekeurd maar vervol
gens door de Pensioenraad worden afge
keurd. Hierdoor ontstaat een friktie die 
spreker bezwaarlijk voor de betrokkenen 
achtte.

Spreker bracht voorts een aantal recente 
publikaties over het stelsel van sociale ze
kerheid ter sprake. Er zijn recentelijk een 
aantal suggesties gedaan i e  zeer de moeite 
waard zijn om door het kabinet becommen
tarieerd te worden. Hij herinnerde onder 
meer aan een rapport van de Sociale Ver
zekeringsraad, waarin werd gesproken 
over de anti-cumulatiebepalingen; voorts 
noemde hij een artikel van dr. Veldkamp 
waarin suggesties voorkomen over de fi
nanciering van de sociale zekerheid; onder 
meer een eventuele loonsomheffing, de 
btw en de rijksbijdragen.
Van groot belang achtte Kruisinga de be
zinning op de arbeidsbescherming. Hij 
wees hierbij op de ramp die onlangs bij 
DSM heeft plaats gehad. Is de rampenbe
strijding in diverse gebieden met chemische 
industrie goed geregeld?
Voorts wees hij op een rapport van het 
Nederlands Instituut voor Preventieve Ge
neeskunde over aspecten van ploegendien
sten.

Tenslotte bepleitte hij uitvoerige opening 
van zaken over het mislukken van het 
loonoverleg. De CHU heeft eerder aange
drongen op meer informeel overleg tussen 
werl^evers, werknemers en kahineb De 
besprekingen vinden nu vrijwel alleen aan 
de onderhandelingstafel plaats onder de 
druk van het moeten slagen, zonder ge
zichtsverlies tegenover de achterban. 
Kruisinga betreurde dat het loonoverl^ zo 
slecht was veriopen.

H. van Spanning
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K a m e r l id  H , W is s e lin k :

CHU waarschuwde van meet af aan
Het Christelijk-historische Tweede- 
Kamerlid H. Wisselink vindt het terecht, 
dat minister Boersma van sociale zaken vo
rige week, tijdens het Tweede-Kamerdebat 
over zijn begroting voor volgend jaar, zich 
verzette tegen de beschuldiging dat de 
Christen-democratische bewindslieden de 
vooruitgang saboteren. „Terecht verlangt 
minister Boersma van premier Den Uyl, dat 
deze stelling neemt tegen deze beschuldi
ging”, aldus het kamerlid tijdens een 
spreekbeurt voor de christelijk-historische 
Idesvereniging te Lutten in Overijssel.
„De beschuldiging is een direkt gevolg van 
de wijze, waarop dit kabinet tot stand is 
gekomen. De christen-democraten worden 
slechts geduld in de aanhangwagen. De 
CHU heeft hiervoor van meet af aan ge
waarschuwd”.

GOEDE ZAAK
Wisselink zei, dat het voor het welslagen 
van het CDA een goede zaak zou zijn, 
wanneer KVP en ARP zich meer onafhan
kelijk van het kabinet gingen opstellen.

„Bij het algemeen politiek debat in de 
Tweede Kamer, begin oktober, was de KVP 
kritischer dan ooit tevoren” .
Het kamerlid betreurde het, dat de ARP de 
onderwijsmethode van de CHU niet steun
de. „Ook bij de behandeling van het belas
tingplan in de Tweede Kamer volgt de ARP 
ten dele een andere weg dan KVP en 
CHU”, zei hij.

NIET FORCEREN
Het CHU-kamerlid zei dat hij een positieve 
beslissing over een gezamenlijke kandida
tenlijst zal toejuichen, met het oog op de 
verhoudingen in de landspolitiek en ook 
voor de toekomst van de christen
democratie als geheel.
„Een geforceerde beslissing is echter ver
keerd, omdat dan de bijl aan de wortel van 
de gezamenlijke fractie bUjft liggen. Die bijl 
kan alleen worden weggehaald als het 
compromis Berg en Dal van KVP, ARP en 
CHU met een volmondig ja door alle drie 
CDA-partners wordt aanvaard”, aldus 
Wisselink. Met name bij de ARP ver-

KAMERLID H. WISSELINK:

wachtte hij grote moeilijkheden. ,,De heer 
Aanijes is bezig het zwaartepunt van de 
discussie nu te verleggen naar de politieke 
eensgezindheid. Dit is in strijd met de af
spraken van Woudschoten, waar besloten 
werd de definitieve beslissing hierover uit
erlijk september 1976 te nemen” .

H. L.

„Lijstverbinding overdenken I I

„Wie voorstander is van de christen
democratische eenheid, zal de politieke 
werkelijkheid in het oog moeten houden en 
rekening moeten houden met het feit, dat 
ARP en KVP enerzijds en CHU anderzijds 
in de Tweede Kamer een verschillende op
stelling hebben. Dit maakt het uitkomen 
van een lijst bij de aanstaande kamerver
kiezingen vrijwel onmogelijk. De kiezers 
zouden het niet begrijpen” . Dit heeft de 
christelijk-democratische oud-minister mr. 
H. K. J. Beemink, vorige week gezegd tij
dens een spreekbeurt te Sibculo.

Volgens mr. Beemink zal volstaan moeten 
worden met de federatieve samenwerking, 
waartoe dit jaar is besloten. „Wie zich be
roept op het feit, dat in de mim 300 van de 
800 gemeenten en staten een CDA-fractie 
is, verliest uit het oog dat bij de plaatselijke 
politiek geheel andere zaken een rol spelen 
dan bij de landelijke politiek”, aldus de 
oud-minister.
Het besluit van de KVP om de noodproce
dure voor te bereiden, verslechtert de ver
houdingen. Datzelfde is het geval met de 
houding van de ARP ten aanzien van de

grondslag, aldus mr. Beemink. Hij vindt 
dan ook dat overdacht moet worden of bij 
de komende kamerverkiezingen de door 
KVP, ARP en CHU in te dienen kandida
tenlijsten verbonden kurmen worden, zo
dat de federatiegedachte behouden blijft.
,,Mislukt het CDA op zaterdag 13 decem
ber - en die kans zit er in - dan dient de CHU 
alle krachten in te spannen om haar eigen 
positie te verstevigen”, aldus mr. Beemink.

H. L.

De laatste Euttqiese werkloosheidscijfers
(van een correspondent)

Uit de meest recente cijfers die de Europese 
Commissie heeft verstrekt, bhjkt dat de ne
gen lidstaten van de EG momenteel 
4.856.107 volledig werklozen tellen. Een 
jaar geleden waren dat er 3.170.695. In een 
jaar tijd zijn er dus 1.685.412 bijgekomen. 
In een jaar tijd is de werkloosheid in Dene
marken het sterkst gestegen en wel met 
10,5 procent. Het aantal volledig werklo
zen nam nam daar toe van 57.400 tot 
116.800, een stijging met 59.400. 
Onmiddellijk daarop volgt Groot- 
Brittannië, waar in een jaar tijd het aantal 
mensen zonder werk steeg van 612.535 tot 
1.114.211 (een toename met iets meer dan 
een half miljoen). Ook in België was het 
stijgingspercenUge hoog, namelijk 79,5 
procent. Daar kwamen er in een jaar tijd 
92.530 werklozen bij, waardoor hun aantal 
van 116.346 tot 208.876. Na België volgt 
Frankrijk met een stijgingspercentage van 
77. Frankrijk telt nu 945.800 mensen zon
der werk, dat zijn er 411.500 meer dan een 
jaar geleden.
In Noord-Ierland heeft men nu 51.186 
werklozen en dat zijn er 20.306 meer dan 
een jaar geleden (stijgingspercentage 65,8). 
In de Duitse Bondsrepubhek zijn er 
1.061.128 mensen zonder werk, 388.816 
meer dan een jaar tevoren (stijgingspercen
tage 57,8).
De Ierse republiek heeft 101.116 werklo
zen ofwel 45,4 procent meer (31.592 men
sen meer) dan een jaar eerder. Het stij
gingspercentage in Nederland is 44,3. Ne
derland heeft 201.498 werklozen en dat 
zijn er 61.879 meer dan een jaar geleden. 
De werkloosheid steeg het geringst in Italië 
(12,5 procent). Dat land zag in een jaar tijd 
zijn aantal volledig werklozen toenemen 
van 937.700 tot 1.055.200. In Luxemburg 
steeg het aantal werklozen van 79 een jaar 
geleden tot 213 nu.
Buiten de volledig werklozen kent de Ge
meenschap ook nog 1.093.374 tijdelijk 
werklozen. Daar dient bij aangetekend dat 
hun aantal in Denemarken en Italië niet 
bekend is. Het aantal tijdelijk werklozen 
nam het sterkst toe in Frankrijk en Neder
land, namelijk met respectievelijk 971 en 
519 procent. Nederland heeft volgens de

gegevens van de Europese Commissie nu 
60.559 tijdelijk werklozen en Frankrijk telt 
er 125.300. Het aantal tijdelijk werklozen 
bedroeg een jaar geleden nog maar 
446.825. In dat jaar zijn er dus 646.549 
bijgekomen. In Duitsland kwamen er 
347.015 bij, in Frankrijk 125.300, in 
Groot-Brittannië 91.000, in Nederland 
60.559, in België 21.643, in Luxemburg 
780 en in de Ierse republiek 252.

De vrouwenwerkloosheid in de EG is in een 
jaar tijd ook sterk toegenomen. In totaal 
telt de Gemeenschap nu 1.833.603 werk
loze vrouwen tegen 1.183.011 een jaar ge
leden.
In Nederland nam de werkloosheid onder 
de vrouwen toe met 47,1 procent. Het ge
ringste was de toename in Italië (15,3 pro
cent).

Het aantal openstaande arbeidsplaatsen is, 
vergeleken met een jaar geleden, in België 
het sterkst afgenomen, namelijk met 60,6 
procent. In totaal hebben de landen van de 
Gemeenschap momenteel 533.327 jobs te 
vergeven (van Ierland en Italië zijn geen 
gegevens bekend), tegen 901.949 een jaar 
geleden.

A K TU E L E  P U B LIK A TIE S

„Twatalich leger ünderwiis,
binammen yn Fiyslan” 
„Tweetalig lager onderwijs,
inzonderheid in Friesland”

Dit zijn de titels van twee recente publica
ties van het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen. De eerste exemplaren (in 
leer gebonden) zijn onlangs door minister 
Van Kemenade aangeboden aan de schrij
ver, de heer Kr. Boelens, en aan de voorzit
ter (drs. F. J. Bergstra) van het bestuur der 
Fryske Akademy, waaraan de heer Boelens 
verbonden is als wetenschappelijk hoofd
medewerker. Deze plechtigheid vond 
plaats in het Coulonhuis te Leeuwarden, de 
zetel van de Fryske Akademy, in aanwe
zigheid van de Nederlandse onderwijspers. 
Het betrof hier de eerste Friese publicatie 
(en een Nederlandse vertaling daarvan), 
gedrukt door de Staatsdrukkerij. Daar 
kwam nog bij, dat de inhoud uitermate ac
tueel was: op dezelfde dag en dezelfde 
plaats presenteerde de minister het rapport 
van de „projectgroep invoering Fries als 
verplicht vak op de scholen voor gewoon 
lager onderwijs in de provincie Friesland” 
(ik heb het genoegen gehad, lid van deze

projec^oep te zijn, die onder voorzitter
schap stond van de heer J. Sinnema, hoofd
inspecteur van het lager onderwijs in het 
noorden des lands).
In 1974 is aan artikel 3, tweede lid, van de 
lager-onderwijswet het volgende toege
voegd: „Voor de scholen in de provincie 
Friesland omvat het leerplan tevens het vak 
in artikel 2 genoemd onder w. Gedepu
teerde staten van deze provincie kunnen 
volgens bij algeniene maatregel van be
stuur te stellen regelen op verzoek van het 
gemeente- of schoolbestuur, de hoöfdin- 
specteur gehoord, ontheffing verlenen van 
deze verplichting voor een of meer scho
len”. Bij de behandeling van deze wetswij
ziging in de Eerste Kamer op 23 april 1974 
heb ik namens de fractie van de CHU onder 
meer gezegd: „Als wetsontwerp 10 384 
door deze Kamer der Staten-Generaal 
wordt aangenomen . . . ,  zal dat een mijlpaal 
betekenen op de weg naar de erkenning 
van het Fries als volwaardig vak op de la-
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gere scholen in Friesland. Een lange weg. In 
1907 stelden de staten van Friesland een 
subsidie beschikbaar voor het geven van 
Friese les buiten de lesrooster. In 1928 
richtten zij een Provinciale Onderwijsraad 
op; één der leden was prof. dr. Titus 
Brandsma. Het is mede aan hem te danken, 
dat in 1937 de mogehjkheid werd gescha
pen, dat onder de voor Nederlands op de 
lesrooster van de lagere school uitgetrok
ken uren ook aandacht aan het Fries mocht 
worden besteed. In 1955 werd de tweeta
lige school - eveneens een kwestie van 
vrijwilligheid - wettelijk erkend. En nu is 
het dan eindelijk zo ver, dat de Friese taal 
voor de lagere scholen in Friesland een 
verplicht vak wordt” .
,,Wordt” : de invoering van deze verplich
ting zal niet vóór 1980 kunnen plaatsvin
den. Dit is één van de conclusies van de 
projectgroep-Sinnema. In de komende vijf 
jaar moeten er leerplannen worden opge
steld, leermiddelen worden ontwikkeld en 
leerkrachten worden bijgeschoold.

DUIDELIJK
Het is nu, naar ik hoop, duidelijk, waarom 
het boekje van de heer Boelens over „twee
talig lager onderwijs, inzonderheid in Fries
land” , zo actueel is. Tussen haakjes: de op
lage van de Friese editie is 6000 exempla
ren en die van de Nederlandse 10.000; er 
verschijnen binnenkort ook Duitse, En
gelse en Franse edities, elk met een oplage 
van 2500 exemplaren. De heer Boelens be
handelt achtereenvolgens: tweetaligheid in 
het algemeen (blz. 11-22), tweetalig lager 
onderwijs in het buitenland (blz. 23-34), de 
situatie in het Koninkrijk der Nederlanden 
(blz. 35-46) en die in Friesland in het bij
zonder (blz. 47-80). Dit alles wordt vooraf
gegaan door een inleiding (blz. 7-10) en 
gevolgd door een verantwoording der lite
ratuur (blz. 81-88). Het boekje is boeiend 
geschreven en royaal geïllustreerd. Het kan 
worden aangevraagJ bij de Voorlichtings
dienst van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1, 
’s-Gravenhage.

K. de Vries
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Positieve eivaringen met vertrouwensman en 
geldboete in militair tuchtrecht
Het instituut van de vertrouwensman lijkt 
in de krijgsmacht bevredigend te werken. 
Dat geldt ook voor de in 1974 ingevoerde 
krijgstuchtelijke geldboete, die reeds nu 
een niet meer weg te denken plaats inneemt 
in het tuchtiechtelijke sanctiestelsel. 
Staatssecretaris mr. A. Stemerdink van de
fensie heeft, dit meegedeeld.

De bewindsman baseert zijn oordeel op 
ambtelijke rapportages van de bevelheb
bers van de drie krijgsmachtdelen en de 
commandant van de koninklijke mare
chaussee en voor wat betreft de geldboete 
tevens op een onlangs gehouden enquête 
onder tot straffen bevoegde meerderen van 
het Eerste Legerkorps van de Koninklijke 
landmacht.

Het instituut van de vertrouwensman werd 
in december 1973 ingevoerd, vooruitlo
pend op de algehele herziening van het mi
litaire straf- en tuchtrecht. Sedertdien kun
nen militairen zich bij de behandeling van 
krijgstuchtelijke vergrijpen doen bijstaan 
door een zelf te kiezen of op hun verzoek 
toegevoegde vertrouwensifen.
De invoering van de geldboete, die als ex
periment moet worden gezien in de aan
looptijd naar een nieuw militair tuchtrecht, 
dateert van 1 november 1974. Zij berustte 
op twee overwegingen. In de eerste plaats 
leek behoefte te bestaan aan een aanvulling 
van het straffenpakket nadat dit door het 
vervallen van de zwaarste krijgstuchtelijke 
straffen (streng arrest en tuchtklasse) was

ingekrompen. In de tweede plaats werd ge
hoopt dat de geldboete een effectieve krijg
stuchtelijke straf zou blijken te zijn en dat 
daardoor minder vrijheidsbeperkende 
straffen zouden worden opgelegd.
De geldboete, minimaal ƒ 2,50 en maxi
maal ƒ 50,- per keer, werd gekozen omdat 
in de praktijk van de strafrechttoepassing. 
de vermogensstraf hoe langer hoe meer de 
plaats van de vrijheidsstraf is gaan inne
men. Bij die ontwikkeling is in het militair 
tuchtrecht aangesloten.
In zijn brief zegt staatssecretaris Stemer
dink, dat er een tendens lijkt te bestaan om 
meer daadwerkelijk te gaan straffen. De 
cijfers over de volgende rapportageperio- 
den zullen moeten worden afgewacht om te 
zien of deze tendens zich doorzet. De oor
zaken ervan blijken niet met zekerheid uit ■ 
rapportages en enquête. Staatssecretaris 
Stemerdink heeft daarom op dit moment 
geen plannen aanwijzingen voor de hante
ring van tuchtrechtelijke sanctiemiddelen 
te geven.

GELDBOETE
Uit de rapportages over het eerste halfjaar 
van 1975 blijkt dat er van een verschuiving 
in het strafpatroon sprake is. Zo maakt de 
geldboete bij land- en luchtmacht ongeveer 
55 procent van het aantal opgelegde straf
fen uit en het licht arrest nog maar 20 pro
cent. Dat laatste cijfer was in de tweede 
helft van 1974, in welke periode de geld
boete werd ingevoerd, ongeveer 45 pro
cent.

De gemiddelde geldboete bedraagt onge
veer ƒ 18,50. In het eerste half jaar van 
1975 was de opbrengst van de geldboete 
ƒ 167.400,50. Deze opbrengst wordt ge
stort in ’s Rijks kas; zij komt ten goede aan 
de algemene middelen.
Enquête- noch rapportagecljfers maken op 
dit moment mogelijk te bekijken of klach
ten over willekeurige straffen gerechtvaar
digd zijn.

VERTROUWENSMAN
Het gebruik van het instituut vertrou
wensman is in het eerste hal^aar van 1975 
bij de landmacht iets teruggelopen: van 
13,5 naar 11,6 procent van het totaal aantal 
tuchtprocessen bij dat krijgsmachtdeel. Bij 
de luchtmacht is een lichte stijging te con
stateren van 26,6 naar 28,1 procent. Bij de 
marine schommelt het percentage rond 1 
procent.

Dat het gebruik van het instituut vertrou-^ 
wensman bij de marine zoveel geringer is 
dan bij de andere krijgsmachtdelen komt 
zeer waarschijnlijk door de wat afwijkende 
vorm, welke het tuchtrecht bij de marine 
kent: vóór het verschijnen voor de straffen 
bevoegde meerdere („de parade”) komt de 
gerapporteerde op ,,voorparade” bij zijn 
divisiechef die in feite al een soort vertrou
wensfunctie heeft. In zijn brief waarschuwt 
staatssecretaris Stemerdink er overigens 
voor dat bij vergelijking van de rapporta- 
gecijfers eh bij het trekken van conclusies 
daaruit de nodige voorzichtigheid moet

worden betracht. Zo werden deze cijfers 
niet gekoppeld aan belangrijke gegevens 
ovrer de omvang en de samenstelling van 
de verschillende krijgsmachtdelen, het aan
tal oefeningen en een mogelijk veranderd 
gedragspatroon van strafopleggers of ge- 
rapporteerden.

ENQUETE
Uit het verslag van de enquête binnen het 
legerkorps blijkt dat deze als niet meer dan 
een opiniepeiling onder een aantal tot straf
fen bevoegde meerderen moet worden ge
zien.
Het wetenschappelijk onderzoek naar 
straftoemeting staat nog in de kinderschoe
nen.
In de relatief korte tijd, waarin de geld
boete wordt toegepast, konden dan ook 
nog niet aUe gewenste gegevens verzameld 
worden.
Uit de enquête is wel gebleken, dat een zeer 
grote meerderheid van de ondervraagde 
commandanten positief staat tegenover de 
invoering van de geldboete. Tevens kwam 
naar voren dat men die straf een effectief 
middel vindt ter handhaving van de disci
pline.
In de rangorde naar de mate van effectivi
teit ter handhaving van de discipline neemt 
de geldboete volgens de geënquêteerden 
een middenpositie in.
In het algemeen worden de strafsoorten 
verzwaard arrest en licht arrest (al of niet 
met strafdienst) als effectiever en de s ta f
dienst en de berisping als minder effectief 
dan de geldboete beoordeeld.
Voorts blijkt uit de enquête dat men de 
geldboete vooral voor de bestraffing van 
krijgstuchtelijke vergrijpen geschikt vindt 
en minder voor de tuchtrechtelijke afdoe
ning van stafbare feiten.
Deze conclusies zullen op dit moment het 
beleid nog niet beïnvloeden. De geldboete 
maakt daarvoor nog tekort deel uit van het 
tuchtrechtelijke sanctiepakket.

Statenkring Hardeiwijk op bezoek bij Tweede-Kamerfractie CHU
Vórige maand bracht het statenkringbe- 
stuur Harderwijk een bezoek aan de 
Tweede Kamerfractie van de CHU. Dit be
zoek verving het geplande werkbezoek aan 
enkele Veluwse gemeenten, dat wegens 
begrotingsbehandelingen in de Kamer geen 
doorgang kon vinden.
Met de fractieleden werd de situatie rond
om het CDA besproken. Na de bijeenkomst 
in Haaften is de situatie er niet op verduide
lijkt. Er moet ernstig rekening worden ge
houden met het feit, dat de CHU bij de 
eerstvolgende Tweede-Kamerverkie- 
zingen met een eigen Ujst zal uitkomen. 
Mocht dit werkeUjk zo lopen dan behoeft 
dit geen directe consequenties te hebben 
voor de samenwerkingsverbanden op ge
meentelijk en provinciaal niveau. De CHU 
is van oordeel dat het landelijk samenwer- 
Idngsverhand in ieder geval moet blijven 
bestaan, teneinde op langere termijn tot 
een nauwere samenwerking te kunnen ko
men.

AKTUELE ZAKEN
Verder werden actuele politieke zaken be-

P.A.D.H. Diepenhorst 
burgemeester van Domburg
Bij Koninklijk besluit is met ingang van 16 
december 1975 benoemd tot burgemeester 
der gemeente Domburg de heer P. A. D. H. 
Diepenhorst, te Epe.
De heer Diepenhorst, die 33 jarar is, is 
werkzaam bij de Provinciaal Planologische 
Dienst te Overijssel.
Hij is hervormd en lid van de CHU.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Bbiis- en
SLaginstnimentenfabriek
Telefoon 05130-22652

sproken zoals het onderwijsbeleid van mi
nister Van Kemenade, dat duidelijk ten
deert in overwegende socialistische rich
ting. Ook het CRM-beleid van minister Van 
Doom geeft een eenzijdige indmk. deugd
en jongerenwerk wordt financieel voortge
holpen, terwijl het maatschappelijk werk er 
op het punt van de gezinsverzorging e.d. 
maar bekaaid vanaf komt.
De voorstellen omtrent de 26 mini- 
provincies worden met gemengde gevoe
lens begroet. Al naar gelang de taaktoebe- 
deling voor provincies en gemeenten zullen 
er nieuwe provincies gecreëerd moeten 
worden. Hoe minder de taken voor de pro
vincies, hoe minder ook hun aantal moet

worden vergroot. Een aantal van 26 wordt 
zonder meer teveel geacht. Taaktoebede- 
ling èn financiering dienen eerst voldoende 
te worden geregeld, alvorens deze wet 
wordt aangenomen;
De uitkeringen voor de gemeenten uit het 
gemeentefonds dienen stmctureel te wor
den herzien. O.a. voor die gemeenten, die 
van overheidswege in hun groei worden 
beperkt. Deze gemeenten dienen financieel 
schadeloos te worden gesteld voor de min
dere inkomsten wegens mindere toename 

' inwonertal.
De dag werd besloten met een bezoek aan 
de vergadering van de Tweede Kamer.

B.

STICHTING PROTESTANTSE 
KERKELIJKE KUNST OPGERICHT
Na zorgvuldige voorbereiding werd op 9 
december 1974 de Stichting Protestantse 
Kerkelijke Kunst opgericht. Het initiatief 
ging uit van vier protestantse kerken: de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de 
Evangelisch-Lutherse Kerk, de Neder
landse Hervormde Kerk en de Remon
strantse Broederschap.
De statuten van de stichting vermelden als 
doel: het bevorderen van belangstelling e n . 
zorg voor voorwerpen van kunst en gods
dienstige praktijk binnen het protestan
tisme in Nederland.
De stichting tracht dit doel o.a. te bereiken 
door:
a. hetbevorderen van de inventarisatie van 
deze voorwerpen;
b. het geven van adviezen aan de eigenaars 
van deze voorwerpen;
c. het bevorderen van studie van en publi- 
katies over bedoelde voorwerpen en het 
daarmee samenhangende kerkelijk leven;
d. het in eigendom of bruikleen verwerven 
van deze voorwerpen;
e. samenwerking met instellingen, die een 
overeenkomstig doel hebben.
Een en ander staat vermeld in een pas verr 
schenen (15 pagina’s tellende) brochure, 
waarin voorts een voorlopig schema, ver
deeld in 28 rubrieken, is opgenomen voor de 
inrichting van het Rijksmuseum; deze ru
brieken omvatten de periode van de kerste
ning in de Nederlanden tot en met heden
daagse nieuwe stromingen in de kerken, 
terwijl de rubrieken betreffende de Refor
matie uitvoeriger zijn beschreven; ook is 
een overzicht gegeven van de voorwerpen, 
die worden gezocht.

Een belangrijke prikkel voor de oprichting 
van deze stichting lag in de plannen voor de 
vorming van een nieuw Rijksmuseum voor 
de geschiedenis van de Christelijke Cultuur 
in Nederland, dat gevestigd zal worden in 
het middeleeuwse gebouwencomplex van 
het Catharijneconvent te Utrecht.
Het stichtingsbestuur heeft zich gaarne be
reid verklaard om mee te werken aan de 
inrichting van die museum-afdelingen, die 
betrekking hebben op het Protestantisme. 
Het is immers van groot belang, dat ook het 
rijk geschakeerde beeld van vier eeuwen 
protestantisme zo goed mogelijk tot zijn 
recht komt (naast het door de R.K. Kerk en 
de Oud-Katholieke Kerk reeds verzamelde 
materiaal).
Het stichtingsbestuur doet dan ook een be
roep op particulieren, kerkraden en instel
lingen om materiaal af te staan of in bruik
leen te geven. Gedacht wordt o.a. aan 
voorwerpen als b.v. doopvonten, wand
borden, stellen avondmaalszilver, collecte- 
zakken met hengel en kapstok, aan geschrif
ten (b.v. bijbels, psalmenbundels, gezan
genbundels, prekenbundels, pamfletten en 
andere religieuze geschriften), aan portret
ten, foto’s of prenten van kerkgebouwen, 
weeshuizen e.d. (exterieur en/of interieur). 
Ook inlichtingen, opmerkingen of aanvul
lingen zijn hartelijk welkom.
Daartoe kan contact worden opgenomen 
met één van de leden van het bestuur van de 
stichting.
Het dagelijks bestuur van de Stichting Pro
testantse Kerkelijke Kunst is als volgt sa
mengesteld: voorzitter: L. de Geer (Her
vormd), Vondelstraat 85, Amsterdam, tel.

Waar spreken 
CHU-politici?
CHU-politici hebben de komende weken 
de volgende spreekbeurten: 
Fractievoorzitter dr. R. J. H. Kruisinga: 
maandag 8 december Doetinchem: staten
kringen CHU Achterhoek; zaterdag 13 de
cember Utrecht: Unieraad CHU; vrijdag 30 
januari Leeuwarden: gemeentelijke
CHU-kiesvereniging; zaterdag 7 februari 
Heerde: statenkring CHU Harderwijk. 
Kamerlid drs. D. F. van der Mei: woensdag 
17 december Tholen: statenkring CHU; 
maandag 12 januari Doom: regionale bij
eenkomst CHU; maandag 9 februari 
Baam: regionale bijeenkomst CHU; maan
dag 16 febraari Breukelen: regionale bij
eenkomst CHU.
Kamerlid mr. W. Scholten: vrijdag 12 de
cember Scherpenzeel (Gld.): kiesvereni
ging CHU.
Kamerlid drs. G. van Leijenhorst: dinsdag 
16 december Harderwijk: gemeentelijke 
kiesvereniging CHU; maandag 12 januari 
Uithuizen: kiesvereniging CHU-ARP;
woensdag 14 januari Deil e.o.: CHU- 
kiesvereniging; donderdag 15 januari Den 
Ham-Vroomshoop: CHU-afdelingen;
zoensdag 21 en donderdag 22 januari Rot
terdam: Christelijke Bond van Onderne
mers in de Binnenvaart; zaterdag 24 ja
nuari Utrecht: kader mrsus CHU; maandag 
26 januari Dokkum: CHU% KIESVER
ENIGING: DONDERDAG 5 febmari 
Zutphen: CHU-ARP-KVP gemeentelijk 
verband; vrijdag 20 febraari Leeuwarden: 
CHU-ARP-KVP gemeentelijk verband; 
donderdag 26 februari Bameveld: Christe
lijk onderwijs; dinsdag 2 maart Monster: 
Christelijk onderwijs; maandag 8 maart 
Middelhamis: Onderwijsappèl Goeree- 
Overflakkee.
Kamerlid T. Tolman: maandag 15 decem
ber Delft-Den Hoorn: CBTB West-
Nederland; dinsdag 16 december Laren 
NH: debatavond met prof. Verkuyl; maan
dag 19 januari Usselstein: regionale bijeen
komst CHU.
H. Wisselink: woensdag 7 januari Goor: 
politieke scholingscursus; dinsdag 13 ja
nuari ZwoUe: studiedag landbouwdeskun
digen; donderdag 15 januari Ferwerd: 
CBTB.

020-182708; secretaris: dr. Regn. Steensma 
(Hervormd), Eyso de Wendtstraat 10, Kol- 
lum, tel. 05114-1856; penningmeester: ds.
P. M. Luca (Remonstrants), Lohmanstraat 
44, Amsterdam, tel 020-791648.
Men kan ook donateur worden van deze 
stichting voor tenminste ƒ 15,- per jaar.

Assen Mr. J. J. Kwint.
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CDAktueel
FEITEN EN MENINGEN
CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL

P ro f , S te e n k a m p  o v e r  C D A

Het CDA beraad in 
Berg en Dal, Haatten: 
teleurstelling of 
perspectief ?

,^o n d  de zomer van 1976 kunnen we en 
moeten we weten of de ene lijst er komt en 
dat moet natuurlijk. De basis verlangt het 
ook van ons: de mensen zijn natuurlijk veel 
idealistischer en dat kan ook niet anders; de 
realisten zitten natuurlijk vaak aan de top, 
hè” .
Aldus de voorzitter van het CDA, prof. 
Steenkamp, in een interview met CDAktu
eel, dat wij hierbij publiceren.
„Er ligt een geweldige verantwoordelijk
heid bij de AR in Hoogeveen op 13 decem
ber. Christenen moeten moed hebben, die 
moeten wat aandurven, die moeten het met 
elkaar zeker durven wagen. Ik vind, dat we 
die moed moeten opbrengen en nu zonder 
clausules de formule van „Berg en Dal” 
moeten aanvaarden. We hebben daar met 
elkaar waarborgen geschapen, we hebben 
welgeteld tien zekerheden ingebouwd, dat 
er werkelijk christen-democraten in het 
parlement komen. Over de grondslag wa
ren we het al eens, over het funktioneren 
van de grondslag staan we zo dicht bij el
kaar, dat de verschillen in de praktijk nau
welijks in woorden duidelijk te maken zijn. 
Fundamenteel verschil van mening is er 
m.i. niet meer”.

BERAAD HAAFTEN
Prof. Steenkamp, teleurgesteld over de 
ontwikkelingen de laatste weken in het 
CDA, maar klaarblijkelijk niet aangesla
gen, begrijpt, dat hij nu iets van zich moet 
laten weten. We praten op een donkere 
herfstmiddag, donderdag 20 november. 
„Voor Haaften had ik drie doelstellingen:
* de evaluatie van de parlementaire sa
menwerking,
* de coalitievorming voor de komende 
verkiezingen,
* het uitspreken van de verwachting t.a.v. 
êén lijst.
Wat punt 1 betreft, we zijn nagegaan wat er 
bij de algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer gebeurd is. Onze conclusie 
was, dat er geen beletsel is om samen ver
der te gaan. Er zijn verschillen, die we niet 
moeten verdoezelen, maar er is ook een 
belangrijke mate van overeenstemming. 
Uiteraard kan men niet vorderen, dat KVP 
en AR morgen het kabinet-Den Uyl ten val 
brengen, net zo min als men anderzijds kan 
verlangen, dat de CHU nu met het hele 
hebben én houwen naar het regeringskamp 
overpekelt. Een grote meerderheid van het 
DB zag een weg om samen door te gaan. Ik 
had gehoopt, dat het tot een werkafspraak 
voor samenwerking in de Tweede Kamer 
voor de komende periode had kunnen ko
men. In een artikel in de CH-Nederlander 
van deze week zegt de voorzitter, de heer 
Van Verschuer: „Het is mij duidelijk geblé- 
ken, dat we niet wezenlijk op een andere 
golflengte zaten”. De heer Kmisinga en hij 
zegden toe te zullen nadenken over con
structieve voorstellen om de fracties te 
doen samenwerken. Ik houd mij ook vast 
aan het feit, dat Van Verschuer schrijft, dat 
Haaften somberder is uitgekomen, dan wel
licht nodig was.

COALITIEVORMING
Dan de coalitievorming. De CHU had lang 
geleden al vier voorwaarden genoemd. 
Aaan het eind van een lange discussie

bleek, dat de aanwezigen zich in die punten 
vrijwel geheel konden vinden. Daarover 
was ik bijzonder tevreden. Dat dit punt van 
overeenstemming niet in het slotcommuni
qué kon worden opgenomen acht ik te be
treuren.
De KVP stelde voor uit te spreken, dat één 
lijst bij de komende verkiezingen onmis
baar is voor het CDA. Daar hebben ze wel 
een meerderheid voor gehaald, maar de 
CH stemde tegen en de AR stemde ver
deeld - overigens allemaal om verschil
lende redenen. Aan de intentie ontbralj het 
niet. Een aantal van de aanwezigen vond 
het, mede in verband met de afspraken van 
„Woudschoten”, te vroeg voor deze uit
spraak, ook al in afwachting van nog ko
mend beraad in eigen kring. „Woudscho
ten” heeft natuurlijk inderdaad gezegd, dat 
we volgend voorjaar pas kuimen beslissen, 
of we zo dicht bij elkaar zitten, dat we tot 
die ene lijst kunnen komen. „Wezenlijk”, 
„essentieel” vond iedereen die ene lijst 
wel, maar „onmisbaar” was op dit moment 
net een woordje te ver, althans voor een 
aantal”.

EFFECT OP ACHTERBAN

Hoe is het effect bij de achterban van de 
voortdurende negatieve publiciteit over 
het CDA?
„’t Lijkt naar buiten wel vaak een ruzie- 
club. Ondanks het feit, dat wij vaak heel 
negatief overkomen, dat alle verschillen 
sterk worden beklemtoond, is het heel op
vallend, dat de achterban onveranderlijk 
vindt, dat we moeten doorgaan, dat we bij 
elkaar horen”.
Waar ligt voor uzelf eigenlijk het breek
punt?
„Ik vind het onfatsoenlijk om met een por
tefeuille te gaan zwaaien, onverstandig, 
een vorm van chantage. Maar, zonder het 
als een ultimatum te bedoelen, de ene lijst 
bij de volgende verkiezingen is voor mij 
bijzonder wezenlijk. Eén programma, dat 
hadden we de vorige keer al. Als we niet 
verder komen zijn we landelijk in vier jaar 
niets opgeschoten, dat kan natuurlijk niet. 
Je moet landelijk de consequentie trekken 
uit wat aan de basis zo duidehjk voortgaat: 
je moet heenspringen over de verschillende 
opstelling tegenover het kabinet-Den Uyl, 
zonder elkaar onmogelijke eisen te stellen. 
Natuurlijk mag Kruisinga een stuk eigen 
profiel van de CHU geven: ze zitten ten
slotte niet in dit kabinet en dat mag conse
quenties hebben. Natuurlijk moeten ook 
KVP en ARP ruimte hebben om hun opstel
ling waar te maken. Maar er is wel een 
grens. Het belang van de christendemocra
tie op termijn moet prevaleren boven de 
wens van ieder afzonderlijk om zich te pro
fileren.

ÉÉN CDA-LUST
Rond zomer ’76 kunnen we en moeten we 
weten of de ene lijst er komt en dat moet 
natuurlijk. De basis verlangt het ook van 
ons: de mensen zijn natuurlijk veel idealis
tischer en dat kan ook niet anders, de realis
ten zitten natuurlijk vaak aan de top, hè. 
Het is mijn vaste overtuiging, dat als je met 
z’n drieën niet tot één lijst komt, dat je 
onderling met elkaar gaat concurreren. Je

Polarisatie binnen de Christen
democratie betekent een fijngemalen 
worden tussen PvdA en W D

merkt nu al, dat men in bepaalde artikelen 
tegen elkaar in gaat. Terwijl de verkie
zingsstrijd nog lang niet begonnen is pro
beert men al elkaar kiezers af te snoepen: 
naar mijn mening en heilloze weg. Een po
larisatie binnen de christen-democratie be
tekent, dat je tussen PvdA en W D  wordt 
fijngemalen, zodat je als politieke factor 
langzamerhand wordt uitgeschakeld. 
Burgen heeft bij de laatste kabinetsforma
tie het befaamde schot gelost en ik vrees, 
dat zijn taktiek verder zou slagen als wij 
door de verschillende opstelling t.o.v. het 
kabinet-Den Uyl uit elkaar zouden blij
ven” .
De schaduw van Burger valt nog altijd 
over het CDA?
„Dat vind ik wel. Zijn eerste schot was goed 
raak. Als hij er in zou slagen om ons blij
vend uit ellmar te jagen, dan heeft hij voor 
de PvdA, maar óók voor de W D  een groot 
succes bereikt en daar hebben wij dan zelf 
ook een stuk aan meegewerkt. Ér is voor 
ons een eigen weg in de Nederlandse poli
tiek, maar dan wel samen!”
Er is klaarblijkelijk een grote behoefte in 
het land om zich ten gunste van dat CDA te 
uiten, maar daar is geen gebaande weg 
voor.
,,Nee. Dat is een probleem. Hoe m oetje de 
wU kanaliseren van die mensen, die zeg
gen: Jullie moeten wat doen. Die mensen 
zitten niet in de Kamer en worden daar niet 
geconfronteerd met de dagelijkse politieke 
werkelijkheid. We hebben het bij de alge
mene beschouwingen gezien, dan is er in
eens een verschil van opstelling over de 
Neptunes.
Gisteren nog over Zuid Afrika. Naar eer en 
geweten komen de fracties tot een verschil
lende houding. En dan zeggen die mensen: 
Hoe bestaat dat nou? Mag ik u eerlijk zeg
gen? Ik begrijp het ook niet. Ik heb her
haaldelijk, dat ik denk: Ik begrijp niet 
waarom ze nou op dit punt niet met z’n 
drieën één lijn hebben getrokken. In de 
Eerste Kamer zijn duidelijk méér mogelijk
heden. Dat is misschien begrijpelijk, omdat 
daar geen amendementen en nauwelijks 
moties aan de orde zijn. Maar de samen
werking daar is voortreffelijk. De rede
voeringen van Van Hulst, Albeda en Teijs- 
sen bij de algemene beschouwingen zaten 
heel dicht bij elkaar. Van Hulst herft zich 
duidelijk gematigd in zijn oppositie t.o.v 
het kabinet. Teijssen en Albeda hebben óók 
kritiek: ze hebben elkaar - zonder dat daar 
zoveel voor gepraat behoefde te worden - 
gevonden in een benadering.

Redactieteam
G. van den Berg 
drs. C. Bremmer 
(redactiesecretaris)
F. J. van der Heijden 
mr. J. B. A. Hoyink 
Wm. C. de Kruyf
H. Lokkerbol
mr. C. van der Wetering

GRONDSLAGKWESTIE
Als we er van uitgaan, dat de ARP op 13 
december „ja” zegt in de grondslag- 
kwestie, dan is de volgende grote hobbel 
volgend vooijaar, de eenheid in politieke 
opstelling en ik vind, dat de fracties alles 
moeten doen om elkaar te vinden.. 
Zodat er geen lijst-Steenkamp behoeft te 
komen bij de volgende verkiezingen. . .  
„Ik begrijp waarop u doelt. U bedoelt een 
vierde lijst, naast de drie andere. Ik zal geen 
comedie spelen. Ik weet, dat er een reëel 
probleem is bij een aantal mensen en dat 
gedacht wordt, laten we zeggen over een 
vierde lijst, natuurlijk geen lijst-Steenkamp 
maar een CDA-lijst, nou, dan zijn we nóg 
verder van huis. Ik vind, dat de drie 
christen-democratische partijen elkaar 
moeten vinden, omdat de wens tot over
eenstemming, de basis, de visie op de maat
schappij, de strategie, dat de eenheid daar
over veel groter is, dan de verdeeldheid 
t.o.v. het kabinet Den Uyl.
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DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

De grondslag is de garantie 
voor het CDA
Ik voel me genoodzaakt in te gaan op het 
artikel van de heer Jansen uit Ommen, 
door hem geschreven naar aanleiding van 
mijn schrijven in „de Nedrerlander” van 24 
oktober jongstleden.
Voor de heer Jansen is het nooit het een 
probleem geweest dat de CHU een open 
partij is. Hij staat echter, wat het beginsel- 
vraagstuk betreft, achter het standpunt van 
de heer Aan^es en waarom? Omdat het 
CDA een partij wordt bestaande uit vogels 
van diverse pluimage. Daarom wil hij dus 
van CDA-vertegenwoordigers een extra 
beginselverklaring.
Heeft hij zo weinig vertouwen in onze 
CDA-partners? Blijfiiaar wel want hij zegt;

„De KVP heeft geen boodschap aan het 
principe omdat velen die de KVP verlaten 
ook het geloof niet meer aanspreekt.” Dat
zelfde zou hij kunnen zeggen van degenen, 
die de CHU en de ARP verlaten hebben en 
dat zijn er ook heel wat.
Het oordeel dat de heer Jansen zich hier 
aanmatigt is beslist af te keuren. Dan zegt 
hij iets dat mij wel heel erg rauw op de maag 
valt: „De linkerzijde kiezers wens ik niet 
terug in een CDA.”
Waarom noemt hij daar niet tegelijk bij 
degenen die de confessionele partijen ver
laten hebben en naar de W D  gegaan zijn? 
We moeten wel beseffen dat het CDA al
leen toekomst heeft als het voldoende aan

hang krijgt, als het een volwaardige partner 
kan worden van eventueel PvdA of W D , 
dus niet als bijwagen hoeft te fungeren. 
Daarom ook hebben wé de stemmen van 
kqezers die de laatste jaren naar rechts of 
links zijn gegaan heel hard nodig.
Het gaat beslist te ver om te veronderstel
len dat die mensen niet Christelijk genoeg 
zijn voor een CDA. We moeten hen die 
naar rechts of links zijn gegaan met open 
armen terug ontvangen.

MEE EENS
Als de heer .Jansen zegt dat de grondslag de 
garantie moet zijn voor het CDA, niet de 
vlag die de lading moet dekken, maar een 
gegeven van waaruit he t’ CDA gestalte 
moet krijgen, ben ik het roerend met hem 
eens.
De gekozen grondslag geeft die garantie en 
die garantie krijgt nog een extra dimensie 
doordat de leden de eventuele kandidaten' 
voorstellen er kiezen.
Organisatorisch vind ik persoonlijk het 
trouwens onaanvaardbaar als iemand wel 
lid kan worden maar niet voor een functie 
in aanmerking mag komen.
De CHU is, zegt de heer Jansen, voor de 
ARP een blok aan het been en gebruikt nu 
de grondslag als uitgangspunt om het CDA 
te doen mislukken. Ja, daarnaast kunnen 
we zeggen, de ARP is voor de CHU een 
blok aan het been en de heer Kruisinga 
gebruikt de politieke hypotheek om het 
CDA te doen mislukken.
Zo kurmen we wel een poosje doorgaan 
met elkaar verwijten te niaken maar daar 
schieten we weinig mee op.

Een feit dat we al jarenlang op het CDA 
zitten te wachten maar onderlinge ver
deeldheid tussen de partijen en ook binnen 
de partijen (ja ook binnen de CHU) ver
traagt de zaken zozeer dat men zijn kost
bare tijd mogelijk helemaal voorbij laat 
gaan. Velen zijn wel voor het CDA maar 
dan moet het wel naar hun zin gebeuren. 
Dit is de oorzaak van veel trammelant.

NIET NALATEN
Ik ben niet iemand die er een gewoonte van 
maakt te pas of te onpas met Bijbelteksten 
te komen aandragen.
Dit keer kan ik echter niet nalaten een ge
deelte te citeren uit hetzelfde Evangelie 
waarop onze grondslag rust.
Paulus schrijft daar aan de gemeente van 
Corinthe o.m. dit: Doch ik vermaan u, 
broeders, bij den naam van onzen Here 
Jezus Christus: weest allen eenstemmig en 
laat er geen scheuringen onder u zijn: weest 
vast aaneengesloten, één van zin en één 
van gevoelen. ^

Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, 
medegedeeld door de huisgenoten van 
Chloë, dat er twisten onder u zijn.
Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: 
Ik ben van Paulus! En ik van ApoUos! En ik 
van Céphas! En ik van Christus! In Christus 
gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of 
zijt gij in den naam van Paulus gedoopt? 
Lees dit nog maar eens rustig over, allen die 
van de CHU, van de ARP en van de KVP 
zijn!

Bermekom, H. van Eek.

CHRISTELIJKE POLITIEK ONMACHTIG
DOOR VERDEELDHEID VAN CHRISTENEN ONDERLING
Het is mijn reeds eerder uitgesproken over
tuiging, dat wanneer het CDA niet tot stand 
komt - en dat ziet er momenteel helaas naar 
uit - de christehjke poUtiek als zodanig kan 
worden afgeschreven. De vraag van velen 
of christelijke politiek in deze tijd nog wel 
mogelijk is, kan dan in negatieve zin be
antwoord worden en hiermede zal dan de 
christenheid er in geslaagd zijn om de ver
deeldheid onderlag te laten triomferen 
over de zo noodzakelijke eenheid van de 
christenen in het bedrijven van politiek. 
Het is voor de gewone burger van dit land, 
die zijn christelijke levensbeschouwing ook 
in de politiek gestalte wil geven, een onbe
grijpelijke en frusterende ervaring, dat de 
partijleiding van de ARP na eerst een deel 
van haar léden en anderen tegen zich in het 
harnas te hebben gejaagd door een te ver 
gevoerde „gedoging” van het kabinet met 
een sterk marxistische signatuur, vervol
gens er in slaagt en ander deel voor het 
hoofd te stoten door afstand te nemen van 
de opvatting van de andere partners in de 
CDA, die instemming met de grondslag 
door mensen van buiten voor het lidmaat
schap in voUe rechten voldoende achten. 
Dat wel moeilijkheden te duchten waren in 
de uiteindelijke tot standkoming van het 
CDA bij de samenvoeging van de drie par
tijen op één lijst, was wel te verwachten, 
maar dat de ARP zich zou opstellen als zij 
thans doet, werd m.i. na de reeds gemaakte 
afspraken met de andere partners, stellig 
niet verwacht.

NIET MOEILIJK
Het verschil in benadring tussen ARP en 
CHU is natuurlijk niet zo moeilijk te begrij
pen. Hier treedt in volle scherpte weer aan 
het licht de tegenstelling Kuyper - Lohman. 
De ARP is voor het grootste deel van haar 
aanhang ondanks haar pretentie van de 
ontwikkeling in de breedte, in deze enge en 
m.i. volledig uit de tijd zijnde visie blijven 
hangen. Het is de geest van 100 jaar gele
den, die nog steeds gelovige mensen ver
hindert om met andere christenen in orga
nisaties samen te werken. Nog steeds wei
geren protestants-christelijke groeperingen 
om met andersdenkende christenen samen 
te werken bijv. in vakverenigingen e.d.
In de ARP zijn vooral gereformeerden van 
allerlei schakeringen verenigd en gerefor
meerd zijn betekent vanzelfsprekend een 
zodanig gearriveerd zijn, dat men het in elk 
geval beter weet dan niet-gereformeerden. 
De heer Van Verschuer heeft dienaan
gaande onlangs een treffende opmerking 
gemaakt over het knapste jongetje van de 
klas.

VRAGEN
En zo staan wij dus nu voor de vraag: wat 
nu verder? Moeten wij nu het samenwer
kend verband in het CDA opgeven? Moe

ten wij idealisten als prof. Steenkamp e.d. 
nu maar in de.mist laten staan? Of zou het 
wellicht mogelijk zijn oms ons te bezinnen 
op een alternatief? Als ik de heer Andries- 
sen van de KVP goed begrepen heb, dan 
gaan zijn gedachten ook reeds in laatstbe
doelde richting. En mijns inziens terecht! 
Het lijkt mij toch een goede zaak om te 
trachten nog van het CDA te redden wat er 
te redden is. Dit zou i.m. kurmen gebeuren 
door al die christenen tot het samenwer
kingsverband in het CDA op te roepen, die 
het niet eens zijn met de door de ARP aan
genomen houding. Velen in de ARP zullen 
deze gang van zaken niet willen en der
halve het CDA blijven steunen. Het optre
den van de heer Aantjes geeft overigens 
veel te denken. Wil hij mogelijk proberen 
om op deze wijze de verdere teruggang van 
zijn partij te remmen? Uiteraard speculeert 
hij daarbij op de gevoelens van helgrootste 
deel van zijn partij, gevoelens die nog 
steeds een traditioneel uitvloeisel zijn van 
de oude Kuyper-doctrine.

WONDERLUK
Dit laatste betekent in wezen het zich apart 
van anderen opstellen ook in het maat
schappelijke en politieke leven. Het is zelfs 
niet uitgesloten, dat een aantal anti
revolutionairen zich aangeti-okken voelen 
tot de opvattingen van het GPV dienaan
gaande (alleen leden van de Vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerken kunnen lid zijn van 
het Verbond; anderen mogen daar slechts 
op stemmen!). Iedereen heeft kunnen con
stateren, dat de ARP van jaar tot jaar al 
sedert geruime tijd een groot aantal kiezers 
heeft verloren en dit ook met name aan de 
z.g. progressieve partijen. Wü Aantjes nu 
op deze manier deze achteruitgang tot 
staan brengen door nu de uiterst behou
dende elementen in zijn partij steun te gaan 
verlenen? Een wonderlijke manoeuvre 
waimeer dit bezien wordt in het licht van de 
voorafgaande wel zeer vérgaande „gedo
ging” van het bijna rode kabinet. Wat be
zielt Aantjes en de zijnen om waar het ge
waar van de marxistische overspoeling zo 
groot is geworden in ons land, nu toch nog 
op het laatste moment het bestaan van het 
CDA in gevaar te brengen en zelfs mogelijk 
te torpederen? Mij dunkt, de CHU moet nu 
wel zeer waakzaam blijven. Wanneer ooit, 
dan is het nu de tijd om een duidelijk stand
punt in te nemen. Het zal noodzakelijk zijn 
om het christelijk volksdeel niet in het on
zekere te laten en het ligt m.i. dan ook 
zoimeklaar op de weg van de CHU om een 
goed verstaanbare visie te ontwikkelen. 
Het is niet denkbeeldig, dat dit ook in aan
merkelijke mate de toenemende groei van 
de CHU zal bevorderen, temeer waar ook 
velen langzamerhand aan de toekomst van 
de PPR gaan twijfelen. Wat voor goeds men 
mogelijk van de PPR zou willen zeggen.

vast staat, dat deze partij in elk geval geen 
duidelijke christelijke signatuur vertoont. 
En denk in dit verband eens aan de christe
nen, die laatstelijk op de VVD hebben ge
stemd; ik ken een aantal gereformeerden, 
die dit hebben gedaan. Natuurlijk kan men 
hiertegenover stellen, dat ook het CDA nog 
aan een duidelijke christelijke politieke vi
sie gestalte zal moeten geven.

ZONDER
Persoonlijk denk ik met ernst aan de moge
lijkheid om het CDA voort te zetten zonder 
de ARP. Wanneer dit niet gescheidt, dan 
zal de KVP mogelijk overwegen de partij 
om te vormen tot een open volkspartij en 
dit laatste zou dan wel eens de doodsteek 
voor het CDA kunnen betekenen. Men zal 
in de overwegingen niet mogen vergeten, 
dat het kiezersvolk duidelijke taal wil ho
ren en dat het christelijke volksdeel zich

duidelijk heeft opgesteld vóór de tot stand
koming van een CDA. Er is onder de chris
telijke kiezers grote behoefte aan een 
CDA. Waimeer de christelijke partijen niet 
voorzien in deze behoefte, dan zal men 
zich van zijn eigen kiezers verwijderen en 
de verstrooiing binnen eigen kring bevor
deren. Buitendien zal men dan de greep 
missen op al die mensen van christelijke 
huize, die nu op andere partijen dan de 
KVP, ARP en CHU hebben gestemd.

VREES
De vrees is mijns inziens niet ongegrond, 
dat zelfs wanneer het te elfder ure nog zou 
gelukken om het CDA samen met de ARP 
van de grond te krijgen, de thans gebleken 
verdeeldheid zal blijven doorwerken in het 
CDA-kamp en althans voorlopig de activi
teiten van het politieke bedrijf van het 
CDA zullen blijven beïnvloeden.
Het is dan ook dringende noodzaak om zich 
in de huidige situatie hierop ernstig te be
zinnen! De CHU heeft in deze omstandig
heden een duidelijke taak! Laat het gebeu
ren met het CDA op dit ogenblik de in gang 
gezette samenbundeling van de christelijke 
krachten niet in de weg gaan staan en moge 
de CHU hierin een leidende rol spelen! 
Voorburg, 19 nov. 1975 L. M. Moleveld

Nieuwe oproepen

In de afgelopen week zijn er opnieuw op
roepen gedaan voor het bewaren van de 
eenheid binnen het CDA.
Het Jong Management NCW, de vereni
ging van jonge ondernemers, aangesloten 
bij het Nederlands Christelijk Werkgevers
verbond, verzocht de voorzitters van KVP, 
ARP en CHU alles in het werk te stellen, 
zodat er bij de eerstvolgende Tweede- 
Kamerverkiezingen een gezamenlijke 
CDA-kandidatenlijst zal zijn.
„Gescheiden optreden van de drie 
christen-democratische partijen is niet 
meer van deze tijd en ongeloofwaardig 
voor de jongere generatie. Oplossing van 
de grote maatschappelijke vraagstukken 
vereist een Jachtige christen
democratische partij, die de kiezer een dui
delijk alternatief biedt voor polariserende 
stromingen in de politiek. De totstandko
ming van één lijst is onmisbaar, omdat dit 
de politieke leiders zal dwingen te werken 
aan één program”, aldus het Jong Mana
gement NCW.

ZALTBOMMEL
Het bestuur van het CDA-verband te Zalt- 
bommel verzocht de partijraden van KVP 
en ARP en de Unieraad van de CHU op de 
eerstvolgende vergadering te besluiten bij 
de komende kamerverkiezingen met een 
gezamenlijke lijst uit te komen. ,,Wij zijn 
ernstig verontrust over de trage ontwikke
ling van de politieke eenwording van onze 
partijen” , aldus het Zaltbommelse CDA- 
bestuur.

oss
Het CDA te Oss schreef een open brief aan 
de partijbesturen van KVP, ARP en CHU. 
,,Wij zijn van mening dat het landelijk CDA 
er op korte termijn moet komen en met één 
kandidatenlijst de verkiezingen van 1977 
moet ingaan. Wanneer dit niet gebeurt is 
het met de geloofwaardigheid van het CDA 
gedaan. Dan moet gevreesd worden dat ve
len, niet in de laatste plaats onder de jeug
dige kiezers, het niet meer zien zitten. Het 
verlies van duizenden leden en nog veel 
meer stemmen kan dan niemand verwon
deren” , aldus de open brief uit Oss.

ZUTPHEN
De Combinatie Christelijke Partijen (ARP, 
CHU en KVP) die dezer dagen in vergade
ring bijeen was, heeft de besturen van 
CDA, KVP, ARP en CHU de volgende op
roep gezonden: „Gehoord hebbende van 
de ontwikkelingen in CDA-verband op 
landelijk niveau; roept op tot een snelle 
eenwording van de christelijke partijen en 
in een gezamenlijke lijst de geloofwaardig
heid gestalte te geven. Zij roept uit; in 
Godsnaam nu”.

TILBURG
Op een te Tilburg gehouden vergadering 
hebben vertegenwoordigers van KVP, 
ARP en CHU een verklaring aangenomen. 
Daarin staat onder meer: „Het CDA te Til
burg constateert dat mede gezien de een
heid van denken en handelen in de CDA-
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fracties in de gemeenteraad van Tilburg en 
de provinciale staten van Noord-Brabant er 
geen weg terug is” .

HEEMSKERK

Het CDA-bestuur en de CDA-fractie in de 
gemeente Heemskerk heeft zich aangeslo
ten bij de verklaring van het CDA te Haar
lemmermeer. Zij hebben in een brief aan de 
besturen van het CDA, KVP, ARP en CHU 
de politieke leiders van de drie christen
democratische partijen opgeroepen een 
zakelijke zekerheid te verschaffen over het 
uitkomen met één CDA-hjst voor de ko
mende Tweede-Kamerverkiezingen. „Wij 
vertrouwen er op, dat de gezamenlijke bin
ding vanuit het evangelie voor alle betrok
kenen de weg zal vrijmaken voor het be
reiken van het doel” , aldus de brief.

ROTTERDAM

Het CDA-Rotterdam heeft in een brief aan 
de besturen van het CDA, KVP, ARP en 
CHU gevraagd alles in het werk te stellen 
„wat nuttig en nodig zou kunnen zijn om de 
gerezen tegensteUingen te overbruggen.
In de brief wees het Rotterdamse CDA er 
op, dat de samenwerking in CDA-verband 
binnen provinciale en gemeenteUjke orga
nen gestalte heeft gekregen en een succes is 
gebleken. „Christenen dtie het christen-zijn 
ook op politiek terrein gestalte wensen te 
geven, kunnen het zich niet langer veroor
loven nog langer gescheiden op te trek
ken” .

BUNDELING

Aan het einde van de vorige week hebben 
CDA-vertegenwoordigers te Utrecht een 
vergadering gehouden. Daar is afgespro
ken een nationale actie te starten „om meer 
doelgericht, eensgezind en spoedig te ko
men tot eenheid van christen-democraten 
in Nederland” .
Het is de bedoeling dat degenen, die een 
spoedige verdere totstandkoming van het 
CDA wensen een manifest zullen onderte
kenen. Contactadressen van deze actie 
zijn: de heren Rijpstra, Van den Berghlaan 
629 te Hoofddorp en Veenhof, Rozenplein 
10 te Middelbeers.

DEN BOSCH

De kamerkring Den Bosch van de CHU 
heeft een oproep gezonden aan de Unie
raad van de CHU en de partijraden van 
KVP en ARP en aan de partijbesturen van 
de drie partijen. Aan de andere kamerkrin- 
gen van de CHU in het land is gevraagd 
eenzelfde oproep te laten uimaan. De tekst 
van de oproep uit Den Bosch luidt:
,,De CHU-Kamerkring ’s-Hertogenbosch 
heeft met stijgend ongenoegen de lande
lijke ontwikkeling betreffende de totstand
koming van een CDA-partijformatie gade
geslagen. Deze ontwikkeling dreigt funest 
te worden voor de democratische verhou
dingen in ons land in het algemeen en voor 
het voeren van een Christen
democratische politiek in het bijzonder.

Wij dringen er dan ook met klem bij uw 
besturen op aan om persoonlijke en eng- 
partijpolitieke belangen resoluut naar de 
achtergrond te dringen en zo snel mogelijk 
uit te spreken dat het uw mening is dat het 
uitkomen met één kandidatenlijst van het 
CDA bij de eerstvolgende tweede- 
kamerverkiezingen noodzakelijk is voor 
het voortbestaan van de Christen
democratische politiek in ons land.

Zo’n uitspraak zou het -geschonden ver
trouwen dat de CDA-achterban in de 
CDA-top heeft gekregen misschien kunnen 
herstellen”, aldus de oproep van de ka
merkring Den Bosch van de CHU.

H.L.

„Wij hebben een woord  
voor de wereld"
AI lezend en bladerend in tal van kranten, 
vak- en weekbladen, tijdscbriften en radio- 
blad, ontdekte ik ineens weer die zo be
kende woorden. „Wij hebben een woord 
voor de wereld”. Is het zo maar een regel? 
Is het alleen maar een „woord” of betekent 
het iets meer?
Betekent het misschien ook dat aan het 
woord de daad moet worden toegevoegd? 
Gewoon, omdat we niet op een woord al
leen doch tevens op de daad staan te wach
ten. Willen we niet altijd door, dat woorden 
in daden worden omgezet? Wanneer men 
zich een ogenblik met mij wil verplaatsen 
naar het terrein der partij-politieke ont
wikkelingen van de laatste maanden en dan 
met name naar die van het CDA, zou men 
dan achter die woorden niet tal van vraag
tekens moeten plaatsen? „Een woord voor 
de wereld?”
Die ontwikkeling is onzeker, drukkend, 
benauwend, beangstigend. „Een woord 
voor de wereld?”

Wat moeten we met die ontwikkelingen 
aan? Hoe vertel ik die ontwikkelingen 
thuis, op kantoor, op bijeenkomsten en 
vergaderingen? „Een woord voor de we
reld?”
Wat is op zo’n moment mijn woord voor de 
wereld. Die wereld van vandaag de dag met 
zijn verdere toename aan tegenstellingen. 
Van disharmonie, van geweld en geweld
dadigheid, van onrust en onzekerheden. 
Waar kan een „thuis” worden gevonden? 
„Is er een woord voor de wereld?” Anno 
november 1975 kan men zich afvragen 
waar wij, als verstandige Christenmensen 
in Nederland, ons in vredesnaam mee be
zighouden.
De „top” van de CDA-partners die schijn
baar na 23 augustus meer vervlakt, die 
meer en meer uitéén schijnt te splijten dan 
te worden omgebouwd tot een hedite spits 
waarop alle mogelijk denkbare aanvaUen 
afstoten.
Een spits, die op allerlei terrein kan door
dringen tot de kern der vragen waar de 
wereld, waar ons land en volk op een ant
woord wacht.
Mogelijk vreemd genoeg staat daartegen
over een steeds doorgaande groei en ont
wikkeling van de CDA-verbanden. In ge
meenteraden en in provinciale staten. Aan 
de basis krijgt het CDA steeds meer en 
meer gestalte, inhoud en hechtere vorm. 
Daar èn in de vakbeweging vinden Chris
tenmensen elkaar en stromen naar elkaar 
toe om op de brede basis van de Christe
lijke beginselen te werken op politiek en 
sociaal terrein.
De roep om die eenheid van het CDA 
wordt steeds duidelijker gehoord, zowel in 
de eigen kringen aan de basis als in de kring 
van anders denkenden.

TERUG
Even terug is de geschiedenis, waaraan ik 
niet kan ontkomen. Naar 1967, vanaf dat 
moment de eerste aanzet. De groep van 
achttien. Het „samen uit - samen thuis” van 
Biesheuvel - Mellema en Schmelzer. Het 
waren toen „roependen in de woestijn” . De 
basis was nog niet rijp om die roepstemmen 
te ontvangen èn te verwerken. Sedertdien 
heeft de „top” onverdroten doorgewerkt, 
nimmer moede wordende noch mat. Men 
kreeg en vond steeds meer en meer gehoor. 
Gemeenten na gemeenten kwamen met 
CDA-verkiezingslijsten waarin de provin
cies niet waren achtergebleven. Recht
streekse CDA-leden kwamen zich melden. 
Het basis-werkterrein had gehoor gegeven 
aan de uitnodigende opdracht en taak 
welke door de top-organen aan hen waren 
opgelegd.
En nu, nu aan diezelfde basis die CDA 
steeds meer inhoud krijgt, waar het CDA 
steeds beter gaat functioneren en waar het 
CDA steeds een duidelijker stelling gaat

irmemen, lijkt het er op, dat diezelfde op- 
'drachtgever overhelt naar het plegen van 
onverantwoordelijke, naar onrechtmatige 
daden.
Daden en uitspraken die voor een demo
cratische ontwikkeling rampzalig zouden 
moeten worden genoemd. Rampzalig voor 
de nationale èn de internationale Christe
lijke politiek. Onbegrijpelijk voor de niet 
tot de CDA behorende kiezers. Lachwek
kende stof voor hen die van nature de CDA 
ftiet welgevallig zijn.
Vernietigend voor allen die zich al jaren en 
maanden hebben uitgesloofd voor het 
Christen Democratisch Appèl èn haar be
ginselen.

Een klap in het gezicht van de kiezers die in , 
de afgelopen verkiezingen hun vertrouwen 
hebben gegeven aan de CDA-vertegen
woordigers. CDA-vertegenwoordigers die 
als hun vertrouwelingen zijn afgevaardigd 
naar de grondwettelijke bestuurslichamen 
als staten en raden.
Kurmen zij, onder wiens verantwoorde
lijkheid deze ontwikkeling tot stand is ge
komen zich zo lichtvaardig aan die verant
woordelijkheid onttrekken. „Is dat een 
woord voor de wereld” van het CDA? Zou 
zoiets niet gaan lijken op een verkwanse
ling van het vertrouwen op eenzelfde ma
nier als Ezau voor „dat rode daar?”
Is dat een woord voor de wereld?
Het zogenaamde „terugroepingsrecht” is 
meerdere malen terecht bekritiseerd en 
veroordeeld, als zijnde in strijd met de de
mocratische beginselen. Het „terug wij

zen”, het afwijzen van datgeen waartoe de 
basis werd uitgenodigd, wat door diezelfde 
basis inmiddels is opgebouwd, is dat niet 
evenzeer in strijd met de goede beginselen 
der democratie? Zal men een zodanige ver
antwoordelijkheid kunnen ontlopen?

LAND EN VOLK
„Op naar 13 december” schrijft dr. Krui- 
singa. Ja zeker. Die 13e december ’75 komt 
naar ons toe. Niet alleen naar de KVP, maar 
haar heel ons land en volk, naar heel Euro
pa, naar heel de wereld. De 13e december 
1975, welk woord hebben wij voor de we
reld?”
Goethe heeft indertijd geschreven „Het ad
jectief „christelijk” betekent niets als er 
geen echte christenen zijn die het uitdragen 
en waarmaken” .
Warmeer is uitgesproken, openlijk en be
wust, dat de Christelijke beginselen grote 
betekenis hebben voor ons denken en han
delen, ook op politiek, sociaal en econo
misch gebied, dan volgt daaruit dat allen 
die deze grondslag aanvaarden, dienen op 
te trekken als en in één eenheid. Politiek is 
dat het Christen Democratisch Appèl.
Op 13 december 1975. kan er opnieuw 
Christelijk Appèl worden geschreven als 
een woord voor de wereld naar inhoud en 
betekenis van het Evangelie.
Om ons op die 13e december voor te berei
den, op die dag elkaar ontmoeten, en om 
elkaar daarna helpen verder te gaan zou 
het mogelijk zijn dit dagehjks te doen met 
het aan de wereld gegeven Woord naar 
Romeinen 13 vanaf vers 8 tot en met Ro
meinen 14, voorafgegaan dan wel gevolgd 
door 1 Corinthe 3 vers 1 tot 9.
Dat er vanuit dat Woord, hoe ieder voor 
zich dat ook moge verstaan, vertalen of 
beleven, ons van onze verantwoordelijk
heid bewust zijnde, inderdaad mag worden 
gezegd: „CDA, het heeft een woord voor 
de wereld”.
Heüoo, P. Meinema
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.. . te r  zake doende 
in fo rm a tie , k r it is c h ...
H. J. D o ff (27), ass. 
accountant, E m m eloord

... goede en 
d u id e lijk e  in fo rm a tie . 
Geen sen sa tiek ra n t... 
A . T a nge -G erritsen  
(24), adm . c o ö rd in a 
trice , Z w o lle

...e en  och tendblad 
da t te lezen en te 
denken geeft...
J. J. van W ie ring en  
(23), le ra a r, A ’dam - 
B ijlm e rm e e r

... W a a ro m  leest U 
T ro u w  nog n ie t!

Trouw. Omdat met ’je tijd meegaan’ niet 
betekent: smaakvervlakking, eenheids-pot, wel- 
vaarts-amusement. Maar wel: durf genoeg om 
nieuws en informatie op kerke lijk , maatschap
pelijk, politiek en cultureel terrein uit btnnen- 
en buitenland aan eigen opvattingen en 
overtuiging te toetsen.

Kom maar eens om een krant die steeds 
zich-elf is. Met een ideële achtergrond. Aktueel. 
Feiteiijk. Opinie-vormend. Kom er maar eens om.

r  TI Bon vooreen proefabonnement ■
In open envelop zon de r postzegel zenden n a a r: De C h ris te lijk e  Pers,

I A n tw o o rd n u m m e r 2792, A m ste rdam . f l

Ik  neem een p roe fabonnem ent op T ro u w  en z a l,p e r  k w a rta a l ®

I. be ta len. Ik on tvang T ro u w  14 dagen g ra tis  en bovendien betaal ik  9  
v o o r de 1e te rm ijn  f  6,25 m in d e r. B

N aam :_ 

Straat:_ 

Plaats:. .G iro :

I
I
I
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Naar Christen-Democratische Eenheid
door: dr. R. J. H. Kmisinga, voorzitter CHU Tweede Kamer fractie

Het overleg over het CDA nadert een be
langrijke dag.
De CHU heeft de christen-democratische 
samenwerking steeds positief benaderd. 
Ook op 13 december willen wij als CHU 
vanuit die positieve gezindheid de proble
men trachten op te lossen. In alle eerlijk
heid moeten we elkaar benaderen. „Met 
open vizier” .
De zaak, waarvoor we staan, is te belang
rijk om alle verschillen maar toe te dekken. 
We moeten niet doen alsof er geen proble
men zijn. Maar vanuit de gezamenlijke wil 
om tot een oplossing te komen, moeten we 
willen en ook kunnen slagen. Dat moet in 
elk geval uitgangspunt zijn.

BEGINSEL EN PROGRAM
Tegen die achtergrond meen ik, dat het 
goed is enkele kanttekeningen te plaatsen 
bij de vragen over de funktionering van het 
beginsel en de relatie daarvan tot het ge
zamenlijk program en één lijst.
Op 13 december a.s. valt geen definitieve 
beslissing over een CDA-lijst.
Die beslissing valt - overeenkomstig de sta
tuten, zoals die vastgesteld werden in 
Woudschoten, in de vooijaars- en najaars
vergaderingen der partijen in 1976. Aan

die statuten zijn we gebonden. Die afspra
ken hebben we gemaakt. Daaraan moeten 
we ons houden. We mogen ook tegenover 
elkaar niet doen alsof die afspraken nu niet 
bestaan. Alsof die afspraken niet zijn ge
maakt.
Daaraan voegt nu de ARP toe, dat men de 
ARP geen definitieve beslissing over de 
kwestie van de funktionering van de 
grondslag moet afdwingen op 13 decem
ber.
In Berg en Dal is door de overgrote meer
derheid van de aanwezigen gesteld, dat 
door hen in een verschil in visie op de funk
tionering van de grondslag geen belemme
ring wordt gezien om tot één lijst te komen. 
De CHU-delegatie was eenstemmig van 
oordeel, dat dit niet het geval is. De AR- 
delegatie was verdeeld.
De formulering „ziet” houdt voor het be
trokken bestuur in, dat men een duidelijk 
uitgesproken standpunt over de onderha
vige kwestie inneemt en die wil verdedi
gen. Daar ging het om.
Het AR-bestuur heeft in haar ontwerp
resolutie thans gesteld, dat dit verschil geen 
beletsel behoeft te zijn om met één lijst uit 
te komen. De formulering „behoeft te zijn” 
is als uitspraak voor een bestuur, dat die 
uitspraak doet onverplichtend.

VISIE CHU
Naar mijn mening moeten we in alle eer
lijkheid dit verschil in opvatting met elkaar 
doorpraten. Voor de CHU staat voorop, 
dat alle drie betrokken partijen - vanuit een 
verschillende theologische en politieke 
achtergrond, een waardevolle inbreng zul
len kunnen leveren voor de christen
democratie. Dat is in het verleden eerder 
gebleken.
Daarom zijn wij van oordeel, dat verschil 
over funktionering van grondslag een ver
schil is, dat in politicis verrijkend zou kun
nen werken. Wij willen alles doen om tot 
één program en tot één lijst te komen. Wij 
vertrouwen erop, dat de ARP-Partijraad op 
13 december haar visie duidelijk zal toe
lichten.

Wanneer op dit punt onduidelijkheid blijft 
bestaan na 13 december, wordt het verdere 
gesprek zeer sterk bemoeilijkt. Zonder een 
duidelijke verklaring en zonder duidelijke 
toelichting is de passage, waarin wordt ge
steld, dat het verschil van opvatting over de 
funktionering van de grondslag geen be
lemmering voor één lijst „behoeft te zijn” , 
zoals gezegd heel onverplichtend voor het 
betrokken bestuur en daarom ook feitelijk

geheel in tegenspraak met de afspraken in 
Berg en Dal tot stand gekomen tussen de 
delegaties van ARP, KVP en CHU.
Zeker nu de „linkse drie” uiteen zijn geval
len is de christen-democratische eenheid 
meer dan ooit nodig. D’66 heeft afscheid 
genomen. De resterende „linkse” twee 
PvdA/PPR staan op veel punten tegenover 
elkaar.
De christen-democraten hoeven zich door 
deze partijen de wet niet te laten voor
schrijven. Intengedeel. De programmati
sche toekomst van de christen-democratie 
moeten wij met elkaar bepalen. Dat mag in 
het komend overleg niet vergeten worden. 
De CHU is en blijft bereid ook in het werk 
in de Kamer zich constructief op te stellen. 
Ik krijg soms het gevoel dat voor sommigen 
de moeilijke keuze voor dit kabinet - in het 
christen-democratisch overleg zwaarder - 
weegt dan het gezamenlijk christen
democratisch belang, dat zich boven de pe
riode bereid van dit kabinet-Den Uyl uit
strekt.

Dat gemeenschappelijk belapg kan worden 
gediend, wanneer we de komende periode 
zijn naar elkaar te luisteren, bereid zijn tot 
onderling begrip en verdraagzaamheid.
De CHU is zelf uit drie groeperingen ont
staan. Maar we zijn door alle stormen heen 
getrouw gebleven aan ons christelijk uit
gangspunt. De drie stromingen binnen de 
CHU hebben tot op vandaag een stempel 
gedrukt op de Unie en de CHU verrijkt. Zo 
zal naar mijn overtuiging in de toekomst 
ook de christen-democratie beoordeeld 
worden. Ontstaan na veel problemen, maar 
verrijkt en verdiept door gemeenschappe
lijke inspanning tot heil van land en volk.

Gruwelijk terrorisme
Ons volk is vorige week weer opgeschrikt 
door daden van gruwelijk terrorisme. Ter
rorisme waarbij voor de eerste maal in het 
kader van gijzelingen doden zijn gevallen. 
De afschuw over dit optreden is algemeen. 
Velen in ons volk hadden begrip voor het 
probleem van de Zuid-Molukkers. Ver
trokken uit hun geboorteland in het kader 
van de dekolonisatie van Indonesië, met 
geen enkel perspectief dat hun politieke 
doeleinden gerealiseerd kunnen worden. 
Een terugkeer van de Zuid-Molukkers naar 
Indonesië is alleen mogelijk, wanneer zij bij 
die terugkeer de politieke situatie, die thans 
in Indonisië aanwezig is, volledig aanvaar
den. Die voorwaarde is voor de Indonesi
sche regering zeer wezenlijk. Anderzijds is 
voor de Zuid-Molukkers het openbreken 
van de staatkundige structuur van Indone
sië een wezenlijke zaak. Daarmede is een 
patstelling ontstaan, met alle daaraan ver
bonden problemen en frustraties.

Met opzet zei ik dat velen begrip hadden 
voor de problemen van de Zuid- 
Molukkers. Ik weet dat we deze daden van 
terreur niet mogen toerekenen aan de ge
hele gemeenschap van Zuid-Molukkers. 
Dat zou onjuist en onbillijk zijn. Toch is het

feitelijk effect van deze terreurdaden dat 
het begrip voor hun problemen wegebt. 
Wij wijzen dit geweld en dit terrorisme met 
alle kracht af. Tegenover dit geweld zullen 
we niet met de handen over elkaar kunnen 
blijven zitten. Alles zal moeten worden ge
daan om in de toekomst uitbreiding van 
geweld te voorkomen. Wij zullen elk beleid 
in deze richting steunen.

Wanneer het voor de bestrijding van dit 
soort terreur noodzakelijk zou zijn bij
voorbeeld om centrale diensten op te rich
ten met gehele of gedeeltelijke terzijdestel
ling van de bevoegdheden van plaatselijke 
of regionale overheden, dan moeten die 
diensten er komen.
Want de veiligheid van de gewone burger 
in zijn dagelijkse doen en laten in onze 
samenleving acht de CHU zo belangrijk, 
dat niets mag worden nagelaten om die vei
ligheid zo goed als maar enigszins mogelijk 
is te verzekeren.

mr. W. Scholten,
lid Tweede Kamer CHU.

(Dit is de tekst, die uitgesproken is in de 
CHU-radio uitzending van zaterdag 6 de
cember jongstleden).

AMSTERDAM -  Een man in het Indonesische Consulaat-Generaal sprong 
donderdagmiddag uit wanhoop uit het raam op de tweede verdieping. Hij raakte 
- eenmaal op de grond - bewusteloos en kon later door de politie met behulp 
van een touw in veiligheid worden gebracht; een collega-politieman bewapenc 
met een geweer gaf daarbij dekking.

WIJSTER -  Het gekaapte treinstel op de rails in het Drentse landschap. 
Duidelijk is  naast bet eerste treinstel een lichaam op de bedding te zien.

Unieraad zaterdag 
73 december bijeen
De Unieraad van de CHU komt aan 
het einde van deze week, op zater
dag 13 december, in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht bijeen ter 
bespreking van de ontwikkelingen 
binnen het CDA. Voor deze bespre
king is het grootste deel van de 
agenda ingeruimd.
De Unievoorzitter, mr. O. W. A. van 
Verschuer, spreekt de openingsrede 
uit. Na de vaststelling van de notulen 
van de algemene vergadering van de 
CHU, gehouden op zaterdag 24 mei

jongstleden en het goedkeuren van 
de begroting voor volgend jaar, 
houden de beide christelijk- 
historische fractievoorzitters, dr. R. 
J. H. Kmisinga (Tweede Kamer) en 
prof. dr. J. W. van Hulst (Eerste Ka
mer) een toespraak.
Na deze toespraken krijgen de leden 
van de Unieraad gelegenheid de 
ontwikkelingen binnen het CDA te 
bespreken.

H.L.
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Financiële debatten afgerond

Toezeggingen 
aan CHU
Terwijl het kabinet geconfronteerd werd 
met twee gijzelingen - in Beilen en Amster
dam - stonden de ministers Boersma, Lub- 
bers, Duijsenberg en staatssecretaris Van 
Rooyen voor de taak het dekkingsplan en 
de brief over het loon- en prijsbeleid in de 
Tweede Kamer te verdedigen.
Het kabinet zag in de gespannen situatie af 
van het stellen van een onaanvaardbaar, op 
een viertal amendementen. Drie hiervan 
werden aangenomen:
- een amendement-Dolman om de WAO- 

uitkerihg van gehuwde vrouwen volgens 
het lage tarief te belasten. De stemver
houding was hier 69 voor en 68 tegen.

- een amendement-Van Amelsfoort (KVP) 
om koffie en thee in horecabedrijven on
der de 4% -BTW te brengen

- een amendement-Scholten (CHU) om de 
zelfstandigenaftrek voor 1976 te hand
haven op ƒ 1600.

Verworpen werd een amendement Van 
Amelsfoort, waarin werd gevraagd de in
vesteringsaftrek op bedrijfsgebouwen op

tweemaal 12 procent te handhaven. 
CHU-woordvoerder W. Scholten zag 
voorts nog twee amendementen aangeno
men. Te weten: toepassing van de urenbij
stelling voor de meewerkende gehuwde 
vrouw over de hele linie; handhaving van 
het nultarief voor dag- en nieuwsbladen 
gedurende drie jaar;

BRIEF
In zijn bijdrage aan het debat over de brief 
van het kabinet inzake het sociaal- 
economisch beleid stelde Kruisinga voorop 
dat een gezamenlijke aanpak voor alles no
dig is. Dat is een eis van de uiterst sombere 
situatie. Het kabinet heeft daarbij een cen
trale verantwoouéalijkheid. Terecht wor
den het terugdringen van de inflatie en de 
werkloosheid in de doelstellingen van het 
beleid voorop gesteld. De beleidsvoorne
mens zijn aldus de CHU-woordvoerder 
niet indrukwekkend.
Het kabinet blijft vasthouden aan de 
BTW-verhogingen in 1976. De CHU- 
fraktie acht dit een onjuist beleid. Welke 
bijdrage gaat de overheid zelf leveren aan 
de bestrijding van de inflatie door terug
dringing van de overheidsuitgaven. Hand
haaft de regering haar standpunt met be
trekking tot de uitgavenontwikkeling in 
1976?

LOONBELEID
De CHU acht het aldus spreker noodzake
lijk dat het kabinet ingrijpt in de loonvor
ming. Hij vroeg nadere verduidelijking 
welke mogelijkheden het kabinet ziet voor 
verbeteringen van medio 1976. De aanvul
lende instrumenten naast de Loonwet zijn 
naar zijn mening te laat ontwikkeld.
De fraktie is akkoord met de voornemens 
ten aanzien van het minimumloon. Te 
weinig is echter duidelijk welke gevolgen 
de aangekondigde maatregelen voor het 
minimumloon in de volgende jaren voor de 
schatkist zullen hebben.
Matiging ten aanzien van de tarieven in de 
vrije beroepen acht de CHU eveneens ge
wenst. Maar ook hier ontbreken de instru
menten.
De aanpak van het kabinet is aldus Krui
singa tweeslachtig. Men erkent dat ge
streefd moet worden naar verbetering van 
de rendementen van bedrijven maar an
derzijds volgt een verstrakking van het 
prijsbeleid.
De lastenverlagingen voor het bedrijfsle
ven zijn onvoldoende terwijl het prijsbeleid 
vooral de middenstand in moeilijkheden 
zal brengen.

TEGEMOETKOMING
Aan het eind van het debat constateerde

Kruisinga dat het kabinet op een aantal 
punten aan de bezwaren van de CHU te
gemoet was gekomen.
In zijn stemverklaring beklemtoonde spre
ker dat minister Duijsenberg niet negatief 
heeft gereageerd op de suggestie van de 
CHU tot uitgavenbeperking in de loop van 
1976 door middel van het niet of slechts ten 
dele toekennen van prijscompensatie aan 
de verschillende departementen. Hiermee 
wordt in feite een toezegging gedaan op 
een punt dat door de CHU bij de algemene 
beschouwingen naar voren is gebracht en 
waar het kabinet toén negatief op reageer
de.
Over de motie van de VVD’er Van Aar- 
denne merkte Kruisinga op dat in de CHU- 
fraktie was overwogen voor deze motie te 
stemmen. Een bezwaar is echter dat deze 
motie zich te ongeiiuanceerd richt tegen 
elke verscherping van het prijsbeleid.

De CHU heeft gewezen op.de problemen 
voor het midden- en kleinbedrijf. Uit het 
antwoord van minister Lubbers is echter 
duidelijk geworden dat hij hereid is het uit
erste te doen om reiidementsdaling te 
voorkomen en - rekening houdend met de 
slechte resultaten in voorgaande jaren - het 
sociaal aspect van deze kwestie volledig tot 
zijn recht wil laten komen.
Het is, aldus Kruisinga, niet huiten alle twij
fel in hoeverre de minister zijn intentie bin
nen het totale kabinetsbeleid zal kunnen 
waarmaken. Daarom houdt de CHU- 
fraktie zich het recht voor op deze zaak in 
de Kamer terug te komen. Desondanks was 
het antwoord van de hevrindsman zodanig 
dat we hem het voordeel van de twijfel 
willen geven, aldus Kruisinga.

H. van Spanning

Scherpe kritiek van Van teijenhorst op Onderwijsstructuurnota
De verzorgingsstructuur is naast onder
werpen als overleg, advies en planning, een 
van de meest onverteerbare stukken uit de 
Onderwijsstruktuurnota.
Tot deze scherpe kritiek kwam CHU- 
afgevaardigde Van Leijenhorst tijdens een 
vorige week gehouden openbare commis
sievergadering waar de bespreking van de 
Onderwijstruktuurnota werd voortgezet. 
Er is zijns inziens geen enkele aanduiding 
waarom de opzet die thans gekozen is no
dig is, gelet op de bestaande problemen. De 
geschetste verzorgingsstruktuur is als een 
zware van het veld af gezien, ondoorzich
tige en ondoordringbare kolos op het on
derwijsveld neergezet.
Daarnaast moet, aldus Van Leijenhorst, re
kening gehouden worden met de verzor- 
gingsdraagkracht van de school. Er zijn 
scholen waar men wenst te vernieuwen. 
Maar op veel scholen is momenteel vraag

Leyenhorst

naar rust, terwille van het kind.
We hebben niet te maken met het onder
wijsveld en de school maar met een groot 
aantal scholen, met verschillende verlan

gens en behoeften. Wanneer de behoeften 
van bovenaf worden ingespoten dan zal dit 
een smooreffect teweeg brengen en ver
lammend werken op het veld. Spreker 
vroeg zich voorts af of bij het opstellen van 
deze nota van een mensbeeld is uitgegaan. 
Hij miste in het stuk geestelijke en ethische 
notities.
Van Leijenhorst maakte vervolgens een 
aantal kanttekeningen bij de opzet van de 
verzorgingsstruktuur. De SLO (Stichting 
Leerplan Ontwikkeling) heeft naar zijn 
mening een veel te centrale rol gekregen. 
Terwijl de begeleidingsorganen in een te 
afhankelijke positie van de SLO zijn ge
plaatst. Het gevaar bestaat dat ze slechts 
dienen als doorgeefluik van boven naar be
neden.
De CHU-woordvoerder stelde hier tegen
over dat moet worden uitgegaan van de 
ontwikkeling van het onderwijs. Daarbij

moet niet worden gedacht aan de basis als 
eenduidig gegeven maar van haar veel
vormigheid. De kloof die in de nota bestaat 
tussen de programmering, op centraal nivo, 
en de uitvoering zal de opzet van de minis
ter zijns inziens doen mislukken.
De programmering zal sterk naar het veld 
moeten worden getrokken. Geef de basis 
de vrijheid om het beste voor de school te 
zoeken.
De SLO zal in deze optiek in haar struktuur 
grondig gewijzigd moeten worden om zich 
zuiver ais dienstverlenend orgaan ten op
zichte van het veld te kunnen ontwikkelen. 
Slechts op deze manier kunnen de betrok
kenen zelf vorm geven aan het onderwijs 
dat zij wenselijk achten en bovendien biedt 
dit de beste waarborg dat er van een reëel 
vernieuwingsbeleid sprake kan zijn, aldus 
Van Leijenhorst.

H. van Spanning

Eerste Kamer akkoord met afschaffing 
filmkeuring boven 16 jaar
De Eerste Kamer heeft zich met 44 tegen 19 
stemmen vorige week akkoord verklaard 
met het initiatiefvoorstel - Voogd - Haas- 
Berger, waarbij de flimkeuring wordt ge
wijzigd in één keuring voor de personen 
van 12 tot 16 jaar en films die als geschikt 
voor alle leeftijden worden aangeboden. 
Tegen dit voorstel stemden SGP, Boeren
partij; negen KVP-leden; de antirevolutio
nairen, metüitzonjiering van de heer Elffe- 
rich en de CHU.
Namens de christen-democratische frakties 
voerde de CH-senator D. Rijnders het 
woord. In zijn betoog stelde hij dat een 
aantal leden van de frakties van ARP, CHU 
en KVP sterk aarzelden over hun houding 
ten aanzien van dit voorstel. Van groot be
lang'achtten zij het antwoord van de initia
tiefnemers op een aantal punten.
In de voorgestelde keuring zullen diverse 
films met een kwaadaardige invloed op de 
samenleving niet altijd worden geweerd. 
Spreker wees met name op films met een 
duidelijk of verhuld sadistisch of racistisch 
karakter.
Tegen die achtergrond rijst, aldus Rijnders 
de vraag of afschaffing van filmkeuring 
voor volwassenen wel verstandig is. Bo
vendien is de leeftijd van 16 jaar volgens 
verschillende leden uit de drie frakties, te 
laag gekozen.
Bezwaarlijk achtte spreker voorts het ont
breken van een regeling voor herkeuring, 
terwijl bovendien geen bepalingen zijn op
genomen over de wijze waarop een afkeu
ring gemotiveerd moet worden.
Onjuist achtte Rijnders het dat de keurings

commissie wordt teruggebracht van vijf tot 
drie leden en de voorzitter als gewoon lid 
functioneert.
Hij onderstreepte dat niet alleen de vrijheid 
van het individu in deze kwestie een rol

speelt maar ook de bescherming van de 
samenleving. Er zijn momenteel in de film 
ook uitingen van gebrek aan respect voor 
opvattingen en levensgewoonten van an
deren. Een perverse of sadistische film die 
men laat spelen in milieus die voor anderen 
heilig zijn, demonstreert een gebrek aan 
beschaving en respect voor het leven en de 
inrichting daarvan van individuen en groe
pen.

H. van Spanning

ANTWOORD VAN MINISTER LUBBERS 
OP VRAGEN OVER SCHEEPSBOUW
Minister Lubbers heeft deze dagen gerea
geerd op de suggestie van het CHU-’ 
Tweede Kamerlid drs. D. F. van der Mei om 
de wenselijkheid te bezien de zogenaamde 
commissie II een ruimer taakomschrijving 
te geven.
Drs. Van der Mei deed deze suggestie in 
schriftelijke vragen aangezien hij van me
ning was dat het, gezien de veelheid van de 
problemen waarvoor de Commissie II zich 
gesteld ziet, alsmede de samenhang die er is 
tussen de, scheepsbouw en de toeleverings
bedrijven, aanbeveling verdient de Com
missie een ruimer taakomschrijving te ge
ven, zodat zij in staaf zal zijn de problema
tiek van de gehele Nederlandse scheeps
bouw in haar totaliteit te bezien.

Het antwoord van minister Lubbers luidde 
als volgt:
„Toen in 1971 het rapport Winsemius de 
complementering van de herstructurering

van de grote scheepsbouw opdroeg aan een 
aparte commissie, was reeds duidelijk, dat 
de werkzaamheden van deze commissie 
zouden raken aan de belangen van een deel 
van de overige Nederlandse scheeps- 
nieuwbouw en van de toeleveringsbedrij
ven.
De overeenkomst, waarbij de Commissie II 
werd ingesteld, voorziet in de mogelijkheid 
dat andere scheepswerven zich zouden 
voegen. Daaromtrent zijn wel contacten 
geweest, die echter geen van allen uiteinde
lijk tot voeging hebben geleid.
De belangen van de toeleveringsindustrie 
hebben geen bescherming gevonden door 
middel van een soortgelij ke bepaling. Het is 
overigens wel duidelijk dat de commissie 
een open oog heeft voor de belangen van 
deze industrie. Verder is het duidelijk dat 
de rol, die de overheid in dit geheel speelt, 
niet alleen is ingegeven door de zorg om de 
herstructurering van de grote Nederlandse

scheepsbouwindustrie, maar ook door de 
zorg om andere belangen. Niet voor niets 
wordt het uiteindelijke advies van de com
missie aan mij ter goedkeuring voorgelegd. 
Bij tal van gelegenheden heb ik reeds mijn 
bezorgdheid tot uiting gebracht over de 
toekomst van de Nederlandse scheeps
bouwindustrie en heb ik aangedrongen op 
spoed bij het voltooien van de werkzaam
heden van de Commissie II. Reden hier
voor is het besef, dat eventuele maatrege
len snel genomen moeten worden om tijdig 
nog enig effect te sorteren.
Tenslotte acht ik de samenstelling van de 
CommissieTi, waarin twee individuele on
dernemingen zijn vertegenwoordigd met 
een mede doorslaggevende stem, niet bij 
uitstek geschikt om belast te worden met de 
problematiek van de gehele Nederlandse 
scheepsbouw in samenhang met die van de 
toeleveringsindustrie. Op grond van deze 
drie overwegingen ben ik van oordeel dat 
de vraag ontkennend dient te worden be
antwoord.
Hierbij teken ik aan dat ik met klem blijf 
aandringen bij de Commissie II op een 
spoedig gereedkomen van het advies. 
Daarnaast kan ik verzekeren dat in het 
brede beraad dat over de toekomst van de 
Nederlandse scheepsbouw op gang moet 
komen, en waarmee trouwens al een begin 
is gemaakt, de in de vraag geschetste pro
blematiek een belangrijke rol zal (moeten) 
spelen.”
Niet helemaal duidelijk is overigens uit dit 
antwoord van de bewindsman op te maken 
waarom wel andere dan in de Commissie 
vertegenwoordigde scheepswerven blij
kens een bepaling de mogelijkheid geboden 
wordt aan dit beraad deel te nemen, terwijl 
een soortgelijke bepaling voor de toeleve
ringsindustrie ontbreekt.

G. C. de Groot.
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STRAATSBURG 
EN DEN HAAG
d o o r  Mr, W . Scholten
lid EuropeesTarlement

„Wees zeker van uw keuze"
Wereldconferentie 
van christen-democraten

Op 28 en 29 november j.1. heeft de wereld
unie van christen-democraten voor de eer
ste maal in Rome een wereldconferentie 
gehouden. Het bureau van de christen
democratische fractie in het Europees Par
lement heeft ook aan deze unieke bijeen
komst deelgenomen. Uniek vanwege het 
feit dat het een eerste bijeenkomst was 
maar ook door de zeer grote deelneming. • 
Méér dan vijftig delegaties vanuit alle delen 
van de wereld waren aanwezig. Van Hon
duras tot Noorwegen en van Spanje tot In
donesië, om een viertal voorbeelden te ge
ven. Suriname was voor de eerste maal als 
zelfstandige staat vertegenwoordigd in de 
persoon van Statenvoorzitter Wijntuin en 
fractievoorzitter Nooitmeer.

Wijntuin heeft tijdens dit congres nog eens 
onderstreept, dat Suriname niet door wa
pens, maar door overleg zijn zelfstandig
heid heeft verworven. Enerzijds bracht hij 
hulde aan Nederland, anderzijds sprak hij 
van een sterke christen-democratische 
geest, die politiek in Suriname werkzaam 
is. In onze Grondwet, aldus Wijntuin, 
wordt grote aandacht besteed aan de men
senrechten. Als honderdvierenveertigste 
land, dat zijn lot in eigen hand heeft geno
men, zullen wij in Suriname ons inzetten 
voor de mens als individu. Wijntuin bood 
de vlag van Suriname aan de wereldunie 
aan. Onder groot applaus nam de Italiaanse 
Minister van Buiteiüandse Zaken, Rumor, 
die de vergadering beide dagen heeft voor
gezeten, de vlag in ontvangst. Ook de pre

mier van de Nederlandse Antillen, Everta, 
nam aan de conferentie deel.

TWEE KENMERKEN
Namens de Nederlandse delegatie heeft de 
voorzitter van de Nederlandse Equipe van 
christen-democraten, oud-minister van 
buitenlandse zaken, Drs. Norbert Schmel- 
zer, het woord gevoerd. De christen
democratie als over de gehele wereld ver- 
soreide politieke organisatie heeft twee 
hoofdkenmerken. In de eerste plaats het 
feit, dat de mens, als schepsel Gods, on
geacht ras of geloof, in het centrum van het 
christen-democratische denken staat.
In de tweede plaats de opdracht tot solidari
teit van de ene mens tot de andere, zowel 
nationaal als internationaal. Daarbij moe
ten de christen-democraten zich in het bij
zonder inzetten voor de zwakken, voor de 
gevangenen en voor de vervolgden. Dat 
kan in de vorm vpn rechtstreekse steun, 
van rechtsbijstand, van hulp aan gezinnen, 
van opname van vKichtelingen in democra
tische landen. Schmelzer bepleitte een in
ternationale controle van de mensenrech
ten, b.v. via een speciale commissie bij de 
Ver. Naties.
Ten aanzien van de verhouding tot de 
derde wereld merkte Schmelzer op, dat 
ook de ontwikkelingslanden een eigen ver
antwoordelijkheid bezitten. In die verhou
ding tussen rijke en arme landen zal aan de 
ontwikkelingslanden een garantie moeten 
worden gegeven voor stabiliteit in de op
brengst van hun grondstoffen. Anderzijds 
zullen de industriële landen een garantie

moeten krijgen voor de voorziening in hun 
behoefte aan grondstoffen.

Een eerlijke verdeling van het beschikbare 
voedsel noemde Schmelzer als ander be
langrijk punt van christen-democratische 
wereldpolitiek. In dit verband zal er grote 
uitbreiding gegeven moeten worden aan de 
landbouw in de ontwikkelingslanden. 
Schmelzer wees tenslotte op het belang van 
het particulier initiatief als motor van onze 
maatschappij.

ZUID-AMERIKA
Bijzonder belangwekkend vond ik ook de 
inbreng van de christen-democraten uit 
Zuid-Amerika, die ten dele als onder
grondse beweging hun werk moeten ver
richten. Bijna zonder uitzondering wees 
men op het grote belang zich niet te ver
eenzelvigen met de gevestigde machten 
van het kapitalisme, zoals de multi
nationale, maar op te komen voor de rech
ten van de arbeidende bevolking en hen te 
beschermen tegen uitbuiting. Het woord 
revolutie viel verschillende keren. De 
nieuwe generatie is niet meer tevreden met 
halve oplossingen.

Wij moeten de jeugd duidelijk maken, dat 
de christen-dempcratie geen tussenweg is 
tussen kapitalisme en socialisme en com
munisme, maar een wezenlijk alternatief 
vormt. Aldus enkele gedachten uit Zuid- en 
Midden-Amerika;

PAUS
Naast enkele sociale evenementen, zoals 
een ontvangst door de burgemeester van 
Rome én door de president van Italië, 
Leone, werd de conferentie ook in particu
liere audiëntie ontvangen door Paus Paulus
VI. In zijn toespraak wees de Paus op het 
grote belang van het gemeenschappelijke 
uitgangspunt. Ik heb daarbij één wens: 
wees zeker van uw jceuze. Want uw poli
tiële acties verdienen de voorkeur boven al
le andere acties. Als kerkvader zeg ik tot u: 
wees eensgezind in uw politieke arbeid. De 
christelijke inspiratie, waarop u zich wenst 
te baseren, rechtvaardigt, dat u zich met 
optimisme aan uw taak in de wereld wijdt. 
Een taak, waarin de kerk u met aandacht en 
soms ook met kritiek zal volgen.

In zijn slotwoord op de conferentie wees 
Rumor op het grote belang, dat de 
christen-democratie, naast verschil in pro
blemen en omstandigheden en daardoor in 
politieke taktieken, zich bewust moet zijn 
van de ene sterke, gemeenschappelijke ba
sis. De christen-democratie is een kracht, 
die gekenmerkt wordt door de wens oni te 
vernieuwen. In die zin kan men revoliitio- 
nair zijn in politiek-ethische zin. Wie in de 
macht van de idee van de christen
democratie gelooft, zal bereid moeten zijn 
elke inspanning te leveren, die nodig is om 
dat idee te realiseren. De christen-
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Scholten.

Het vraagstuk van het Middellandse - Zeegebied
Politiek initiatief van Europese Gemeenschap noodzakelijk

door: MarioSceIba, voormalig premier van Italië, voorzitter commissie buitenlandse zaken Italiaans senaat, lid Europees parlement (christen-democraat)

Op de conferentie van Helsinki is, gezien 
het nauwe verband tussen veiligheid van 
Europa en die van het Middellandse- 
Zeegebied, een verklaring afgelegd waarbij 
alle deelnemende landen zich verplichtten 
zich bij hun beleid ten aanzien van de 
Middellandse-Zeelanden door dezelfde 
beginselen te laten leiden als bij hun beleid 
ten aanzien van de Europese landen. 
Welnu, na de conferentie van Helsinki 
hebben wij een ontwikkeling gezien die in 
feite in strijd is met de voor het 
Middellandse-Zeegebied aangegane ver
plichtingen.
In de eerste plaats de voortdurende uit
breiding van de Russische vloot, met sche
pen van ieder type, waaronder ook lan
dingsvaartuigen. In de tweede plaats de 
wapenleveranties aan Libië - een land dat 
door niemand wordt bedreigd - die, gezien 
het aantal inwoners van dat land, buiten 
alle proporties zijn. In de derde plaats de 
pogingen van de USSR om het nieuwe ak
koord tussen Egypte en Israël nog vóór de 
ondertekening te doen, mislukken.
Meer in het algemeen kunnen wij vaststel
len dat ook na Helsinki de wapens voor 
gebruik ter land, ter zee en in de lucht, en 
niet alleen maar de zogenaamde conven
tionele wapens, steeds sneller in aantal toe
nemen. Het olie-embargo heeft ons laten 
zien dat ook aardolie een wapen is dat de 
gehele wereld kan treffen. En al is dit wa

pen dan niet dodelijk, het kan leiden tot het 
werkloos worden van milj oenen en tot poli
tieke onwentelingen, waardoor echte oor
logen kunnen worden ontketend.

BELANG
Welnu, de Europese Gemeenschap als ge
heel is de grootste oevermogendheid van 
het Middellandse-Zeegebied. De bijzon
dere betrekkingen tussen de Europese Ge
meenschap en de overige landen van het 
Middellandse-Zeegebied worden gerecht
vaardigd door de geografische ligging, de 
geschiedenis, de cultuur en de economie 
van dat gebied. De EEG heeft er belang bij 
dat de andere kustlanden vooral onafhan
kelijk en welvarend zijn. Welnu, een beleid 
dat de nationale onafhankelijkheid van de 
landen van het Middellandse-Zeegebied 
dreigt aan te tasten, vormt een gevaar voor 
de vrede.
De onafhankelijkheid van de landen kan 
ook door wapenleveranties worden be
dreigd. Wat onderneemt de Gemeenschap 
in het licht van. deze situatie? De Commis
sie spreekt van een algemeen beleid voor 
het Middellandse Zeegebied; dat bestaat 
echter niet, omdat hieraan het essentiële 
element ontbreekt, namelijk de ,,Politiek” . 
De Europese Gemeenschap moet derhalve 
haar empirische buitenlandse politiek, de 
politiek van geval tot geval, laten varen. Zij 
dient zonder uitstel over te gaan tot een

algemene buitenlandse politiek, te begin
nen bij het Middellandse-Zeegebied; want, 
terwijl wij de vorm bespreken die het sa
menwerkingsbeleid moet krijgen, kunnen 
er in het Middellandse-Zeegebied dingen 
gebeuren die het huidige politieke beeld 
radicaal zouden kunnen veranderen en 
zelfs een bedreiging zouden kunnen vor
men voor de toekomst, voor het voortbes
taan van de Gemeenschap zelf.

NIET WACHTEN
Wij mogen niet tot 1980 wachten om de 
politieke unie te verwezenlijken en de Eu
ropese Gemeenschap een buitenlandse po
litiek te geven, want de geschiedenis gaat 
veel sneller.
Ik ben van mening dat een politiek initiatief 
van de Gemeenschap juist in het 
Middellandse-Zeegebied noodzakelijk is. 
Maar wat voor een initiatief?
De Europese Gemeenschap zou ook de 
mogelijkheid kunnen bestuderen een con
ferentie van de landen van het 
Middellandse-Zeegebied bijeen te roepen, 
om de veiligheid en de onafhankelijkheid 
van al deze landen te ' versterken, maar 
vooral om de grote mogendheden te ver
plichten de onafhankelijkheid van die lan
den te eerbiedigen. Hiervoor of voor het 
nemen van enkele andere politieke initia
tieven moet de samenwerking worden ver
vangen door eendracht. Bovendien moet

men er zich van bewust zijn dat geen on
derscheid kan worden gemaakt tussen eco
nomie en politiek. Een dergelijk onder
scheid is vooral dan niet mogelijk wanneer 
de politiek en het economische stelsel ook 
internationaal als politiek strijdmiddel 
worden gebruikt.

—

De verschijning van 
„De Nederlander" 
in de komende weken
Volgende week, op vrijdag 19 de
cember, zal „De Nederlander” ver
schijnen als het maandelijks leden
contactblad van de CHU. Dit num
mer wordt niet alleen toegezonden 
aan de abonnees op het christelijk- 
historisch weekblad „De Nederlan
der” , maar voorts aan alle leden van 
de CHU.
Op de vrijdagen 26 december 1975 
en 2 januari 1976 zal het 
christelijk-historisch weekblad „De 
Nederlander” n i e t  verschijnen, dit 
in verband met de komende feestda
gen. Het eerste nummer van het 
weekblad in het nieuwe jaar ver
schijnt op vrijdag 9 januari.
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DE REORGANISATIE IN HET BINNENLANDS BESTUUR (X)

Nieuwe wijn in oude zakken
door: mevr. mr. E. A. Haars, lid provinciale staten van Utrecht, oud-lid Tweede Kamer voor CHU

De regeringsplannen voor de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur (de vorming 
van 26 provincies - nieuwe stijl) zou ik wil
len betitelen als „Nieuwe wijn in oude zak
ken’'.
De naam provincie is gehandhaafd voor 
een bestuurslichaam, dat slechts de naam 
met de huidige provincies gemeen heeft, 
uitsluitend om aldus onder een noodzake
lijke grondwetswijziging uit te kruipen. 
Taken, historisch gegroeide namen en 
grenzen zijn zodanig gewijzigd, dat ik niet 
aan de indruk kan ontkomen, dat een ste
riele klinische hand hiermede bezig is ge
weest.
Daarnaast heeft men de gemeentegrenzen 
gehandhaafd, hoewel de nieuwe provincie
grenzen wanneer men goed had doorge
dacht, niet op deze gemeentegrenzen pas
sen.
Het gebrek aan moed, mogelijk uit tijdnood 
geboren, om de onjuiste gemeentegrenzen 
gelijktijdig met de provincie-nieuwe stijl te 
corrigeren zal de oude zakken doen barsten 
voordat wij enige jaren verder zijn.
Ik vraag mij trouwens af of het wel een 
juiste beslissing is geweest om deze diep 
ingrijpende reorganisatie door te voeren 
zonder tegelijk een grondwetswijziging 
mee te nemen. Natuurlij k kost dat iets meer 
tijd, maar een dergelijke enorme wijziging 
kan nu eenmaal niet in een handomdraai 
gebeuren. Indien voor een reële inspraak 
wordt gepleit kan tijdens die inspraakpe- 
riode ook de grondwetswijziging voor een 
groot deel worden voorbereid en geffectu- 
eerd.

OP EEN RIJ
Ik wil de argumenten daarvoor nog eens op 
een rijtje zetten.
a. Deze zeer grote reorganisatie is te be
langrijk om bü eenvoudige wet te worden 
afgehandeld. Als ooit iets een gekwalifi
ceerde meerderheid en dubbele overwe
ging in de Staten-Generaal nodig maakt, is 
het bij deze ingreep in ons staatkundig be
stel.
b. Wijziging van gemeentegrenzen kan 
grondwettelijk alleen ,,bij” de wet. Tè- 
neinde de nieuwe wijn niet uit de oude 
zakken te laten lopen, zal in de grondwet 
de mogelijkheid moeten worden geopend, 
dat grenswijzigingen ook „krachtens” de 
wetmogelijk zijn, opdat werkelijk en direct 
goede provincies-nieuwe stijl tot stand 
kunnen komen.
c. Hoewel het begrip ,,huishouding der 
gemeente” c.q. van de provincie in de loop 
der jaren aanzienlijk is gewijzigd en thans 
globaal kan worden omschreven als ,,alles 
wat een hoger gezag niet tot zich heeft ge
trokken, komt aan het lagere gezag toe” , 
loopt het begrip ,,complementair bestuur” 
zoals dat thans wordt geïntroduceerd, toch 
wel langs de rand van de grondwettelijke 
bepalingen.
d. Het voorstel tot feitelijke overdracht 
van de meeste bevoegdheden van de lokale 
besturen aan de provincies-nieuwe stijl is 
zoal niet in strijd met de grondwet, het staat 
toch wel op gespannen voet met de geest 
van de grondwet.

ZORGEN
Er is nog een punt waarover ik zorgen heb. 
De provincies-nieuwe stijl worden in be-

T. C. Hekman
burgemeester van Bruinisse

Met ingang van 1 januari aanstaande is be
noemd tot burgemeester van Bruinisse de 
heer T. C. Hekman uit Rheden. Hij is de 
opvolger van de heer J. Hokken (secretaris 
van de Vereniging van christelijk- 
historische leden van gemeente- en provin
ciebesturen), die Bruinisse verliet om bur
gemeester van Lexmond te worden. ,

De heer Hekman, hervormd en lid van de 
CHU, is 51 jaar oud. Momenteel is hij chef 
van het bureau huisvesting van de ge
meente Rheden.

langrijke mate „doe” organen. Veel taken, 
die de gemeentes thans vervullen, komen 
bij de provincies.
Dit betekent, dat ook het toezicht op deze 
taken, die tot nu toe vanuit de gemeenten 
bij gedeputeerde staten kwam, nu naar het 
rijk opschuift. In feite ontstaat daardoor 
een sterke centralisatie. Het rijk krijgt een 
veel grotere directe invloed op de lagere 
organen dan voorheen.
Daar komt bij, dat een beroepsinstantie 
verloren gaat. Heeft Kroon eenmaal een 
beslissing over een handeling van de pro
vincie gegeven, dan is er geen weg tot ver
der beroep. Dit komt de rechtszekerheid 
bepaald niet ten goede. Als wij daarbij in 
aanmerking nemen, dat nu al en terecht 
wordt geklaagd over de lange periode van 
wachten, welke nodig is om een kroonbe- 
slissing te verkrijgen, dan zal dit in de toe
komst tot onaanvaa’-dbare vertragingen 
leiden als het aantal L jroepen nog aanzien
lijk groter wordt omdat de zeef van de eer
ste instantie wegvalt.
Ik schreef over nieuwe wijn in oude vaten. 
Dit komt duidelijk tot uiting in de handha
ving van het college van gedeputeerde sta
ten als instantie van toezicht en beroep. 
Bij een complementair bestuur wordt het 
toezicht op de gemeenten in sommige ge
vallen een hachelijke zaak. Veel toekom
stige taken van de gemeenten zullen im
mers slechts deeltaken zijn, waarbij ook de 
provincie mede betrokken is. Zullen de

gemeenten dan het toezicht niet te snel voe
len als dwang en doorzetten van eigen visie 
van de provincie op de gemeenschappelijke 
taak? AUe overleg en goede wil kunnen dit 
risiko niet wegnemen. Slechts daar waar 
administratief beroep de burgers de moge
lijkheid geeft zich te verzetten tegen beslis
singen van gemeenten blijft dit beroep bij 
gedeputeerde staten op zijn plaats.

VERSNIPPERING
A. Ook heb ik ernstig bezwaar tegen een te 
groot aantal provincies. Te veel kleine pro
vincies veroorzaakt versnippering van be
leid.
Daar komt nog bij - en dat zou ik graag wat 
harder geformuleerd zien - dat vele Ideine 
provincies eerder een centraliserende dan 
een decentraliserende tendens kunnen 
hebben. Een sterke krachtige provincie kan 
behoorlijk tegenspel tegen rijksinvloeden 
leveren.
Kleine provincies zullen eerder dan grotere 
een deel van hun autonomie kunnen ver
spelen.
B. Hoewel niet strikt doorgevoerd heeft 
het inwonertal bij het bepalen van het 
draagvlak van de provincies-nieuwe stijl 
een belangrijke rol gespeeld. Er is weinig 
nieuws onder de zon. Al in 1798 heeft men 
het land in 8 departementen ingedeeld met 
gelijke bevolkingsgetallen en met negatie 
van historisch gegroeide banden. Het suc
ces was nihil en men stapte er al na driejaar

van af. Een dergelijke klinische benadering 
kan ook hier wel eens tot veel problemen 
aanleiding geven. . '
Wij hebben gepleit voor aanzienlijk minder 
dan 26 provincies. Bij bepaling van de 
grenzen zal minder op inwonertal en meer 
op verbondenheid van de gebieden moeten 
worden gelet. Ik zou bijna willen zeggen, 
d a t de grenzen funktioneel en wat over
dreven gezegd ook emotioneel door de be
volking moet worden geaccepteerd.

TELEURSTELLEND
Teleurstellend is het gemak waarmede het 
regeringsvoorstel inzake de reorganisatie 
over de decentralisatie van rijkstaken heen 
loopt. Een gedecentraliseerde eenheids
staat - en dat staat de regering voor - mag er 
niet van uitgaan dat alleen het centrale ge
zag alles kan en weet.
Als het hoger gezag er zin in heeft kan de 
gemeente, maar ook de provincie volledig 
worden uitgehold. Maar dat is in strijd met 
de decentralisatie, die ervan uitgaat, dat het 
laagste orgaan alle taken mag verrichten 
tenzij bovenlokale belangen een groter 
draagvlak vragen.

(Dit is het tiende artikel in de reeks „De 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 
De voorgaande artikelen stonden in „de 
Nederlander” van 22 en 29 augustus, 5,12 
en 26 september, 3 en 10 oktober en 14 en 
21 november j.L).

Oostenrijk: constructieve 
oppositie van 
christen-democraten

door: Peter Diem, hoofd Dienst studie en onderzoek 
Oostenrijkse christen-democraten

Enige tijd terug vonden in Oosten
rijk verkiezingen plaats voor de na
tionale raad, het parlement. De Oos
tenrijkse Volkspartij, de christen
democraten, werd als gevolg van de 
uitslag, zit nu tot de volgende ver
kiezingen in de oppositie. Onder
staand een beschouwing over het be
leid, dat de Volkspartij wil voeren.

De verkiezingen voor de nationale raad 
(parlement) van Oostenrijk dit najaar heb
ben de Socialistische Partij de absolute 
meerderheid opgeleverd. Met 50,4 procent 
van de geldige stemmen heeft de Oosten

rijkse Socialistische Partij in 1975 het hoog
ste stempercentage van haar geschiedenis 
behaald, terwijl de Volkspartij (christen
democraten) 43 procent heeft behaald, of
wel het laagste stempercentage tot öp he
den.
De Socialistische Partij heeft 93 zetels (in 
1971 had ze er 93, die tot 92 werden terug
gebracht naar aanleiding van de volks
stemming die eveneens in 1971 plaats
vond), de Volkspartij heeft 80 zetels (80 in 
1971, vervolgens teruggebracht tot 79); de 
Liberale Partij heeft 10 zetels (in 197110, 
vervolgens verhoogd tot 12). De Commu
nistische Partij heeft geen zetels behaald.

KAMERLEDEN VRAGEN, 
BEWINDSLIEDEN ANTWOORDEN
In antwoord op schriftelijke vragen van 
Tweede-Kamerleden van ARP, KVP, 
PvdA en CHU (drs. G. van Leijenhorst) 
heeft staatssecretaris Meijer van CRM ge
antwoord, dat zijn afwijzing van de ver
zoeken om personeelsuitbreiding van het 
bestuur van de Katholieke Plattelands Jon
geren en de besturen van het Christelijk 
Jongeren Verbond in de verschillende re
gio’s van het land in eerste instantie geba
seerd is op het tekort aan middelen. Bij 
deze afwijzing is verder meegedeeld, dat de 
beoordeling van de definitieve personeels
formatie mede zal moeten worden bezien 
in het licht van de resultaten van het effec- 
tiviteitsonderzoek.

Dit onderzoek, aldus de staatssecretaris, is 
een zaak op zichzelf. Het wordt niet gehan
teerd in de zin van bevriezing van vakatu- 
res en uitbreidingen.

GASSCHEPEN
Minister Lubbers van economische zaken 
verwacht geen sluitend rapport over de 
bouw van ontvangstinstallaties voor grote 
gasschepen in zee voor eind 1976. De stu
dies over de bouw van grote tankschepen 
(330.000 ton) kunnen de eerste helft van 
volgend jaar klaar zijn. Aldus blijkt uit het 
antwoord op schriftelijke vragen van de 
christelijk-historische Tweede-Kamerleden 
drs. D. F. van der Mei en dr. R. J. H. Krui- 
singa. Zij wilden weten of bij de plannen 
van de Gasunie, gas uit het buitenland te 
importeren als aanvulling op de eigen voor
raad, de werkgelegenheid in ons land niet 
gebaat zou zijn.
Volgens de minister is niet bekend of Ver- 
olme, die plannen heeft klaar liggen, gas
tankers gaat bouwen. Mogelijk is dat wel. 
Voorts deelde de bewindsman mee, dat het 
Rijn-Schelde-VeiOlme-concern in staat is 
buitengaatse installaties te bouwen.

H. L.

daar slechts 1,2% van de kiezers op haar 
hebben gestemd.
De Socialistische Partij zal derhalve de ko
mende vier jaar alleen regeren; dat zal de 
derde regering Kreisky zijn.

Consequent beleid
Zoals haar voorzitter, de heer Taus, consta
teerde, telt de Volkspartij 2 miljoen kie
zers: dit betekent een mandaat dat ver
plicht tot serieus werken, in de overtuiging 
dat de partij in staat is in 1979 aan de rege
ring te komen, als zij een consequent beleid 
voert. Door dit beleid zullen in de toekomst 
de grondbeginselen van de Volkspartij 
moeten worden uitgewerkt ter confrontatie 
met het socialisme; en deze dienen zodanig 
aan de kiezers duidelijk te worden gemaakt 
dat zij grotere instemming vinden bij de 
volgende raadpleging van het electoraat, 
die beslissend zal zijn voor de toekomst van 
het land.
Overeenkomstig dit mandaat van de kie
zers zal de oppositie van de Volkspartij 
onverbiddelijk maar democratisch zijn, 
met een constructief beleid zoals deze par
tij reeds dertig jaar in dienst van Oostenrijk 
voert.
In een voorlopige analyse kan men consta
teren dat de structurele verandering die is 
opgetreden, namelijk de vermindering van 
de landbouwbevolking, één van de oorza
ken is van het teruglopen van het aantal 
stemmen op de Volkspartij. De overgang 
van het beroep van landbouwer naar een 
betrekking in loondienst, de trek-naar de 
stad en het forensendom zijn zeker oorza
ken voor de ommezwaai bij de kiezers. Be
halve de structurele verandering in de 
landbouw dient men ook de vermindering 
van het aantal personen dat werkzaam is in 
de handel en in de tertiaire sector in het 
algemeen, in aanmerking te nemen. De 
verkiezingen van 1975 zijn beïnvloed door 
het vraagstuk van de werkgelegenheid. De 
Socialistische Partij heeft zijn stemmen
winst voornamelijk te danken aan dé em
ployés die bezorgd zijn over een mogelijke 
economische crisis; deze hebben in veel 
groter getale gestemd dan in 1971 en heb
ben zich in tegenstelling tot toen tot de 
Socialistische Partij gewend. Déze partij 
heeft dus vooral stemmen vergaard van de 
landelijke en de kleine gemeenten. Natuur
lijk is ook het tegengestelde voorgekomen, 
dat wil zeggen dat stemmen van de Socialis
tische Partij naar de Volkspartij zijn ge
gaan; dat zijn de stemmen van mensen die 
voorstander zijn van een groter evenwicht 
en van het denkbeeld van een eventuele 
grote coalitie. Ook betreft het kiezers die 
voor de oplossing van de economische cri
sis meer vertrouwen stellen in de Volkspar
tij dan in de Socialistische Partij.
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Naar een soberder levensstijl. 
Maar wat betekent dat eigenlijk?

door: prof. dr. J. W. van Hulst, 
voorzitter CHU-fractie in Eerste Kamer

Men kan geen kerkelijk blad meer opslaan, 
of men vindt daarin een pleidooi voor ver
sobering van ons leven.
De achtergronden van dit pleidooi zijn ons 
allen stellig bekend; de westerse wereld 
leeft, ondanks de ingrijpende economische 
malaise, toch nog in een betrekkelijke wel
vaart, een welvaart die voor een aantal uit
verkoren enkelingen nog een geweldige 
rijkdom betekent; daartegenover staat 
het harde feit, dat nog steeds een derde deel 
van de wereldbevolking, ontstellende te
korten heeft aan voedsel, aan medische 
zorg, aan onderwijs, enz.
Gelet op de onaanvaardbare tegenstellin
gen tussen rijk en arm in de wereld van 
vandaag is de roep der kerken om versobe
ring niet slechts begrijpelijk, maar ze is zelfs 
noodzakelijk.
Wij mogen er als christenen niet in berus
ten, dat het ene deel der wereld datgene 
teveel heeft, wat het andere deel dringend 
nodig heeft om in leven te blijven.
Maar de moeilijkheden gaan wij pas goed 
zien, als wij ons afvragen, wat de conse
quenties daarvan zijn in het persoonlijk le
ven van ieder onzer. In theorie zullen we 
namelijk met de oproep van de kerken niet 
zoveel moeilijkheden hebben; maar deze 
theorie zal - zoals straks zal blijken - heel 
moeilijk in de praktijk zijn om te zetten. 
Laten wij eens beginnen met enkele catego
rieën van mensen voor wie de roep om 
versobering van de levensstijl een nogal 
bittere bijsmaak heeft. Wij denken b.v. aan 
de kleine zelfstandigen, dus de mensen met 
een eigen zaakje, winkeltje of bedrij:^e. 
Deze mensen tellen al lang niet meer het 
aantal arbeidsuren dat zij in een week ma
ken; meestal werken man en vrouw samen 
in de winkel. Zij zien bovendien hun las
tenverzwaring toenemen en hun inkomen 
dalen. Met grote zorg vragen zij zich af, 
wanneer zij hun winkel definitief moeten 
sluiten.
Als deze mensen horen van een soberder 
manier van leven, dan denken ze: moet het 
nog minder dan we het nu hebben? Dat kan 
eenvoudig niet. Een tweede groep die zich 
precies dezelfde vraag stelt, is de groep met 
het minimum-inkomen. De onderste loon
grens is werkelijk niet van dien aard, dat 
men over meer soberheid kan gaan denken.

Een derde, betrekkelijk grote groep zijn al 
diegenen die uitsluitend van de A.O.W. 
moeten leven. Ieder weet; dat is geen vet
pot.
En dan tenslotte moet de toenemende 
groep der werklozen genoemd worden; 
vooral bij langdurige werkloosheid, ge
paard gaande met een dalende uitkering ne
men de zorgen met de dag toe. Ook voor 
hen klinkt een oproep tot soberder levens
wijze nogal schril in de oren.
Maar natuurlijk zijn er, ook in onze onmid
dellijke omgeving, nog vele anderen die 
wel werk hebben en die misschien over een 
redelijk of over een hoog inkomen be
schikken. Laten wij eens aannemen, dat 
deze mensen van goede wille zijn en dat zij 
bereid zijn gevolg te geven aan de oproep 
van de kerken. Dan moeten wij scherp in
zien, dat dan de economische moeilijkhe
den eerst goed beginnen.

DUIDELIJK
Met heel eenvoudige voorbeelden zullen 
we dat duidelijk maken.
.Neem b.v. eens aan dat een gezin zich heel 
gemakkelijk kan permitteren om elke week 
een paar maal een heerlijk gebakje bij de 
koffie te gebruiken. Nu zegt dat gezin: dat 
is toch eigenlijk overdaad; we gaan dat in ’t 
vervolg nalaten. Als zo’n voorbeeld navol
ging vindt, dan zullen de banketbakkers 
onmiddellijk op het vinketouw springen en 
zeggen: waarom moeten uitgerekend wij 
de dupe worden van uw versobering? Als 
jullie zo doorgaan, betekent dit het faillis
sement van onze banketbakkerij.
Nu kunt u dit voorbeeld met honderd an
dere voorbeelden uitbreiden. Steeds zal 
dan blijken, dat er altijd een bedrijfstak is, 
die de dupe wordt van een bepaalde verso
bering. We noemen b.v. de auto-industrie, 
de reisburo’s, de bontmantelfabrikanten, 
de drankwinkels, enz. Het probleem wordt 
nog gecompliceerder, als we denken aan de 
stellingname van de vakbonden; ook deze 
bonden zien wel in, dat het in onze tijd weg 
moeilijk is om de lonen fors te verhogen. 
Maar de vakbonden kunnen toch moeilijk 
tolereren, dat de koopkracht van de werk
nemers beknot wordt. Met andere woor
den: we mogen de bestedingen niet inper
ken. Daarbij is natuurlijk onmiddeUijk de

vraag onontwijkbaar geworden, wat er van 
versobering terecht moet komen, als we het 
niveau van de bestedingen, dus de con
sumptie, onaangetast willen laten.
Ook in regeringskringen ziet men hoe groot 
de problemen zijn die zich hier voordoen, 
en hoe uiterst moeilijk het is om de wegen 
voor een oplossing te vinden.
Zo heeft de minister-president Den Uyl, op 
1 december 1973 gezegd, dat de tijden van 
de luxe definitief voorbij waren, dat we 
veel zuiniger moesten omgaan met grond
stoffen en energie en dat een soberder le
vensstijl dringend gewenst was. Maar heel 
kort daarop zei minister Duisenberg, dat 
het voor onze economie goed zou zijn als 
we de bestedingen zouden bevorderen; 
want dan kwam er meer produktie en dus 
minder werkloosheid. In deze twee uit
spraken ondekt ieder die lezen kan de 
moeilijkheden die zich voordoen als we ons 
leven soberder willen inrichten.
Nu behoeven wij de grote problemen der 
economie - en dat zijn problemen van we
reldwijde omvang - niet op te lossen. Maar 
het is natuurlijk ook niet verboden erover 
na të denken.
Bovendien moeten wij toch stellig probe
ren ons leven naar de eis van het Evangelie 
in te richten.
Ook deze laatste zin vloeit nogal gemakke
lijk uit de pen; en elk meelevend kerklid zal 
het er ongetwijfeld mee eens zijn.
Weer komt de nuchtere vraag, wat dit nu 
precies voor de praktijk van elke dag in
houdt en wat er in ieders leven moet veran
deren om tot een stijl van leven te komen 
die dichter bij het Evangelie staat dan tot 
nog toe het geval is geweest. Maar als wij 
moeten constateren, dat wij niet zo heel 
veel kunnen doen, dan betekent dit abso
luut niet, dat we volkomen onmachtig zijn 
om iets te doen. We kunnen toch met elkaar 
op z’n minst proberen tot een begin te ko
men. En dit artikel geeft daartoe misschien 
enige bescheiden aanzetten.

PUNTSGEWIJS
Laten wij puntsgewijs maar iets opschrij
ven, waarbij wij ons vooral richten tot hen 
die het in deze tijd nog redelijk goed heb
ben en tot hen die misschien nog over een 
zekere weelde beschikken.

1. Wij moeten opnieuw aandacht geven 
aan de moeilijke situatie van de z.g. „kleine 
zelfstandigen” in onze omgeving, ’t Kan 
zijn dat hun artikelen een paar centen 
duurder zijn (al moet dat nog bewezen 
worden); maar door hen te helpen bevor
deren we ook de bezitsspreiding. Het lijkt 
ons daarbij geoorloofd in de eerste plaats te 
denken aan de huisgenoten des geloofs.
2. Degenen die op een minimumloon 
staan, en wier. leven menigmaal als 
fatsoenlijke armoede gekenschetst kan 
worden, krijgen onze bijzondere aandacht.
3. Meer dan voorheen dienen zorg en aan
dacht uit te gaan naar hen die uitsluitend 
van de A.O.W. moeten rondkomen.
4. Diegenen die arbeidsplaatsen ter be
schikking hebben, zullen in hun onmiddel
lijke omgeving moeten uitzien naar die 
werkzoekenden die aan de grens van hun 
uithoudingsvermogen zijn gekomen.
5. De gastarbeiders moeten weten dat er 
een kerkelijke gemeente is, die zich het lot 
van deze vereenzaamden terdege aantrekt.
6. De kerk ontplooit allerlei aktiviteiten, 
nationaal en internationaal. Het begrip 
„zending” heeft een veel ruimer inhoud 
gekregen dan voorheen. We zijn gaan be
seffen dat de prediking van het Evangelie 
gepaard dient te gaan met het lenigen van 
primaire menselijke nood, het stillen van de 
honger, de medische verzorging, het on
derwijs. Ieder van ons die over een behoor
lijke materiële welstand beschikt en die in 
zijn geweten ervan overtuigd is, dat een 
soberder levenswijze voor hem noodzake
lijk is, vindt thans in de kerk en zending een 
mogelijkheid om het financiële ,,te veel” in 
het eigen bestaan over te hevelen naar het

I „te kort” bij onze naasten. Die naasten le
ven soms heel ver weg, misschien wel in 
andere werelddelen. Maar het is ook moge
lijk, dat ze heel dichtbij wonen, misschien 

- wel in de Dapperbuurt.
Van Hulst

(Bovenstaand artikel is overgenomen uit 
„Wijksignaal - Rond de Muiderkerk” , 
maandblad van de Muiderkerkgemeente 
van de hervormde gemeente te Amsterdam. 
De redactie van„de Nederlander” is erken
telijk voor de toestemming voor het over
nemen).

CDAktueel
FEiïEN EN MENINGEN
CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL

Waarom schuwden rechtstreekse CDA-leden 
de laatste tijd de publiciteit ?

door: Robert E. J. M. van der Toorn, lid dagelijks bestuur CDA

Het is duidelijk dat de laatste weken het 
debat over de totstandkoming van het 
CDA in een stroomversnelling is geraakt. 
Van diverse zijden wordt gevraagd hoe de 
vertegenwoordigers van de rechtstreekse 
leden zich in de afgelopen tijd in de be
stuursorganen van het CDA hebben opge
steld. Graag wil ik van de gelegenheid die 
CDAktueel mij biedt gebruik maken om op 
een aantal hoofdpunten in te gaan. 
Allereerst de vraag: waarom hebben de 
rechtstreekse leden in de laatste maanden 
niet openlijk in de publiciteit een standpunt 
ingenomen? Hier is het de plaats om op te 
merken dat tot 23 augustus jongstleden de 
vertegenwoordigers van de rechtstreekse 
leden in de organen van het CDA slechts als 
waarnemers aan de vergaderingen deel 
hebben genomen, dat eerst pas het eerste 
CDA-Congres formeel de plaats heeft van 
de rechtstreekse leden geregeld. Veel be- 
langrijker is echter het argument dat me
ningsverschillen zoals die voor het eerst 
duidelijk op het Congres naar buiten tra
den, meningsverschillen waren of zijn tus
sen de drie partijen die het initiatief geno
men hebben tot de oprichting van het CDA. 
Mijns inziens kan er toch geen twijfel over 
bestaan dat de rechtstreekse leden lid zijn 
geworden van het CDA inclusief de uit
gangspunten zoals neergelegd in de statu
ten en de afspraken van Woudschoten en 
geformuleerd in de statuten. Mij heeft altijd 
een CDA voor ogen gestaan, en staat mij 
nog steeds voor ogen, dat een beroep doet 
op de gehele Nederlandse bevolking zon
der welk onderscheid dan ook. Een CDA 
dat zich in zijn politiek handelen laat inspi
reren door het evangelie.
INSPIRATIEBRON
Een CDA, dat meer is dan een optelsom 
van de ARP, CHU en de KVP, doordat het

ook een beroep doet op die mensen die zich 
niet helemaal thuisvoelen in de oude con
fessionele partijen, maar die aangesproken 
worden door een christen-democratische 
partij met een duidelijk eigen profiel in de 
Nederlandse politiek. Bij mij heeft nooit 
enige twijfel bestaan dat wij ons als recht
streekse leden iets anders voorstellen van 
het CDA dan zoals ik hiervoor heb aange
duid. Daarom ben ik van mening dat aan de 
drie ,,stichters” van het CDA, toen er een
maal verschil van inzicht was gebleken ten 
aanzien van het uitgangspunt, alle gelegen
heid gegeven moest worden dit punt zon
der inmenging van de rechtstreekse leden 
tot een oplossing te brengen. Het standpunt 
van de rechtstreekse leden was en is aan de 
drie partijen volstrekt duidelijk.
Toen het eenmaal in Berg en Dal zover 
kwam dat ik moest stemmen over het uit
gangspunt en de relatie tussen vertegen
woordiger en uitgangspunt heb ik duidelijk 
te kennen gegeven dat er voor ons slechts 
een keus is: van een vertegenwoordiger 
van het CDA mag je niet meer eisen dan dat 
hij zich in zijn politiek handelen zal laten 
leiden door het evangelie; je mag niet eisen 
dat hij het evangelie ook in zijn persoonlijk 
leven als inspiratiebron ervaart.
Kort daarop is in Haaften het punt van de 
politieke hypotheek en de ene lijst aan de 
orde geweest. Een vraag aan het Dagelijks 
Bestuur of het Dagelijks Bestuur van me
ning was dat de politieke verschillen, zoals 
die gebleken zijn bij de Algemene Be
schouwingen, niet zo groot zijn dat een lijst 
op dit moment onmogelijk zou zijn, heb ik 
positief beantwoord.
Het valt niet te ontkennen dat er verschil 
van mening blijkt te bestaan tussen de 
CDA-Kamerfracties op een aantal belang
rijke onderwerpen, maar ik heb niet het 
idee, dat deze punten fundamenteel de

maatschappijvisie van het CDA raken, zo
dat ik deze verschillen niet zo essentieel 
acht dat een lijst op dit moment onmogelijk 
zou zijn vanwege verschillende politieke 
inzichten. Hieraan dient direkt de vraag 
gekoppeld te worden of die ene lijst bij de 
komende verkiezingen onmisbaar is voor 
de geloofwaardigheid van het CDA. Ik ge
loof van wel. Met Steenkamp ben ik van 
mening dat het CDA zonder één lijst een 
partij zonder hart is. Daarom heb ik dan 
ook voor het voorstel van de KVP gestemd.

WAT NU?
De grote vraag is natuurlijk: wat gaar er nu 
gebeuren? Om die vraag te beantwoorden, 
geloof ik, moeten we 13 december afwach

ten. De dertiende december zal de noodza
kelijke duidelijkheid moeten brengen. Veel 
rechtstreekse leden vragen zich af wat zij 
nu moeten en kunnen doen. Op 1 december 
vergaderde het Algemeen Bestuur en daar 
kwam onder meer aan de orde hoe de 
rechtstreekse leden te betrekken bij de be
sluitvorming over de totstandkoming van 
het CDA.
Zo spoedig mogelijk zullen de recht
streekse leden zo volledig mogelijk worden 
geïnformeerd over de verdere gang van za
ken.

Robert E. J. M. van den Toom. Verte
genwoordiger rechtstreekse leden in 
het Dagelijks Bestuur van het CDA.

Aspecten van welstandsadvisering
De gewestelijke kring Utrecht van üe Ver
eniging van Christelijk-historische leden 
van gemeente- en provinciebesturen bélegt 
op maandagavond 15 december een bij- 
eenkonïst in het motel Bunnik te Bunnik. 
De aspecten van de welstandsadvisering 
worden dan besproken.
De heer J. Oosting, directeur van de pro
vinciale Utrechtse welstandscommissie 
houdt een inleiding, waarbij dia’s vertoond 
worden. Daarna wordt gediscussieerd. In 
de convocatie voor de yergadering wordt 
er aan herinnerd, dat volgens de bouwver
ordening, welke in vele gemeenten van 
kracht is, het college van B. en W. voor het 
afgeven van een bouwvergunning verplicht 
is advie' te vragen aan het welstandstoe
zicht.

De bijeenkomst vangt om 8 uur aan en 
wordt uiterlijk half elf gesloten.

CHU-Scherpenzeel
Op vrijdag 12 december ’s avonds 8.15 uur, 
belegt de CHU te Scherpenzeel een open
bare bijeenkomst in Filalethes (achter de 
hervormde kerk). Spreker zal zijn het 
Tweede-Kamerlid, tevens lid Europees Par
lement en oud-staatssecretaris van Finan
ciën, mr. W. Schollen. Zijn onderwerp 
luidt: „Tussen Straatsburg en Den Haag” . 
Er zal gelegenheid zijn met de heer Schol
len van gedachten te wisselen.
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DISCUSSIE
BINNEN HET CDA

CDA MOET!

„Om wat stilte"

De zaak van het CDA wordt, ik zeg het met 
enige schroom, zo zachijes aan een gebed 
zonder eind.
Twee dingen zijn er overgebleven, de 
grondslaglövestie en wat dr. R. J. H. Krui- 
singa noemt dé politieke hypotheek. Wat 
het laatste betreft, men heeft van KVP- 
zijde nu als klemmend naar voren gescho
ven dat er onmiddellijk een beslissing moet 
vallen over de ene lijst, de politieke hypo
theek.
Dat nu is in strijd met reeds gemaakte af
spraken, deze zaak zou in de loop van 1976 
zijn beslag krijgen en niet nu.
Met moet zich aan afspraken houden en 
anders zijn wij nergens meer. Het is een 
slechte zaak dat de KVP al vast een soort 
noodprocedure in gang zet om aan haar 
trekken te komen en om druk uit te oefe
nen. Die politieke hypotheek wordt voor 
mijn besef nodeloos ingewikkeld gemaakt 
doordat en de heer Andriessen, en ook de 
heer Aantjes reeds voor 23 augustus hun 
vinger hebben opgestoken voor een voort
zetting van de samenwerking met de heer 
Den Uyl voor na 1977.
Ik heb de indruk dat de heren uit het oog 
verliezen waar wij in de PvdA van vandaag 
mee te maken hebben.
De huidige PvdA is de partij zonder Drees 
Sr., Drees Jr. en een aantal constructieve 
geesten die daar voorheen de toon aanga
ven. Zij hebben plaats gemaakt voor 
tweede-rangsfiguren die door gebrek aan 
gewjcht omhoog konden schieten.
Zij zijn er in geslaagd dé klok op verschil
lende punten 40 tot 50 jaar terug te zetten 
en terug te vallen naar het niveau van de 
oude SDAP. De defensiepolitiek van deze 
partij tendeert duidelijk in de richting van 
het vooroorlogse gebroken geweertjes ge
doe waarvoor wij in 1940 de dure tol heb
ben betaald. De bejegening van politieke 
tegenstanders geeft eenzelfde beeld. Onder 
sanctie van de leiding wordt ons op een 
verkiezingsuitzending verzekerd dat Wie
gel een stuk vuil is dat in het water moet 
worden gegooid.
Over de heer Biesheuvel geeft men soortge
lijk moois weg. Dat doet mij denken aan 
een SDAP-meeting waar men onder regie 
van de heer Vorrink, de vader van Ireen^e, 
in spreekkoor riep:
Wie maakt onze centen zoek?
Dat is Ruys de Berenbroeck,.
Moordenaars en dieven zijn

De ministers Donner en Colijn.
Wie is de grootste 'pestilentie?
Dat is Ruys, zijne Excellentie.
In Keerpunt ’72 werd ons voorgerekend 
dat vroegere kabinetten die tot een bouw
productie kwamen van rond 50000 huizen 
er maar weinig van terecht hebben ge
bracht. Zodra progressief links het voor het 
zeggen zou krijgen zouden er 170000 hui
zen gebouwd worden. Maar onder verant
woordelijkheid van dit kabinet is de wo- 
ningproduktie ingezakt tot ongeveer 
110000.
■Veel beloven en weinig geven, zegt de 
volksmond, doet de gekken in vreugde le
ven.

KWALIJK
In het Keerpunt komt men dezelfde hum
bug, dezelfde demagogie tegen waarvan 
het plan van de arbeid van 40 jaar geleden 
stijf stond. Het solliciteren bij deze club 
acht ik een kwalijke zaak en niet geschikt 
om straks een eigen gezicht te laten zien. 
Wat de top van onze partijen, althans voor 
een deel, ontbreekt dat is een stuk christe
lijke nuchterheid in de zin waarin Paulus 
ons aanbeveelt nuchter te zijn en te waken. 
Te weinig zijn wij er helaas van doordron
gen dat wij elkaar meer dan ooit nodig heb
ben zowel landelijk als provinciaal en 
plaatselijk. De klok staat, als ik het zo zeg
gen mag, op 5 minuten voor 12.
De gevaren die ons bedreigen onder in
vloed van oprukkend links zijn zeer geva
rieerd maar ze raken in feite dezelfde pun
ten die in het begin van onze eeuw de coali
tie deden ontstaan.
Ons christelijk onderwijs is in het geding, 
het staat van binnenuit en nog meer van 
buitenaf van de zijde van de regering op de 
tocht. Het gaat om het zijn of niet zijn van 
de christelijke staatkunde in dit land en 
daarvoor moeten we na 50 jaar verbrokke
ling de handen ineen slaan. Ik denk aan dat 
oude gedicht:
Ik sla de trom en ik dreun de dromers wak
ker.
Wie slaapt verraadt zijn vrouw, zijn kind, 
zijn makker!
En dat is nog iets meer dan een puntje van 
de BTW of een schijfje van de inkomstenbe
lasting.
Zwolle, H. J. Kruisselbrink.

(Van redactiewege bekortj

Tijd voor zwijgen, tijd voor luisteren, tijd 
voor stilte lijken op velerlei terrein voor
goed voorbij. Toch zijn het elementen van 
onmisbare en grote waarden. Misschien 
juist wel in onze tijd, waarin we bedolven 
zijn geworden onder het lawaai, onder 
stemgeluid en stemoverheersing. Al dat 
lawaai, al dat stemgeluid brengt mogelijk 
met zich een tegenreactie. Een strijd om 
gehoord te willen worden. Een strijd tegen 
de angst iets opgedrongen te krijgen.
Iets van die strijd is een tijdsgeëigende fac
tor. Ook in bestuurlijk en politiek opzicht. 
Oók in de ontwikkeling rond de landelijke 
zaken ten behoeve van het CDA.
In onze jaren zijn we gekomen in de pe
riode van inspraak, het gehoord willen 
worden, het schetsen van een profiel. Al
gemeen wordt verwacht, dat we inderdaad 
gehoor "vinden, dat er geluisterd wordt en 
dat - op goed democratische gronden - met 
verlangens van meerderheden rekening 
wordt gehouden.
Erkend wordt, ook in de uitgave „Plichten 
en Perspectieven” van de wetenschappe
lijke instituten CDA - dat er een toene- 
mende^mate van mondigheid is. Dat men 
minder bereid is het bedisselen van het po
litieke leven in goed vertrouwen over te 
laten aan de gekozen politici en bestuur
ders alléén.
Men wil meer blijvende inspraak. Dit lijkt 
ook de genoemde instituten een goede 
ontwikkeling.
Inspraak om de inspraak, mondigeheid om 
de mondigheid alleen kunnen beter ach
terwege worden gelaten. In die situaties 
zich voordoende ontstaat er alleen maar 
ruimte voor het ,,iets opgedrongen krij
gen.”
Inspraak en mondigheid voortkomende 
vanuit een oprechte intentie is een ontwik
keling waaraan men niet achteloos voorbij 
kan én mag gaan.
Uit die oprechte intentie voortkomende, 
zullen gekozenen, hetzij politici, hetzij be
stuurders, daarmede ernstig rekening die
nen te houden. Het betekent een open en 
vrij twee-richtingverkeer waaruit voor
tkomt dat bestuurders én politici dienover
eenkomstig zullen willen handelen.

OPRECHT
De mondigheid én de inspraak die zich de 
laatste tijd openbaart vanuit de plaatselijk 
én de regionale CDA-verbanden, geldt ge
enszins de roep voor het landelijk CDA óm 
het landelijk CDA. Het is een roepstem.

een smeekbede om gehoord te worden, 
voortkomende vanuit de oprechte intentie. 
Roep en smeekbede komen vanuit de ver
banden die tijd én gelegenheid hebben ge
kregen én benut om „wortel” te schieten, 
om tot groei te komen, om bestaansrecht te 
verwerven. Die bewezen hebben ook, dat 
de kiezer het CDA wil!I!
De kiezer die een CDA wil dat uitgaat, dat 
anker heeft én vindt, dat gestimuleerd 
wordt dóór én vanuit het principieel uit
gangspunt neergelegd in de statuten van 
het CDA.
Elke drager, élke (mede)werker in en rond 
dat CDA-verband vervult die taak vanuit 
zijn/haar mens-zijn, met aUe daaraan ver
bonden vaUen en opstaan. Zij willen probe
ren naar hun menselijk vermogen iets er 
van waar te maken waartoe het principieel 
uitgangspunt hen uitnodigt. Dat dient men 
in elkaar te erkennen. Dat dient men van 
elkaar te aanvaarden, dat het ieders wil is 
om het principiële uit te dragen. Geen een
voudige zaak. ’t Is eenvoudiger 
•socialistische- en/of liberalistische grond
gedachten uit te dragen.
Het zijn dan gedachten, géén principiële 
uitgangspunten.
Om te zien, dat we elkaar aanvaarden in de 
arbeid het principieel uitgangspunt uit te 
dragen, om dat te beluisteren en te onder
kennen dat ieder dat doet op zijn of haar. 
manier, naar eigen gaven en mogelijkhe
den, is stilte nodig. Stilte, om het beste en 
het heerlijkste waartoe de mens kan ko
men, ruimte te geven.
Bij die stilte zal men ontdekken, dat de 
vragen komende vanuit de bases eerlijke 
vragen zijn en geen opdringerigheid in zich 
dragen.
Het zijn vragen die gebaseerd zijn op opge
dane ervaringen, op opgedane inzichten 
dat, indien men de medemens nog iets wil 
bieden in de jaren 1975 en 1976 en daarna, 
het tot de plicht én de verantwoordelijk
heid behoort, dat nationaal en internatio
naal het CDA gestalte en inhoud krijgt in 
praktische uitvoering.
De mondigheid, klinkend vanuit de bases, 
is een dringende smeekbede om emancipa
tie der top-organen. Het is een proces om 
vanuit de gefundeerde overtuiging de weg 
vrij te maken voor de uit die emancipatie 
voortkomende stootkracht.
Die stootkracht kan het CDA hebben, in
dien we nu vragen om stilte.
Heiloo, P. Meinema

(Van redactiewege bekort)

CDA-algemeen bestuur sprak 
in goede sfeer

Open brief van bestuur 
Centrumgespreksgroep binnen CHU
Het bestuur van de Centrumgespreksgroep 
binnen de CHU heeft een open brief ge
zonden aan de Unievoorzitter, mr. O. W. 
A. van Verschuer naar aanleiding van zijn 
uitspraak in het christelijk-historisch 
weekblad „de Nederlander” van vrijdag 21 
november jongstieden, namelijk dat hij van 
mening is dat het CDA kapot is als er bij de 
volgende verkiezingen niet één lijst komt. 
Namens het bestuur van de Centrumge
spreksgroep binnen de CHU was de open 
brief ondertekend door voorzitter J. Rich
ter, vice-voorzitter ds. K. A. Abelsma, se
cretaris L. de Snayer en penningmeester F. 
Kool.

De tekst van de open brief is:,,Met grote 
zorg en ook met verbazing heeft ons be
stuur kennis genomen van uw uitspraak, 
dat het voor u onaanvaardbaar is, dat de 
drie CDA-partijen bij de volgende Kamer
verkiezingen niet met één lijst uitkomen. 
Een gevleugeld woord van één van uw 
voorgangers als voorzitter van onze CHU 
luidt: „Moet dit nu zo?”
Wij gaan uit van het standpunt, dat uw 
uitspraak is ingegeven door een oprecht 
verlangen om één lijst te vormen en door de 
vurige wens tot één partij te komen.
Maar in de politiek mag men zich niet al
leen laten leiden door zijn gevoel. Idea
lisme is prachtig, maar de keiharde poli

tieke werkelijkheid dwingt ons dit idea
lisme af te wegen tegen de politieke situatie 
van het ogenblik.
En hoe is nu die politieke situatie?
KVP en ARP steunen helaas het linkse 
kabinet-Den Uyl, terwijl de CHU-fractie 
onder leiding van dr. Kruisinga een krach
tige oppositie voert tegen allerlei plannen, 
maatregelen en voornemens van dit linkse 
kabinet.
Het gaat in ons land niet goed. Wij behoe
ven dit niet met voorbeelden aan te tonen. 
En nu is er niet de minste waarborg, dat 
ARP en KVP dit heilloze beleid in de toe
komst zullen verwerpen. Anders gezegd: 
van ARP en KVP kan onmogelijk verwacht 
worden, dat zij in de verkiezingscampagne 
hun eigen fracties, die het kabinet-Den Uyl 
hebben gesteund, in de steek zullen laten. 
De beslissing over al dan niet één lijst valt 
pas in september 1976.
Waarom dan nu deze uitspraak van u, die 
veel deining in de Unie heeft teweegge
bracht? Naar onze mening mag een even
tuele omzetting van de CDA-federatie naar 
een CDA-partij niet worden geforceerd. 
Grote voorzichtigheid is hier geboden. Wij 
hopen van harte dat u deze voorzichtigheid 
bij uw beleid als voorzitter van onze CHU 
in acht zult nemen,” aldus de open brief 
van het bestuur van de Centrumgespreks
groep binnen de CHU.

Het algemeen bestuur van het CDA heeft 
vorige week in zeer goede sfeer gesproken 
over de voortgang van het CDA. Aldus is 
meegedeeld in een communiqué, dat na af
loop van de vergadering is uitgegeven.
De tekst van het communiqué luidde: ,,Het 
algemeen bestuur van het CDA heeft in 
zeer goede sfeer positief gesproken over de 
voortgang van het CDA, waarbij opnieuw 
is gebleken dat bij allen de sterke wens om 
het CDA te doen slagen onverkort aanwe
zig is. Het bestuur nam kennis van de resul
taten van de besprekingen van Berg en Dal 
en Haaften.

Politieke en 
maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde 
op Zeeuwse vergadering

Op èen vergadering van de statenkring 
Tholen/St. Philipsland van de CHU, op 
woensdagavond 17 december te Poort
vliet, komen politieke en maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde. Het landelijke 
thema zal zijn: economische vraagstukken, 
het provinciale thema: gemeentepolitiek 
en beleid.
Over deze thema’s wordt gesproken door 
het Tweede-Kamerlid drs. D. F. van der 
Mei, het statenlid E. Ph. Nieuwkerk en J. D. 
de Korte, gemeenteraadslid en fractievoor
zitter.
De vergadering wordt gehouden in café 
„de Tol” te Poortvliet, aanvang half acht.

Met voldoening hoorde het bestuur de me
dedelingen van de Tweede-Kamerfracties 
dat op korte termijn nadere initiatieven zul
len worden genomen om de samenwerking 
tussen de fracties te versterken.
Het bestuur heeft met waardering de vele 
reacties van besturen en fracties uit het hele 
land ontvangen en hoopt dat op de ko
mende partijvergaderingen even positief 
en constructief aan het CDA zal worden 
gewerkt, opdat het CDA ook landelijk per
spectief zal behouden” .
Aldus de tekst van het communiqué, uitge
geven na afloop van de vergadering van het 
algemeen bestuur van het CDA. Dit be
stuur heeft in de desbetreffende vergade
ring de begroting voor 1976 vastgesteld.

H. L.

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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PISiCUSSiE
BINNEN HET CDA

,,Wij horen bij elkaar"
Vorige week is gestart een nationale 
CDA-actie, onder de naam „Wij horen bij 
elkaar” . De opzet van deze actie is het op 
ruime schaal laten ondertekenen van een 
manifest „door christen-democraten die de 
onderlinge eenheid in ,het CDA krachtig 
willen stimuleren” .
De tekst van het manifest, dat een oplage 
kreeg van 40.000 exemplaren, is als volgt:

1. „De drie partijen kiezen aan de basis 
met overtuiging voor het CDA.

2. Er is reeds heel véél tot stand gebracht:
* politieke eensgezindheid in het over
grote deel van de provincies en gemeen
ten
* politieke eensgezindheid in de Eerste 
Kamer
* politieke eensgezindheid in Europees 
verband
* politieke eensgezindheid van de we
tenschappelijke instituten
* politieke eensgezindheid in tal van 
publikaties.

3. De verschillende politieke opstelling in 
de Tweede Kamer t.o.v. het kabinet 
Den Uyl bemoeilijkt het bereiken van 
volledige politieke overeenstemming. 
Dit mag de toekomst van het CDA niet 
blokkeren. De huidige situatie leert dat 
het voor het CDA van levensbelang is 
om bij de eerstvolgende kamerverkie
zingen met één lijst uit te komen.

4. De principiële overeenstemming daar
toe is in ruime mate aanwezig (vastge
legd in de statuten van het CDA, in uit
spraken van partij organen, in geschrif
ten en redevoeringen). De resterende 
nuanceverschillen mogen het gezamen
lijke optreden niet meer in de weg staan 
(Berg en Dal).

5. In de huidige situatie is het voor het elan 
van het CDA dringend nodig dat elk van 
de drie partijraden zich wederom posi
tief uitspreekt voor het CDA en ondub
belzinnig de politieke wil laat blijken . 
aan te sturen op een gemeenschappe
lijke lijst bij de komende verkiezingen” .

PROMINENTEN

Aldus de tekst van het manifest.
Het actiesecretariaat (postbus 1075 te 
Hoofddorp) deelde eind vorige Week mee, 
dat „een opmerkelijk aantal prominente 
landgenoten” het manifest ondertekende. 
Genoemd werden onder meer: 
drs. J. Achterstraat, Badhoevedorp; prof. 
jhr. ,dr. F. A. M. Alting von Geusau, Oister- 
wijk; dr. J. E. Andriessen, Wassenaar; J. A. 
Bakker, Wassenaar; mr. L. G. Baud, Breu- 
kelen; dr. L. J. M. Beel, Doom; jh. P. A. C. 
Beelaerts van Blokland, Amstelveen; prof. 
dr. C. A. van de Beid, Scheveningen; dr. E. 
Bleumink, Paterswolde; mgr. J. W. M. 
Bluyssen, ’s-Hertogenbosch; drs. P. C. W.
M. Bogaers, Laren; mr. C. A. Bos, Katwijk; 
prof. dr. H. W. J. Booman, Tilburg; prof. dr. 
G. Brenninkmeyer, ’s-Gravenhage; dr. J. R.
M. van den Brink, Laren; P. Brussel, 
Utrecht; drs. P. Buckman, Voorschoten; L.
C. van Dalen, Assen; dr. I. N. Th. Diepen
horst, Epe; drs. J. van Dis, Hilversum; drs. 
A. J. van Duist, Hilversum; prof. mr. F. J. F. 
M. Duynstee, Nijmegen; mr. F. Th. Dijck- 
meester, Apeldoorn; drs. G. E. Engberts, 
Hilversum; A. van Es, Wassenaar; jhr. mr.
L. E. de Geer van Oudegein, Nieuwegein; 
ir. M. A. Geuze, Poortvliet; dr. F. H. M. 
Grapperhaus, Wassenaar; prof. mr. W. C.
L. van der Grinten, Nijmegen; mr. J. H. 
Grosheide, Rijswijk; Chris van Gulik, Am
sterdam; ds. A. de Haan, Oegstgeest; prof. 
mr. P. de Haan, Den Haag; mej. mr. E. A. 
Haers, Breukelen; J. D. van der Harten, 
Eindhoven; dr. W. L. G. S. Hoefnagels, 
Aerdenhout; mr. W. C. D. Hogendijk, Den 
Haag; mr. J. Hollander, Aerdenhout; P. J. 
S. de Jong, Den Haag; prof. dr. H. Jonker, 
Hilversum; mevr. A. A. ten Kate-Veen, 
Groningen; mevr. G. S. H. M. Kok, Seve- 
num; prof. dr. J. Kremers, Wassenaar; Th. 
Laan, Hoorn; prof. dr. H. J. Lammers, Nij
megen; drs. H. B. P. A. Letschert, Tilburg; 
prof. mr. J. M. M. Maeyer, Nijmegen; J. T. 
Mellema, Zeist; C. G. A. Mertens, Ble- 
rickA^enlo; J. A. Middelhuis, Utrecht; prof. 
dr. R. A. de Moor, Tilburg; prof. mr. G. E. 
Mulder, Nijmegen; ir. W. C. M. van Lies
hout, Nijmegen; dr. K. van Nes, Amster
dam; mr. R. J. Nelissen, Voorschoten; mr.
J. L. M. Niers, Zwolle; dr. P. J. Platteel, 
Hilversum; dr. J. E. de Quay, Beers; prof. 
mr. C. P. M. Romme, Leiden; mr. dr. Ch. J.
M. A. van Rooy, Maastricht; G. Runhaar,

Zwolle; mr. H. Rijpstra, Leeuwarden; mr. 
S. H. Scheenstra, Asperen; mr. F. J. H. 
Schneiders, Almelo; drs. W. K. N. Schmel- 
zer, Den Haag; drs. F. G. L. L. Schols, Den 
Haag; mr. Y. Scholten, Den Haag; prof. dr.
D. B. J. Schouten, Tilburg; ir. W. F. Schut, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel; mr. W. R. van der 
Sluis, Utrecht; mr. L. A. van Splunder, 
Hardenberg; mevr. H. Tegelaar- 
Boonacker, Rijswijk; drs. B. J. Udink, Rot
terdam; mr. C. van Veen, Wassenaar; dr. 
G. H. Veringa, Rijswijk; drs. F. A. Vissers, 
Haarlem; prof. drs. J. Weitenberg, Voor
hout; proL Van de Wilde, Voorburg; jkvr. 
mr. C. W. I. Wttwaal van Stoetwegen, 
’s-Gravenhage; prof. dr. H. C. Wytzes, 
Bloemendaal.
Aan deze lijst voegde het secretariaat van 
de actie later toe: prof. dr. J. Zijlstra, drs. J. 
W. de Pous, J. Lanser en mr. J. A. Mom- 
mersteeg.

hl. L.

Oproepen
De CDA-afdelingen te Beuningen-Weurt, 
te Groesbeek en te Malden-Heumen en de 
KVP-afdelingen te Millingen, Overasselt, 
Ubbergen en Wijchen hebben gezamenlijk 
een open brief gericht tot de partijbesturen 
van KVP, ARP en CHU. „Op zeer korte 
termijn moet het landelijk CDA tot stand 
komen, op onverkorte wijze conform de 
uitspraak van het CDA-congres. Het lande
lijk CDA is alleen geloofwaardig bij de kie
zers indien er een CDA-kandidatenlijst bij 
de komende verkiezingen wordt gepresen
teerd”, aldus de open brief.

ZEIST
De bestuurscommissie van het CDA in 
Zeist, waarin samenwerken de plaatselijke 
afdelingen van KVP, ARP en CHU, hebben 
in een brief aan de partijbesturen aange
drongen op een snelle verwezenlijking van 
het CDA. „Het is de hoogste tijd om spoed 
te betrachten bij het opstellen van een poli
tiek program en voor het voeren van een 
duidelijk beleid” , aldus de brief. Aange
drongen is op voortgang met de voorberei
dingen voor het tot stand brengen van een 
kandidatenlijst van het CDA bij de ko
mende Tweede-Kamerverkiezingen.

H.L.

Redactieteam
G. van den Berg 
drs. C. Brenuner 
(redactiesecretaris)
F. J. van der Heijden 
mr. J. B. A. Hoyink 
Wm. C. de Kruyf
H. Lokkerbol
mr. C. van der Wetering

De memoires

van

Generaal Kruis
door H. Wisselink, lid  van de Tweede Kamer

Bij Fibula-Van Dishoeck te Bussum ver
scheen kortgeleden onder de titel; Gene
raal in Nederland, memoires van H. J. 
Kruis.

„Op latere leeftijd, na een boeiende mili
taire loopbaan, waarin de hoogste rang 
werd bereikt, na grote verantwoordelijk
heden, na veel voldoening en ook veel 
teleurstelling, na veel studie en een nieuw 
leven in de burgermaatschappij, komt dik
wijls de vraag of ik destijds goed of slecht 
heb gekozen?”

Zelf zegt hij ervan, dat het een moeilijke 
vraag is, maar die hij toch met „goed” zou 
willen beantwoorden. „Als je werkelijk de 
roeping zou hebben om volk en westelijke 
gemeenschap te helpen beveiligen in een 
militaire functie, wel, misschien zou ik - nu 
jong zijnde - het weer hebben gedaan” .

Bewust maakt hij in zijn jongensjaren de 
eerste wereldoorlog mee. Zijn vader was 
enthousiast reserve-officier. Op 17-jarige 
leeftijd stapt hij de poort binnen van de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda. 
Na zijn beëdiging tot officier wordt hij in 
1922 geplaatst bij een dejachement in de 
vesting Naarden.

De bezuiniging speelt hem al gauw parten. 
Gelukkig wordt hij in 1930 gevraagd om 
met een sergeant op de Hr. Ms. torpedo- 
bootjager Van Galen met één luchtdoelaf- 
weerbatterij de oversteek naar de Antillen 
te maken, teneinde de olieraffinaderijen te 
beschermen!

In mei 1940 vaart de intussen tot adjudant 
van de minister van defensie benoemde 
Kruis mee naar Engeland. Daar kan hij gaan 
organiseren. Hij wordt in 1943 belast met 
de leiding van het bureau, dat het militaire 
gezag in het straks te bevrijden Nederland 
moet gaan voorbereiden. Later krijgt hij als 
chef-staf Militair Gezag een aantal ver
strekkende bevoegdheden, aanvankelijk 
tegen de zin van koningin Wilhelmina.

Het Militaire Gezag moest dienen als scha-/ 
kei tussen het Geallieerde Opperbevel en 
de Nederlandse Burgerlijke Autoriteiten. 
Hij onderhoudt daarvoor nauwe contacten 
met Prins Bernhard. Dat was ook wel no

dig, want beider bevoegdheden zouden el
kaar hier en daar overlappen en de conflic
ten lagen voor het grijpen.

NIET POPULAIR
In het bevrijde Nederland is het Militaire 
Gezag niet populair geweest. De staf werd 
gevormd door een soort van bestuurlijke 
elite, dat te ver van het volk afstond. Het 
strekt Kruis tot eer, dat hij dit wel heeft 
aangevoeld en hij zich niet in de verleiding 

'heeft laten brengen om met het Militaire 
Gezag langer door te gaan dan strikt nodig 
was. Hij noemt in zijn boek zelfs een paar 
momenten, waarop hij is uitgenodigd tot 
nieuwe militair ingrijpen, zoals bij de 
Indië-kwestie, toen de politieke tegenstel
lingen hoog oplaaiden. Het ene schip na het 
andere verliet in die dagen de havens met 
Nederlandse troepen aan boord. Jonge 
dienstplichtigen met een betrekkelijk korte 
en lang niet ideale opleiding.

De goede wil, de opgewektheid en het be
grip voor de noodzaak, die bij allen leefde, 
maakt grote indruk op hem. Het was Ne
derland op zijn best!

Maar tevens constateerde hij, dat het knab
belen aan de fundamenten van de krijgs
macht door politieke propaganda reeds was 
begonnen.

Dat inspireert hem om een boek te schrij
ven over onze defensie, dat onder de titel 
„Nederland Paraat” , met een voorwoord 
van prins Bernhard verscheen. „Het boekje 
zal wel een druppel in een emmer zijn ge
weest, maar het gaf mijzelf de voldoening 
ook buiten de normale arbeidstijd het mo
gelijke te hebben gedaan” . Generaal M. R. 
H. Calmeyer noemt hij in zijn boek een 
eminent stafofficier en een integere man, 
maar Kruis was het er niet mee eens, dat 
een dergelijke hoge functionaris als Calme- 
-yer deze post bekleedde. Hij was het ook in 
ander opzicht lang niet altijd eens met de 
toenmalige minister Schokldng.

De begrotingsbezuinigingen van minister 
Lieftinck lieten de defensie niet onberoerd. 
Een ander wrijvingspunt waren de oefen
terreinen. Er is in dit opzicht in ons land dus 
weinig nieuws onder de zon. De problemen 
van omstreeks 1950 zouden zich nog vaak 
genoeg herhalen.

In 1951 wordt Kruis 'ontslagen door minis
ter s’Jacob, op een wat vreemde manier. De 
minister verklaarde, dat hij niet meer met 
hem kon samenwerken. Ook Calmeyer 
wordt uit zijn functie ontheven. Het waren 
trouwens rare dagen. Het kabinet viel en
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daardoor bleef het ministerschap van s’Ja- 
cob beperkt tot slechts enkele maanden. 
Kruis ontving daarna ontelbare brieven 
van goede vrienden. Buitenlandse bladen 
schreven over de militaire rel in Holland. 
„Het was bepaald geen geruisloos einde 
van de actieve militaire dienst” , schrijft hij 
zelf.

ZAKENLEVEN
Na enig wachten gaat hij het zakenleven in. 
Bij de KLM wordt hij de topman voor de 
Holland Promotion. Het laatste deel van 
het boek bestaat uit een opwekking tot 
steun aan de NATO. Hij wijst op de grote 
gevaren vanuit het Oosten.

,,Zonder kennis van de ernst van de bedrei
ging, zonder inzicht in de vérgaande gevol
gen van het bereiken van de Moskouse 
doeleinden, kan geen volk op mondige 
wijze over zijn verdedigingsvraagstukken 
beslissen” .

Kruis maakt zich zorgen over de geoefend
heid van uitrusting van ons leger en vindt 
dat we er niet trots op hoeven te zijn, dat de 
Nederlandse dienstplichtigen de zwaarst 
betaalden van Europa zijn. Voor de Com
missie Rijckevorstel heeft hij weinig res
pect.

Hij is een voorstander van zuinigheid met 
defensiegelden, maar ook van het voËedig 
voldoen aan in internationaal verband 
vastgestelde eisen. Dat niet alleen als een 
verplichting tegenover de bondgenoten, 
maar primair als een verplichting tegen
over het eigen volk. Zijn boek is hierdoor 
meer tot een beschouwend betoog dan 
memoires geworden.

Het onthult wel het een en ander over de 
verhoudingen tussen de militaire en poli
tieke toppen. Het boek zal zoals op de om
slag staat, veel bijval krijgen, maar ook ve
len irriteren.

H. Wisselink.
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Erfpacht en grond politiek in Scherpenzeelse Gemeenteraad
Erfpacht is in onze samenleving zeker geen 
nieuw gegeven. Zo is in een ver verleden 
dit stelsel al toegepast om de ontginning 
van woeste gronden te bevorderen.
Ook de uitgifte van bouwgronden door 
gemeentelijke overheden zal velen niet 
onbekend zijn; Amsterdam is er in 1896 al 
mee begonnen.
Bij de behandeling van de begroting 1976 
in de gemeenteraad van Scherpenzeel vo
rige maand werd deze kwestie evenwel op 
een listige wijze aan de orde gesteld, door 
een nauwe relatie te leggen tussen erfpacht 
en de actuele grondpolitiek van het 
kabinet-Den Uyl.

De fractievoorzitter van PvdA, de heer 
Deunk, zei hierover het volgende: „De re
gering werkt thans aan enkele maatregelen 
om meer grip te krijgen op die zaak, 
waarop we allen een onvervreemdbaar 
recht hebben, te weten de grond waarop we 
leven. Het voorkeursrecht van de ge
meente zal worden geregeld alsmede de 
bepaling van de waarde, waarvoor moet 
worden verkocht. Wat er uit komt is niet 
jekend. Nauw daarmee samen hangt het 
uitgiftebeleid van de in handen van de ge
meente zijnde grond en dit beleid kan door 
de gemeenten zelf worden bepaald.
Moet de grond worden verkocht of in erf
pacht worden uitgegeven? De fundamen
tele vraag is dan: ten gunste van wie de 
waardestijging van de grond behoort te 
komen. We moeten daarbij bedenken, dat

deze waardestijging struktureel van aard is, 
want steeds meer mensen, veelal met een 
stijgend welvaartsniveau, met een in om
vang toenemende hoeveelheid kapitaal
goederen, met een groeiende vervoersbe
hoefte, zorgen voor een voortdurende in
tensivering van het grondgebruik. Om aan 
deze behoefte tegemoet te komen dient de 
infra-struktuur te worden verbeterd en 
dienen allerlei gemeenschapsvoorzienin
gen te worden getroffen. Dit alles heeft een 
waardestijging van de grond tengevolge. 
De verbetering van deze struktuur wordt 
betaald met geld, dat door de gemeenschap 
wordt opgebracht. Is het dan niet redelijk, 
dat die gemeenschap zegt: akkoord, maar 
dan behoud ik mij het eigendomsrecht van 
die grond voor. Is dat geen beheer van het 
gemeentelijk vermogen, zoals een goed 
huisvader dat zou doen met het zijne? Een 
ieder die het niet eens is met deze opvat
ting, moet zich eensfe alle ernst afvragen of 
het redelijk is om de door de gehele ge
meenschap opgebrachte voorzieningen, 
die waardestijging van grond tengevolge 
heeft, mag toevallen aan een materieel be
voorrechte groep mensen. We moeten 
daarbij eens even durven afstappen van het 
grote dogma van de partikuliere eigendom. 
Dit is zeker ten aanzien van zaken als grond 
niet rechtvaardig. De parktische belemme
ring die er tot voor kort was, namelijk de 
centrale financiering, is nu van de baan. Er 
zijn natuurlijk allerlei problemen, die opge
lost moeten worden, maar de mogelijkheid

tot invoering is er,” aldus het PvdA- 
standpunt.

REACTIE
Door de gecombineerde CH-AR-fractie 
werd hierop aldus gereageerd: „Wat be
treft de door de PvdA voorgestelde erf
pacht willen wij graag onze visie geven. 
Onze fractie vindt de uitgifte van gemeen
tegrond in erfpacht geen principiële zaak. 
We onderschrijven het standpunt, dat de 
door de gemeenschap bekostigde zaken 
geen winstobject voor particulieren behoe
ven te worden. Als de heer Deunk spreekt 
over het voor allen onvervreemdbaar recht 
op de grond, dan riekt dat sterk naar de 
wens om grond in absolute eigendom te 
hebben. Deze absolute eigendom kermen 
wij allang niet meer. Er zijn vele overheids
voorschriften, die maken, dat de grondei
genaar geen vrije beschikking meer heeft 
over de grond. Bovendien is de helft van de 
cultuurgrond verpacht.
We nemen aan, dat de PvdA de bepalingen 
van artikel 17 van de Universele Verkla
ring van de rechten van de mens niet wil 
negeren; deze luiden: Ieder mens heeft 
recht op eigendom. Tegen zijn wil mag 
niemand willekeurig van zijn eigendom 
worden ontroofd. Als we dan ook nog be
denken, dat bezit op verschillende wijzen 
tot stand kan komen, nl. door vererving, 
schenking of loterij, maar ook door inspan- 
jiing, dan vragen wij ons af of de claim van

de gemeenschap op de grond, die nog voor 
een groot deel produktiemiddel is, wel door 
deze wijze van spreken wordt gerecht
vaardigd. De door de PvdA gemaakte op
merking, dat de door de regering voorge
stane grondpolitiek nauw samenhangt met 
het uitgiftebeleid van gemeentegrond slaat 
nergens op. Immers worden al sinds jaar en 
dag door verschillende grote gemeenten 
gronden in erfpacht uitgegeven zonder dat 
er sprake was van gebruikswaarde en 
voorkeursrecht.
De PvdA heeft overigens makkelijk praten , 
met zo weinig grondbezit in haar achter
ban. Laat het niet de PvdAfgunst worden. 
Overigens zijn de meeste grondeigenaren 
geen kapitalisten, integendeel.
In de Onteigeningswet zijn de rechten van 
de onteigenden goed geregeld. Artikel 40 
bepaalt, dat de werkelijke waarde moet 
worden vergoed. Als men nu een lagere 
waarde wenst te vergoeden en bij de uit
gifte de waardestijging voor de gemeente 
wil houden, dan vragen wij ons af of de 
overheid zich op deze manier niet ten koste 
van de individu gaat verrijken.
Nu de PvdA een zo nauwe relatie legt tus
sen de grondpolitiek en de uitgifte in erf
pacht verwerpt onze fractie om politieke 
redenen het voorstel.” Aldus de CH/AR- 
woordvoerder in de gemeenteraad van 
Scherpenzeel.
Een gemeenteraadslid moet tegenwoordig 
van vele markten thuis zijn. Waarvan acte!!

D. Kroodsma.

NCOV-vootzitter De Mooij vraagt parlement: „Gooi roer om"
„Het zou niet billijk zijn te zeggen, dat de 
Overheid alleen verkeerde dingen doet. 
Voor de zelfstandigen is meer begrip ge
komen. Er zijn de laatste twaalf maanden 
maatregelen getroffen en in voorbereiding 
om voor met name de zelfstandigen de po
sitie niet verder te verslechteren en zelfs te 
verbeteren” .
Aldus NCOV-voorzitter De Mooij over het 
overheidsbeleid t.o.v. de zelfstandigen in 
zijn jaarrede.
„De resultaten zijn nog nauwelijks zicht
baar, want de reële inkomenspositie is nog 
steeds ver beneden die van 1972.
Immers zowel in 1973, 1974 als in 1975 
zijn de inkomens in het midden- en klein
bedrijf in koopkracht gedaald. Dit wordt 
nog weer eens bevestigd door recente ge
gevens van het Economisch Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf. Voor 1976 
zijn de verwachtingen, dat nauwelijks een 
herstel plaatsvindt van de daling gedurende 
de drie jaar als de economie weer opleeft. 
Als evenwel de optimistische verwachtin
gen van het Centraal Planbureau geen 
werkelijkheid worden, zal opnieuw voor 
het vierde jaar een reële inkomensdaling 
optreden.
Voor deze als maar verslechterende inko
mensontwikkeling, waarmee de van jaar op 
jaar stijgende werknemersinkomens moe
ten worden vergeleken, heeft het kabinet 
onvoldoende aandacht gehad. Men was 
voortdurend te optimistisch. Nog dit voor
jaar verwachtte de staatssecretaris van 
Economische Zaken mede op grond van de 
doorgevoerde belastingverlichting voor de 
zelfstandigen een reële inkomensverbete
ring.
Het is duidelijk, dat het niet zichtbaar wor
den van de resultaten van de bijsturings-
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maatregelen voor de zelfstandigen het ge
volg is van het gevoerde sociaal- 
economische en financiële beleid, waar
over ik hiervóór al sprak. Het midden- en 
kleinbedrijf is bijzonder gevoelig voor 
loonkostenstijgingen, verhogingen van 
belasting- en premiedruk en vermindering 
van de ruimte voor particuliere bestedin
gen” , aldus de voorzitter van het NCOV, 
die vervolgde:

MEDEWERKING PARLEMENT
Dank zij de medewerking van het parle
ment overigens zijn een aantal maatregelen 
getroffen voor de zelfstandigen, waarvoor 
de regering niet voelde. Dat was al zo in het 
voorjaar Van 1974 toen op aandrang van de 
Christelijke Kamerfracties het reserve- 
ringspercentage voor de fiscale oudedags- 
reserve voor het jaar 1974 werd verhoogd 
van 7’/2% naar SW.
Dat bleek opnieuw bij de invoering van de 
zelfstandigenaftrek voor de jaren 1975 en 
1976 als gevolg van een motie van dezelfde 
fracties vorig jaar bij de Algemene Poli
tieke Beschouwingen.
Dat bleek voorts bij de indiening van het 
initiatief wetsontwerp om de zelfstandige
naftrek te verhogen in 1975 van ƒ 1200,- 
naar ƒ 1600,-, waaraan het parlement zijn 
goedkeuring heeft gehecht. Het wachten is 
nog op de goedkeuring door de Regering. 
Bij de beoordeling van de thans ingediende 
voorstellen mogen wij met dankbaarheid 
constateren, dat de fiscale oudedagsreserve 
in 1976 volledig in werking zal tredén en 
een verhoging met l ' / 2 % is voorgesteld 
over de eerste ƒ30.000,- inkomen. Wij 
vinden dat dit laatste bedrag te laag is ge
steld. Ook de vorig jaar ingevoerde vrijstel
ling van ƒ 50.000,- van het bedrijfsvermo
gen voor de vermogensbelasting, welk be
drag nu tot ƒ 90.000,- zal worden ver
hoogd, is een positief punt.
Negatief moeten wij de verhoging van de 
inkomstenbelasting en het niet geheel 
doorvoeren van de inflatiecorrectie beoor
delen. Na de tijdelijke belastingverlaging in 
1975, treedt nu een duidelijke belasting
verhoging op, terwijl juist het inkomen van 
de zelfstandigen niet geheel verteerbaar is, 
maar mede moet dienen voor de instand
houding van de inkomensbron. Ook de 
verhoging van de zelfstandigenaftrek voor 
1976 missen wij in de voorstellen, evenals 
een fiscale tegemoetkoming voor de belas
ting op schijnwinsten als gevolg van voor- 
raadprijsstijgingen.
Blij zijn we, dat eindelijk onze wens, vorig 
jaar geuit in ons beleidsprogramma, om 
rentesubsidie mogelijk te maken met name 
voor het bedrijfsontwikkelingskrediet, nu 
zal worden vervuld. Het is echter wel een 
jaar te laat gekomen. Waardering hebben 
we er voor, dat het parlement zich zo heeft 
ingespannen om de Algemene Arbeidson
geschiktheidswet eerder ingevoerd te krij
gen dan de regering, ondanks eerder ge
dane beloften, wilde. Zeer teleurgesteld

zijn wij over de voorgenomen verhoging 
van de BTW, waardoor 1976 een jaar kan 
worden met slechte bedrijfsresultaten. Im
mers, door de ingezakte consumptie en de 
felle concurrentie, ziet het er naar uit, dat 
de verhoging voor het midden- en klein
bedrijf als een bedrijfsbelasting zal gaan 
werken. Ook de omprijzing zal weer veel 
geld gaan kosten.
In de dienstensector zal de verhoogde BTW . 
op de uurloontarieven de beunhazerij nog 
verder in de hand werken en het nog on
aantrekkelijker worden voor de consument 
de vakbekwame bedrijven in te schakelen. 
Extra werkloosheid in de onderhouds- en 
instaUatiesector zal het gevolg ervan zijn. 
En de BTW-verhpging evenals de verho
ging van de inkomstenbelasting is naar 
onze mening niet nodig.

ROER MOET OM
Immers volgens het uitgangspunt van de 
Regering zullen de overheidsuitgaven 
slechts mogen groeien met 3^/4% verhoogd 
met 2% als effect van de verhoging met 1% 
van het nationaal inkomen van belasting- 
premiedruk en druk van niet- 
belastingontvangsten tezamen genomen. 
Totaal dus 5^/4% stijging volgens de door 
de Regering zelf gekozen norm. Maar de

structurele uitgaven stijgen met maar liefst 
8% in volume gemeten. Dat is 2^k%o 06334 
9V 23Y “sWeeilr miljard gulden; dat is 
meer dan de begrote opbrengst van de ver
hoging van de BTW en de inkomstenbelas
ting samen van rond ƒ  1,2 miljard.
Om de sterke schouders van de overheid 
nog sterker te maken, moeten de zwakkere 
schouders van het midden- en kleinbedrijf 
nog meer lasten dragen. Lasten, die door de 
werking van de inflatie en de concurrentie 
in overgrote mate door het midden- en 
kleinbedrijf zullen moeten worden gedra
gen.
Bij een dergelijk overheidsbeleid zullen de 
resultaten voor de zelfstandigen slecht blij
ven en zal géén herstel van de ongunstige 
inkomensontwikkeling optreden” , aldus de 
heer De Mooij die in dit verband tenslotte 
het omgooien van het roer bepleitte. ,,Wij 
zijn er niet vóór om wegen of waterwegen 
te blokkeren of collectief de winkels te slui
ten.
Want dat is de verkeerde weg en brengt de 
democratie in gevaar.
Maar met des te meer nadruk vragen wij 
aan het parlement: GoOi het roer om, zet 
een anders koers uit, kom tot wezenlijke 
ombuigingen van het beleid” .
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Het CD.A. slaat een nieuwe bladzijde om
door: Mr. 0. W. A. van Verschuer, vooit. C.H.

Een nabeschouwing van de Unieraad te 
geven is een plezierige taak. Jammer is het 
dat de sfeer van eensgezindheid en tot bet 
C D A . gaan, ook als dit ten koste van een 
stukje van jezelf gaat, niet over te brengen 
is.
Met de vertegenwoordigers van K.V.P. en 
A.R.P., die mij dit na afloop zeiden zullen 
velen met mij naar huis gegaan zijn met een 
nieuwe hoop en met een opgeladen geest. 
De aangenomen resolutie liegt er niet om en 
ieder die daaruit nog negatieve conclusies 
weet te trekken kan niet te goeder trouw 
zijn. Actie leider Sickinghe verwoordde goed 
wat de 25.000 adhesie-betuigers van „Wij 
horen bij elkaar” bezielt. Niet alle ac- 
tieleiders zullen bij een vergadering een zo 
willig oor vinden. Het was gelukkig dat de 
betogen van met name Kruisinga en mij zo 
zeer op elkaar aansloten. Ik wil nog wel eens 
herhalen wat ik bij de rebliek stelde dat 
uiteraard het voor mij in mijn ver
antwoordelijkheid makkelijker is om te 
wijzen op de noodzaak van een verder 
gaande politieke eensgezindheid in de ka
mer dan voor Kruisinga die daar zelf gestal
te aan moet geven. Met grote dankbaarheid 
nam de Unieraad kennis van het initiatief 
dat door onze tweede kamerfractie genomen 
is om door het instellen van fractie commis
sies voor speciale onderwerpen gevolg door 
een gemeenschappelijk fractie beraad tot 
een concretisering van de politieke wil om 
eensgezind naar een lijst te gaan te komen. 
Bovendien hebben Kruisinga en ik de split
sing van de politiek op korte en op lange 
termijn ondersptreept waarbij met name de 
laatste (die op lange termijn) relevant is voor 
de besluitvorming voor een lijst.
Als alle partners zich zouden willen houden 
aan de in de resolutie neergelegde nadruk
kelijke wens van de Unieraad dat er geen 
eigen profilering mag plaats vinden waar dit 
ten koste van de ander en daar door van het

C.D.A. gaat dan kan van nu af aan het 
C.D.A. gewerkt worden. Ook de uitspraak 
van het je niet voor de verkiezingen vastleg
gen aan mogelijke andere 
regeringspartners, conform de door mij ge
formuleerde voorwaarden moet in dit licht 
gezien worden. Het zou onjuist zijn die 
eenzijdig ten opzichte van de P.v.d.A. te ver
klaren. Hij geldt in dezelfde mate de 
liberalen.
Uiteraard bestond er in onze kring grote be
langstelling voor het verloop en de resulta
ten van het A.R.P. beraad in Hoogeveen.
Als ik de berichten die tot mij zijn gekomen 
over de gevoerde discussie en de stem
mingen over de resolutie’s en de tekst van de 
aangenomen resolutie goed analiseer dan is 
mijn conclusie de volgende.
Niemand die de A.R.P. en zijn leden enig- 
zins kent (en dat doen we als C.H.U. wel!) 
kan verwacht hebben dat er een uitspraak 
komt dat de geconstateerde verschillen er 
weinig of niets toe doen. Ik vind dat wij daar 
begrip voor moeten hebben en ook wel ge
lukkig mee kunnen zijn. Het vasthouden 
aan het functioneren van de grondslag en de 
daarover te voeren discussies behoedt ons 
mede voor het afglijden naar een kleurloze 
middenpartij die op macht belust zijn zeilen 
zet naar waar hij de meeste wind van ver
wacht. Wat we wel mochten verwachten is 
dat de A.R.P. een duidelijke stap in de 
richting van het C.D.A. en één lijst zouden 
maken. Met de interpretaties van mijn 
scheidende collega de Koning. die wij grote 
dank verschuldigd zijn voor zijn enorme 
inzet voor de zaak van het C.D.A., met de 
interpretatie van Aantjes (in onze kring 
vanaf 23 augustus wel eens afgeschilderd 
naar nu blijkt ten onrechte! als de doodgra
ver van het C.D.A.) die zeer positief in de
zelfde lijn lagen, met de interventie van 
Hannie van Leeuwen kwam er een resolutie 
uit de bus die met recht en reden ons kan

doen zeggen: Het .CD.A. slaat na een uiterst 
moeilijke periode een nieuwe bladzijde om. 
Ik betreur daarom te meer de negatieve 
reactie van de K.V.P.voorzitter Vergeer op 
het A.R.P. besluit. Ik begrijp best dat hij 
zich misschien hier en daar geërgerd heeft 
aan het al te vele getheologiseer in de A.R.P. 
partijraad. Hij zal daar aan moeten wennen 
als hij met reformatische Christenen 
omgaat. Maar hij moet zich niet opstellen 
als de huisvader die als zijn zoon met een 
rapport thuis komt vol met zevens als enige 
reactie geeft het is betreurenswaardig dat 
het geen negens zijn.
Natuurlijk had hij liever gehad dat de A.R.P. 
de door Madeleen Leyten gebezigde formule 
in Haaften had gevolgd. Maar tussen die 
uitspraak en de uitspraak; Bergen Dal is wel 
een beletsel, lag voor de A.R.P. een aantal 
mogelijkheden waarbij ik niet anders kan 
constateren dat zij in voor het C.D.A. posi
tieve zin hebben besloten.
De als dreigementen overkomende 
aankondigingen van spoed en noodproce
dures, onverschillig door wie van de drie 
gehanteerd, zijn niet bevorderlijk en zelfs 
zeer schadelijk voor het bereiken van 
datgeen wat we willen; één lijst!
Er moeten nu op met name twee terreinen 
grote activiteiten ontplooid worden. Het 
eerste terrein hoef ik nauwelijks meer te 
noemen, dat is het werk van de tweede 
kamer en eerste kamer-fracties. Ons ver
trouwen in hun bereidheid elkaar te vinden 
en verschillen niet onnodig op te poetsen en 
het christen democratisch profiel te ver
sterken is groot. De tijd is kort maar in de 
negen maanden die ons van definitieve 
beslissingen scheiden kan veel gebeuren.
Het tweede belangrijke punt is het werk van 
de commissie Goudswaard. Het is uitermate 
belangrijk dat er zo snel mogelijk in brede 
kring een discussie ontbrandt over de te 
voeren politiek van de volgende re

geringsperiode. Moge deze commissie 
spoedig met resultaten naar buiten komen. 
Intussen zal de achterban meer dan tot nu 
toe de gelegenheid moeten krijgen uitdruk
king te geven aan zijn pro C.D.A.ge- 
zindheid. In een tijd dat trouw niet het 
meest gebruikte woord uit van Dale’s 
woordenboek is doet het motto „Wij horen 
bij elkaar” weldadig aan. Moge velen zich 
geroepen voelen.
Zojuist wordt bekend dat de treinkapers 
zich overgegeven hebben. Ik wil in verband 
daarmede met het volgende besluiten. Ons 
staan t.a.v. dit drama twee dingen met name 
te doen. Aan zo goed en deskundig moge
lijke begeleiding van de gijzelaars en de hen 
onringende gezinnen (de suggestie van Prof. 
Bastiaanse in de Brandpunt uitzending van 
13 december moet m.i. in dit verband 
gevolgd worden).
Een fundamentele discussie over de oorzaak 
van de gijzeling en het aangeven van de on
mogelijkheden en ook mogelijkheden om 
daar iets aan te doen. In elk geval is wel 
duidelijk dat ongenuanceerde uitlatingen 
van de Minister van ons aller Welzijn, van 
Doorn, achterwege moeten blijven. Zij 
leiden, en niet alleen in de kring van Zuid-- 
Molukkers, slechts tot meer agressie.
Ik hoop dat èn C.D.A. bewindslieden èn 
C.D.A. kamerleden een positieve bijdrage 
leveren aan het begin van een mogelijke 
oplossing van deze problematiek.
^  kan ik mijn laatste bijdrage aan de Ne
derlander in het jaar onzes Heren 1975 
positiever beëindigen dan ik enkeie maan
den geleden voor mogelijk hield. Ik wens U 
allen Kerstdagen vol geestelijke bezinning 
en verrijking toe en een jaar 1976 waarin wij 
ieder op de plaats waar wij gesteid zijn 
mogen arbeiden aan een wereld waar ge
rechtigheid heerst.

Verschuer.

Dr. R. J. H. K ru is in g a  to t  U n ie ra a d :

Ene kandidatenlijst geloofwaardig maken
„De ene kandidatenlijst van het CDA moet 
in een bepaald kader geloofwaardig wor
den gemaakt. Het is niet voldoende om al
leen maar te zeggen: ik ben voor een lijst.” 
Dit heeft de christelijk-historische fractie
voorzitter, Dr. R. J. H. Kruisinga vorige 
week zaterdag gezegd op de te Utrecht ge
houden vergadering van de Unieraad, waar 
de CDA- problematiek aan de orde kwam. 
De Unieraad sprak zich - bij herhaling - uit 
voor het totstandkomen van de ene lijst bij 
de eerstvolgende Tweede-
Kamerverkiezingen. „Er zal,” aldus Dr. 
Kruisinga in zijn inleiding, „antwoord ge
geven moeten worden op de vraag, waar
over er overeenstemming moet zijn, wil de 
ene lijst als een geloofwaardig teken van 
christen-democratische eenheid bij het Ne
derlandse volk overkomen. De ene lijst be
hoort namelijk een demonstratie te zijn van 
eenheid der christen-democraten.” Dr. 
Kruisinga wees er op, dat als die ene lijst 
geen demonstratie van eenheid is, zij een 
speelbal zal vormen in de verkiezingsstrijd. 
„Daarmee is zeker het CDA op geen enkele 
wijze gediend.”

WAT IS NODIG?
De christelijk-historische fractievoorzitter 
besprak uitvoerig wat nodig is om de een
heid te demonstreren. Hij noemde daarbij 
de voorwaarden, waaraan voldaan moet 
zijn om de geloofwaardigheid bij het volk 
te laten overkomen.

In de eerste plaats, aldus Dr. Kruisinga, 
dient de ene lijst principieel geloofwaardig 
te zijn. „Dit betekent dat de christelijke 
grondslag van het CDA het samenbindend 
element van de ene lijst is en dat eventueel 
nog aanwezige meningsverschillen met be
trekking tot functioneren van de grondslag

op een verdraagzame wijze van elkaar 
worden aanvaard.”
In de tweede plaats dient volgens Dr. Krui
singa de ene lijst praktisch-politiek geloof
waardig te zijn. Dit houdt in, dat er een 
gemeenschappelijk CDA-programma is 
voor het toekomstige beleid, dat er over
eenstemming is over de rol, die het beleid 
van het kabinet- Den Uyl al dan niet moet 
spelen en dat er tevoren overeenstemming 
over is, dat geen blijk wordt gegeven van 
intentie van voorkeur voor regeringssa
menwerking met andere, niet christelijke 
partijen na de verkiezingen.

TUSSENFASE
„Indien KVP, ARP, en CHU het met elkaar 
over deze zaken eens kunnen worden - en 
waarom zou dat niet kunnen - dan zal de 
ene lijst er komen. En wat nog belangrijker 
is; dan vormt die ene lijst een zeer waarde- 
volle bijdrage tot een geloofwaardige en 
duurzame eenheid van de christen
democraten” , aldus Dr. Kruisinga.

Uitvoerig besprak de christelijk-historische 
fractievoorzitter het beleid in de tussenfa
se, gedurende de tijd da( het kabinet-Den 
Uyl nog aanwezig is. „Om de vraag hoe het 
beleid in de tussenfase moet zijn te kunnen 
beantwoorden, moet er eerst een antwoord 
komen op de vraag: zijn KVP, ARP en 
CHU bereid ten behoeve van het CDA iets 
te laten vallen? Met een groot woord wordt

dit genoemd: een offer brengen,” zei Dr. 
Kruisinga.
Dr. Kruisinga zei, dat wie het overleg in de 
christelijk-historische kamerfracties zou 
meemaken, zou weten hoeveel moeite er 
gegeven wordt om rekening te houden met 
de positie van KVP en ARP ten opzichte 
van het kabinet-Den Uyl. „Welnu, tegen
over de christelijk-historische bereidheid 
om ernstig rekening te houden met de posi
tie van KVP en ARP in het christeidijk- 
historische oppositioneel optreden wordt 
evenzeer van KVP en ARP gevraagd in hun 
steun aan het kabinet-Den Uyl het inciden
tele karakter van de huidige coalitie te be
klemtonen. Aan KVP en ARP wordt ge
vraagd, om, evenals de CHU dat doet, zich 
vrij te verklaren met betrekking tot de si
tuatie na de komende Tweede- 
Kamerverkiezingen. Na de verkiezingen 
moet er vrij spel zijn met betrekking tot 
hetgeen in de huidige kabinetsperiode aan 
de hand was,” aldus Dr. Kruisinga. De 
christelijk-historische fractievoorzitter her
innerde aan het initiatief van zijn fractie om 
de fracties van KVP en ARP te vragen na
der overleg te plegen over actuele onder
werpen. „De bedoeling is dat wij daarover 
tot een zo groot mogelijke eenheid van op
vatting in de drie fracties geraken. Ook 
langs die weg willen wij proberen zoveel 
mogelijk gestalte te geven aan de christen
democratische samenwerking.”

HL.
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V a n  L e ije n h o rst:

Minister kijkt te weinig naar 
onderwijs van vandaag
,4)e minister moet niet te veel kijken naar 
het onderlijs van morgen maar meer medi
teren over het onderwijs van vandaag. De 
bewindsman stort een regen van nota’s over 
het onderwijsveld uit, terwijl ^ t veld hierop 
nauwelijks adequaat kan reageren. De toe- 
doening van middelen aan het veld zal 
evenredig moeten zijn aan het tempo waar
in het onderwijsbeleid zich manifesteert”.

Aldus CHU-afgevaardigde drs. G. van 
Leijenhorst in zijn betoog bij de behande
ling van de begroting van Onderwijs en We
tenschappen, vorige week in de Tweede Ka
mer.

Hij vroeg bijzondere aandacht van de be
windslieden voor de kritiek op de 
Paedagogische Akadeniies, in het Onder
wijsverslag 1974.
In dit stuk wordt geconstateerd dat het con
tact van mens tot op de p.a.’s onvoldoende 
tot zijn recht komt. Verschillende direkteu- 
ren hebben verklaard dat zij meer dan een 
dagtaak zoüden hebben aan het psycho
therapeutisch begeleiden van de studenten. 
Spreker vroeg hoe dit verslag bij de minister 
is overgekomen en of hij de weergegeven 
feiten juist acht. Van Leijenhorst noemde de 
mededelingen in dit verslag een triest 
staaltje onderwijspraktijk dat vergelekën 
met de vernieuwingsfïlosofie te weinig aan
dacht krijgt.

VRDHEID VAN ONDERWDS

Uitvoerig ging de CHU-woordvoerder in op 
de discussies rond de vrijheid van onderwijs. 
Het afdoen van de diverse klachten met de 
opmerking dat men de maatschappelijke 
uitgangspunten van de minister niet kan 
onderschrijven noemde hij een flauwe aflei- 
dingsmanouvre, die bovendien afbreuk doet. 
aan de werkelijke bedoelingen van hen die 
deze zorg vertolken.

Sommigen plaatsen in het proces van on
derwijsvernieuwing VVD en CHU als par
tijen die zich verzetten aan de ene kant en 
ARP en KVP met de PvdA aan de andere 
kant. Wie op deze wijze de christen
democratische partijen tegen elkaar wil uit
spelen trekt een verkeerde kaart.
De vrijheid van onderwijs is niet een zaak 
van aanhoudende zorg voor één groepering. 
Het gaat om een zaak die diep geworteld is 
in ons volksbestaan. Het gaat ook niet om 
het verdedigen van gevestigde belangen 
maar om een verworvenheid die na 100 jaar 
zware strijd ons nationale onderwijs heeft 
gestempeld.

VRIJHEIDSBEGRIP

De minister hwneert het begrip „vrijheid 
van onderwijs” in de zin van het verschaffen 
van meer autonomie aan de openbare en 
bijzondere school. Maar dat is aldus spre
ker, niet de vrijheid waarover de grondwet 
spreekt.

Tegen het verlenen van meer autonomie 
aan de basis van het onderwijs bestaat bij de 
CHU trouwens geen bezwaar.

Het gaat echter niet om deze afgeleide vrij
heid maar om de grondwettelijk gewaar
borgde vrijheid van onderwijs.
Van Leijenhorst wees op een aantal ont
wikkelingen waardoor in het land vrees be
staat ten aanzien van de handhaving van dit 
grondrecht. Hij noemde onder meer:

— het optrekken van de hele verzorgings- 
struktuur binnen de prioriteiten van het 
regeringsbeleid

— onderwijsaktiviteiten die worden ont- 
vvikkeld buiten het bestaand wettelijk 
kader

— een ophanden zijnde grondwetswijziging 
die de minister meer bevoegdheiden geeft

— de aanzienlijke verhoging van de 
stichtingsnormen; een plan dat overigens 
voorlopig in de ijskast is gezet

— de bedekt door de minister uitgesproken 
voorkeur voor een pluriforme boven
school

— de onzekerheid over de vraag waar de 
nieuwe basis en kleuterscholen tot stand 
zullen komen. Bestaat hier een samen
hang tussen het concept ontwerp van wet 
op de gewesten en de voorgenomen wijzi
ging van artikel 208 der grondwet?

BDZONDER ONDERWDS

Al deze ontwikkelingen brengen veel zorg in 
het bijzonder onderwijs. Spreker erkende 
dat het bijzonder onderwijs niet altijd even 
alert genoeg geweest is om op adequate wij
ze te reageren op nieuwe ontwikkelingen. 
Achteraf hoort men wel de verzuchting dat 
men liever eigen, dat wil zeggen levensbe
schouwelijke schoolbegeleidingsdiensten, 
zou hebben opgericht.

De vraag is echter ook of het onderwijsveld 
in staat is om adequaat en snel te reageren. 
En mag de overheid min of meer ais een ho- 
ze schoolmeester op de loer liggen, wanneer 
het veld te traag reageerden ^ n  hij wijze 
van spreken zelf het schoolbord vol gaan 
schrijven?

Dient de overheid, aldus de CHU-woord
voerder niet te volstaan eens krachtig aan 
dit schoolbord te rammelen om te bewerken 
dat het bijzonder onderwijs zelf haar 
schoolbord naast dat van de openbare 
school volschrijft. Het kan toch niet op het 
terrein van de overheid, en haar verant
woordelijkheid, liggen om op het gebied van 
de inrichting van het onderwijs steeds meer 
terrein op het bijzonder onderwijs te verove
ren, als men zelf onder meer door een ge
brek aan middelen, niet in de pas loopt.

Waar spreken CHU-politici 
en wanneer?
CHU-politici hebben in de komende tijd de 
volgende spreekbeurten; 
fractievoorzitter Dr. R Jfl. Kruisinga: don
derdag 15 januari: Rijswijk ZH politieke 
scholingscursus vrouwen- organisaties;
vrijdag 30 januari: Leeuwarden kiesver.
CHU; maandag 26 januari: Assen; CDA; 
waterdag 7 februari: Heerde: statenkring 
Harderwijk.

Kamerlid drs. G. van Leijenhorst: maandag 
12 januari Uithuizen: kiesvereniging CHU- 
ARP; woensdag 14 januari Deil e.o.: regi
onale bijeenkomst CHU; donderdag 15 
januari den Ham-Vroomshoop; CHU-afde
lingen; woensdag 21 en donderdag 22 
januari Rotterdam: Christelijke Bond van 
ondernemers in de binnenvaart; zaterdag 24 
januari Utrecht: kadercursus CHU;
maandag 26 januari Dokkum: CHU-kies- 
verenigihg; donderdag 5 februari Zutphen:
CHU-ARP-KVP verband; vrijdag 20 
februari Leeuwarden; verband CHU-ARP- 
KVP; donderdag 26 februari Barneveld:
Christelijk onderwijs; dinsdag 2 maart 
Monster: Christelijk onderwijs; maandag 8 
maart Middelharnis: Onderwijsappèl Goe- 
ree-Overflakkee.

Kamerlid T. Tolman: maandag 5 januari 
gezamenlijke landbouworganisatie Smal- 
lingerland; dinsdag 6 januari CBTB 
Leeuwarden e.o.; woensdag 7 januari De- 
demsvaart: gezamenlijke landbouw organi-

SCHIPPERSKINDEREN

Van Leijenhorst besprak voorts een aantal 
meer technische onderwijspunten, waarbij 
een taakverdeling was gemaakt tussen 
KVP, ARP en CHU.
Hoewel de afgelopen tijd wel een en ander 
voor de betrokken groep gedaan is vroeg 
spreker, bijzondere aandacht voor het 
rapport „Vaste grond tussen wal en schip” 
dat handelt over de schipperskinderen. 
Hierin wordt onder meer gewezen op het feit 
dat de groepsgrootte voor deze kinderen te 
groot is.
Spreker toonde zich verheugd over het feit 
dat de christelijk sociale akademie thans op 
het scholenplan is geplaatst. Voorts vroeg 
hij onder meer of de drie maal uitgelote 
adspirant-studenten straks de reddingsboei 
krijgen toegeworpen.

Over een aantal ingediende moties en 
amendementen bij dit onderwijsdebat 
hopen we in de volgende „Nederlander” te
rug nader in te gaan.

AANHOUDENFE ZORG

Van Leijenhorst besloot zijn rede als volgt:

Minister Van Kemenade en de andere be
windslieden worden in deze tijd wel in 
sterke mate geconfronteerd met de harde en 
vaak weerbarstige praktijk.
Visioenen, gericht op de verre toekomst 
hebben hun waarde, voorzover men de rela
tiviteit daarvan blijvend en ten volle beseft. 
Diepzinnige gedachten over vernieuwing, 
zich uitkristalliserend in heldere structuren, 
blijven gaaf en in zekere zin ook onaantast
baar, zolang deze nog niet hun aardse 
functionaliteit hebben moeten bewijzen. De 
socioloog Van Kemenade heeft een harde 
landing moeten maken. Wij wensen hem

Mededeling aan de 
abonnees op het 
CH-weekblad 
„De Nederlander"
Het is weer zo ver! De stortings-acceptgiro
kaarten ter voldoening van het abonne
mentsgeld voor het volgende jaar zijn door 
de giro afgeleverd. Wij hopen in de gelegen
heid te zijn de geadresseerde kaarten zo
danig te verzenden, dat deze nog op 31 de
cember a.s. in het bezit van de abonnees 
zullen zijn.
Het zal U niet verwonderen, dat, in verband 
met de opnieuw gestegen papier- drukwerk
en portikosten, de abonnementsprijs voor 
De Nederlander opnieuw ook weer moest 
worden aangepast. De abonnementsprijs 
bedraagt vanaf 1 januari 1976 ƒ  25,— per 
jaar. Nadere bijzonderheden zullen de 
abonnees aantreffen in de folder die met de 
girokaart gelijktijdig wordt verzonden.
Wij mochten in het afgelopen jaar vele 
nieuwe abonnees inschrijven en hopen ook 
verder op de medewerking van alle abon
nees te mogen rekenen. Bij voorbaat harte
lijk dank.

De administratie van „De Nederlander”

toe, dat hij zich niet al te erg aan het veld 
heeft bezeerd. Over zijn bagage maken wij 
ons wat minder zorgen. Want hic et nunc 
treft hij voldoende aan wat hem en zijn me
debewindslieden voorwerp van aanhou
dende zorg zal zijn.

H. van Spanning
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satie; donderdag 8 januari CHU Zuid- 
Drente te Zuidwolde; maandag 19 januari 
IJsselstein: CHU regionale bijeenkomst; 
dinsdag 20 januari Leeuwarden: NCVB.

Kamerlid drs. DJ7. van der Mei: maandag 
12 januari Doorn; Regionale bijeenkomst 
CHU; vrijdag 16 januari Goedereede-Oud- 
dorp CHU; maandag 9 februari Baarn: re
gionale bijeenkomst CHU; maandag 16 
februari Breukelen: regionale bijeenkomst 
CHU; maandag 1 maart Zoetermeer: poli
tieke scholingscursus vrouwen-organisaties.
Kamerlid H.Wisselink: woensdag 7 januari 
Goor: politieke scholingscursus; dinsdag 13 
januari Zwolle: studiedag landbouwdeskun
digen; donderdag 15 januari Ferwerd; re
gionale bijeenkomst CBTB.
'Kamerlid Drs. AD.W. Tilanus: maandag 
23 februari Epe: CDA.

Laatste radio-uitzending 1975 van de CHU:
zaterdag 20 december 1975 Hilversum II 
18.20 uur; eerstvolgende radio-zendtijd 
CHU in 1976: zaterdag 3 januari 1976 zelfde 
tijd en golflengte.

NOS-televisie Frontaal zondag 21 de
cember 1975: TV-debat over de stelling: 
„Het is geen taak van de overheid om via het 
onderwijs de maatschappij te hervormen” 
Debaters: dr. R.J.H. Kruisinga en W. Baars 
van het NVV. Nederland II 21.35-22.35 uur.

Het laatste nummer van Vrouwengeluiden 
1975, dat een dezer dagen verschenen is, 
begint met een „Terugblik op 1975” van de 
presidente mevrouw H. Tegelaar- 
Boonacker.
„Het Jaar van de Vrouw” is bijna voorbij, 
doch de emancipatie blijft en zal steeds 
aandacht blijven vragen: emancipatie b lijft' 
een politieke zaak.
Ook op de ontwikkelingen in het CDA wijst 
zij. Zij eindigt met de wens, dat het CDA 
ondanks alles blijft voortgaan.

40 JAAR CH-VROUWEN
De voorzitter van de CHU wenst de Cen
trale schriftelijk geluk met het jubileum. Hij 
omschrijft in zijn felicitatie zeer kernachtig 
het belang van de Vereniging voor de Unie 
en hoopt, dat over 5 jaren de CH-Vrouwen 
organisatie zal zijn uitgegroeid tot een 
CDA-Vrouwen organisatie.

FEESTREDE
De volledige tekst van de zeer lezenswaar
dige rede van de presidente mevrouw H. 
Tegelaar-Boonacker, uitgesproken bij de 
viering van het 40-jarig bestaan is in Vrou
wengeluiden opgenomen. Het is een boei
end relaas van de historie, het heden en de 
toekomst van de Centrale.
Aan het slot van de toespraak werd de Cen
trale Raad geïnstalleerd. Dit is een orgaan 
van de vereniging, waarin uit iedere 
Kamerkring één vrouw zitting heeft. Door 
de Centrale Raad wordt het contact tussen 
het Bestuur en de diverse kamerkringen 
verbeterd.

HET JAAR VAN DE VROUW.
WAS HET DAT NOU?
De presidente van het Nationale Comité 
voor het internationale jaar van de vrouw, 
mevrouw ir. N. de Ruiter geeft een over
zicht van al hetgeen in Nederland in 1975 is 
verricht. Uiteraard was de Emancipade het 
belangrijkste evenement waaraan in de 
pers veel aandacht is geschonken. 
Daarnaast zijn echter nog heel veel andere 
manifestaties georganiseerd in het gehele 
land.
Het slot van het boeiende artikel luidt:
„Vrouwen zijn politiek niet belangrijk, dat 
worden ze ook niet door een handjevol 
vrouwen in de politiek. In een democratie 
komen politieke beslissingen tot stand uit

en door bet volk. Politiek wordt niet in Den 
Haag gemaakt, maar in de achterban of 
zoals we tegenwoordig zeggen: in het 
grondvlak. Om het grondvlak te interes
seren voor de (vrouwen)-emancipatie moe
ten daar bewustwordingsprocessen op gang 
gebracht. Pas dan worden ze politiek ern
stig genomen. -
Het gaat niet alleen om meer politieke stoe
len, meer funkties, meer macht. Het gaat in 
eerste instantie om inschakeling van de 
vrouw in gezin èn maatschappij met be
houd van de eigen identiteit, het eigen 
vrouwelijke waarden- en normenbesef. 
Wij zullen ons niet één jaar, maar een heel 
leven inzetten voor de vrouw!”

CDA-STUDIEDAGEN
In Drachten, Goes, Zwolle en Amhem 
werden studiedagen gehouden. Een kort 
verslag van elke bijeenkomst is opgeno
men.

TENSLOTTE
Ook voor het nieuwe jaar 1976 zijn weer 
vele aktiviteiten in voorbereiding:
Donderdag 15 januari 1976:
te Utrecht Informatiedag voor CDA- 
inleidsters voor de politieke scholings
cursussen. Onderwerpen: Landschaps
parken, Ontwikkelingssamenwerking, 
Stadsvernieuwing, Inkomstenbeleid.

Omstreeks 20 januari 1976:
Gesprek met defensiecommissie i.v.ni. 
oordeelsvorming omtrent vrijwilligers
leger. Wie heeft belangstelling?

Donderdag 26 februari 1976:
te Utrecht: Studiedag van het CDA- 
Vrouwenberaad over „Het onvolledige ge
zin” .

Donderdag 18 maart 1976:
Vergadering Centrale Raad en Bestuur.

Vanaf april 1976:
Kader- en vormingswerk voor CDA- 
vrouwen.

Wie Vrouwengeluiden wil lezen wil zich 
wel abonneren.
Wie zich wil opgeven voor een studiedag, 
wende zich tot mevrouw J. J. M. van der 
Mei-Zilverentant, Meentweg 96 te De 
Meern.
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K e rstfe e st 1975

God houdt van de wereld! U ook ?
KERSTMEDITATIE MOET!?

Stel je voor zeggen sommigen, ben ik lid van 
een christelijke partij, verschijnt voor 
Kerstfeest een nummer en er zou geen 
kerstmeditatie instaan? Te gek, dat kan 
niet. Kerstmeditatie móet! Waarom eigen
lijk? De meeste lezers van de Nederlander 
zullen wel één of meer kerstpreken horen en 
via hun kerkbode of andere kerkelijke bla
den wel tenminste één kerstmeditatie onder 
ogen krijgen. Is het een traditie die we in 
stand houden? Een gewoonte, waarvan we 
zeggen dat we die beter kunnen handhaven. 
Wanneer jc zo’n meditatie laat vallen komt 
er immers altijd herrie; mensen die mis
schien nooit aandacht aan dergelijke stuk
ken gaven komen ineens in het geweer om
dat er weer wat veranderd is. Bovendien, na
tuurlijk, er zijn trouwe lezers die in deze tijd 
van het jaar een overdenking verwachten. 
En . . .  de lezerskring is een kostbaar iets, 
die moet je niet voor het hoofd stoten. 
Eigenlijk zou ik U willen vragen om, voor
dat U verder leest eens even rustig bij U zelf 
na te denken wat U eigenlijk in dit blad ver
wacht in deze tijd van het jaar. Of waarom 
wel een meditatie met kerstfeest en niet elke 
week?

KERSTMEDITATIE VANZELFSPRE
KEND!
U begrijpt wel, ik schrijf dit niet omdat mij 
dit jaar gevraagd is de copie te leveren, het is 
helemaal niet zo’n gemakkelijke opgave en 
velen zouden het beter kunnen doen dan ik. 
Vanzelfsprekend zeg ik om de wereld beslis
send van aanzien veranderd is door de 
komst van de Messias. Zonder de komst van 
Jezus Christus zou zelfs het begrip christe
lijke politiek ondenkbaar zijn. Want chris
telijke politiek wil zich richten naar persoon 
en leven van Jezus Christus.
Misschien vergis ik me, maar soms lijkt het 
weleens alsof in een kerkbode een meditatie 
een wat geïsoleerd bestaan leidt en niet har
monisch verbonden is met de overige in- 
houd. Dat gevaar kennen wij ook. En dat is 
nu juist iets wat niet bedoeld wordt. Want 
onze geloofsbezinning moet regelrecht ver
bonden zijn met onze geloofspractijk. 
Meditaties willen staande op het geloofs
fundament bouwstenen aandragen voor de 
mensen in de practijk van het dagelijkse 
leven.

1975 EEN BEROERD JAAR
ACDA
Hoe we er ook over denken of in welke mate 
we er ook bij betrokken zijn, we hebben 
denk ik toch allemaal een verdrietig gevoel 
over alle problemen rondom het CDA. Wat 
ligt immers meer voor de hand dan dat 
christenen zich verenigen? En waarom gaat 
het toch allemaal zo moeizaam?

B NEDERLAND

De ontwikkeling in Nederland baart velen 
zorg. De werkloosheid, de inflatie de toena
me van geweld, polarisatie op alle terreinen, 
gijzelingsacties, enz. Waar gaan we met ons

land naar toe? Wat is er nog over van dat 
lieflijke kleine, rustige land aan de Noord
zee, bekend om zijn schoonheid en reinheid 
zijn gastvrijheid, godsvrucht en werkelijk
heidszin?

E DE WERELD
En hoe staat de wereld er voor? De bewape
ning neemt steeds toe. Israël, nota bene door 

,de Verenigde Naties in het leven geroepen, 
is nog steeds niet zeker van haar bestaan. 
De olielanden bewapenen zich in snel tem
po en het ontbreekt niet aan wapenleveran- 
ciers onder de landen van het westen en het 
oosten. Portugal, dat met vreugde een de
mocratische ontwikkeling begroette, dreigt 
telkens een onbestuurbare staat te worden, 
waar dan waarschijnlijk een rechtse of een 
linkse dictatuur op zal volgen.
Suriname kan met een aantal inwoners dat 
minder is dan de helft van de stad Amster
dam onafhankelijk worden, maar Oost 
Timor kan niet alle kanten uit wat, politiek 
gesproken heel begrijpelijk is, de grote na
buur Indonesië moet weten wat er met dit e- 
ventuele onafhankelijke dwergstaatje- gaat 
gebeuren. Mozambique kon betrekkelijk 
rustig onafhankelijk worden maar Angola is 
zo rijk aan bodemschatten dat er verschil
lende landen zijn die, naar het schijnt één 
van de Angolese partijen mede voor hun 
wagen willen spannen.

ERMEE OPHOUDEN?
Neen in vele opzichten is 1975 een beroerd 
jaar geweest. En ik kan me goed indenken 
dat sommige politici in Nederland en in we- 
reldverband weleens de neiging bij zich heb
ben voelen opkomen om er maar mee op te 
houden.
Er wordt eindeloos vergaderd, eindeloos ge
telefoneerd, eindeloos veel geschreven, er 
zijn eindeloos veel misverstanden en soms 
heb je het gevoel dat je geen steek verder 
komt. Bovendien, vaak lijkt alleen een harde 
lijn succes te hebben. Geweld in allerlei vor
men intimideert en maakt concessies los. 
Ook bij heel veel gewone mensen heerst een 
stemming om maar goed voor zich zelf en 
voor eigen leven en toekomst -te zorgen. 
Egoïsme en egocentrisme nemen toe. Daar
door ook eenzaamheid.
De wereld, wat wordt hét en wat moeten we 
er mee?
HOELIEF? — ZOLIEF

En dan komt het kerstevangelie onze hui
zen, onze kamers, onze harten binnen. Zo 
lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn 
eniggeboren gegeven heeft, opdat eenieder, 
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).
Het lijkt er wel eens op alsof mensen in 
plaats van wereld kerk lezen. En over de we
reld alleen in afkeurende zin spreken. Weer 
anderen hebben de neiging om het Evange
lie vooral op hen persoonlijk te betrekken. 
Dat laatste moet ook. God roept bij name. 
Maar, wij zijn een deel van de wereld die zo
zeer Gods liefde geniet dat hij voor deze we
reld zijn Zoon schonk.
Ook de wereld waarin Jezus geboren werd

was een zondige, wereld, een wereld vol 
ongerechtigheid, vol van tegenstellingen, 
rijk en arm, vrijheid-onvrijheid. Een were'd 
waarin het ene ras zich superieur voelde aan 
het andere ras. Maar God had die wereld 
lief. God vond die wereld de moeite — wat 
zeg ik — het offer van Zijn Zoon waard.

DE WERELD LIEFDESGEKLEURD 
BEKDKEN.
Voor wie een zonnebril op heeft ziet de we
reld er anders uit. Wij zeggen wel eens tegen 
mensen dat ze een bepaalde zaak gekleurd 
bekijken. We bedoelen daarmee anders dan 
de werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat 
de christenen de wereld ook altijd gekleurd 
bekijken. Maar, dan gekleurd door Gods 
liefde voor de wereld en door het bloed van 
Zijn eniggeboren Zoon.
Daardoor verandert onrecht niet in recht. 
Uaardoor worden politieke vraagstukken 
niet tot kinderspelletjes. Daardoor zijn pro
blemen van de koude oorlog of de Zuidmol- 
lukkers niet meteen opgelost.
Maar, zoals we mensen van we houden altijd 
op een bepaalde manier bekijken, ook wan
neer ze anders doen of spreken dan we 
hoopten of dachten, zo mogen, moéten we 
de wereld bekijken als het voorwerp van 
Gods liefde. Tegen allen op de wereld kun
nen we zeggen God heeft voor jou zijn zoon 
gezonden, daarom zal ik ook proberen uit 
liefde te handelen en te spreken. Daarom 
zullen we het woord hopeloos niet in de 
mond nemen.
Daarom zullen we telkens opnieuw be
ginnen ook wanneer alles lijkt tegen te lo
pen. Daarom zullen we ons niet gemak
kelijk ook van de worsteling om een recht
vaardige wereld te krijgen afwenden. Want 
voor deze wereld gaf God zijn Zoon.

ALS EEN KIND.
God gaf zijn Zoon uit liefde. Maar die Zoon 
was, zo leek het, hulpeloos, weerloos. 
Herodes kon proberen hem te doden. Men 
kon hem uitjouwen, gevangen nemen, 
kruisigen. Jezus, Gods Zoon — bewijs van 
Gods liefde voor de wereld — moest mond
dood gemaakt worden. Want wanneer Zijn 
Rijk werkelijkheid zou worden zou de gehe
le wereld er anders uitzien.
Men heeft geprobeerd Jezus uit de weg te 
ruimen. Maar gebleken is dat DE WEG niet 
uit de weg geruimd kan worden.
Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
De Christenpoliticus sluit de ogen niet voor 
de ongerechtigheid en hij kent het moei
zame politieke getob en de vele teleurstel
lingen.
Maar hij weet heel goed dat God een wereld 
wil waar Christus koning is, en dat God die 
wereld, zozeer lief had, dat Hij Zijn Zoon 
gaf.
Het is minder belangrijk de vraag te stellen 
wat wij nu in ons leven zullen bereiken dan 
duidelijk te leven uit het geloof aan Gods 
liefde voor de wereld, zo de wereld te bezien 
en te handelen dag aan dag. In ons persoon
lijk leven in de kleine vragen en t.a.v. de 
grootste problemen. Haan
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De komende nummers van 
„De NederiandeK
Het volgend nummer van het christelijke- 
historische weekblad „de Nederlander” ver
schijnt op vrijdag 9 januari 1976. In verband 
met de komende feestdagen is besloten het 
weekblad de eerstvolgende veertien dagen 
niet te laten uitkomen.
Het weekblad wordt toegezonden aan diege
nen, die zich daarop geabonneerd hebben.

Het eerstkomende nummer van het tien
maal per jaar verschijnende leden-contact
blad „de Nederlander”, dat aan alle Uniele
den wordt toegezonden, komt op vrijdag 23 
januari 1976 uit.

Unieraad van harte voor CDA
De Unieraad van de Christelijke His
torische Unie ondersteunt de verdere reali
sering van het CDA van harte. ,^ e  Unie
raad heeft de politieke wil te bereiken, dat 
bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen 
één CDA-kandidatenlijst wordt ingediend. 
Dat is van het grootste belang”, aldus staat 
in de resolutie, welke de Unieraad op de za
terdag 13 december jongstleden te Utrecht 
gehouden vergadering met algemene stem
men aannam.
Volgens de Unieraad mag het bij de recente 
besprekingen van de CDA-top (ondermeer 
te Berg en Dal) geconstateerde verschil ten 
opzichte van het functioneren van het uit
gangspunt voor de gekozen vertegenwoor
digers in parlement, staten en raden geen 
beletsel zijn voer de totstandkoming van de 
ene lijst. Ook mag de huidige politieke 
situatie geen sta-in-de-weg zijn of worden 
voor die totstandkoming.

Vijftien Unieraadsleden bespraken de 
huidige CDA-problematiek na inleidingen 
van Unievoorzitter mr. O.W.A. van 
Verschuer en de fractievoorzitters dr. RJ.H. 
Kruisinga (Tweede Kamer) en prof. dr. J.W. 
van Hulst (Eerst Kamer). De drie inleiders 
wezen daarbij op de noodzaak van het 
voortgaan met het CDA, zij het niet tot elke 
prijs.
Allerwege bleek er begrip te zijn voor de 
CDA- actie „Wij horen bij elkaar”. Namens 
het actiecomité deelde het Unieraadslid jhr.
F.OJ. Sickinghe mee, dét tot zaterdagmor
gen 13 december 22.500 personen hun 
instemming met de actie betuigden en dat

ƒ  12.500 aan bijdragen was toegezegd. „De 
Unieraad”, aldus de resolutie, „nam met 
waardering en instemming kennis van de 
vele reacties en initiatieven aan de basis van 
de drie partijen KVP, ARP en CHU, die er 
alle op gericht zijn om te komen tot één 
CDA-lijst bij de eerstkomende Tweede- 
Kamerverkiezingen”.

MACHT NEMEN

Wat het totstandkomen van de ene lijst 
betreft stelde de Unieraad, dat daarbij de in 
het afgelopen voorjaar te Woudschoten 
overeengekomen procedure (definitieve be
slissing in de toporganen der drie partijen 
halverwege het volgend jaar) in acht ge
nomen moet worden. „Bij de totstand
koming van de ene CDA-lijst dient bij voor
baat geen voorkeur te worden uitgesproken 
voor samenwerking, na de verkiezingen, met 
andere politieke groeperingen”, aldus de re
solutie.
In hun redevoeringen hadden Unievoor
zitter Van Verschuer en fractievoorzitter 
Kruisinga onderscheid gemaakt tussen de 
politiek op korte termijn en die op lange 
termijn. De lange-termijnpolitiek zagen zij 
in het licht van de thans in gang gezette 
voorbereidingen voor een gezamenlijk poli
tiek program. Het is de opzet dat KVP, ARP 
en CHU bij hun beslissing over de ene lijst 
ook uitspraken doen over dat program. ,Bij 
het tot stand brengen van de politieke eens
gezindheid van de drie-christen-democra
tische partijen moet de nadruk liggen op de 
lange-termijnpolitiek, waarbij het in voor
bereiding zijnde programma als toetssteen

moet dienen. De korte-termijnpolitiek mag 
niet tot dusdanige opstellingen van de drie 
fracties leiden, dat daarmee het eigen profiel 
wordt verscherpt ten koste van de andere 
christen-democratische partijen en met na
me ten koste van het CDA”, aldus de 
aangenomen resolutie, die werd ingediend 
door de oud-minister mr. Y. Schoften, me
vrouw D.Y.W. de Graaf-Nauta, jhr. mr.
F. O.J. Sickinghe en A.B. Kramer.

INSTEMMING

De Unieraad stemde in met het initiatief, 
dat de christelijk-historische Tweede- 
Kamerfractie in het midden van de vorige 
week nam: de uitnodiging aan de Tweede- 
Kamerfracties van KVP en ARP, na voor
bereiding door fractiecommissies, een ge
zamenlijk standpunt in te nemen ten aan
zien van een aantal beleidspunten, als col
lectieve taken, overheidsuitgaven, onder
nemingen, zelfstandigen (middenstand, 
land- en tuinbouw), onderwijs, inkomens
politiek, bezitsvorming, volkshuisvesting, 
grondpolitiek en mediabeleid.
Prof. Van Hulst, voorzitter van de christe- 
lijk-historische Eerste-Kamerfractie deelde 
de Unieraad mee, dat de KVP- en ARP- 
fracties in de senaat instemden met zijn 
uitnodiging in januari aanstaande een ge
meenschappelijke fraefievergadering te 
houden.
Op de Unieraadsvergadering was de KVP 
vertegenwoordigd door P.H. van Zeil en mr.
G. Th. Brokx en de ARP door L. de Graaf.

H.L.

Informatiedag over
scholingscursus
vrouwenorganisaties
Negen vrouwenorganisaties organiseren 
volgend jaar weer een poUdeke scholings
cursus. Ter voorbereiding hiervan belegt het 
CDA-vrouwenberaad een informatiedag op 
donderdag 15 januari aanstaande in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht, van 
10 uur des morgens tot 4 uur des middags.

Vier onderwerpen worden op deze informa
tiedag ingeleid, waarna bespreking volgt. 
Onderwerpen en inleiders zijn: ontwikke
lingssamenwerking door het Tweede- 
Kamerlid mevrouw J.C. KraaijeveldWouters 
(ARP), inkomenspolitiek door de christe- 
lijk-historische fractievoorzitter dr. RJ.H. 
Kruisinga, stadsvernieuwing door het 
Tweede-Kamerlid mevrouw A. Groensmit- 
van der Kallen (KVP) en nationale land
schapsparken door het Tweede-Kamerlid 
L.A.M.de Bekker(KVP).

Zij die belangstelling hebben voor deze ka- 
derdag kunnen zich opgeven bij de stichting 
Kader- en vormingswerk CHU te Den 
Haag, Wassenaarseweg 7, door het in
schrijfgeld (een bedrag van vijf gulden) over 
te maken op giro 169900 ten name van de 
CHU, Den Haag. Na de betaling wordt het 
benodigde materiaal thuisgestuurd.
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U n ie v o o rz itte r  m r. O.W.A. van V e rsch u e r:

GEEN GEBARSTEN CDA-BOKAAL IN DEN UYLS PRIJZENKAST
De Unieraad van de CHU, die vorige week 
zaterdag te Utrecht bijeen was voor de be
spreking van de CDA-problematiek, ving 
de gedachtenwisseling aan, nadat de Unie
voorzitter, mr. O.WA. van Verschuer de 
conclusies getrokken had uit de besprekin
gen, welke de CDA-top de laatste maanden 
(te Berg en Dal en te Haaften) voerde.
„Die conclusies zijn tevens ^mijn voorstel 
voor de besluitvorming van de Unieraad”, 
aldus mr. Van Verschuer en hij gaf zes pun
ten aan:

1. De conclusie van de besprekingen in 
Berg en Dal, namelijk dat het dagelijks 
bestuur van het CDA het geconstateerde 
verschil niet als een beletsel ziet voor de 
totstandkoming van één lijst, is voor de 
CHU aanvaardbaar. Wij moeten de dis
cussie over dit punt nu sluiten en dit 
punt mag niet vermengd of toegevoegd 
worden aan het vraagstuk van de poli
tieke eensgezindheid. Dit betekent niet 
dat het vraagstuk van het functioneren 
van de grondslag niet bij voortduring on
der onze aandacht moet blijven.

2. Bij het beoordelen van de politieke eens
gezindheid dienen we onderscheid te ma
ken tussen de actuele politieke vraag
stukken van de korte termijn, hetgeen 
primair een zaak is van de fracties, en de 
verderreikende partijpolitieke lijn van de 
lange termijn, die primair een zaak is 
van de partijen.

3. De korte-termijnpolitieke punten, die 
voor verantwoordelijkheid van de fracties 
zijn, mogen niet tot dusdanige opstelling 
leiden (van fractievoorzitters en frac
tieleden) dat daarmede het eigen profiel 
w'ordt verscherpt ten koste van de ander 
en met name van het CDA.

4. Uitspreken, dat wij de totstandkoming 
van één lijst bij de volgende verkiezingen 
van levensbelang vinden voor het CDA 
en dat wij, dat uitsprekende, de wil heb
ben dat te bereiken.

5. Onder handhaving van de in Woudscho- 
ten gemaakte afspraken, inclusief de ter
mijnen, uitspreken dat het accent bij de 
constatering van de politieke eensge
zindheid moet liggen op de lange-ter- 
mijnpolitiek, waarbij het in voorberei
ding zijnde programma als toetssteen 
kan dienen.

6. Dat, als we het daarover eens zijn, de 
huidige politieke situatie geen beletsel 
mag vormen voor de totstandkoming van 
één lijst.

PERSOONLDKPUNT

Unievoorzitter Van Verschuer had aan zijn 
voorstel een persoonlijk punt aangeknoopt. 
„Het is in februari van het volgend jaar vier 
jaar geleden, dat ik het voorzitterschap van 
de Unie aanvaardde”, zei hij. „Gesterkt door 
het geloof dat ik ontvangen heb, door op
offeringen van mijn gezin en door de steun 
van velen in en buiten de Unie heb ik dit 
werk naar mijn beste kunnen gedaan. Ik 
heb er daarbij nooit een misverstand over 
laten bestaan dat ik het als mijn belang
rijkste opdracht beschouwde met een hechte 
en saamhorige Unie op te gaan naar het 
CDA. Dat is voor mij en met mij voor velen 
existentieel. Ik ben, dat weet ik, meer ie
mand van de politieke redelijkheid dan ie
mand van de scherpslijperij, meer van het 
compromis dan van de felle strijd. Als zoda
nig ben ik dan misschien typisch christelijk- 
historisch”.

GEEN COMPROMIS

Mr. Van Verschuer zei in de slotpassage van 
zijn inleiding, dat hij nu geen compromis 
zoekt „ondanks het feit, dat het hem moeite 
kost niet de uiterste compromissen te zoe
ken”. De Unievoorzitter vroeg de Unieraad 
duidelijk uit te spreken of hij voor of tegen 
het CDA is. „Wij verwachten van de partij
raad van de ARP —■ die bp deze dag in Hoo- 
geveen bijeen is — ook, dat hij zich duidelijk 
voor het CDA uitspreekt”.
,N u”, aldus mr. Van Verschuer, „mogen wij 
geen slagen meer om de arm houden, anders 
dan statutair vastgelegd. Nu moeten wij 
daarnaar handelen op de plaats waar we 
staan”. De Unievoorzitter einigde met het 
motto van de vergadering van de Wereld
raad van Kerken: Door Christus bevrijd en 
verenigd. „Te weten dat dit motto ook onze 
hulp en troost is, geeft ons de kracht verder 
te gaan”.

UITSPRAKEN

Enkele uitspraken van Unievoorzitter mr. 
Van Verschuer in zijn openingstoespraak

— De conclusie van Berg en Dal, dat er ge
schillen zijn geconstateerd over het func
tioneren van het uitgangspunt, maar dat 
deze geen belemmering zijn voor de 
voortgang van het CDA is de CHU op 
het lijf geschreven.

• Op de algemene vergadering van de 
CHU over ruim zes maanden van nu 
wordt het voorlopig standpunt bepaald 
ten aanzien van de politieke eensgezind
heid. De definitieve besluitvorming over 
de ene lijst — in september volgend jaar 
— ligt nog negen maanden van ons af. In 
deze veelzeggende maar betrekkelijk 
korte tijd moeten KVP, ARP en CHU 
overeenstemming bereiken over de poli
tieke koers voor de jaren 1977 tot 1981. 
Ook moet worden nagegaan, welke ver
schilpunten uit de achterliggende perio
de zijn blijven liggen.

• Bij de beoordeling van de geschilpunten 
uit de periode van het kabinet- Den Uyl 
tot dan toe, doen wij er goed aan om niet 
in beschouwing te nemen, door weg te 
strepen, die verschilpunten welke louter 
en alleen het gevolg zijn van de geschei
den opstelling ten opzichte van het 
kabinet-Den Uyl.

■ Er zal ook onderscheid gemaakt moeten 
worden wat betreft de verschilpunten, die 
dwars door de huidige drie christen
democratische fracties heen lopen.
De huidige acties uit de achterban be
groet ik niet als steun voor of verwijt aan 
een of meer leiders van een van de drie

partijen. Ik zie ze meer als een duidelijke 
waarschuwing en zij kunnen niet als 
onbelangrijk terzijde geschoven worden.

— Wie het CDA wil, zal bereid moeten zijn 
offers te brengen.
Een offer kan ook zijn dat wordt opge
houden met het nadruk leggen op het 
CHU-profiel, met name als dit ten koste 
gaat van onze andere christen-democra
tische partners.

— Aan de totstandkoming van de ene lijst 
moet iedereen, ook de fracties van KVP, 
ARP en CHU, de eigen bijdrage leveren. 
De CHU mag, net zo min als de ARP en 
de KVP, aan de ander vragen: kom 
geheel bij ons. Iedereen moet weten, dat 
wij bij elkaar behoren en dat wij, uiterlijk 
in 1977, één fractie willen zijn.

—r Er is geen bereidheid het CDA te laten 
afspringen op korte-termijnvraagstuk- 
ken van weinig principiële aard en om op 
deze manier een gebarsten CDA-bokaal 
te plaatsen in Den Uyls prijzenkost.

Aldus een aantal uitspraken van Unievoor
zitter mr. Van Verschuer.

H.L.

DE UNIE IS OP STAP EN DE UNIE BLIJFT OP STAP!
De onafgebroken aktiviteit van de le
denwervers van de CHU — thans zijn reeds 
bij 190 kiesverenigingen nieuwe leden inge
schreven en in 15 gemeenten waar geen 
kiesvereniging bestaat Buitengewone Leden 
tot de CHU toegetreden — heeft tot re
sultaat gehad dat reeds 561 personen zijn 
toegetreden tot de CHU. Daarvan zijn er 
149 dames- en dus 412 heren-.leden. De 
competitie-stand per kamerkring is als 
volgt:
Utrecht 78; Zwolle 54; Leeuwarden 53 
Leiden 48; Haarlem 46; Arnhem 41 
Nijmegen 38; Rotterdam 35; Dordrecht 31 
’s-Gravenhage 23; Assen 23; Groningen 19: 
Openbaar lichaam Zuid IJsselmeerpolder 
16; Den Helder 15; Tilburg 13; Amsterdam 
13; ’s-Hertogenbosch 8; Middelburg 4; 
Maastricht 2; Buitenland 1.

DE TOP VAN HET KLASSEMENT

Het is nog steeds Utrecht met twee geduchte 
steunpunten t.w. Oudewater (nu reeds 20) 
en Vleuten-de Meern (16) dat de ranglijst 
aanvoert.
Het Sticht heeft naast de andere concur
renten gedurende de laatste weken een 
nieuwe belager gekregen en wel ’t 
Oversticht. De kamerkring Zwolle is in 
Opmars. Aangevuurd door de resultaten 
van het nijvere Wierden (nu óok 20 leden en 
dus samen met Oudewater op de eerste 
plaats) melden zich steeds meer Overijselse 
kiesverenigingen waaronder ditmaal De
venter incl. Colmschate opvalt. Zwolle

kwam van de 6e op de 2e plaats. Passeerde 
daardoor enkele kringen ^ e  gedurende de 
gehele aktie hoog genoteerd gestaan hebben 
zoals Leeuwarden, Leiden en Haarlem.
Doch Leeuwarden slechts met een hand
breedte. Daar is Dokum (met 16) nog steeds 
de provinciale kampioen en hoog genoteerd 
op de landelijke ranglijst en komen er 
diverse verblijdende berichten uit andere 
plaatsen — zoals van de KV’s dié tesamen 
de Gemeentelijke KV Achterkarspelen 
vormen. Leiden (waar Bergambacht nu 
reeds op 13 gekomen is) en Haarlem zijn 
enigzins teruggevallen. Ademnood?

DE MIDDENMOOT

Hierin zien we een opmerkelijke prestatie 
van Kamerkring Arnhem, in onze vorige 
opgave nog 10e met 16 leden, doch thans 6e 
met 41. Indien dit zo doorgaat voegt ook 
Arnhem zich spoedig bij de top. Vooral ook 
in Ede-Bennekom gaat ’t goed.
Nijmegen (o.m. door een 6-tal aanmel
dingen uit Aalten) was ditmaal ook weer 
goed en Rotterdam verdedigt zoals immer 
op overtuigende wijze de eer van de grote 
steden met Hillegersberg (thans op 14 
gekomen) als de „sterrenploeg”, doch ook 
aktiviteiten in bijv. Charlois en Hoogvliet. 
Dordrecht zakte enkele plaatsen op de 
ranglijst, Den Haag (ditmaal o.m. de kv 
Benoordenhout-Archipel) houdt zich goed 
en staat hand in hand met Assen in de 
stand.

DE LAGERE REGIONEN
Groningen handhaaft zich doorlopend op 
een plaats tussen kop en staart, o.a. de stad 
Groningen en nu ook Midwolda-Oostwold 
zijn daar steunpunten voor de aktie. 
Lelystad, tot nog toe, geheel alléén zorgt er 
(met nu reeds 16 inschrijvingen) voor, dat 
het Openbaar Zuid IJsselmeerpolder een 
naar verhouding zeer fraaie plaats op de 
ranglijst inneemt.
Den Helder deed een grote sprong, stond op 
5 en nu dus op 15, Tilburg — voornamelijk 
dank zij 10 leden uit Hooge- en Lage 
Zwaluwe — en Amsterdam (waar de KV 
Amsterdam-Oud goede resultaten boekt) 
kwamen sinds de vorige opgave beiden van 6 
op 13. Den Bosch, Middelburg en Maas
tricht zorgen voorts tesamen nog vpor 
enkele opgaven.

HET LAATSTE WOORD
Het is vrij algemeen bekend, dat de dames 
gaarne ’t laatste woord hebben. Ook onze 
CH-dames? Of zijn die anders dan haar 
soortgenoten?
Bij de eerste 36 aanmeldingen waren er 16 
dames dus bijna de helft! Later werd het 45 
van de 114; 57 van de 144; 64 van de 199; 85 
van de 272; 109 van 372; nu dus 149 op een 
totaal van 561.
Dit houdt in dat vanaf het begin van de 
aktie het aandeel gezakt is van ca. 44% van 
het totaal via ca. 41%, ca. 40%, ca. 32%, ca. 
31%, ca. 29% naar nu nog slechts ca. 27%! 
Een wat teleurstellende ontwikkeling.

Centrale contributie-inning 
een historisch moment
Dezer dagen gaat de deur uit een brief aan 
alle leden van de CHU over de centrale 
contributie-inning! Bij de brief is gevoegd 
een acceptgiro/bankkaart.

Het gros van de leden ontvangt de brief 
rechtstreeks vanuit het Uniebureau. Een 
deel van de leden krijgt de accept
giro/bankkaart echter via de penningmees
ter van de eigen kiesvereniging aangeboden, 
waarmee uiteraard wat meer tijd gemoeid 
zal zijn.
Deze nieuwe methode van contributiébeta- 
ling betekent, naast een verlichting van 
werkzaamheden voor de plaatselijke pen
ningmeesters, een stap naar de unieforme- 
ring van de administraties van ARP, KVP 
en CHU. De brief aan de leden luidt als 
volgt: 7

„Geacht lid.

Per 1 januari 1976 gaat de Christelijk- 
Historische Unie over tot centrale inning 
van de contributiegelden via accept- 
giro/bankkaarten.
Hierbij ontvangt u deze betaalkaart, 
waarmede u de CHU-contributie voor het 
boekjaar 1976 kunt voldoen door uw giro- 
of banknummer, het bedrag en uw hand
tekening te plaatsen. Daarna kunt u de 
kaart op de gebruikelijke wijze verzenden 
naar uw bank of de giro.

Indien u niet over een giro/bankrekening 
beschikt kunt u met de kaart ook op het 
postkantoor terecht om aldaar contant te 
betalen.
Voor de hoogte van het door u te betalen 
contributiebedrag adviseren wij u de vol
gende bedragen:

Bij een netto-inkomen per maand van 
minder d a n / 1.0(X),— m inim aal/ 15,—; 
Bij een netto-inkomen tussen /  1.0(K),— 
en /  2.000,— per maand minimaal 
ƒ 3 0 , - ;
Bij een netto-inkomen per maand van 
boven d e /  2.000,— m inim aal/ 50,—.

Betaalt u tevens voor een huisgenoot, 
neemt u dan anderhalf maal het geadvi
seerde bedrag, onder vermelding van de 
naam van uw huisgenoot lid. Wanneer 
van uw contributie niets aan het CDA ten 
goede mag komen, wilt u dat dan linkson
der vermelden.
Wij verzoeken u dringend om bij uw be
taling van deze giro/bankkaart gebruikte 
maken. En wilt u, ter voorkoming van ho
ge administratiekosten, zo spoedig moge
lijk betalen a.u.b.?
Vermeld bij uw eventuele correspon
dentie wel uw kiesvereniging-nummer en 
de postcodering achter de woonplaats (dit 
vindt u op uw acceptkaart vermeld).

Voor eventuele vragen kunt u uiteraard 
bij de penningmeester van uw kiesvereni
ging terecht.
Laat deze centrale inning nu eens een 
succes worden en stel uw contributie 
royaal vast. De CHU zal het in de ko
mende tijd hard nodig hebben. Wij 
danken u bij voorbaat voor uw medewer
king en verblijven
met Uniegroet, A.J. Kaland penning
meester CHU”

Aldus de brief, bestemd voor alle Unieleden, 
over de centrale contributie-inning.

Uniebureau

VAN DER GLAS 
Heerenveen
Blaas- en
Slaginstrumentenfabriek
Telefoon 05130-22652
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Staatssecretaris Mertens:

Bejaarde moet kunnen 
kiezen hoe zijn leven 
in te richten
,^ n  gegaranderde inkomenspositie is, 
hoewel niet de enige, toch een belangrijke 
en zelfs onmisbare basis voor zelfstandig
heid, maatschappelijke emancipatie van 
bejaarden. De meetlat van de A.O.W. en 
andere algemene voorzieningen voldoet 
echter maar ten dele als het erom gaat vast 
te stellen hoe belangrijk de Regering het 
welzijn van bejaarden vindt. Want ofschoon 
de bejaarden door al deze maatregelen er 
vergeleken met vroeger in Hnancieel opzicht 
aanzienlijk op vooruit zijn gegaan, steekt 
het gegeven van de veelvuldige uit
schakeling op maatschappelijk gebied van 
bejaarden hierbij schrikbarend af.”
Aldus staatssecretaris Mertens in een 
vraaggesprek met de redactie van 
CDAktueel naar aanleiding van dit najaar 
gehouden CDA-studieconferentie over het 
bejaardenbeleid.

Om even op uw terrein te blijven: gelooft u 
dat we dit verschijnsel afdoende kunnen be
strijden door uitbreiding van de bestaande 
voorzieningen?

,2^eker niet of minstens gezegd zeker niet 
alleen daardoor. Natuurlijk is er wel ruimte 
voor uitbreiding en verbetering. Maar er 
zijn verschillende factoren in het spel die het 
onmogelijk maken het probleem op te los
sen alleen langs die weg. Op de eerste plaats 
kunnen de voorzieningen voor bejaarden 
niet als een geïsoleerd geheel worden be
schouwd in die zin, dat de overheid de plicht 
heeft te streven naar evenwicht tussen deze 
voorzieningen en coördinatie met voor
zieningen voor andere bevolkingsgroepen in 
het kader van het sociale zekerheidsbeleid 
en het inkomensbeleid in het algemeen. 
Ook bij die andere groeperingen zijn nog 
financiële of sociale achterstanden. En aan
gezien niet alle achterstanden tegelijkertijd 
kunnen worden ingehaald, moet de overheid 
steeds weer kiezen welke voorziening op 
welk gebied, op welk moment voor welke 
categorie voorrang moet hebben. Dat is één. 
Belangrijker vind ik echter, dat we ons er
van bewust worden, dat de overheid niet de 
gehele verantwoordelijkheid kan dragen.
Dat komt omdat telkens weer blijkt dat het 
probleem van de bejaarden, in niet on
belangrijke mate te maken heeft met een 
aantal maatschappelijke verschijnselen, 
waarvoor die voorzieningen niet of althans 
onvoldoende soelaas bieden. Met die maat
schappelijk uitschakelingsverschijnselen 
bedoel ik niet in de eerste plaats het vroeg
tijdig verlaten van het arbeidsproces”.

WAAROP DOELT U DAN?

.Arbeid is wel een belangrijke, maar geens
zins de enige functie waardoor men een 
band met de maatschappij tot stand brengt 
of behoudt; dat was vroeger niet zo, het is nu 
in nog mindere mate het geval. Er zijn tal
rijke andere mogelijkheden — verenigingen, 
sociale dienstverlening, en culturele of crea
tieve activiteiten, concerten en toneelvoor
stellingen — waardoor de bejaarden een 
band met de maatschappelijke werkelijk
heid behouden.

ANDERE MOGELDKHEDEN DAN 
ARBEID

De overheid doet wat zij kan (in samen
werking met andere betrokken Departe
menten), om de bruikbaarheid van deze 
mogelijkheden voor de bejaarde voortdu
rend te vergroten. Maar zij kan maar be
perkte invloed uitoefenen waar het gaat om 
het gebruik van de mogelijkheden. Dat is 
wat ik bedoelde te zeggen met: de overheid 
kan niet de gehele verantwoordelijkheid 
dragen. Daarom is nodig dat iedereen daad
werkelijk laat blijken dat de bejaarden er 
echt nog bijhoren, voor vol worden aange
zien. Door in financieel opzicht te zorgen 
voor de bejaarden vervullen wij dus slechts 
ten dele onze maatschappelijke plicht. Ik 
ben van mening, dat aan deze plicht pas 
volledig wordt voldaan door een „maat
schappelijke” houding, die in alle opzichten 
blijk geeft van de erkenning van het recht 
van bejaarden op een volwaardige, eigen 
plaats in deze samenleving.”

ZELFSTANDIGE PLAATS

Het eigenlijke belang-van een gegarandeer
de inkomenspositie voor de bejaarde ligt dus 
op die lijn?

,Ja. Het is op de eerste plaats bedoeld om de 
bejaarde te verzekeren van datgene waarop 
hij in de visie van de overheid recht heeft nl. 
een zelfstandige plaats in de maatschappij. 
De erkenning van het recht op die zelfstan

digheid is derhalve grondslag van het over
heidsbeleid.
Dit betekent m.i. vooral dat het inkomen de 
bejaarden in staat moet stellen deel te ne
men aan het maatschappelijk gebeuren op 
een wijze die met hun mogelijkheden en 
voor een belangrijk deel ook met hun 
wensen overeenkomt. Om een voorbeeld te 
noemen: Zij moeten zelfstandig kunnen 
blijven wonen als zij dat willen, of indien dat 
nodig is in een bejaardenhuis hun intrek 
kunnen nemen, hun geld kunnen besteden 
aan hobby of aan bezoek van familie of 
vrienden. Kortom zij moeten — zonder 
daarvoor te moeten werken of zonder van 
wie ook afhankelijk te zijn — in staat ge
steld worden volwaardig lid van de samenle
ving te blijven.
Daarmee wil ik niet zeggen, dat een bejaar
de alleen dan als voor vol kan worden aan
gezien, wanneer hij zich na zijn pensione
ring in een of andere activiteit stort. Niet 
iedereen kan dat, niet iedereen wil dat. Maar 
dat is ook niet belangrijk. Essentieel is dat 
de bejaarde kan kiezen hoe hij zijn leven wil 
inrichten, welk gebruik hij wil maken van 
de mogelijkheden. Dat betekent dat die 
keuzemogelijkheden er moeten zijn, maar 
ook dat de keuze niet al te zeer beperkt mag 
worden door een gebrekkige financiële posi
tie. Ik concludeer dan ook dat een over- 
heidsgarantie t.a.v. financiële positie onmis
baar is, maar niet voldoende. Ook de wereld 
rondom de bejaarde moet een handje 
helpen, hun niet als overbodig of nutteloos 
de rug toekeren. Dat laatste zou immers be
tekenen, hen van de wal in de sloot helpen 
en dat kan de bedoeling niet zijn.”

VERBETERING PENSIOENEN

U zei zojuist dat er wel ruimte voor verbete
ring is. In welke richting denkt U dan?

„Vooral aan de pensioenen. De betekenis 
hiervan is in de loop de jaren voor de bejaar
den steeds toegenomen. Vanouds kennen we 
de pensioenen voor ambtenaren en militai
ren. Deze regelingen staan vaak model voor 
de pensioenen van andere categorieën van 
de bevolking. Want die moeten nog altijd 
vaak met veel minder genoegen nemen dan 
een pensioen, waarvan de norm, zoals bij 
het overheidspersoneel, 70% van het laatst
genoten inkomen is. Er zijn wel onderne
mingspensioenfondsen, die deze norm be
reiken of benaderen, maar regel is dat de 
bedrijfspensioenfondsen op een veel lager 
niveau staan dan de overheidspensioenen, 
onafhankelijk van het genoten loon of sala
ris. De overheidspensioenen zijn welvaarts- 
vast, terwijl de bedrijfs- en ondernemings- 
pensioenen met veel inspanning tot enige 
waarde vastheid kunnen komen in de aan
vulling op het A.O.W .-pensioen. En niet te 
vergeten de zelfstandige beroeps-beoefe
naars. Ook zij hebben het vaak niet ge
makkelijk, ondanks diverse faciliteiten voor 
hen in de sfeer van belastingen en beroeps- 
pensioenregelingen.De bijstand blijft in
tussen nodig voor iedereen die met hetgeen 
hij uit arbeid, sociale zekerheid of pensioen 
ontvangt zijn levensonderhoud niet kan be
kostigen; en tot dat levensonderhoud be
hoort bijvoorbeeld ook de zeer kostbare op
name in een verzorgingstehuis of verpleeg
tehuis, als de noodzaak daartoe zich voor
doet.
Naast mogelijkheden op het terrein van de 
pensioenen denk ik vooral aan uitbreiding 
van die voorzieningen, die een groter aantal 
keuzen binnen het bereik van de bejaarde 
brengen.
Met die bereikbaarheid bedoel ik in de 
eerste plaats financiële bereikbaarheid, te 
realiseren door A.O.W., aanvullende pen
sioenen, bejaardenpaspoort en subsidies. 
Maar ook de materiële bereikbaarheid valt 
eronder in de zin van bijvoorbeeld afstand 
tot en toegankelijkheid van voorzieningen 
in gebouwen.

Punten waarop het Departement van 
Sociale Zaken nauw samenwerkt met 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or
dening en Volksgezondheid en milieuhy
giëne.”

Hans Hoyinck

publikaties CDA-instituten

SAMEN OP WEG 
NAAR EEN
VERANTWOORDELIJKE
MAATSCHAPPIJ

Een bijdrage vanuit het C.D .A. tot de discus
sie over emancipatie.

Deze brochure, geschreven op verzoek van 
het C.D.A.-Vrouwenberaad spitst zich toe op 
de volgende probleemgebieden:

-  Vrouw en ontwikkelingswerk
-  Gezin en samenleving
-  Werkgelegenheid
-  Ondenwijs, vorming en opvoeding

Aan de samenstelling ervan is meegewerkt door o.a. mevr. 
dr, M. A. M. Klompé, G . van Dongen en dr. C. Blankestijn.

Prijs ƒ 4,50 per ex. inclusief verzendkosten.

Bestellingen;
postgiro 60 45 00, ten name van Loh- 
manstichting, Den Haag, met vermel
ding ftel en aantal.

Wassenaarseweg 7, Den Haag, 
tel. 070-246791.

'  aa/zsè ̂ Ic ^ c n

/Haas^ant
KElCA! f(̂ !J

V o o r' uw
^  D ie s e lo lie , Benzine, Petro leum . 
' ★  K o len , H u isb ran d o lie ,
★  Tartk-transporten
★  Butaan en Propaangas
★  C aim pingflessen vu llen
★  C o n ta in er-vu ila fvo er

n DE KLOK” Handelsmij. N.V.
WEST-VARKENÖORDSEWEG470 
ROTTERPAM-24 ■ Telefoon 190200 
Telefoon 325011 'afdeling containers.

Stichting
B U R C E jg C H A M ^

Regeren -  Reageren

Politieke partijen, demokratisering, 
nieuwe bestuursvormen, sociaal-econo- 
mische beleid, woningbouw.......

E e n  c u r s u s  b u r g e r s c h a p s k u n d e  

3 9  s c h r i f t e l i j k e  l e s s e n  v o o r  f  3 0 , -

Politiek bekeken

partijen en partijstelsel, volks
vertegenwoordigers, recht en 
rechtspraak, gemeente en pro
vincie, milieubeheer.....

een oriënteringScursus 
12 schriftelijke lessen voor f 10,-

Werkende jongeren projekt

Een sene afleveringen op het gebied van 
maatschappij vorming voor werkende 
jongeren.

Informatie op sterk béeldende wijze 
en herkenbaar als behorende tot de 
leefsituatie van werkende jongeren.

8 afleveringen voor f 20,-

De gemeenteraad

Het raadslidmaatschap, de begroting, 
ruimtelijke ordening, subsidieregelingen, 
gewestvorming.......

E e n  c u r s u s  g e m e e n t e p o l i t i e k  

2 4  s c h r i f t e l i j k e  l e s s e n  v o o r  f  2 5 , -

De ondernemingsraad

W et op de ondernemingsraden, vergader- 
techniek, bedrijfseconomie, de vakbe
weging, sociale verzekeringen, perso
neelsbeleid ......

Een cursus voor ondernemingsraad- 
leden
34 schriftelijke lessen voor f45 ,-

STUUR EEN LEGE ENVELOP (ZON
DER POSTZEGEL) AAN: STICHTING 
BURGERSCHAPSKUNDE, ANT
WOORDNUMMER 235(N), LEIDEN 
EN U ONTVANGT PER OM GAANDE 
UITGEBREIDE INFORMATIE! TELE
FOON 071 -893403.
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Kistenfabriek
Nijkerk

N. DE BOER

***ee-'*'̂  >

stelt u prijs op
VAKWERK

KWALITEITS-
ARTIKELEN

dan

.VAN
ZEBEN’S

Woninginrichting N.V. 
Laarstraat 12-20 

Zutphen

ook voor
hedendaagse
kerkèn

Echte
kerkorgels

O RGELBOUW

Ernst
Leeflang
Tel. 055-217582 
en 254130 
APELDOORN.

TIM M ER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J. STOUT
Dijklaan 84 - Telefoon 01825-590 - BERGAM BACHT

bouw en

UW KERSTGAVE VOOR HEN
omdat de brieven zo duidelijk zijn:

„We hebben de 25 dikke dekens ontvangen en ik ben van 
plan die dikke dekens te gebruiken als matrassen voor de 
kinderen, want geld heb ik niet om te kopen. Ze slapen tot 
nu toe gewoon op de grond met katoenen dekentjes, 
zonder klamboe, zonder kussen..."

„In aeze maanden heb ik de kinderen wat verwend met 
ieder V? ei eens in de week..."
„We zijn afgeleerd er kippen op na te houden, er werd hier 
hevig gestolen door...”

JA, UW KERSTGAVE VOOR HEN
„Ze dankte n de Heere toen wij de 50 kisten thuis ontvingen, allen geknield rondom de 
kisten helemaal ontroerd met tranen..."

„Wat een verbazing die 22 volle gevulde medicijnkisten...”

„Wilt u alstublieft zo goed zijn van ons hier (de kinderen en onszelf) al uw lieve 
weldoeners, die onze kinderen en vele andere behoeftigen hier gelukkig gemaakt 
hebben door uw veelkleurige steun, van harte bedanken..."

„Z O  GIJ G EZEG END Z IJT  VAN GOD,
VERTROOST HEN U IT UW O V ER S C H O F’
Stichting Hulp aan Papoea's in Nood, Scholeksterstraat 7, Amersfoort.
Laat ons uw hulp aan hen overbrengen. Stort uw gave op het 
P A P n P A f n K i n Q  Giro 2 4 3 0 0 0 , postbus 2100,
I  f i l  U E i i r U i  1 U O  Eindhoven of Amro-bank, Eindhoven.

Het enige positief-christelijke blad, dat wekelijks verschijnt. 
Gezellig, aktueel en principieel. Allerlei nieuws en 
wetenswaardigheden. Interessante artikelen, interviews, 
politieke beschouwingen, wekelijks commentaar, auto
nieuws, tips, damesrubriek, opvoeding, de dokter, recepten, 
feuilleton en voor de kinderen mooie verhalen en puzziés.
Voor het hele gezin.

ABONNEER UZELF OF EEN ANDER
of vraag het speciale kerstnummer aan.
Elke nieuwe abonnee ontvangt een prachtige surprise. 
Stuur de bon in een open envelop zonder postzegels naan 
„DE SCHAKEL” Antwoordnummer 69, Goes.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Naam: ..................................   |

Plaats:........................................................................................... '|
S tra a t:.................................................................... ......................  |
G iro :............................................................................................... I

□  Ik abonneer mij meteen en wacht uw acceptgirokaart |  
af. Ik betaal.: ■
□ p e r kwartaal f 19.- □  per half jaar f 36.50 ■
□  per jaar f 71.50 |

Ik ontvang graag als surprise: |
risleutel-etui D  zakkam in etui met viji ■
□  combi-beurs C: hangkoord balipoint i

P  ik.ontvang gaarne eerst het kerstnummer. CH6 j

ki W i

aanneming maat:schappij b.v. breda

HANAB B.V.
VMKENBURG - ZH Tdefoon 01718-71941̂
VEENDAM - Tdefoon 05987-7800,

GASLEIDINGEN
KABELWERKEN

ZINKERS
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DE JHR. MR. k  F. SAVORNIN 

LOHMANSTICHTING

Studiecentrum C.H.U., vraagt

b u re a u -s e c re ta re s s e
Vereisten: volt. HAVO*VWO-opl., goed typiste, erv. in 
archiefbeheer en doe., corresp. ned., accurate agendabe- 
waking en secr. verzorging van vele commissies.
Geboden: zelfst. werk van afw. karakter op elk niveau op 
klein kantoor, salaris n.o.t.k., werktijden in overleg tussen 
30 en 40 u.p.w.

Schrift, soll.: Bureau Lohmanstichting,
Wassenaarseweg 7, Den Haag. Evt. tel. inl. onder 
nummer 070-246791.

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.
R E IJN D E R S B U U R T11-13, LEEUW ARDEN, POSTBUS 58. 
TELEFO O N  05100-20841.

BUDNNGH NATUURSTEEN B.V.
Xarraalweg 10-11 — Telefoon 08385-19119

VEEl^NDAAL

OOSTiRBEEK

^^re u e roord ’*
TELEFOON 085-333 169 

BOS-EN-HEIDE
H e t  h o te l w a a r  m e v ro u w  zich  „ u it "  en 

m ijn h e e r z ich  „ th u is "  v o e lt .
Fam. V . d. Straaten

KOCH
Telefoon 055-214259 

.Apeldoorn

Kerkorgels
Elektronische
orgels

voor kerk-, schooi
en huismuziek.

EXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJ
Fa. M. Bonw & Zonen

VETKAMP 94 —  NIJKERK 
,T e l .  (03494) 1355

BO UW BED R IJF

Fa. C. Spijker 
& Zn.
Van Ostadelaan 61.
Tel. 02150-11189-16777 
HILVERSUM

AANNEMERSBEDRIJF

B.V. RADIX & VEERMAN
Oudelandsweg 30 - Tel. 03480-2204 - W OERDEN

Verbouw • Nieuwbouw door geheel Nederland

BÖUW- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

ioo<xx>OQO<><^o<>ooo<xxxxxxx:

T 0 H 4 0 %  HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende offerte. 

Geldlening f 5(XX),-/36x f 171,-enz. 
Advies en bemiddeling onroerend goed. 

HUIZEN  te k. gevr. en aangeboden.
Drs. J . A. Uding & Partners
Financ. adv. en vastgoed consultants. 

v. Maerlantlaan 7 - Amersfoort.

033-17647.

OP DE 
WEG MET DE B

* OPEN ADVIES
* OPEN VOORLICHTING
* OPEN ZAKELIJKHEID

Alles omvat in een moderne techniek

En een gesloten verspreidings-geheel voor de 

West - Veluwe en Oost-Utrecht met:

* De Borneveldse Krant
* De Woudenberger/ 

Seherpenzeelse krant
* De Stad Nijkerk
* De Leusder Krant

*De Stad Amersfoort.
* Lunters Nieuwsblad
*  Bennekoms Nieuwsblad
*  Veldhuizen

(weekblad voor nieuw Ede)

§B
barneveldse drukkerij en uitgeverij b.v.
Fotografische Zetterii/Offsetrotatiedrukkerij/Handelsdrukkeiii 
Nieuwstraat 15 - Barneveld - Post 67 Tel. 03420-3141 - Telex 40261
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meubelen
en
tapijten
afd. meubelen 
Schouteneinde 20 
afd. tapijten 
Arentvan Lierstraat 15 
Puttershoek 
Tel. 01856-1484-3167.

Duidelijkheid in de prijzen, is het devies van de Geus

Geen van... voor... of andere schijnprijzen, maar echte lage prijzen

En door de hoge omzetsnelheid steeds nieuwe 
dessins.
U kiest bij ons ook niet van stalen, maar van de rol. 
Dat komt oindat wij er minimaal 250 in voorraad 
hebben, waardoor we alle bekende en minder 
bekende merken tapijt uit voorraad kunnen 
leveren, (en in de beste kwaliteit) voor prijzen 
beneden iedere concurrentie.
Om enkele voorbeelden te geven;

I G ro te -^e u ze

I  S L A A P K A M E R T A P IJT
I p.m . vanaf .................. 30.-

360 tot 400 cm . br.

P R A C H T IG E  
B E R B E R  zuive r wol, 

4 00  cm . br. vanaf 

p .m ............................................ 88

N og enkele rollen 

B L O E M T A P IJ T  vanaf...p .m . 

380 cm . b r.................................................

Dezelfde kwaliteit ook in effen 
kleuren leverbaar.

140.-

S IS A L  T A P IJ T  met rubber 

rug, 380 cm. br. p .m ........................... 90.-
S IS A L  C O C O S  
en B IE Z E N M A T TE N
ovaal, rond en vierkant, uit voorraad leverbaar. 

O o k  in standaard maten.

Nieuw e voorraad enorm  sterke en 

dubbeldikke

B IE Z E N T E G E L S  a

ook in voorraad biezentegels vanaf 

0.90 en prima

S T R O T E G E L S  a

1.25
0.66

O p  onze meubelafdeling hebben w e 

w eer nieuwe

B A N K S T E L L E N
Prachtig, ijzersterk leren bankstel, 

3 -2 -1  zits,

Italiaanse vorm geving.

Uniek voor de Hoekse W aard 4800.-

Wij hebben reeds

B A N K S T E L L E N
in prim a kwaliteit vanaf 950.-

O o k  o nze  grandioze kollektie eiken eethoeken breidt 

zich steeds verder uit, ditzelfde kunnen we zegge n 

van onze

klein meubelen

Wij hebben tevens in voorraad, echte

Eiken kasten 
Tafeikieden

P E R Z E N  EN 
JE M E N V E L L E N
Dit alles voor aantrekkelijke de G e u s  prijzen.

O o k  tot ons assortiment behoren het vlechtriet en 

m andjes van witte teen en leuke boodschappen 

m andjes.
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